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INGYENES KISTÉRSÉGI KÖZÉLETI HAVILAP

Vérvétel és
labordiagnosztika
Ellenanyag szint mérése
COVID tesztelés

ÁPRILIS 3-ÁN GYERMEKEINK
JÖVŐJÉRŐL IS DÖNTHETÜNK

Hárs Patika,
Orvosi rendelő
6200 Kiskőrös,
Petőfi Sándor út 14.
kiskoros@laborpont.info
+36 30 638 60 23

EGYMILLIÁRD FORINTBÓL
FEJLESZTIK A KISKŐRÖSI
BEM ISKOLÁT
Új épületrésszel bővül a Kiskőrösi
Bem József Általános Iskola, Ma
gyarország Kormánya több mint
egymilliárd forintot biztosított a
fejlesztésre. A nyolc új tanterem a
meglévő épület előtti utcafronton
készül el. A természettudományi és
idegennyelvi szaktantermek mellett
nagy üvegportál fogadja az épületbe
lépőket. A beruházás során vizesblok
kokat, belső játszóteret, irodát és gé
pészeti helyiséget is építenek, illetve
fedett parkolókat és kerékpártárolókat
is kialakítanak. 3. oldal

A KITELEPÍTÉSI
EMLÉKMŰNÉL
KOSZORÚZTAK

Nemcsak az országgyűlési választás,
hanem a vele egy napon tartandó gyer
mekvédelmi népszavazás kampányidő
szaka is elkezdődött. A kormány
álláspontja szerint a gyermekek szexu
ális nevelésének joga kizárólag a szülő
ké, és nem az aktivista csoportoké.
Számos európai kormány úgy hozott
döntéseket ezen a téren, hogy nem kér
te ki az állampolgárok véleményét. A
magyar kormány azonban biztosítja ezt
a lehetőséget.
Az országgyűlés tavaly nyáron fogadta

el a gyermekek védelméről szóló tör
vényt, amely rögzíti, hogy a magyar
gyerekek szexuális nevelése nem tar
tozik az oktatási intézményekre, az
kizárólag a szülők joga. A népszavazás
4 kérdésből áll, amelyek várhatóan egy
külön lapon lesznek felsorolva.
A szavazók arról dönthetnek, hogy
gyermekeknek köznevelési intézmény
ben tarthatnak-e szexuális irányult
ságot bemutató foglakozást a szülő
hozzájárulása nélkül? Továbbá választ
várnak arra is, hogy kiskorú gyer

mekeknek lehessen-e nemi átalakító
kezeléseket népszerűsíteni, az ilyen
médiatartalmakat bemutatni, illetve
a gyermekek fejlődését befolyásoló
szexuális médiatartalmakat korlátozás
nélkül mutatni.
A kormány szerint a népszavazáson
való részvétellel a magyarok kiállhat
nak a gyermekvédelmi törvény, így
a gyermekek védelme mellett. Ezért
mindenkit részvételre buzdítanak.
A témával a 4. oldalon foglalkozunk
bővebben.

HANGULATOS RÁC PRÉLÓ BÁTYÁN
A XXIV. Rác Prélón mulattak a bátyai horvátok és
vendégeik február 12-én este, a község Faluházában.
Ünnepi köszöntőt mások mellett Drago Horvát, a
Pécsi Horvát Főkonzulátus főkonzulja mondott, majd
a finom vacsora után kólóval vette kezdetét a hajnalig
tartó bál.
A préló jelentése fonó, melynek hagyománya évszá
zadokra nyúlik vissza; nagy jelentőséggel bírt a társas
élet alakításában. Ilyenkor a házaknál gyűltek össze
a fiatalok, a lányok fontak, a fiúk kukoricát morzsol
tak, és volt olyan porta, ahol a daloltak, muzsikáltak.
Anisity Ferenc, a Bátyai Horvát Nemzetiségi Önkor
mányzat elnöke, a rendezvény főszervezője örömmel
számolt be arról, hogy egy év kihagyás után végre
ismét meg tudták szervezni a táncos mulatságot.

ELSŐ HOKIBAJNOKSÁG KALOCSÁN
CSÁSZÁRTÖLTÉS - A magyar
országi németek kitelepítésének em
léknapja alkalmából Császártöltés
Község Önkormányzata, a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal kö
zösen tartott megemlékezéssel egy
bekötött koszorúzást a Ligetben lévő
kitelepítési emlékműnél. Az önkor
mányzat nevében Takácsné Stalter
Judit polgármester asszony, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat nevében
Manhalterné Szeitz Orsolya helyez
te el a megemlékezés koszorúját.

Január végén megtartották a művelődési ház udvarában található
„Emika koripályán” az I. Kalocsa Winter Classic hokibajnokságot,
amely a két hónapig üzemelő pálya debütáló mérkőzése volt.
A megjelenteket dr. Filvig Géza polgármester köszöntötte, aki
külön üdvözölte a Kiskőrösről érkezett jégkorongozókat. Megnyi
tójában többek között méltatta az Emika Zrt. által a kalocsai fiata
loknak adott jégpálya létrejöttét, a KIK-nek, mint házigazdának az
odafigyelő törődést. Felemlítette, hogy a városnak már régi vágya
volt egy korcsolyapálya, amelyet most közös összefogással sikerült
megteremteni.
Ezt követően a polgármester a játék kezdetén bedobta a korongot a
mérkőző felek közé, hivatalosan is elindítva ezzel az alakulófélben
lévő kalocsai jégkorongozók versenysportját.
Eredmények: I. Kiskőrös, II. Kalocsa I., III. Kalocsa II.

A VADKERTI-TÓ
VÍZUTÁNPÓTLÁSÁN
DOLGOZNAK
Két aszályos év után aggályos a Vad
kerti-tó vízszintje. A víz minősége
továbbra is kiváló, azonban tavaly
egész nyáron felszín alatti vízzel pó
tolták a hiányzó mennyiséget. Ez
azonban nem jelent végleges meg
oldást a problémára. A soltvadkerti
önkormányzat határozott szándéka,
hogy a Vadkerti tavat bekapcsolják
a Homokhátság vízutánpótlásának
rendszerébe. Ezen dolgoznak most a
városvezetők szakemberek és az érin
tett országgyűlési képviselők bevoná
sával. 13. oldal

SIKERES KISTERMELŐI
VÁSÁR KALOCSÁN
Másodszorra tartottak februárban két
napos kistermelői vásárt Kalocsán, a
Sétálóutcában fölállított pavilonok
ban. A rendezvényen élelmiszerkü
lönlegességeket – mézet, bort, aszalt
gyümölcsöket, ivóleveket, kony
hakész és feldolgozott húsárukat,
kézműves csokoládékat - ugyanúgy
megtalálhattuk, mint a szappanokat,
vagy a festett hartai fa dísztárgyakat.
Nem hiányzott természetesen Kalocsa
két hungarikuma, a népi hímzés és a
fűszerpaprika sem. A vásárból hagyo
mányt teremtenének.
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Tragikus hirtelenséggel
elhunyt Dunaszent
benedek polgármestere

Vargyas Mihály
Február 3-án délután otthoná
ban váratlanul elhunyt Vargyas
Mihály,
Dunaszentbenedek
polgármestere. Vargyas Mi
hály 2006 óta, immár negyedik
választási cikluson keresztül
volt vezetője a településnek. A
65 éves polgármester nem volt
beteg, a tragikus napon is dol
gozott, ebédelni ment lakására,
ahol váratlanul rosszul lett, és
sajnos hiába érkezett a gyors
háziorvosi és a mentőszolgá
lati segítség, életét nem tudták
megmenteni.
Vargyas Mihály polgármester
személyében egy fáradhatatlan,
gyakorlatias
gondolkodású,
agilis, tettre kész és feladato
rientált településvezetőt ve
szített Bács-Kiskun megye és
Dunaszentbenedek lakossága.
A dunaszentbenedeki temető
előcsarnokában február 11-én
ravatalozták fel, majd kísérték
végső nyughelyére a község
polgármesterét. Megadva a
lovassport ismert személyisé
gének, és a hobbi motorosnak
kijáró tiszteletet, a koporsó
közelében ostorral a kezükben
álltak díszőrséget a lovas egye
sületek tagjai, mellettük a hob
bi motorosok. A négy pap által

celebrált gyászszertartáson, a
mintegy 800 fős gyászoló kö
zött jelen volt Font Sándor
országgyűlési képviselő, Süli
János miniszter, a kalocsai és
a kiskőrösi járás polgármeste
rei, köz- és gazdasági életének
ismert személyiségei. A helyi
ek szerint Dunaszentbenedek
emberemlékezet óta nem látott
ekkora temetést, a forgalmat
már a végtisztesség előtt fél
órával rendőrök és polgárőrök
irányították, még egy külön
nagy parkolót is megnyitottak
a sírkert közelében, hogy a sok
jármű elférjen.
A
gyászszertartás
veze
tő lelkésze, Pata Jenő Gábor plébános terjedelmes
gyászbeszédében személyes
jó barátként is felelevenítet
te „Laca” közéletben és a lo
vassportban szerzett érdemeit,
a 16 éves polgármestersége
alatt a községért és az egy
házakért tett erőfeszítéseit.
A temetés közel másfél órán
át tartott, a sírt és közvetlen
környezetét a koszorúk és a
kegyelet virágai mintegy 80
négyzetméteren borították be.
Vargyas Mihály családja és a
község lakóinak fájdalmában
osztozunk. Polgármester úr,
nyugodjék békében!

