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Több mint félmillió gyűlt össze 
a szociális otthonok javára

Jótékonysági esttel kezdődött a

báli szezon
SZJA: segít 
a NAV, de 
kérni kell
Január végéig
jelezhetjük
igényünket 
a hatóság felé

Magyar bajnoki 
és  diákolimpiai
érmek
23 pontot gyűjtöttek
az Országos 
Bajnokságokon

Időkorlátos
parkolási 
rend a 
belvárosban



INGATLAN

KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban
lévõ, nagy családi ház
eladó. Lakótelepi lakásra
vagy kisebb családi házra
cserélhetõ. I.ár: 10 MFt.
Tel.: 0678/464-725

KALOCSÁN, a Petõfi S.
utca 143. szám  alatti, 3
szobás családi  ház áron
alul eladó. I.ár: 4,3 MFt.

Tel.: 0620/296-7363
KALOCSÁN, a kertváros-

ban, családi ház eladó.
Tel.: 0670/557-1430

AZ ÚJ évben költözzön új
ottthonába! Kalocsán,
nyugodt környezetben,
kiváló beosztással
büszkélkedõ 100 nm-es
családi ház eladó! Ko-
moly érdeklõdés esetén
hívjon bizalommal! Tel:
0620/ 334-3489 

KALOCSÁN, elcserélném
2 szoba összkomfortos,
70 m2-es, belvárosi lakás-
omat, 40 m2-es kiemelt
pincével, nagy garázzsal,
külön bejárattal, jó ál-
lapotú kertvárosi családi
házra, értékegyeztetéssel.
Tel.: 0670/297-8404

INGATLAN VIDÉK
FOKTÕN, a Fõ utca 19.

szám alatt, családi ház
eladó. I.ár.: 5,2 MFt. Tel.:
0670/410-
7643,0670/333-6027

NEGYVENSZÁLLÁSON,

családi ház eladó nagy
kerttel! Érd: 0678/462-
685, 0630/401-1356

HOMOKMÉGYEN, két
generációnak is alkalmas
családi ház tehermentesen
eladó vagy bármilyen
lehetõséggel elcserélném.
Garázzsal és mel-
léképületekkel. Ár: 6,5
MFt. Èrd.: 0620/587-
0283

BÁTYA, Ady E. u. 7.sz.
alatti, tetõtér beépítéses
családi ház, eladó. Érd:
+3620/5480-626

SZAKMÁRON, 2 szobás,
fürdõszobás kis ház eladó.
Érd: 0670/4595461.

SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingat-

lanközvetítõ Iroda Kaloc-
sán a Városház utcában.
Látó Endre Ingatlanvagy-
on-értékelõ és közvetítõ.
Tel.: 0630/209-1027. Vár-
juk kedves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda!  Nyitva
tartás: minden nap 8:00-
19:30, kedd: zárva.

Bõvebb információ és
bejelentkezés a
0620/562-2060 telefon-
számon,

VEGYES
CSETTEGÕT, KERESEK

MEGVÉTELRE! Tel.:
0630/312-5274.

A Kalocsai Sárköz népi
üvegcsodái és fazekas re-
mekei kiállítások részére
vásárolnék régi üveg és
cserépedényeket, régi
konyhai eszközöket, ré-
giségeket. Tel.:
0670/4567-383

GYÜJTÕ! Vásárolnék régi
zománcozott lemezedé-
nyeket, pl.: babafürdetõ
kádakat, vizes-tejes kan-
nákat, ill. fateknõket, ko-
sarakat. Továbbá népvi-
seleteket, csecsemõ öltö-
zékeket.. Tel.: 0670/456-
9112

MUNKA
Kisebb kõmûves munkákat

és burkolást vállalok.
Tel.: 0620 /322-8195

SZÁNTÓFÖLD
KISFÖKTÕN, kb. 3 ha

szántóföld eladó. Tel.:
0630/246-5611ÜZLET-

HELYISÉG
KIADÓ

Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négy-
zetméteres üzlethelyi-
ség kiadó. 
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 tele-
fonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között. A Corona Pizzériába

konyhai kísegítő-takarítót
keresünk részmunkaidőre.
Jelentkezni a pizzériában a
Búzapiac téren lehet.

KALOCSAI 
SÖRÖZŐBE
Fiatal PULTOST 
KERESÜNK
Tel.: 0630/9677-480

KALOCSÁN, söröző 
lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-7480

KOSSUTH
UTCAI
HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész,
halféleséget a Kalocsa,
Kossuth L. u. 57. szám
alatti HALKERESKE-
DÉSBEN. Rendelés: sze-
mélyesen, telefonon:
0678/462-120, 0630/347-
5087
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1943. január 12., mínusz
30-35 fokos hideg, Don-
kanyar. Hetvenhárom
éve indított támadást a
szovjet Vörös Hadsereg
a 2. Magyar Hadsereg
ellen. A doni katasztrófa
a magyar hadtörténet
legnagyobb idegen föl-
dön elszenvedett veresé-
ge: néhány nap alatt
szinte teljesen megsem-
misült a mintegy 200
ezer fős hadtest. Kalocsa
Város Önkormányzata
múlt vasárnap délelőtt
tartott megemlékezést
az Eperföldi Általános
Iskola előtt álló emlék-