A temetésen Süli János
miniszter is megjelent.
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150 éves a Kalocsai Tűzoltóság

Élénk médiaérdeklődés mellett és népes közönség előtt
nyílt meg február 1-jén a 152 éves magyar tűzoltóság történetét feldolgozó, helyi jellegzetességekkel is kiegészült
vándorkiállítás, amelyet Kalocsán a helyi tűzoltóság megalakulásának 150. évfordulója alkalmából mutattak be.
A tárlatot dr. Berki Imre, a
Katasztrófavédelem Központi
Múzeum igazgatója nyitot
ta meg. Köszöntőt mondott
Font Sándor országgyűlési

képviselő és dr. Filvig Géza
polgármester, valamint dr.
Farkasinszki Lóránt tűzoltó
ezredes, a Bács-Kiskun me
gyei Katasztrófavédelmi Igaz

gatóság igazgatója. A kalocsai
tűzoltóság történetéről, és
egyebek mellett a helyi folklór
hagyományok és a tűzoltóság
tevékenysége közti, kevés
sé ismert összegfüggésekről
Romsics Imre, a kalocsai Vis
ki Károly Múzeum igazgatója
osztotta meg gondolatait. Po
hárköszöntőt mondott Betlen
Zsolt tűzoltó alezredes, a Ka
locsai Hivatásos Tűzoltó-pa
rancsnokság vezetője.
A tárlat egyrészt a magyar
tűzoltóság fejlődésének 150
éves történetét mutatta be, hi
szen 2020-ban volt annak az
évfordulója, hogy hivatásos
keretek között dolgozhatnak
az országban a tűzoltók. A
Széchenyi Ödön kezdemé
nyezésére létrejött tűzoltóság
történetét a kezdetektől mos
tanáig bemutató, rengeteg in

formációt tartalmazó és sok
fotóval díszített tablók tar
talmát a Katasztrófavédelem
Központi Múzeumának mun
katársai állították össze, és
mutatják be országszerte, min
denütt a helyi tűzoltóság ala
pításának
évfordulójához
igazítva.
Font Sándor köszöntőjéből
megtudhattuk, hogy a képvi
selő maga is tartalékos állomá
nyú önkéntes tűzoltó, ráadásul
Soltvadkerten az ottani tűz
oltósággal egy utcában lakik,
és bemutatott egy csikószőrös
bojttal díszített tűzoltó díszsi
sakot is, amelyet a tűzoltók
munkájuk támogatásáért ado
mányoztak neki.
A kiállítást nyitva tartásának a
közel két hete alatt több, mint
ezren, - köztük iskolás csopor
tok - tekintették meg.
Zs.F.

A jó házasság titka: Viharálló szerelem
„Viharálló szerelem” címmel
tartott előadást február 5-én
Kecelen Dr. Mihalec Gábor
pár- és családterapeuta. Az
országszerte ismert szakember előadására több mint
háromszázan voltak kíváncsiak Kecel és környékéről.
A Magyar Pünkösdi Egyház
Keceli Gyülekezete ezzel az
eseménnyel kapcsolódott
az immáron 15. alkalommal
megszervezett
Házasság
Hete programsorozathoz.
Dr. Mihalec Gábor méltán
elismert szakember a párkap
csolatok területén, ugyanis
több sikerkönyve - pl. Gyűrű
kúra - és népszerű előadásai
mögött évtizedes tudományos
kutatómunka és párkapcsolati
terápiás praxis áll. Legújabb
könyve, a „Viharálló szere
lem” a Házasság Hete hivata
los kiadványa volt 2021-ben.
Munkájának erős motivációja
az, hogy szenvedélyesen hisz
a házasságok felépítésének és

Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta
tartott előadást Kecelen.
helyreállításának lehetőségé
ben. Hitvallása: „A szerelem
nek van logikája, tudománya.
A benne zajló folyamatok meg
érthetők és megváltoztathatók.
Hatalmunk van a kapcsola
tunk sorsa felett.” Emellett
az előadó azt is hangsúlyozza,
hogy a kapcsolat nem működik
magától, a házastársak közös
felelőssége a házasság működ
tetése.
„Viharálló szerelem” témakör
ben hangzott el Dr. Mihalec

Gábor keceli előadása is, mely
nek alapjául az a karanténkuta
tás szolgált, melyet a pandémia
első hullámában végzett 1255
fő bevonásával. A kutatásában
arra kereste a választ, hogy
mely tulajdonságok jellemzőek
azon párokra, akik a nyomás
hatására együtt maradtak és
miben különböznek azoktól a
pároktól, akiknek a kapcsola
tát megviselte ez az időszak.
A résztvevők hét kulcsot kap
tak a harmonikus kapcsolat

erősítéséhez. Ezek a kulcsok a
házasság különböző területei
nek karbantartásáért és építé
séért felelősek. Néhány terület,
amit megemlített az előadó:
kommunikáció a házasságban,
konfliktuskezelés,
intimitás
megélése, pénzkezelés, rend
és ápoltság az életünkben, va
lamint az érzelmi kapcsolódás
és a hitbeli spirituális erőforrá
saink, az ún. reményfaktor. Az
előadás különlegessége abban
is megnyilvánult, hogy a tu
dományos kutatásának ered
ményei életszerű történetekkel
lettek érthetőbbek és hiteleseb
bek a hallgatóság számára.
Az előadás végén a résztvevők
kérdései és a vastaps egyér
telmű jelzés volt, hogy Dr.
Mihalec Gábor által képviselt
szakmai tudásra igen nagy
szükség van, így várhatóan a
közeljövőben újra Kecelre lá
togat majd. Az előadás utólag
is megtekinthető az MPE Ke
celi Gyülekezetének YouTube
és Facebook oldalán is.

HALLÓKÉSZÜLÉK
STÚDIÓ

WIDEX MOMENT - A HANG, AMI
MINDENT MEGVÁLTOZTAT

ÚJRATÖLTHETŐ
HALLÓKÉSZÜLÉKEK

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBAHORDÁS!
SOLTVADKERT
Kossuth Lajos u. 1-3.
Egyeztessen velünk időpontot!
06 (70) 628 9142
soltvadkert@widex.hu
www.widex.hu
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Egymilliárdból fejlesztik a kiskőrösi Bem iskolát
A Kiskőrösi Tankerületi Központ az EFOP-4.1.2-17-201700128 számú pályázatán 545,4
millió forintos támogatási ös�szeget nyert a Kiskőrösi Bem
József Általános Iskola fejlesztésére, melyhez Magyarország
Kormánya 623,3 millió forint
értékben többletforrást biztosított. Ez az összeg vissza nem
térítendő 100%-os intenzitású támogatás, így a fejlesztés
teljes mértékben a Magyarország Kormánya és az Európai
Unió támogatásából valósul
meg.
A beruházás célja egy korszerű,
a 21. század követelményeinek
megfelelő, tanulóbarát oktatási
környezet kialakítása, a családo
kat érintő kormányzati döntések
pozitív hatásaként ugyanis a di
ákok száma nyolc év alatt több
mint 90 fővel nőtt.
A Kiskőrösi Bem József Álta
lános Iskola új, nyolc tantermes
épületrésze a meglévő épület
előtti utcafronton készül el. A
tantermek, természettudományi
és idegennyelvi szaktantermek
mellett nagy üvegportál fogadja
az épületbe lépőket. A beruházás
során vizesblokkokat, belső ját
szóteret, irodát és gépészeti he
lyiséget is építünk, illetve fedett
parkolókat és kerékpártárolókat
is kialakítunk. A projektet 2022.
december 31-ig kell megvalósí
tani.
A Kiskőrösi Bem József Általános
Iskola tanulólétszáma jelenleg

A beruházással mintegy 190 új tanulói hely kerül kialakításra.
568 fő. Az intézmény székhely
iskolaként működik, melyhez
négy tagintézmény (Fülöpszállás,
Csengőd, Soltszentimre és Páhi
települések általános iskolái), va
lamit két telephely (Kaskantyú és
Tabdi) kapcsolódik. A szülők elis
merik az iskola és a pedagógusok
minőségi munkáját, a tanulmányi
versenyeken elért eredményeket,

a gyermekcentrikus nevelést. Eb
ben a tanévben is 86 szülő íratta
be ide elsős gyermekét.
A fejlesztés lehetőséget teremt
arra, hogy az 1-2. évfolyamosok
az új szárnyban kapjanak helyet.
A korszerűen felszerelt szak
tantermek a felsős diákoknak
kínálnak még jobb lehetőséget
az ismeretanyag elsajátításához.

Szorongató idők
Lupták György

ny. evangélikus esperes rovata

Szorongató időket élünk… Mert
itt van, nyakunkon van a választás. Sokan szeretnénk már két
hónappal idősebbnek lenni. Hogy
lenne már vége ennek a megosztottságnak, egymás mellett
elbeszélésnek, hogy végre megnyugodhatnánk már. Mert már
vitatkozni sem érdemes, mert nem
lehet normális, higgadt, észérveket, alátámasztható tényeket
felsorakoztató eszmecserét folytatni.
Szorongató időket élünk… Mert
nagy, nagyon nagy a tét. Megkapja-e az esélyt ez az ország?
Hogy folytathassuk, amit az elmúlt tizenkét évben elkezdtünk,
felépítettünk, megvalósíthattunk.
Vagy pedig, mint valami blőd társasjátékban, újra visszalépegetünk valamilyen startvonalra és
másokkal, más stílusban, elölről
kezdődik megint minden.
Szorongató időket élünk… Bagdi
Emőke professzor asszony mondta a minap egy tévés beszélgetésben: cunamiként-szökőárként
tör ránk nyugat, igen, a vágyott
nyugat felől a mindent relativizáló gátlástalan liberalizmus.
A mindent feje tetejére állító
erőszakos gondolkodás, amikor
minden, ami eddig biztos volt,
ami eddig érték volt, amire eddig
támaszkodni lehetett – most ködként illan el. De nem jön a helyére semmi. Vagy jön, igen, a nagy
semmi. Csak, hogy értsük. Eddig
úgy tudtuk, Isten az embert férfivá és asszonnyá teremtette. És ez
így volt jó. Most a progresszivitás
prófétái egyre erőszakosabban
azt harsogják – te magad döntöd el, férfi vagy, vagy nő. Íme,
az ember, aki a Teremtő helyére
állította magát! És jogod van a

nemedet megváltoztatni – mondják, akár csonkoló műtét árán is.
Egy nőismerősöm, egy kamaszfiú
édesanyja a fejlett Ausztriában
úgy döntött, férfi akar lenni. És
leoperáltatta a melleit. Ehhez emberi joga volt. Ez a csonkolás. Ezt
fizette az osztrák egészségbiztosítás. S mi lett belőle? Nő maradt,
torz mellkassal, mert a plasztikázást már nem fizette a biztosító. Igen, ez jön, már itt dübörög
a kertek alatt. Nem ámítás, nem
parasztvakítás – valóban, mintha
nem lehetne megálljt parancsolni
ennek az őrületnek. Mert ez csak
egy szelete a bomlott agy termékeinek. Okos emberek veszítették
el a józanságukat, német ismerőseim odahaza, félnek a hangos véleménynyilvánítástól. Már
maguk közt sem mernek beszélni. Orvell-i világ (1984 a regény
címe, házi feladat, elolvasni ezt
a regényt). Mert megfenyegetik
és kirúgják az állásából, ha azt
meri mondani, – ez egy nagy ostobaság. Lelkészbarátom meséli
– azon gondolkodik, kiveszi az
iskolából a gyerekeit, ahol naponta érzékenyítik őket, tanrendi
alapon. A szabad, új világban ide
jutottunk – nem merjük kimondani, hogy a király meztelen. Mert
kapunk a fejünkre. Nesze neked,
demokrácia.
Szorongató időket élünk… Itt
élünk, Európa szívében – egy
kis sziget. Határainkat a cunami
árja ostromolja. Sőt, már a buzgárokon át is közénk szivárog a
szennyes áradat. Egyetemeken,
sajtóban egyre többen, egyre
merészebben ontják magukból
a „felvilágosult tanokat”. De a
falak még állnak, a bástyák sem
omlottak még le. És tetszik-nem
tetszik, igenis, ez annak a konzervatív politikának köszönhető,
ami most mögöttünk van. Nem

A belső játszótér a kicsik számára
lesz különösen hasznos. Sokat kö
szönhetünk Font Sándor ország
gyűlési képviselő úrnak, hogy
mindenben támogatja az iskolát
és a települést.
Vágó Ferencné igazgató
Kiskőrösi Tankerületi Központ
Lasztovicza László
intézményvezető
állítom, hogy tizenkét év minden
döntése jó volt. Nem állítom, hogy
nem történtek elítélhető-elítélendő dolgok. A politikus is emberből van. Nem tévedhetetlen, sőt,
nem hibátlan. Na de mutasson
már nekem valaki egy olyan politikust, akit még soha nem kísértett
meg a hatalom, aki már csak egy
pici lépésre van a szentté avatástól? Biztos vagyok benne, ilyet a
maguk oldalán azok sem találnának, akik már csak ennyit tudnak
szajkózni: ezek mindent ellopnak,
ezek mindent ellopnak. Naiv álom
hát, hogy ha majd új emberek, új
arcok jönnek, akkor lesz itt a tejjel-mézzel folyó Kánaán.
Szorongató időket élünk… Mert
ahogy hallom az embereket, sokan már arra készülnek, hogy indulatból, bosszúvágytól vezérelve
fognak szavazni. Szorongató idők
bizony, amikor már az ésszerű
gondolkodás, a mérlegelés is kivész. „Most jól odapörkölünk,
„ezeknek” – mondják. Na, kivel
fog kitolni az, akinek csak ennyire
futja…?
Nem tudjuk, mi jön – azt csak az
Isten tudja. De a jövőnk alakításába azért sok beleszólásunk van.
Az viszont biztos, hogy a cunamit
egyelőre fel tudtuk tartóztatni
– áprilisban a gyermekink védelméről is szavazni fogunk. Nálunk még nem tűnt el a józanész.
De látva, mi van Kanadában, az
USA-ban és a „fejlett Nyugaton”,
azt mondom, sajnos nem fogjuk
megúszni. Mert nem állhatunk
ellen az idők végezetéig. De, ha
kapunk még négy évet, akkor lesz
időnk, erőnk – felkészülni! Megerősíteni a falakat, a családokat,
a házasságokat, az iskolákat. És
megerősíteni keresztyénségünket.
Hogy a „keresztyén Magyarország”, „Mária és Szent István
országa” ne csak poros emlék
maradjon.
Lupták György
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A gyermekek szexuális nevelése kizárólag a szülő hatásköre
egyértelműen kiáll amellett,
hogy a gyermek szexuális ne
velése kizárólag a szülő joga és
dolga, és mindenféle propagan
dától meg kell védeni a kiskorút.
Később, a nagykorúság pilla
natától természetesen – ahogy
most is – mindenki szabadon
hoz döntést e kérdésben is.
• Ezeknek az elveknek nem csak
támogatói vannak…
– Amikor a gyermekvédelmi
törvény megjelent, a baloldali
ellenzék nem értett egyet vele,
Márki-Zay Péter pedig egye
nesen kijelentette a BBC-nek,
hogy ha kormányra kerülnek,
azonnal eltörlik azt. Az Euró
pai Unió még messzebb ment,
és a világjárvány utáni újraépí
tési program alapján járó pénzt

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNYRŐL
TARTANAK NÉPSZAVAZÁST
Font Sándor országgyűlési képviselővel ezúttal a kormány
által kezdeményezett népszavazásról beszélgettünk: az idáig
vezető útról, a kérdések mögött feszülő társadalmi jelenségről
és a lehetséges következményekről.
• Mindenekelőtt talán érdemes volna tisztázni a népszavazás fogalmát és szerepét.
Megtenné?
– A népszavazás, vagy más né
ven referendum a közvetlen de
mokrácia gyakorlásának egyik
eszköze. Arra ad lehetőséget,
hogy a választópolgárok a vá
lasztások között is kifejezhessék
akaratukat, illetve véleményt
nyilváníthassanak bizonyos kér
désekben. 2016-ban volt utoljára
népszavazás a társadalmat na
gyon érintő és feszítő ügyben,
az európai migrációs válság
kapcsán. Akkor a szavazójogo
sult magyar állampolgárok arról
nyilváníthattak véleményt, hogy
az Európai Unió előírhassa-e
nem magyar állampolgárok Ma
gyarországra történő kötelező
betelepítését. A népszavazás
jogilag ugyan érvénytelen lett

– mivel a szavazásra jogosultak
kevesebb, mint a fele adott le
érvényes szavazatot –, azonban
az a tény, hogy az érvényesen
szavazók több mint 98 százaléka
elutasította a kötelező kvótákat,
mindenképpen hozzájárult ah
hoz, hogy az unió máig nem tud
ta érvényesíteni ezt a szándékát,
a menekültek kötelező szétosz
tását tartalmazó kvótarendszer
kikerült az EU migrációs cso
magjából.
• Mi indokolja most, hogy a
gyermekvédelmi
törvényről
népszavazás keretében kérje a
kormány a választók véleményét?
– Tavaly, a nemzeti konzultáció
keretében már feltettük ezt a kér
dést egy egyszerűbb formában.
Akkor azt tapasztaltuk, hogy
mindenképpen van létjogosult
sága tovább vizsgálni a kérdést,

hogy hogyan gondolkodik a
magyar társadalom a kiskorú,
18 év alatti gyermekek sze
xuális neveléséről. Leginkább
arról, hogy kinek engedünk te
ret gyermekeink nevelésében e
témában a nagykorúság előtt.
A nemzeti konzultáció tapasz
talatai szerint a nyilatkozók 97
százaléka a szülőket, családo
kat nevesítette e kérdésben, ami
véleményünk szerint nagyjából
tükrözi a magyar társadalom
nézetét is. Ennek jegyében hoz
tunk egy gyermekvédelmi tör
vényt, amelyről a magyarországi
baloldali ellenzék és az európai
liberális fősodor teljesen mást
gondol, mint mi. Ebben ugyan
is – a konzultáció eredményével
megegyezően – egyértelművé
tettük, hogy a 18 év alatti gyer
mekeknél a szexuális nevelés
kérdése kizárólag szülői hatás
kör. Azaz akkor is, ha oktatási,
vagy egyéb intézményben van
a gyermek, ilyen kérdésről csak
szülői hozzájárulás mellett eshet
szó! A gyermekvédelmi törvény

A gyermekvédelmi törvény
kiáll amellett, hogy a kiskorút
mindenféle szexuális
propagandától meg kell
védeni. A nagykorúság
pillanatától – ahogy most is –
mindenki szabadon dönthet
e kérdésben – magyarázza
Font Sándor.
a gyermekvédelmi törvényre
hivatkozva nem folyósítja Ma
gyarországnak. Tehát – teljesen
törvénytelenül – pénzügyileg
zsaroló helyzetet hoztak létre
egy nemzeti hatáskörbe tartozó
törvény kapcsán, és köteles
ségszegési eljárást indítottak
Magyarország ellen. Ebben azt
kérik, hogy a törvény bizonyos
paragrafusait vegyük ki, mert
társadalmi rétegeket sért. Ezt
visszautasítjuk, mert csak ar

ról van szó, hogy a 18 év alatti
gyermekek szexuális nevelése
a szülő kizárólagos joga. Ezt az
EU és a baloldali ellenzék nem
így gondolja. A magyar kormány
úgy döntött, hogy a fennálló né
zetkülönbségről a leghitelesebb
forrást, a magyar társadalmat
kérdezi meg. Ennek fóruma lesz
a népszavazás.
– Négy kérdésben mondhatnak
véleményt a népszavazás során a
választópolgárok a gyermekvé
delmi törvényt érintően.
– A kérdések az alábbi megfogal
mazásban szerepelnek majd az
íveken:
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása
nélkül szexuális irányultságokat
bemutató foglalkozást tartsanak?
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket
befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?
• Támogatja-e Ön, hogy kiskorú
gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?
Aki tehát egyetért azzal, hogy 18
év alatti gyermekekkel szexuális
irányultságokról, nemi átalakító
beavatkozásokról, fejlődésüket
befolyásoló szexuális tartalmak
ról kizárólag a szülő és család
dönthet, az a kérdésekre a nem
választ adja!
• Áder János köztársasági elnök
április 3-ára tűzte ki az ország
gyűlési választások időpontját, és arról is határozott, hogy
ugyanazon a napon kerül sor a
népszavazásra is a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban.
Korábban ez nem lett volna lehetséges.
– 1990 óta létezett egy jogsza
bály, ami nem tette lehetővé
a parlamenti választás napján
népszavazás megtartását. Mi
vel eddig nem volt aktualitása a
kérdésnek, nem került terítékre,