műnél.
A Magyar Honvédség 5.
Bocskai István Lövész-
dandár Hódmezővásárhe-
lyi Helyőrségi Zenekara
zenei szolgálattal emelte
az alkalom ünnepélyessé-
gét.
A Himnusz hangjai után
Feleki Sándor: Ki tudja
hol? című versét Pataki
Dóra szavalta el, majd
Medvegy Petra két nép-
dalt adott elő. Mindketten
az Eperföldi Általános Is-
kola tanulói, felkészítő ta-
náraik Szvétek Klára, il-
letve Oknerné Németh
Erika.

Dr. Angeli Gabriella ön-
kormányzati képviselő
megemlékező beszédében
családja érintettségéről is
szólt: 21 éves nagyapja
szakaszvezetőként került
a Don-kanyarba, és Uriv-
nál tüdőlövést kapott. Egy
szanitéc agy bokor alatt
fekve talált rá, majd sebét
gézzel, és földdel tömte
be, hogy el ne vérezzen.
1942 szeptemberében a
sebesülteket szállító utol-
só vonattal jutott haza.
Angeli Gabriella korabeli

naplókból vett idézettek-
kel is szemléltette a rette-
netet, és többször idézett
Nemeskürty István Re-
quiem egy hadseregért
című, a doni katasztrófát
földolgozó könyvéből.
A képviselő asszony meg-
emlékezését követően
Kállai Sándor szavalta el
Gyóni Géza Csak egy éj-
szakára… című költemé-
nyét, majd ki-ki elhelyez-
hette az emlékműnél az
emlékezés és kegyelet
gyertyáit, virágait.

Requiem 

Tel.: 0620/991-2555

A doni katasztrófa áldozataira emlékeztünk

Hadifoglyok, 1943



Az önkormányzat szociális
bizottsága szervezte jóté-
konysági bállal indult Kalo-
csán az idei báli szezon. A
Katolikus Iskola aulájában
tartott rendezvényen több
mint félmillió forint gyűlt
össze, abból Norvégiából
érkezett, jó állapotú hasz-
nált eszközöket vásárolhat
három kalocsai szociális
otthon.

Az érkezőket Kovács László
fazekasmester zongorajátéka
fogadta, majd köszöntőt
mondott dr. Bábel Balázs fő-
védnök, Kalocsa-kecskeméti
érsek, valamint Font Sándor
országgyűlési képviselő, a bál
védnöke. Dr. Bálint József

védnök halaszthatatlan köz-
feladat ellátása, egy polgár-
mesteri találkozó miatt nem
tudott ott lenni, így üdvözlő
szavait Kinyóné Lakatos Me-
linda alpolgármester olvasta
föl, aki ez után saját nevében
is szólt a megjelentekhez.
Végül Bálint Miklós, az
Evangéliumi Pünkösdi Kö-
zösség lelkipásztora szólalt
föl, egyebek mellett arról is

említést téve, hogy a gyüle-
kezet egészségügyi segédesz-
köz-kölcsönző lerakatot hoz
létre városunkban, az ilyen
eszközökre csak átmenetig
rászorulók megsegítésére.
A beszédeket követően kö-
vetkezett a műsor. Előbb a

Berényi István vezette Gé-
derlaki Katolikus Férfikórus
műsora következett, Takács
’Taxi’ László kántor közre-
működésével. Előadásuk
címe: „Életkép a keresztény
klub életéből szentmise
után”. Ezt követően a Kalo-
csa Kamarakórus férfi tagjai-
ból alakult, Villányi Eszter
vezetésével működő énekkar,
a Kalocsai Jóbarátok dal-

csokra következett.
A bál – költségekkel csök-
kentett – bevételét három ka-
locsai szociális otthon, a Bem
apó utcai, a Kunszt utcai ott-
honok, valamint az iskolanő-
vérek Hunyadi utcai szociális
otthona gondozottainak ké-

nyelmét, életkörülményeik
javítását, ápolóik munkáját
szolgáló eszközök beszerzé-
sére fordítják. A befolyt ösz-
szegből, azt a gondozottak
létszámának arányában föl-
osztva Norvégiából érkezett,
használt, de jó állapotú, kor-
szerű eszközöket vásárolnak
majd, jelenleg is folyó igény-
felmérés alapján.
A bevétel a belépőjegyek
mellett támogatói jegyek for-
májában is gyűlt, sőt gyűlik
még, ugyanis befizetésünkkel
január végéig még hozzájá-
rulhatunk a rendezvény céljá-
hoz, immár nem támogató-

jeggyel, hanem a pénzügyi
osztály nyomtatványával iga-
zolva. Ilyen befizetés már ér-
kezett is a hét elején – nyilat-
kozta Bolvári Ferdinánd, a
szervező szociális bizottság
elnöke. Bolvári elégedett a jó-
tékonysági est eredményei-

vel, de a gondozottak hozzá-
tartozóitól több támogatást
remélt. Ugyanakkor kitettek
magukért az adományozás-
ban az érintett intézmények
kollektívái, különösen a Bem
utcai intézmény dolgozói, ve-
zetőik pedig részvételükkel is
hozzájárultak az est sikeré-
hez. A tombola nyeremény-
tárgy-fölajánlások közül kie-
melkedett a Kalocsáról szár-
mazó Barbara Braunstein
adománya, aki saját ausztriai
panziójukban eltölthető hosz-
szúhétvégét ajánlott föl. Ez
volt a tombola fődíja. 
A több mint száz fizető ven-
dég hozzájárulásából, sok el-
adott támogatói jegyből, és az
utólagos befizetésekből ösz-
szesen több mint félmillió fo-
rintos pénzalap gyűlt össze a
szociális otthonok eszköz-
parkjának fejlesztésére.
Emellett Budapestről egy

tárgyfelajánlás is érkezett:
egy pár hónapig használt to-
lószék, amelyet az otthonok
közt már kisorsoltak: a
Kunszt utcai otthonba került.

Fotók: snassz.hu
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KÓRZHÁZ
Szent Kereszt Kórház Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 34-36. Tel.: 0678/564-001

MENTŐ
Kalocsa Tel.: 0678/462-342 Segélyhívó: 104

TŰZOLTÓSÁG
Kalocsa Tel.: 0678/462-342 Segélyhívó: 105

RENDŐRSÉG
Kalocsa Tel.: 0678/566-500 Segélyhívó: 107

KOMPJÁRAT
Géderlak –Paks: 07:00 – 12:00 és 14:00-19:00-
ig óránkénti indulással
Gerjen-Kalocsa: 07:00-19:00-ig, óránkénti indu-
lással

HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219
Hétköznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munka-
szüneti napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalo-
csa, Kossuth L. u. 38.

GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfő-
től – péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készen-
léti szolgálat 22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 19:00 – 22:00, majd ugyanúgy
22:00 – 08:00-ig
Vasárnap és Ünnepnap: 08:00 – 22:00, és
ugyancsak a készenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
Jan. 15-17.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZ-
ERTÁR Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet
és készenléti idõ alatt: 0678/465-200, 0630/973-
3992
Jan. 18-24.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és

készenléti idõ alatt: 0678/462-232
Jan. 25-31.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZ-
ERTÁR Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.:
ügyelet és készenléti idõ alatt: 0678/465-200,
0630/973-3992

FOGORVOS
Január 16-17. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária
Tel.: 0678/466-226
Január 23-24. 09:00 -12:00: Dr. Szabó Emese
Tel.:0678/601-300
Január 30-31. 09:00-12:00: Dr. Juhász Kata-
lin Tel.: 0678/465-254

ÁLLATORVOS
Január 16-17.: Dr. Koch Róbert, Hajós, Sallai
u.15. Tel.: 0670/372-8307
Január 23-24-.: Dr. Bajusz István, Dusnok,
Szt.István kir.u.23. Tel.: 0630/945-1736
Január 30-31.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Bu-
dai Nagy A. u. 25. Tel.: 0630/943-4005

GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-
20:00, Szent

Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa,
Kossuth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128, 564-
459.

ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 –
18:00; Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00;
Vezetékes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mo-
biltelefonon hálózati tarifával hívható: 0620, 30,
70/33-95- 888

Kalocsa:
- 2 fõ segédmunkás
- 3 fõ hentes
- 3 fõ húsipari segéd-
munkás
- 2 fõ szerkezetlaka-
tos
- 3 fõ hegesztõ
- 2 fõ tehergépkocsi-
vezetõ
- 1 fõ felszolgáló
- 12 fõ takarító, park-
gondozó
- 12 fõ személy- és
vagyonõr
- 1 fõ géplakatos
- 1 fõ turisztikai refe-
rens
- 1 fõ forgalmi
szolgálattevõ
- 1 fõ pultos
- 1 fõ kínai szakács
- 1 fõ villanyszerelõ
- 1 fõ gazdaasszony
- 2 fõ csikós
- 2 fõ kártevõirtó, gyo-
mirtó
- 1 fõ építésztechni-
kus
- 1 fõ építészmérnök
- 1 fõ adminisztrátor
- 2 fõ takarítónõ
Solt:
- 10 fõ betanított var-
rómunkás
- 10 fõ betanított
munkás (megválto-
zott
munkaképességûekn
ek)
- 1 fõ nemzetközi
tehergépjármû-

vezetõ
Fajsz:
- 1 fõ élelmiszer cso-
magoló
- 1 fõ szárítóüzem
gépkezelõ
- 1 fõ mezõgazdasági
üzemvezetõ
- 1 fõ növénytermesz-
tési telepvezetõ
- 1 fõ élelmiszeripari
gépkezelõ
Dunapataj:
- 2 fõ nemzetközi te-
hergépkocsi-vezetõ
- 1 fõ virágkötõ
- 1 fõ mérlegképes
könyvelõ
Géderlak:
- 1 fõ esztergályos
Szakmár
- 5 fõ varrónõ
Dusnok:
- 1 fõ faipari mérnök
Hajós:
- 1 fõ alkalmazott
ügyvéd

A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148
A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Több mint félmillió gyűlt össze 
a szociális otthonok javára

Jótékonysági esttel kezdődött a

báli szezon



A hagyományokhoz hűen a
2015-ös esztendőben is áll-
hatott kalocsai birkózó az
országos bajnokságokon és
a diákolimpiai fináléban a
dobogó valamennyi fokán,
és ami külön örvendetes,
egy-két szépreményű tehet-
ség ismét bontogatja szár-
nyait a Kalocsai SE edző-
termében.