hogy mérlegeljük a létjogosult
ságát. Mígnem az ellenzék egyik
jeles képviselője törvénymódo
sítást nyújtott be a témában és
rámutatott, hogy ezzel jelentős
költséget lehet megtakarítani és
a választók aktivitása szempont
jából is előnyös. Végül tavaly
novemberben egyhangúlag úgy
döntött az országgyűlés, hogy
népszavazást az országgyűlési
képviselők általános választásá
nak napján is lehet tartani. Így
vált lehetővé, hogy – miután a
legfelsőbb fórumok engedélyez
ték a kérdéseket – az ország
gyűlés elrendelte, a köztársasági
elnök kitűzte a népszavazás idő
pontját április 3-ára. Ez lesz az a
nap, amikor Európában elsőként
a magyar emberek mondhatják
el egy országos népszavazáson
a véleményüket arról, hogy mit
gondolnak a feltett kérdésekről.
Hangsúlyozom: ezt a lépést még
egyetlen ország sem tette meg
Európában!
• A végeredmény tehát példaértékű lehet.
– Abszolút mértékben. Azok
a nagyon liberális szabályok
ugyanis, amelyek ma áthatják
Nyugat-Európát e téren, nem
a közvélekedésen, hanem kor
mánydöntéseken nyugszanak.
Például az úgynevezett érzéke
nyítési program, miszerint akár
transznemű életformát is választ
hasson a gyermek. Mi ezzel nem
értünk egyet! Úgy tűnik tehát,
hogy az április 3-i népszavazá
son igazából arról döntünk, hogy
gyermekeink milyen hatások kö
zött nőjenek fel. És az igazi kér
dés, hogy kik lehetnek azok, akik
a kiskorúak szexuális nevelésé
ben részt vehetnek. Mi állítjuk,
hogy csak és kizárólag a szülők!
Ezzel szemben a liberális fősodor
azt mondja, hogy bárki beszél
gethet a gyerekekkel erről. Ennek
a szemléletnek a következményei
már tapintható feszültséget hoz
tak azokban az országokban,
ahol erre a kiskorúakkal törté
nő beszélgetésre lehetőség van.
Mi ezt tiltani szeretnénk.
T.T.
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V. HAGYOMÁNYŐRZŐ
FALUSI DISZNÓVÁGÁS
CSÁSZÁRTÖLTÉSEN

Ötödik alkalommal került meg
rendezésre Császártöltésen a
Hagyományőrző Falusi Disz
nóvágás. Császártöltés Község
Önkormányzatának és a Csá
szártöltés Fejlődéséért Köz
alapítvány szervezésében régi,
szép emlékeket idézhettek fel a
programon résztvevők.
Korán hajnalban indultak az
ügyes férfiak a disznóért, hogy
minél előbb asztalra kerülhes
senek a finomságok. A feldol
gozás a Tájház udvarán történt,
ahol a résztvevők aktívan be
kapcsolódhattak a munkákba.
A perzselés, a forrázás, a bon
tás az idősebbek számára nem
volt újdonság, hiszen pár évvel
ezelőtt még szinte minden ház
nál vágtak disznót, de a fiata
labbak ezekből az élményekből
már kimaradtak.
Reggelire fokhagymás sült
máj és hagymás vér került az
asztalra, hozzá finom forralt
bort vagy forró teát fogyaszt
hattak a jelenlévők. A kol
básztöltő versenyre Hartáról
és Homokmégyről is érkeztek
csapatok, akik a császártöltési
ekkel mérhették össze erejüket
és ügyességüket, hiszen csak
kézi erővel lehetett darálni és

tölteni. Közben az ügyes kezű
lányok, asszonyok már javában
dagasztottak, nyújtottak, sü
töttek, készítették az elmarad
hatatlan hájas kalácsokat. Az
üstökben gyöngyözött az orja
leves, a kolbász, hurka a sütők
ben volt, hogy a kora délutáni
órákra minden elkészüljön.
A Sportcsarnokban közös va
csora várta a vendégeket és a
résztvevőket. A kolbásztöltő
verseny eredményhirdetésére
is itt került sor. A zsűrinek ne
héz dolga volt, hiszen mind a
kilenc induló csapat remekelt,
végül a pontozás után helyi
győztesé lett az első helyezé
sért járó serleg. A nap további
részében az ízletes falatok, a
finom borok és a jóízű beszél
getések vették át a főszerepet.
Nagy öröm volt számunkra,
hogy Bányai Gábor ország
gyűlési képviselőnk is aktívan
részt vett a rendezvényünkön.
Takácsné Stalter Judit pol
gármesterasszonnyal közösen
látogatták meg az Idősek Ott
hona lakóit és az elkészült fi
nomságokból kóstolót vittek az
otthon gondozottjainak.
Rácz Hajnalka Mária
művelődésszervező

A Vegesol R® a hazai réztartalmú kontakt gombaölő szerek közt egyedülálló
módon növényi olaj alapú
hatás és tapadásfokozó
adalékanyagokat tartalmaz.
A kiváló minőségű hatóanyag így rugalmas, a levegőt áteresztő filmréteget
képez a permetezett felszínen. Ez a filmréteg stabilizálja a hatóanyagot, így az
nagyon lassan mosódik le.
A készítmény hatástartama
ezáltal hosszabb mint más
szereké. A Vegesol R® biológiailag aktív rézion koncentrációja többszöröse a
többi rézkészítményének.
A gombaspórák és a baktériumok könnyebben fel
tudják venni a rezet, így nagyobb hatékonysággal történik meg azok pusztítása.
A növényi olaj alapú hatásfokozó anyagok használatának eredményeként a
Vegesol R® használatakor a
hektáronként kipermetezett
réz mennyisége 40-60%al kevesebb mint az egyéb
réztartalmú készítmények
esetében, így ez kíméli a
környezetet, csökkenti annak rézterhelését.
A Vegesol R®-ben találha-

tó linolsavas napraforgóolaj
polimerizációs képessége
egyedivé teszi a terméket.
Az olaj speciális térhálós
szerkezetének köszönhetően a permetezést követő
csapadék, harmat, öntözés
nyomán a kipermetezett
szer nem oldódik vissza.
Ezek a csapadékformák tehát nem tudják azonnal lemosni a növény felületéről
az olaj adalék által képzett
filmréteget és az abban oldott hatóanyagot sem. Az
azonos biológiai hatékonyság eléréséhez kevesebb
aktív hatóanyag szükségeltetik, mint a speciális olaj
adalék használata nélkül,
vagy más adalékanyagok
alkalmazásával. Ezt, a különleges olajos adalékú réz
termék gyártását, szabadalom védi.
A Vegesol R® gombaölő szert almatermésű kultúrákban a tűzelhalás és a
varasodás ellen, rügyfakadástól a zöldbimbós állapot végéig 2-3 alkalommal
javasolt kipermetezni. A kezeléseket 7-10 naponként
ismételve, nagy lémennyiséggel jutassuk ki. Almában általában a zöldbimbós

és az egérfüles állapotban
történt védekezések vezetnek eredményre.
A Vegesol R® az alábbi
kultúrákban
használható 2-3 liter/ha-os dózisban:
szőlő, almatermésűek, őszibarack, köszméte, piros
ribiszke, málna, paprika, paradicsom, borsó, hagyma,
burgonya, csonthéjasok. A
maximálisan kijuttatható réz
hatóanyag mennyisége 4

kg/ha Európában, ami a Vegesol R®esetében 4 permetezés elvégzését teszi
lehetővé, 3 l/ha dózis használatával, egy vegetációs
idő alatt.
A Vegesol R® készítmény
III.-as kategóriájú gombaölő szer, tehát szabadon vásárolható. Kiszerelése 5 és
20 liter. Keresse a növényvédő szer kereskedőknél
és a gazdaboltokban.

w w w. h e c h t a . h u

Új viseleteket
varratnak a kiskőrösi
néptáncosok

A 2021-ben arany minősí
tésben és A Magyarországi
Szlovákságért-díjban részesí
tett Szivárvány Szlovák Tánc
együttes az idei évben is aktív
szerepet tölt be Kiskőrös kultu
rális életében.
A III. Városi Disznótoron a
csoport tagjai kiskőrösi vise
letben szolgálták fel a hagyo
mányos vacsorát, majd táncra
is perdültek. A március 15-i
forradalom megünneplésére
szervezet két napos rendez
vény kulturális műsorán is
látható lesz az együttes, majd
megkezdődik a felkészülés
a Városalapítók Napja kere
tében megrendezésre kerülő
nagyszabású szlovák lakodal
mas rendezvényre, melynek

főszereplői szintén a táncosok
lesznek. A kiskőrösi és a kör
nyék településein lévő hagyo
mányos rendezvényeken kívül
augusztusban Csehországban
vendégszerepel az együttes
egy nemzetközi folklórfeszti
válon.
A Szivárvány Szlovák Tánc
együttes 2023-ban ünnepli
alapításának 45. évfordulóját.
Erre az alkalomra ismét nagy
szabású jubileumi gálát ter
veznek, melyhez már most
új táncokat tanulnak és új vi
seleteket varratnak. A Csoóri
SándorProgramból(CSSP-NEP
TANC-MO-2021-0298) készül
például az együttes tagjainak
számára egy-egy rend magyar
bődi viselet.
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CSATLAKOZZ TE IS
A PAKS II. ZRT.
CSAPATÁHOZ!
AMT KÍNÁLUNK:

• Magyarország legnagyobb energetikai beruházásában való aktív részvétel
• Versenyképes jövedelem és széles körű juttatási csomag
• Folyamatos szakmai fejlődés és kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok

JUTTATÁSOK:

• Egészségbiztosítás
• Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás
• Cafeteria
• Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Mobiltelefon
• Villamosenergia-vásárlási kedvezmény kompenzációja
• Albérlet támogatása
• Szolgálati lakás igény esetén

JELENTKEZÉS:

karrier.paks2.hu
Paks II. Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 116
+36 75 999 200
info@paks2.hu

Web: www.paks2.hu
Facebook: Paks II. Atomerőmű Zrt.
Linkedin: Paks II. Nuclear Power Plant Ltd.
Twitter: @Paks2Atomeromu
Instagram: paks2_atomeromu