Az eredményességi lista élére
mindenképpen odakívánko-
zik Elekes Enikő eredmé-
nye, aki az országos bajnoki
címe mellé begyűjtötte a Di-
ákolimpia aranyérmét is, de
Kakuk Máté első helye is di-
cséretes a diákok mezőnyé-
ben strandbirkózásban. De
lássuk a mieink részletes

eredménysorát.
Az U23-as szabadfogású
OB-n február 15-én, Sziget-
szentmiklóson Bagó Tibor
ezüstérmet szerzett a 86 kg-
osok súlycsoportjában. Ápri-
lisban, Miskolcon a felnőtt
szabadfogású országos baj-
nokságon Bagó, a 86 kg-osok
13 fős mezőnyében a pont-
szerző ötödik helyen zárta a
versenyt.
A Női Diák–Serdülő-és Ka-
det korcsoportú Országos
Bajnokságon november 14-
én, Dorogon Elekes Enikő
aranyérmes lett a diák kor-
csoport 46 kg-os mezőnyé-
ben, míg Hajnal Amanda
ugyanitt bronzérmet vehetett
át az 52 kg-osok ünnepélyes
eredményhirdetésén. No-

vember 21-én, Csömörön
rendezték a fiú OB-t, ahol a
diák II. korcsoportban Tűri
Krisztián második lett a 69
kg-os kategóriában.
A diákolimpai döntőkben a
kalocsai fiatalok egy aranyér-
met és további értékes helye-
zéseket is szereztek, az edzői
stáb –ifjabb Elekes Endre,
Bagó Tibor, Hamzók József –
legnagyobb örömére.
Március 14-én, Pestszentim-
rén a diák és serdülő lányok
diákolimpiai fináléjában
Elekes Enikő a bajnoki do-
bogó legfelső fokára állha-
tott a 40 kg-osok súlycso-
portjában. Hajnal Amanda
az 52 kg-osoknál lett negye-
dik, míg Kádár Gréta +65
kg-ban ért el hatodik helye-

zést. Október 22-én, Szente-
sen a diák II. szabadfogású
diákolimpiai döntőben Tűri
Krisztián 69 kg-ban ötödik
helyen zárta a versenyt. No-
vember 6-án, Tiszakécskén
Elekes Zoltán, a diák I.kor-
csoport döntőjében 69 kg-
ban, szabadfogásban ötödik-
ként fejezte be a küzdelme-
ket.
Az Egyetemi Szabadfogású
Országos Bajnokságon áp-
rilis 18-án, Egerben, Bagó
Tibor bronzérmes lett a 86

kg-osok súlycsoportjában,
míg a tatabányai Strandbir-
kózó OB-n, ugyancsak har-
madik helyen zárt a 90 kg-os
kategóriában. Ugyanitt tanít-
ványa Kakuk Máté, a dobo-
gó legfelső fokára állhatott
a diák korcsoport 55 kg-osok
súlycsoportjában.
Remélhetőleg a megújult ed-
zőterem, a sportág művelésé-
ből származó előnyök és a jó
közösség, további jelentkező-
ket csábít majd a KSE birkó-
zóinak nagy családjába.
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Magyar bajnoki 
és  diákolimpiai érmek

BIRKÓZÁS

A kétkukás szelektív
hulladékgyűjtési rend-
szert már megszokhatta
a lakosság. Szerencsére
most nem kell új rend-
szerhez szokni, csak
egyetlen momentum
változott.
2015 februárjában vezet-
ték be Kalocsán a kétku-
kás hulladékgyűjtési
rendszert, aminek követ-
keztében a hagyományos
gyűjtőedény mellett egy
sárga fedelű kuka is a
rendelkezésünkre áll. Ez
utóbbiba kerülnek a jól
újrahasznosítható hulla-

dékok, a csomagoló-
anyagok, a papír, a mű-
anyagok, fém és üveg-
hulladékok. 

Kalocsa Város Önkor-
mányzatának honlapján, a
Kalocsa.hu oldalon most
arra hívták föl a figyel-

met, hogy a sárga fedelű
edények ürítése ezután
is a megszokott kéthetes
rendben történik majd,
mindenütt a hét eddig
megszokott napján, mi-
vel a területi beosztás
nem változott, ám janu-
ár 04-től a korábban szo-
kásos páros hét helyett
mindig páratlan héten
viszik el a sárga fedelű
gyűjtőedényekben gyűj-
tött szemetet.

Páratlan héten viszik a
szelektált szemetet
A területi beosztás és a heti rend 
változatlan marad 23 pontot gyűjtöttek az Országos Bajnokságokon

Január végéig tehet be-
vallási nyilatkozatot az,
aki azt szeretné, hogy
az adóhatóság készítse
el a személyi jövede-
lem-adóbevallását, ha
2015-ben kizárólag
munkáltatójuktól szer-
zett jövedelmet.
NAV: január végéig kell
jelezni, hogy az adóható-
ság készítse el az szja-be-
vallást – hívta fel a fi-

gyelmet Kiss Péter And-
rás, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) adó-
szakmai szóvivője az M1
aktuális csatorna kedd
reggeli hírfolyamában.
Elmondta: a személyi jö-
vedelemadó reformja ke-
retében bevezetett új le-
hetőséggel azok élhetnek,
akik tavaly csak a mun-
káltatótól szereztek jöve-
delmet, nem vettek igény-

be kedvezményt, illetve
az 1+1 százalék felajánlá-
sának kivételével nem
rendelkeztek adójukról.
Az adózó kétféleképpen
teheti meg a bevallási
nyilatkozatot, vagy a
munkáltatótól kapott iga-
zoláson, vagy az adóható-
sághoz benyújtott űrlapon
– tette hozzá. A szóvivő
elmondta, hogy az új le-
hetőségről az ügyfélka-

pun tájékoztatást küldtek
a munkaadóknak és mun-
kavállalóknak.
Kiss Péter András kitért
arra is, hogy február 25-
éig adott lesz az egysze-
rűsített bevallás lehetősé-
ge is, amely alapján szin-
tén az adóhatóság készíti
el a bevallási tervezetet.

Forrás: MTI

SZJA: 
Január végéig jelezhetjük igényünket a hatóság felé

MEGHÍVÓ
A Szent László ÁMK szeretettel meghívja Önt,
családját és barátait 2016. január 14-én (csü-

törtökön) 16 órára az iskola ebédlőjébe 
(Baja, Katona J. u. 3.)

Kiss István
kalocsai festőművész kiállításának 

megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Schill Tamás, a Patai

Múzeum néprajz kutatója.
Közreműködik az IRINGÓ Népdalkör.

A kiállítás 
2016. február 26-ig megtekinthető.



Január 12-én, kedden
megkezdte a tavaszra
hangolódást a Márton
Zsolt edzette Kalocsai
FC „megyeegyes” tár-
sulata, hogy kemény
hét hét felkészülés után
sikeresen vívja majd
meg a csapat a bajnok-
ság második etapját és
megőrizze előkelő do-
bogós helyét.

Márton edző elmondása
szerint új játékos érke-
zése ugyan nem várható
– remélhetőleg a régi
kapusunk Varga Sanyi
visszatér majd hozzánk
–, de a legnagyobb erő-

sítés az lenne csapata
számára, ha hiánytala-
nul együtt maradna az
őszi harmadik helyet
kiharcolt együttes.
Heti négy tréninggel és
a következő hétvégétől
már edzőmeccsekkel is
készül a gárda, de a fel-
készülés első fázisában
mindenképpen az alap-
állóképesség, a kondi-
cionálás, az erőnlét
megacélozása a legfon-
tosabb feladat, majd a
meccsterhelések mellett
már a formába hozás és
a csapatjáték finomhan-
golása lesz a legfőbb te-
endő.

Cél a dobogó 
megtartása

Kalocsai Futball Club
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Azzal erősödnek, ha együtt maradnak

A Vicai Optika Szent Ist-
ván király út 37. szám
alatti üzletébe a közel-
múltban telepítették azt a
csúcstechnológiát képvi-
selő Briot Attitude opti-
kai lencsecsiszoló rend-

szert, amely úttörő a
szakterületen és a legma-
gasabb szintű precizitás-
sal dolgozik.

A tízmillió forint értékű
fejlesztésről szólva az üz-

let vezetője, Viczay Endre
optometrista, látszerész
mester elmondta: második
generációs látszerészként
édesapja, Viczay Lajos
szakmai igényessége jegy-
ében 

MINDIG IS A LEGKOR-
SZERŰBB GÉPEKKEL
DOLGOZTAK. 

A fejlesztés újabb, jelentős
állomása az új lencsecsi-
szóló rendszer, amely lehe-
tőséget ad arra, hogy az
adott keretbe optikai és
esztétikai szempontból is a
legtökéletesebbre csiszolt
lencse kerüljön.

Ez a rendszer nemcsak a
lencse optikai középpontját
állítja a szemüveg viselője
szeme elé, hanem egy hő-
térkép segítségével a leg-
hasznosabb optikai zónát is
kirajzolja, azt automatiku-
san beállítja, ezzel is növe-
li ez elkészült szemüveg
pontosságát.

A Vicai Optikában immár 

MINDEN SZEMÜVEG
AZ ÚJ LENCSECSISZO-
LÓ RENDSZERREL KÉ-
SZÜL, 

akár 10, akár 100 ezer fo-
rint értékű, a csúcstechno-
lógia alkalmazása nem je-
lent többletköltséget a vá-
sárlónak. 