Elektromos autóval szállítják a bejáró diákokat Szakmárra
A környező településekről naponta többször, frissen beszerzett
elektromos autóval szállítják a diákokat az egyházi fenntartású
szakmári Szent Asztrik Katolikus Általános Iskolába. A hétszemélyes jármű árát a Magyar Falu Program pályázaton nyert 5
millió forintból, és szponzori támogatásokból teremtette elő az
iskola alapítványa.
Kapitány Richárd, a szakmári
Szent Asztrik Katolikus Általá
nos Iskola intézményvezetője a
pályázatról szólva elmondta:
„A Magyar Falu Program falu
si civil alapkeretén belül, a civil
közösségek tevékenységének tá
mogatására volt kiírva egy pályá
zat gépjárműbeszerzésre, hogy

a hozzánk hasonló helyzetben
lévő iskolák meg tudják oldani a
szomszédos településekről bejáró
diákok szállítását. A Szakmár és
Környéke Gyermekeiért Alapít
vány ezen a pályázaton indult, és
ötmillió forintot nyert gépjármű
beszerzésre. Elsődleges célunk
az volt, hogy egy legalább hét

személyes, a költségek csökken
tése miatt lehetőleg elektromos
autót vásároljunk.” – tájékozta
tott az intézményvezető.
Hozzátette: „A pályázat mellett
támogatókra is szükség volt,
hogy előteremtsük az elektromos
autó teljes vételárát, ugyanis az
ötmilliós keretből új autót nem
tudtunk vásárolni, mivel annak ti
zenkét millió forint körüli az ára.
A járművet mindennap, több al
kalommal használjuk, ezzel szál
lítjuk a homokmégyi gyerekeket
Szakmárra, illetve onnan a lakó
helyükre. Ezenkívül napközben

beszerzésre és ügyintézésre is
igénybe vesszük az autót. Végül
egy négyéves, 55 ezer kilométert
futott járművet tudtunk beszerez
ni úgy, hogy a hiányzó összeget
önzetlen szponzorok adták ös�
sze, akiknek ezúton is szeretném
megköszönni a segítséget.”- nyi
latkozta Kapitány Richárd.
Az intézményvezető szólt arról
is: „Szakmár Község Önkor
mányzata felajánlotta, hogy nap
elemről tölthetjük az autót. Így
az iskolánkon lévő napelemről
töltjük fel a járművet, ami tel
jes egészében elég a gépkocsi

egész napos használatához. Ez a
„zöld” autó napi gyakorisággal
Szakmár- Homokmégy –Kalocsa
között, mint az elmondottakból
kiderül, sok-sok kilométert meg

téve, nagyon kis ráfordítással
közlekedik, így ezt a pályázati
megoldást csak ajánlani tudom
valamennyi hasonló helyzetben
lévő intézménynek.”
ZS.F.
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Nagysikerű, teltházas
koncert a kalocsai
zárdatemplomban
RANGOS ELISMERÉST KAPOTT
A 60 ÉVES KISKŐRÖSI FÚVÓSZENEKAR KARNAGYA
Kiskőrös Város Fúvószenekara idén ünnepli fennállásának
60 éves évfordulóját. Ez önmagában is elég indok lenne,
hogy a város e kiemelkedő kulturális értékéről beszélgessünk, de van még egy további nyomós érv: Sipos Béla
karnagy értékteremtő és hagyományőrző szolgálatáért – a
magyar kultúra napja alkalmából – országos elismerésben
részesült.

Sipos Béla karnagy
• Hogyan fonódott össze a zenekar és az Ön pályafutása?
– Kiskőrös Város Fúvószene
kara viszonylag nagy létszámú,
70-80 tagot számlál. Képvi
selteti benne magát az általá
nos fúvószenekari hangszerek
mellett a zongora, a nagybő
gő, és alkalomadtán énekes,
vagy hangszeres szólistával is
kiegészül. Én 2019. augusz
tusban kerültem ide, amikor
Mlinkó Nelli és Sztranyák
Dávid felkértek, hogy a Nyár
esti Fúvósmuzsika koncertet
vezényeljem. A próbák alatt
úgy összecsiszolódtunk, hogy a
nagysikerű koncertet követően
örömmel tettem eleget Samu
Zsuzsanna, a SZÓ-LA-M
Alapfokú Művészeti Iskola
akkori igazgató asszonya fel
kérésének, hogy vezessem a
fúvószenekart. Onnantól a kö
zös munka és fejlődés jellemzi
az együttműködést. Rengeteg
segítséget kapunk a művészeti
iskola jelenlegi igazgató asszo
nyától, Markóné Csányi Gabriellától, az intézmény tanári
karától – akik, ha kell, külön

szólampróbákat tartanak a gye
rekeknek. Mindezért nagyon
hálás vagyok.
• Kik alkotják és milyen zenei
repertoárral dolgozik a zenekar?
– Profi és jó értelemben vett
amatőr zenészek vesznek
részt a munkában. Nem csak
Kiskőrösről, hanem az egész
dél-alföldi régióból olyan ze
neszeretők alkotják a csapatot,
akiknek a közös zenélés öröm
és kikapcsolódás, legyen „ci
vilben” diák, orvos, közgaz
dász, gyógyszerész, kőműves,
vagy főállású édesanya. A
Zeneakadémiáról és a katona
zenekarból egyaránt járnak
hozzánk kollégáim, akiknek
mindig nagyon örül a csapat.
A korosztály abszolút vegyes:
12 évestől a 65 évesig. Zenei
repertoárunkat szintén a sok
színűség jellemzi: magyar és
külföldi indulók, könnyű- és
komolyzenei átiratok, film
zenék, slágerek, régi magyar
tánczene, operett és opera rész
letek egyaránt részét képezik.
Santana egyveleget épp úgy
játszunk, mint például Brahms
Magyar táncát, Sosztakovics
műveit, vagy Máté Péter dalait.
Úgy gondolom, hogy mindenki
megtalálja ezek között az ízlé
sének megfelelőt.
• Meséljen magáról! Milyen
előzmények vezették idáig?
– Szegedi születésű vagyok,
édesanyám jogász, édesapám
villamosmérnök. Egyiküknek
sem volt különösebb zenei kö
tődése, engem mégis beírattak a

zeneiskolába. Túl nagy elköte
leződést nem éreztem egészen
addig, amíg a kezembe nem
került dédnagyapám, Sipos
István fényképe, aki a szege
di rendőrzenekar tagja volt az
1930-40-es években. Ez a fotó
arra motivált, hogy tovább vi
gyem a dédszülői hagyományt,
és zenéljek. Felvételt nyertem
a zeneművészeti szakközépis
kolába, dr. Gyivicsán György
harsonaművészhez,
később
pedig – már az egyetemen –
Vörös József, a berlini rádióze
nekar harsonása lett a tanárom.
Az Erasmus keretein belül ta
nulhattam a németországi Wei
marban, majd felvételt nyertem
mesterképzésre a fúvószene
kari karnagyi szakra, ahol dr.
Csikota József professzor volt
a mentorom. Játszottam szín
házzenekarban,
különböző
rézfúvós együttesekben, fú
vószenekarokban. 2001 óta a
szegedi Fricsay Ferenc Városi
Fúvószenekar tagja vagyok. Itt
kezdtem fúvószenekari pálya
futásomat, a mai napig életem
meghatározó része. Büszke
vagyok rá, hogy meghívott kar
mesterként is vezényeltem már
az együttest. 2016 óta a Magyar
Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandár Hódmezővásár
hely Helyőrségi Zenekarának
tagja, két éve pedig karmester
helyettese is vagyok.
• Milyen indoklással részesült
elismerésben az idei magyar
kultúra napján?
– Gömöri Balázs őrnagy, a
Magyar Honvédség 5. Bocs
kai István Lövészdandár Hód
mezővásárhely
Helyőrségi
Zenekarának karmestere felter
jesztésére, január 22-én Szabó
István honvédelmi államtit
kártól és Bozó Tibor vezérőr
nagytól ajándéktárgy elismerést
vehettem át Budapesten a Stefá

nia Palotában. A magyar kultú
ra ápolása és a magyar értékek
megőrzése érdekében végzett
kiemelkedő
tevékenységem,
történelmünk és napjaink kato
nai, valamint kulturális hagyo
mányainak hiteles tolmácsolása
elismeréseként.
• Milyen további tervekkel tekintenek a 2022-es esztendő
elé?
– Zenekari terveim között sze
repel a Magyar Fúvószenekar
és Mazsorett Szövetség, illetve
a Fúvószenekarok és Együt
tesek Magyarországi és Kö
zép-Kelet-Európai Szövetsége
zsűrije előtt minősítést szerez
ni. Továbbra is örömmel válla
lunk szerepet Kiskőrös nemzeti
és állami ünnepein, városi, pro
tokolláris, nyugdíjas, vagy baj
társi eseményeken. A zenekar
fennállásának 60. évfordulóját
jubileumi koncerttel szeretnénk
megünnepelni. Tervezünk fú
vószenekari fesztivált, és tartani
szeretnénk fúvószenekari talál
kozókat is. Tavaly november
6-án, a Mórahalmon megren
dezett II. Nemzetközi Fúvósze
nekari Versenyen kiemelt első
helyezést értünk el. Szeretnénk
ehhez hasonló további sikereket
elérni. A Nyáresti Fúvósmuzsi
ka mellett filmzenei koncertet
is tervezünk.
Aki tájékozódni szeretne Kis
kőrös Város Fúvószenekara
fellépéseiről és híreiről, az
megteheti, ha csatlakozik Fa
cebook és Instagram közössé
günkhöz, valamint feliratkozik
Youtube csatornánkra. Folya
matosan azon dolgozunk, hogy
értékes híreket, fotókat vide
ókat,- koncertrészleteket, de
akár egész koncertfelvétele
ket-, is megoszthassunk kedves
közösségünkkel, melyek bár
mikor visszanézhetőek.
T.T. fotó: vira.hu

A Kalocsa Kamarakórus és a Kalocsai Fúvószenekar január
29-én a Zárdatemplomban adott nagysikerű közös koncertet.
A templomot zsúfolásig megtöltő közönség többször is vastapssal jutalmazta a produkciókat. Más darabok mellett Leonard Cohen legnépszerűbb dalát, a Halleluja címűt hallhatta a
nagyérdemű. Betlenné Dajkó Ágnest, a Kalocsai Fúvószenekar karnagyát a nagysikerű komolyzenei koncert részleteiről
kérdeztük.