Az üzlet célja, hogy a vá-
sárlói igényekhez igazodva
minél jobbat és szebbet al-
kosson, az új optikai len-
csecsiszoló rendszernek
köszönhetően is mindin-
kább megvalósul.

Forrás: Zsiga Ferenc

Csúcstechnológiával készült
szemüvegek a Vicai Optikában

A KFC tervezett előkészületi találkozói

január 23. szombat: KFC – Homokmégy
január 30. szombat: KFC – Dusnok
február 03. szerda: Bölcske – KFC
február 06.szombat: KFC – Bátaszék
február 14. vasárnap: KFC –Szekszárd
február 20. szombat: Dunaföldvár – KFC
február 28. vasárnap: bajnoki rajt Kecelen
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A január 8-án pénteken
tartott, a bioépítészetről
szóló előadással vette kez-
detét a tavaly év végén in-
dult Öko-pont szakmai
programsorozata. Zalavári
Márk projektoros prezen-
tációval szemléltetett elő-
adása a környezetükkel
harmonizáló, energiahaté-
kony épületek létesítésének
lehetőségeit, módszereit,
anyagait mutatta be átfogó-
an. Az ilyen, ökologikus
épületek kevés – és főként
emberi – energia befekteté-
sével, környezetberát, vagy
könnyen újrahasznosítható
anyagok fölhasználásával
épülnek, és teljes élettarta-
muk alatt energiatakaréko-
san, alacsony szennyező-
anyag-kibocsátással, kör-
nyezettudatosan használ-
hatóak, így majdani pusz-
tulásuk is minimális kör-
nyezeti ártalmat okoz.
A bemutató Jean Michel Jar-
re Oxygene című klasszíku-
sának hangjaival kezdődött.
A családjával néhány éve
Kalocsán élő Zalavári Már-
kot ez a zene és annak szelle-
mi üzenete ébresztette rá a
környezetvédelem, környe-
zettudatosság fontosságára,
már gyermekként. Innen ered
vonzalma a bioépítészet iránt,
amely később hobbija, szen-
vedélye és hivatása is lett. Za-
lavári előadása elején leszö-
gezte: nem végzett építész,
autodidaktaként szerezte bio-
építészeti tudását, mellé sok-
sok gyakorlati tapasztalatot
összegyűjtve, hiszen módja
volt az irányzat hazai úttörő-
ivel együtt dolgozni. Bioépí-
tészeti tanácsadó tevékenysé-
ge mellett – statikussal, épí-

tésszel együttműködve – ma
már önállóan is épít, nem
csak idehaza: több külföldi
projektben is részt vett.

Régi-új
anyagok és
technikák

Az előadás során terítékre ke-
rültek az üvegházhatást ki-
használó térszervezési meg-
oldások, a technikai újítások-
ra alapuló technológiák, az
aktív és passzív házak épp-
úgy, mint a sokrétű építő-
anyag-kínálat, és az új, vagy
újszerűen alkalmazott régi
építési technológiák. Így szó
volt a modern anyagok és ter-
mészetes anyagok kombiná-
cióiról, illetve az esetenként
sok évezredes építőanyagok
korszerű felhasználási mód-
járól is. Ezek meglepő meg-
oldásokat hoztak a mintegy
másfél évszázadra visszate-
kintő, de az utóbbi néhány
évtizedben új lendületet vett
építészeti irányzatban. Ezek a
gazdaságosság, a környezeti
szempontok és a lakhatás ké-
nyelme szempontjából is lé-
pést tartanak, egyes esetek-
ben jócskán verik a hagyo-
mányos szemléletű építészet
legkorszerűbb megoldásait.

Az épület
teljes élettar-
tama alatt

A bioépítészet célja, hogy az
épületekkel már létesítésük

során a legkisebb környezeti
ártalmat okozzuk, figyelem-
be véve az anyagok előállítá-
sához, szállításához fölhasz-
nált energiát, a gyártás kör-
nyezeti ártalmait, környezet-
szennyezését, majd az épít-
mények használata során az
emberi lakhatási igényeket
fönntartható módon, minél
kisebb környezetterhelés és
energia-bevitel révén oldjuk
meg, az épületek majdani el-
bontásakor pedig az épüle-
tekhez fölhasznált anyagok
minél nagyobb mértékben új-
rahasznosíthatóak, vagy a
környezetben lebomlóak le-
gyenek.

Az örök
agyag

Amint látható, a téma annyi-
ra átfogó, hogy az előadó in-
kább csak ízelítőt adhatott a
bioépítészeti törekvésekről,
és anyagokról. Nagy hang-
súlyt kapott a vályog, e mél-
tatlanul mellőzött, é széles
körben tévesen – nem meg-
felelő tapasztalatok révén –
alábecsült építőanyagról. A
mai igényekhez igazított föl-
használással, korszerű vízszi-
geteléssel, a kor elvárásainak
megfelelő épületek tervezé-
sével ez az olcsó építőanyag
érvényesíti rendkívül előnyös
tulajdonságait: temperál,
szellőzik, párakiegyenlítő ha-
tása is van, tartós és ellenálló.
Zalavári Márk kiemelt fi-
gyelmet szentelt a „tömlővá-
lyog” építési technológiának,
amelyben sok személyes ta-
pasztalata is van: több hazai
építkezés után Mongóliában

és Tanzániában is dolgozott
már ilyen épületeken
A technika lényege, hogy a
helyben kitermelt talajt nagy
szakítószilárdságú, műanyag
textilcsőbe – végtelenített
krumpliszsákba – töltik, dön-
gölik, majd erre újabb réteget
készítenek, és így tovább.
Kötőelemként mindössze két
hosszában fektetett acél szö-
gesdrótot használnak. A mód-
szer alkalmazásával érdekes
formájú, kupolás, hobbithá-
zakra, vagy törpelakra emlé-

keztető házak készülnek. E
technológiával kiemelkedően
földrengésálló épületek emel-
hetőek, amivel kapcsolatban
konkrét tapasztalatokról is
beszámolt az előadó.
Szóba kerültek a földházak is.
Érdekességként kiderült,
hogy a hallgatóság soraiban
megjelent Török Ferenc, az
előző kalocsai polgármester
korábban maga is lakott ilyen
házban, mégpedig a hazánk-
ban az elsők közt létesültben.
A háztípussal kapcsolatban
Török Ferenc kedvező sze-
mélyes tapasztalatokról adott
számot úgy energiahatékony-
sági, mint kényelmi, közérze-
ti szempontok szerint.

Az építőfű
és a rosszul
égő szalma

Emellett kiderült, hogy ken-
derből is lehet házat építeni –
természetesen az alacsony
hatóanyag-tartalmú, ipari
rostkenderről van szó –, a fa-
ház nem is annyira „bio”, a
szalmaház pedig rosszul ég.

A kenderrost építészeti alkal-
mazása egyébként környeze-
ti szempontból dupla előny,
hiszen kimagasló biológiai
produkciója révén a kender
rendkívül sok széndioxidot
köt meg, így tömeges ter-
mesztésével az üvegházhatást
is csökkenthetjük. Illetve
csökkenthetnénk, mivel ha-
zánk az utóbbi néhány évti-
zedben sajnos elvesztette ko-
rábbi nagyhatalmi szerepét a
kendertermesztés terén, pedig
éghajlatunk – a napsütéses

órák magas száma miatt – ki-
emelkedően alkalmas volna
erre.

„Szedj” halat
a krumpli
alól!

A lakáshasználat más kör-
nyezeti tényezői is szóba ke-
rültek, így a hulladék- és
szennyvízkezelés problémái
és alternatív megoldásai, mint
a víztisztító élőgépek, gyö-
kérzónás víztisztítás, vagy a
száraz alomszékes illemhely.
Láttunk komposztálási hulla-
dékhővel működő fűtőrend-
szert, szemétrothasztó-beren-
dezésből nyert biogáz főzésre
történő felhasznált, valamint
fűtés nélkül is fagymentes té-
likertet, amelyben hidropóni-
ás kertészeti módszerrel ter-
melnek zöldségeket, illetve
tenyésztenek halat ezzel egyi-
dejűleg a hidropóniás rend-
szerhez tartozó – a növények
tápanyagát termelő – meden-
cékben.
Ez így tényleg elég kerek.

Mi fán terem 
a bioépítészet?

Az elmúlt negyed évszázad
alatt 31 ezerrel csökkent
Bács-Kiskun népessége. A
negatív folyamat visszafor-
dítására alig látszik esély,
hiszen az elhalálozások szá-
ma évről-évre több mint
kétezerrel meghaladja a
születések számát – derül ki
a Baon.hu elemzéséből.
A portál szerint az évtized vé-
gére félmillió alá eshet me-
gyénk népessége. Évente át-
lagosan 2400-zal többen hal-
nak meg, mint ahányan szü-
letnek, amint az a Központi
Statisztikai Hivatal 2014-es
adatokat feldolgozó évköny-
véből kiderül. Az adatokból
kitűnik: a népességcsökkenés
problémájának gyökere az,
hogy évről évre kevesebb

gyermek születik. A rendszer-
váltás évében még 6956 új-
szülött látta meg a napvilágot,
és még a Bokros-program be-
vezetésének évében is meg-
haladta a hatezret a születések
száma. Ezzel szemben 2011-
ben mindössze 4318-an szü-
lettek, és noha a következő
években némi növekedés volt
tapasztalható, a tavalyelőtt
4619-es születésszám is jócs-
kán elmarad a korábban meg-
szokottól. Egyre csökken a
házasságot kötők száma is
Bács-Kiskunban. Huszonöt
éve 3465 pár mondta ki a bol-
dogító igent, tíz éve 2138, ad-
dig tavalyelőtt 1973 házasság
köttetett a megyében.– derül
ki a Baon.hu. írásából. 

Beérik a
családtámo-
gatás 
gyümölcse?