Több szempontból sem hagyo
mányos koncert volt ez. Mivel
a COVID járvány felborította
az éves programunkat, erre a
hangversenyre most került sor.
Templomba illő repertoárral
készültünk, ami különösen jól
hangzott a szakrális környezet
ben, a helyszín már önmagában
is egy emelkedett, bensőséges
hangulatot teremtett”– mondta
Betlenné Dajkó Ágnes.
A Kalocsai Fúvószenekar karna
gya hozzátette:
A Kalocsa Kamarakórus már ko
rábban is énekelt a fúvószenekar
kíséretével, ennek köszönhetően
tökéletes volt az összhang kö
zöttük. A gyönyörű hangzású
koncerten több komolyzenei
mű is felcsendült. Talán sokak
számára emlékezetes: pár év
vel ezelőtt jött az az ötletünk,
hogy a kamarakórussal együtt
lépünk fel. A színházban volt
egy tavaszi koncertünk, amelyre
őket is meghívtuk. Ekkor jutott
eszembe, hogy a templomban is
rendezhetnénk egy közös hang
versenyt. Két közös műsorszá
munk van az Englerné Böttger
Anna Boglárka vezényeltével
megszólaló énekkarral, és van
két külön blokk, amikor ők kí

séret nélkül énekelnek, tehát
mindkét együttes önállóan és
együtt is kiteljesítheti, megcsil
lanthatja a kvalitásait.”
Betlenné Dajkó Ágnes a zene
kar összetételére irányuló kér
désünkre elmondta:
Eltérő életkorú egyének ülnek
a zenekarban, akikben egy biz
tosan közös, a zene, és a közös
zenélés szeretete. Van, aki évti
zedek óta fújja, és van, aki csak
1-2 éve ismerkedik azzal, ho
gyan kell egy ekkora csapatban
muzsikálni.
Szerencsére van utánpótlás, ám
mindig várunk zenészeket. Va
lamennyi fórumunkon szívesen
látjuk azokat a tehetséges érdek
lődőket, akik hangszeren tudnak
játszani. Elsősorban rézfúvós
hangszeren játszani tudó zené
szeket keresünk. Emellett bárkit
szívesen látunk, aki vállalni tud
ja, hogy rendszeres munkával,
heti egyszeri próbával részt tud
venni a kórusban vagy a zene
karban. Úgy gondolom, közöt
tünk egy olyan csapatban találja
meg a helyét, ahol az együttmu
zsikálás semmi máshoz nem ha
sonlítható öröme maximálisan
kiteljesedik.”
Zsiga F. fotó: koronafm100.hu
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Két kiskőrösi élelmiszerüzem kapott komoly
állami támogatást fejlesztési terveikre
Két kiskőrösi cég is nyert a „Vidékfejlesztési program élelmiszerüzemek komplex fejlesztése” címmel kiírt pályázaton.
Ribárszki Zsolt, a Juice Products Zrt. vezérigazgatója
mintegy 500 millió forintról, Dr. Kuti László, a WineCorps
Zrt. tulajdonosa pedig közel 200 millió forintról vehetett
át támogatói okiratot február 14-én a kiskőrösi Városháza
dísztermében Farkas Sándortól, az agrártárca miniszterhelyettesétől. A Juice Products Zrt. családi vállalkozásként 1 milliárd forintos beruházással prémium kategóriás
gyümölcslé gyártástechnológiai fejlesztést, bébi étel alapanyag gyártósort, robotizált palackozó sor fejlesztést,
automata zöldségpor csomagoló sort, klinikai sterilitású
hámozott zöldség feldolgozót, energia- és higiéniai hatékonysági fejlesztést hoz létre.
A WineCorps Zrt. pedig egy 400 millió forintos fejlesztéshez
nyert 50 százalékos támogatást, prémium borok, gyöngyöző- és habzó borok, pezsgők készítésére, palackozására.
- Rendkívüli öröm, hogy Ma
gyarország Kormánya két kis
kőrösi céget is érdemesnek
tartott arra, hogy fejlesztési
törekvésüket 50 százalékos
finanszírozással
támogassa.
Köszönjük a segítséget, amit
kaptunk az elmúlt időszakban
is, reméljük, hogy még sokáig
segíti ez a kormány térségün
ket és az ország fejlődését hangsúlyozta Domonyi László
polgármester. - Bízunk benne,
hogy még számtalan fejlesz
tést tudunk véghezvinni, de ne
felejtsük el, hogy ehhez kelle
nek azok a vállalkozók is, akik

bátran viszik előre cégüket,
és mernek nagyot álmodni.
Ezzel a pályázati támogatás
sal a jövőt építi a két kiskő
rösi vállalkozó, a termelési és
a gazdasági biztonság pedig
hozzájárul a térség fejlődésé
hez is. Gratulálok, és sok sikert
kívánok mindkét cégtulajdo
nosnak és fiaiknak, Ribárszki
Ákosnak és Kuti Tamásnak
is, akik reményeink szerint
édesapjuk vállalkozását tovább
viszik – zárta beszédét Domo
nyi László polgármester.
Az okiratátadási ünnepséget
megtisztelte jelenlétével Font

Ribárszki Zsolt és Dr. Kuti László a támogatói okiratot
Farkas Sándor agrárminiszter-helyettestől vették át.
Sándor országgyűlési képvi
selő, valamint Gáspár Ferenc,
a NAK megyei elnöke.
Font Sándor kiemelte, hogy az
ötven százalékos támogatáshoz
a vállalkozásoknak ugyanen�
nyi önerőt kell még a projektek
mellé tenni, hogy a beruházás
megvalósuljon. Hangsúlyozta,
hogy a fejlesztésekkel a hely
beliek megélhetését is bizto
sítják, megakadályozzák az
elvándorlást és növekszik az
iparűzési adó mértéke. Úgy

gondolom - tette hozzá – hogy
ez a két vállalkozás, két olyan
élelmiszer-feldolgozásban,
mezőgazdasági alapanyag fel
vásárlásban és feldolgozásban
érdekelt cég, amely az itt élő
gazdálkodóknak és termelők
nek biztos üzleti kapcsolatot
jelentenek. A Kormányzat el
kötelezett a vidék fejlesztési
elképzeléseinek támogatásá
ban is. Ha egy vállalkozásnak
a profiton túl a hosszútávú sta
bilitás és a munkahelyek meg

Az átadóünnepség után Ribárszki Zsolt és fia, Ákos üzembejárásra invitálták a résztvevőket,
ahol bemutatták a gyümölcslégyártás folyamatát.

őrzése, növelése is célja, az
végül a teljes térség javát szol
gálja - emelte ki az országgyű
lési képviselő.
Farkas Sándor agrárminisz
ter-helyettes örömét fejezte ki,
hogy családi vállalkozások
nak tudott támogatást nyújta
ni a Kormány. Mint mondta,
a magyar mezőgazdaság az
utóbbi években egyre jobban
teljesít, és ez nem csak a ter
mésmennyiségekben, hanem
a minőségben, a fejlesztési
lehetőségekben, valamint a
hozzáadott értékekben is ta
pasztalható, annak ellenére,
hogy rendkívül sok kihívás ért
bennünket az elmúlt két-három
évben. Kiemelte, hogy a 2010es években a nemzetgazdaság
túlélését és a biztonságos nem
zetgazdasági alapokat kellett
megteremteni. De ezt követően
megindultak azok a folyama
tok, és erőt kapott az az elkép
zelés, hogy az élelmiszer- és a
feldolgozóipart kell fejleszteni.
A beszédek után Ribárszki
Zsolt és Dr. Kuti László átvet
ték cégeik támogatói okiratát,
majd üzembejárásra indultak
a Juice Products Zrt. erdőtelki
telephelyére.
-nagy-

Kezdje az évet a Belchim termékeivel

Nagy hatékonyság varasodás és
lisztharmat ellen
Megelőző és gyógyító hatás
Rugalmas felhasználás:
önmagában vagy kombinációban

Gyors taglózó hatás
Atkák széles köre ellen hatékony
Minden fejlődési alakra hat
Hosszú tartamhatás

További információért keresse kollégánkat:
Bodó Péter; Tel.: +36 30/507-79-63
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Startol
a járási
Startmunka
közfoglal
koztatási
program
Kalocsán
Más településekhez hason
lóan Kalocsán a Belügymi
nisztérium által meghirdetett
közfoglalkoztatási program
ra mind az önkormányzat,
mind a parkgondozási és vá
rosüzemeltetési feladatokat
ellátó Vagyonhasznosítási és
Könyvvezető Nonprofit Kft.
hosszú évek óta pályázik.
A Vagyonhasznosítási Kft.
2022. márciusától 2023.
február 28-ig 33 fővel kíván
részt venni a programban,
melyhez a legutóbbi testületi
ülésen kérte az önkormány
zat tulajdonosi hozzájárulá
sát, ami a foglalkoztatottak
számát tekintve minimális,
csupán közel 700 ezer forint
önerő-, a járulékos költsé
gek esetében 3,3 millió fo
rint kiadással jár.
Sajnos még ma is vannak,
akik nem találnak megfelelő
munkát a versenyszférában,
számukra ad lehetőséget a
jövedelemszerzéshez ez a
program. Így most is van
igény erre a fajta, az egyén
mellett az önkormányzat
számára is fontos foglal
koztatásra. Ám ez az igény
jelentősen csökkent: a prog
ram 2015. évi indulásakor
a városban még több szá
zan jelentkeztek közmun
kásnak, akik közül később
jelentős számban el tudtak
helyezkedni a szabad mun
kaerőpiacon – mondta dr.
Filvig Géza polgármester a
napirend előterjesztőjeként
elhangzott bevezetőjében. A
képviselő-testület jóváhagy
ta a szóban forgó összeget,
így március 1-jén 33 fővel
indulhat, illetve folytatódhat
a Belügyminisztérium által
finanszírozott Startmunka
mintaprogram Kalocsán.
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GYÖNGYSZEMEK KISKŐRÖS SIKERES PROJEKTJEIBŐL
Kiskőrös fejlődése, infrastruktúrájának, köztereinek folyamatos korszerűsítése példa értékű lehet más települések számára is. Számos beruházás valósult meg az elmúlt időszakban uniós vagy kormányzati forrásból önkormányzati önerő felhasználásával. Font
Sándor országgyűlési képviselő és a város vezetése Domonyi László polgármesterrel az
élen már hosszú ideje dolgoznak azon, hogy a fejlesztési elképzelések és igények mind
nagyobb számban támogatást nyerjenek. Sikeres együttműködésük célja, hogy Kiskőrösön komfortos életteret, modern, élhető, kulturált környezetet biztosítsanak a lakosság
számára. Sorozatunkban ezek közül a projektek közül emelünk ki néhányat.

ÚJ CSOPORTSZOBÁVAL BŐVÜL
A BÖLCSŐDE

Tavaly nyáron kezdte el a köz
beszerzést elnyerő Kőröskom
Nonprofit Kft. a kiskőrösi
bölcsőde bővítési munkála
tait. Jelenleg már látványos a
tetőráépítés, ütemszerűen halad
a beruházás az Árpád utcai in
tézményben.
A Bács-kiskun Megyei Önkor
mányzat mintegy 140 millió
forint TOP-os forrást biztosított
Kiskőrösnek az önkormány
zat által fenntartott bölcsőde
fejlesztésére. A tervek szerint
14 fővel bővítik az intézmény
kapacitását, amire nagy igény
mutatkozik a településen élő
családok részéről. Örömte
li ugyanis, hogy egyre több
gyermek születik a városban,
emellett az anyukák sok eset
ben dolgoznak és a nagyszülők
sem mindig hadra foghatók a
kisgyermekek gondozásában.
Itt jön képbe megoldásként a
bölcsőde, amit a kiskőrösi ön
kormányzat kötelező szolgál
tatásként, magas színvonalon
működtet.
A városvezetés kifejezett célja
a kisgyermekes családok se

csoportszobát alakítanak ki. A
kivitelezési munkálatokat vár
hatóan 2022 első felében befe
jezik.
Balázs-Mihók Tímeának a
kisfia, Botond is bölcsődés
volt, és amikor a kislányuk,
Bella két éves lett, őt is be
íratták a bölcsibe. – Rendkívül
jó dolognak tartom, hogy Kiskőrösön biztosítják ezt a szolgáltatást a családoknak. Így a
kisgyermekes anyukák vissza
tudnak menni dolgozni, közben
nyugodtak, hogy jó helyen van
a gyermekük, ahol szeretettel
gondoskodnak róla. Nagy igény
van a bölcsődei ellátásra, több
mint amennyi férőhely volt eddig. Minden „Tündérnek”, akinek szerepe volt a bővítésben
köszönjük ezt a csodahelyet! A
kicsiket nem viselte meg, hogy
néhány hónapig új szobába kellett költözniük, viszont cserébe
ősszel egy szép új épület fogadja majd őket rengeteg játékkal
és kedves mosolygós gondozónőkkel – mondja Tímea.

gítése, a jelenleg is fennálló
bölcsődei várólista megszünte
tése a beruházás által.
A
Kőröskom
Nonprofit
Kft. munkatársai a bontási
munkálatokat már ősszel el
végezték, azóta szerkezetkész
fázisba került az emeleti épület
rész, szerelik a víz-, a gáz- és az
elektromos hálózatot.
Többek között új foglalkoz
tató helyiséggel is bővül az
intézmény, így ennek ered
ményeképp több kisgyermek
ket tudnak majd
felvenni a beruhá
zás
elkészültével.
Az új helyiséget a
jelenlegi
szociális
blokk területén fog
ják kialakítani, me
lyet a kazánnal és a
raktárral együtt az
újonnan kialakított
felső szintre köl
töztetnek a szakem
berek: a kazán- és
mosogatóhelyiségek
elbontását követően
közel 50 négyzetmé
teres, kettéosztható Balázs-Mihók Tímea, Botond és Bella

KŐRISFA ÓVODA A GYERMEK
VÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRE
A kormány legnagyobb prog
ramja a gyermekvállalás ösz
tönzése, amiben Kiskőrös is
élen jár. A város főterének fel
újítása után a Kőrisfa Óvoda
megépítése volt Kiskőrös leg
nagyobb projektje az elmúlt
években. Az intézmény tavaly
szeptembertől már megtelt
élettel.
A projekt a Bács-Kiskun Me
gyei Önkormányzat által irá
nyított TOP keretből 384 millió
412 ezer forint uniós támoga
tásban részesült. A tervezés
és az engedélyeztetési eljárá
sok időtartama alatt azonban
jelentősen
megnövekedtek
a kivitelezési költségek. Vé
gül az új óvoda megépítését
- Font Sándor országgyűlési
képviselő
közbenjárásának
köszönhetően - Magyarország
Kormánya 360 millió forint
többlettámogatása tette lehe
tővé, amely az önkormányzati
önerőt csökkentette.
Sok akadály gördült tehát az
óvoda megvalósulásának útjá
ba, többek között a pandémia
is, de végül siker koronázta a
törekvést.
A mintegy 2000 négyzetmé
ter alapterületű épületben 6,
egyenként közel 77 négyzet
méter alapterületű csoportszo
bát alakítottak ki. Itt kaptak
helyet a Mohácsi utcai, vala
mint a Thököly utcai tagóvo
dák csoportjai, de lehetőség
nyílt egy csoporttal való bő
vítésre is, így az eddigi 25
fő feletti csoportlétszámokat
sikerült csökkenteni. Az óvo
da mellett 33 új parkoló is ki
épült.
Kálmándyné Méhesi Erzsébet kislánya, a négyéves Laura nagyon szeret a Kőrisfa
Óvodába járni. - A csoportszoba tágas, bőven van hely
a foglalkoztató asztaloknak,
a játszóterületnek és az alvórésznek is – mondja anyukája.
- A csoportszobából a kicsik

közvetlenül kijuthatnak
a belső udvarra, ahol
minden
csoportnak
megvan a saját játszótere. Az óvodában
sokféle tehetségműhely
működik, Laura aerobic táncos-mondókás
manótornára, német
játékos foglalkozásra
és néptáncra is jár. A
Kőrisfa Óvoda mind
az épület kialakítását,
a környezetét, hangulatát tekintve gyermek
közeli, már belépni is
jó érzés – vélekedik
Erzsike.

Kálmándyné
Méhesi Erzsébet és Laura

FOLYAMATBAN VAN AZ ÚJ, FEDETT PIACTÉR KIALAKÍTÁSA
A kiskőrösi önkormányzat régi
terve és a helyi termelők jogos
igénye, hogy Kiskőrösnek mo
dern, fedett piactere legyen. Az
árusok és a vásárlók ne legye
nek kitéve az időjárás viszon
tagságainak, emellett kulturált
körülmények között, akár napi
rendszerű kereskedelmi lehe
tőséget biztosítsanak a terme
lőknek. Ennek érdekében az
önkormányzat néhány éve saját
erőből megvásárolta az evan
gélikus temető melletti csar
noképületet és a körülötte lévő
területet. Az új piactér kialakí
tásának első ütemét március vé
géig kell befejeznie a kivitelező
Modusz Vivendi Kft.-nek.
Konzorciumi keretek között
pályázott Kiskőrös Város Ön
kormányzata a helyi piac inf
rastrukturális fejlesztésére. A

Kulturált körülmények között, akár napi rendszerű
kereskedelmi lehetőséget biztosítanak a termelőknek.
pozitív elbírálásban részesült
pályázaton 280 millió forint,
vissza nem térítendő támoga
tást nyertek.
Az új piactér kialakítása több
ütemben valósul meg. A kivi

telező már tavaly év elején el
kezdte a bontási munkálatokat
és a belső átalakítást. Az első
ütemben a terveknek megfe
lelően átépítik a csarnok alsó
szintjét, kialakítják a piacteret a

Somogyi Szilvia
hozzátartozó, zárható elárusító
helyekkel.
Összességében a földszinten 14
üzlethelyiség készül, amelyek
ben helyet kapnak a jelenlegi
piaccsarnok boltjai is. Az épület
középső terében pedig 40 árusí

tó pultot állítanak fel. A máso
dik ütemben folytatódnak majd
a munkálatok, ekkor az úgyne
vezett „nyári piac” területének
kialakítása és az emeleti rész,
közel 300 négyzetméteres terü
letének megújulása fog megtör
ténni. A parkolóhelyek száma is
növekedni fog. A bejárat mel
lett az önkormányzat két házat
megvásárolt, ezek közül az
egyiket lebontották és a helyén
új járműparkolókat alakítanak
ki. A teljes átalakítás a tervek
szerint jövő év közepén fog
befejeződni. Addig az úgyne
vezett „ruhapiac” zavartalanul
üzemelhet, de időszakonkénti
forgalomkorlátozásokra
kell
majd számítani a kivitelezés
ideje alatt.
Somogyi Szilvia a családi gazdaság munkáiból bőven kiveszi

a részét. Gyümölcsös ültetvényeiken őszibarackot, szilvát és
körtét termesztenek és lassan
a cseresznyefák is termőre fordulnak. Mint mondja, nagyon
várják, hogy az új piaccsarnokban árulhassák a gyümölcsöt. Sok ismerőse foglalkozik
kevésbé eltartható, romlékony
áruval, nekik kedvez majd a
mindennapos nyitva tartás. Az
élelmiszer bizalmi termék, egy
kisvárosban a vásárló ismeri a
termelőt, aki felelősséget vállal az árujáért, és megérdemli,
hogy ne hóban-fagyban vagy
épp a tűző napon kelljen értékesítenie. Az új csarnokban több
bolt is elfér majd, így praktikus,
hogy egy helyen meg lehet majd
vásárolni a hústól a sajtig, friss
zöldség- gyümölcsig mindent –
vélekedik Szilvia.

ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
Töltődj fel a hazai fürdőkben!
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ELADÓ!
BRAMAC tetőcserép
Antracit protector római
alapcserép áron alul!
Bontatlan raklap,
264 db (26,4 m2).
Érd.: 06-20/939-4592

Természetgyógyászat,
akupresszúra, akupunktúrával
szenvedélybetegségek
kezelése, fogyás, allergia stb.
Gépi köpölyözés, fibróma,
éranyajegy eltávolítás,
fülcimpalyukasztás
és állapotfelmérés.
06-30/962-0687

Borkövet veszek
06-30/326-8516

KIADÓ Kiskőrösön
egyszobás lakás, központban,
hetvenezerért. 06-70/254-6797

INGATLANIRODA KISKŐRÖSI KÍNÁLATÁBÓL:
Nagyvenyimen, 6 szobás, részben felújított
családi ház ELADÓ! Irányár: 37.500.000 Ft.
Érd.: 06-30/161-2379
Kunfehértón, 875 m2-es telken lévő, 1991-ben
épült, 105 m2 alapterületű, 6 szobás,
felújítandó ház ELADÓ!
Irányár: 30.000.000 Ft. Érd.: 06-30/161-2379

Erdőt, facsoportokat
vennék kitermelésre.
06-30/326-8516

Dunaújvárostól 7 km-re, Nagyvenyimen a
Petőfi soron eladó egy 6492 m2-es területű,
körbekerített, zártkerti ingatlan ELADÓ!
Irányár: 9.990.000 Ft. Érd.: 06-30/161-2379

Fürdőkád felújítás,
kívánt színben
garanciával!
Tel.: 06-30/998-2485
•
•
•

Dunaújvárostól 7 km-re, Nagyvenyimen a
Petőfi soron eladó egy 5605 m2-es, körbekerített zártkerti ingatlan ELADÓ!
Irányár: 5.990.000 Ft. Érd.: 06-30/161-2379
Solton, belterületi, zárt, térkövezett, 1037 m2-es
telephely eladó! Irányár: 17.750.000 Ft.
Érd.: 06-30/161-2379
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AKTUÁLIS

Bekapcsolnák a homokhátsági
vízutánpótlás rendszerébe a Vadkerti-tavat
Idén tovább folytatódik a
Vadkerti-tó
környezetének
fejlesztése. Miközben a szálláshelyek bővítését szolgáló
beruházások indulnak el, a
városvezetés a kivételes természeti érték hosszútávú
megóvására keres megnyugtató megoldást. Temerini Ferenc polgármesterrel a város
aktuális kihívásairól és hos�szabb távú terveiről beszélgettünk.

REGIONAPLO.HU

• Mi jelenleg a legaktuálisabb
megoldásra váró probléma rövidtávon a városban?
– Soltvadkerten három felnőtt
és két gyermek háziorvosi pra
xis van. Az egyik felnőtt praxis
jelenleg betöltetlen. Nagyon
szeretnénk idecsábítani egy ki
váló szakembert, mert az egész
ségügyi ellátás „békeidőben” is
központi kérdés egy település
életében, nemhogy járványhely
zetben. A jelentkezőnek szol
gálati lakást tudunk ajánlani, és
háziorvosi szakvizsga nélkül is
megkezdheti a munkát, amen�
nyiben adott határidőn belül vál
lalja annak megszerzését.
• Távlatokban gondolkodva milyen kihívások megoldásán dolgoznak?
– Két aszályos év után aggályos
a Vadkerti-tó vízszintje. Szeren
csére a vízminőséggel nem volt
gondunk. Folyamatos ellenőrzés
mellett elmondhatom, hogy a
közelébe sem kerültünk annak
az oxigénszintnek, ami aggoda
lomra adott volna okot. Egész
nyáron felszín alatti vízzel vé
geztünk vízpótlást. Ez azonban
egyáltalán nem jelent végleges
megoldást a problémára. Így
intenzíven keressük a szóba
jöhető szakmai alternatívákat.
Nemrégiben egy megbeszé
lést kezdeményeztünk vízügyi
szakemberekkel, arra keresve
választ, hogy milyen irányba
induljunk el a helyzet megnyug
tató kezelése érdekében. Olyan
megoldási javaslat azonban itt
sem született, ami azonnal, vagy
rövidtávon kezelni tudná a kér
dést. Ugyanakkor felszín alatti
vizekkel pótolni a tó vizét prob
lematikus, más megoldást is ke
resnünk kell.
• Milyen esélyeket látnak?

– Nemrégiben rendeztek kon
ferenciát a homokhátság víz
utánpótlása témakörben. Ennek
a régóta aktuális kérdésnek a
kezelése tervezés szintjén meg
indult. Nekünk határozott szán
dékunk, hogy ebbe a komoly
szakmai munkába – ami a ho
mokhátság vízutánpótlásának
megoldására komplex rendszert
hivatott kidolgozni – a Vad
kerti-tó ügyét is bekapcsoljuk.
Tisztában vagyunk vele, hogy
ez a program elsősorban mező
gazdasági szempontokat szol
gál. Ugyanakkor bízunk benne, ba, amit meg szeretnénk valósí
hogy az olyan páratlan termé tani a Vadkerti-tónál. De mivel
szeti értékeknek a megóvása is pillanatnyilag csak a Fekete villa
beleférhet, mint a Vadkerti-tó. A kilenc szobájával számolhatunk,
tó életképes és komoly beruhá hiányoznak a szálláshelyek.
zások zajlanak a környezetében Ezért nagy jelentőségű, hogy a
úgy az önkormányzat, mint az kempingben épül most néhány
üdülőtulajdonosok részéről. Azt apartmanház.
szeretnénk
elérni,
• Milyen egyéb behogy a programban
ruházások vannak
dolgozó szakembe
folyamatban Soltrek tudjanak róla,
vadkerten?
hogy milyen prob
– A vízpótláshoz
lémákkal küzdünk.
kapcsolódóan a csa
Fontos lenne kö
padékcsatorna és a
zös gondolkodással
záportó
beruházá
egy megnyugtató és
sunk második ütemét
fenntartható megol
kezdjük el. Megvan a
dást találni a Vadker Temerini Ferenc forrás és a terv is, a
ti-tó vízszintjének és
közbeszerzési eljárás
vízminőségének megóvására. előtt állunk. Ez a beruházás még
Az érintett országgyűlési kép az első Területfejlesztési Ope
viselők arról biztosítottak, hogy ratív Program támogatásával
bekerülhet a mi ügyünk is a ho valósul meg. Az iparterület fej
mokhátsági tervezésbe.
lesztés II. ütemének építkezése
• Eközben hogyan alakul a tó szintén a tavasz folyamán indul.
környéke?
A Tázlári úton hozunk létre egy
– Egymást követik a beruhá kisebb méretű ipari parkot, és a
zások. Nyáron átadtuk a kem félbehagyott iparterület-feltáró
ping vizesblokkját, most pedig utat aszfalttal látjuk el.
ugyanitt apartmanházakat épí • Hol tart jelenleg a Soltvadtünk. A forrás – úgy tűnik – meg kertet érintő nagy állami bevan rá, a tervezésen túl vagyunk, ruházás, a Budapest-Belgrád
most következik a közbeszerzés vasútvonal építése?
előkészítése, tavasszal-nyáron – A vasútépítés miatt február
pedig kezdődhet az építkezés. 1-jétől április 30-áig vágány
Örülünk, ha az idén elkészül a zár van érvényben, vagyis a
kivitelezés, és a jövő évi szezon teljes szakaszon szünetel a vo
ra már vendégeket fogadhatnak natközlekedés. Ez a soltvad
az új szálláshelyek. Ez azért is kertieknek azt jelenti, hogy
nagyon fontos nekünk, mert a Budapestre, vagy Kiskunhalas
turisztikai beruházásaink első ra vonattal nem tudnak eljutni,
három részében a strandon lévő csak menetrendszerinti, vagy
összes, a 70-es, 80-as években vonatpótló autóbusszal. Buda
épült, elavult szálláshelyüket le pest irányába egyik busz sem
bontottuk. Nem sajnáljuk, mert érinti a vasútállomást, hanem
azokat nem lehetett volna már – úgy a Volán járatok, mint a
beintegrálni abba a koncepció vonatpótló buszok esetében – a

központi buszmegállótól van az
indulás. Az elkerülő út építésé
ben érintett földtulajdonosokat
már keresik az állam által meg
bízott értékbecslő cég munka
társai. Ez ügyben tudni érdemes
azt, hogy az értékbecslői véle
mény alapján a vételi ajánlatot
az állam megteszi a földtulaj
donosnak, aki, ha elfogadja azt,
megköttetik az adásvételi szer
ződés. Amennyiben vita alakul
ki az árat illetően, vagyis a föld
tulajdonos nem fogadja el az ér
tékbecslő véleménye alapján tett
ajánlatot, akkor bíróságra kerül
az ügy, és a vételár összegéről
ott fog döntés születni.
Ezzel összefüggésben – Font
Sándor képviselő úr ötlete nyo
mán – még egy Soltvadkertet
érintő, esetleges állami beru
házás van napirenden. Ennek
a gondolatát az szülte, hogy a
hatalmas áruforgalmat lebonyo
lító vasút és az azt keresztező
vadkerti elkerülő út találkozásá
ban kínálkozik a lehetőség egy
nagy, legalább 50 hektáros ipari
park létrehozására. Ez nem csak
a vadkerti vállalkozók igénye
it szolgálná ki, hanem egyfajta
logisztikai bázis lehetne a tér
ségben. Úgy érezzük, hogy ez a
terv sok lehetőséget rejt magá
ban. Ráadásul az 54-es út eddig
kimaradt szakaszainak tavasszal
induló felújításával Kecskemét
is „közelebb kerül” Soltvad
kerthez. Ezekre az adottságokra
építve fogalmazódott meg az
ipari park terve. Olyan álom ez
jelenleg, aminek a megvalósí
tása messze meghaladja a város
lehetőségeit, de állami beru
házásként valóra válhat, és új
perspektívákat nyitna meg Solt
vadkert előtt.
T.T.

ÚJ TV A CSALÁDNAK?
Merülj el a 4K élményben!
Az otthoni mozizáshoz válassz kombi csomagod mellé
nagyképernyős Ultra HD televíziót.

Prémium Kombi csomag
mellé 2 év hűséggel:

180.990 Ft

155.990 Ft

LG 55UP75003LF SMART UHD LED TV
139 cm képátló • 4K (3840x2160 px) felbontás • HBO GO
kompatibilis • webOS operációs rendszer • 2 év garancia
Az akció érvényes 2022.02.01-től visszavonásig és a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek és
feltételek a KTV szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ben (tarr.hu/aszf) és ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.
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