Az utóbbi évek születésszám-
növekedésében elemzők sze-
rint közrejátszhatnak az Or-
bán-kormány családtámoga-
tó adópolitikájának hatásai. A
harmadik gyermekek meg-
születését segítheti elő legin-
kább az év elején bevezetett
kedvezmények, így a három
gyermeket vállaló családok-
nak járó lakásvásárlási-ked-
vezmény, az új CSOK, amely
10 millió forint támogatás

mellé további 10 millió fo-
rintnyi kedvezményes hitel
felvételére ad lehetőséget.
Ennek nemcsak gyermekvál-
lalás ösztönzésében, hanem
az utóbbi években Bács-Kis-
kun megyében drasztikusan
visszaesett lakásépítési kedv
növelésében is fontos szerepe
lehet. Tavalyelőtt 243 ingat-
lant adtak át, míg a rendszer-
váltás évében még 2264
épült. 2006 óta a támogatások
dacára sem épült évi ezernél
több családi fészek a megyé-
ben. 2014-ben falvak tucatja-
iban nem épült lakás. A bá-
csalmási járásban egyetlen
egy új ingatlan sem készült el,
a kunszentmiklósiban is

mindössze egy, a jánoshalmi-
ban két otthont vettek birtok-
ba az építtetők. A bajai térség
is, noha lakosságarányosan a
második legnagyobb a me-
gyében, csak hét új lakással
büszkélkedhetett. A legtöbb
lakás, szám szerint 158 Kecs-
keméten és környékén ké-
szült el. Tavaly szeptemberig
azonban 138 lakás készült el,
amiben közrejátszhat, hogy
kiszivárgott az új ingatlanok-
ra vonatkozó ÁFA 27-ről 5
százalékra való csökkentésé-
nek híre hír, ami miatt a vál-
lalkozások és a családok in-
kább kivártak a múlt évben.
Baon.hu nyomán

Elfogyunk?

Hattyúk a Vajason

Negyed évszázad alatt 31.000-rel 
kevesebb lakos megyénkben

Megtartották az első szakmai 
előadást az Öko-pontban

A Vajas téli képéhez évek óta a haty-
tyúk és a vadkacsák is hozzátartoz-
nak, pedig a két madár természeténél
fogva vándormadár. A Vajas ritkaság-
számba menő díszeit január 12-én,
délben, a csatorna Trófea étterem
előtti szakaszán örökítettük meg. A
szárnyasok a kenyérrel, táppal ked-
veskedő kalocsaiaknak szárnycsat-
togtatással köszönik meg az élelmet,
amelyre különösen a télen nászhan-
gulatban lévő hattyúknak van szük-
ségük.
A természet és az emberi lélek tiszta-
ságát, a jóakaratba vetett hitet szim-
bolizáló hattyúkról az a közkeletű fel-
tevés járja: a hattyúk csak a tiszta víz-
ben maradnak. Ahol feltűnnek, tanyát
vernek, fészket raknak, nagy problé-
mák nem lehetnek az éltető elem tisz-
taságával.
Aki a valóságban is látni akarja a
hattyúkat, annak, ha szerencséje van,
csak a Foktői úti Vajas-hídhoz kell ki-
sétálnia. Ha már arra jár, vigyen egy
kis élelmet a hálás madaraknak, ame-
lyeknek ha beválik a hely, a március-

tól júniusig tartó költési időszakban
nálunk hozhatják világra fiókáikat,
amelyek eleinte szürkék, csak mikor
elérik az ivarérett állapotot, akkor
nyerik el hófehér tollazatukat.

Forrás: Zsiga Ferenc

Év Lakosság száma Házasság Válás Születés Halálozás

1990 544.737 3.465 1.382 6.956 8.248

2000 547.954 2.486 1.225 5.263 7.468

2005 537.862 2.138 1.368 4.895 7.459

2010 524.841 1.668 1.272 4.480 7.211

2014 513.687 1.973 978 4.619 7.093

Bács-Kiskun megye lakosságának alakulása a rendszerváltás óta

Forrás: KSH évkönyv



Január elsején, hajnali 4
óra 55 perckor látta meg
a napvilágot Bak Anna-
bella, a Kalocsai Szent
Kereszt Kórház Szülésze-
ti Osztályán ebben az esz-
tendőben elsőként érke-
zett baba.
Annabella, aki dunapataji
édesanyának első gyerme-
ke, 2450 grammal és 48 cm
testhosszal született. Anya
és gyermeke egészségesek,
a komplikációktól mentes
szülés után rendben lába-
doznak – érkezett a hír. 
A városi önkormányzat ne-
vében dr. Bálint József pol-

gármester is köszöntötte az
újszülöttet és édesanyját:
január 5-én délelőtt kereste
föl őket, jó egészséget, sok
boldogságot, családi örö-
möt kívánt a gyermekneve-
léshez, amihez a város ado-
mányaival, ajándékutal-
vánnyal, babakelengyével
és édesességgel maga is
igyekezett hozzájárulni.
Madainé Szilágyi Anita
anyakönyvvezető a kö-
szöntő alkalmával szemé-
lyesen adta át a gyermek
születési anyakönyvi kivo-
natát az édesanyának. Az
eseményen megjelent dr.

Mócza György, a kórház
főigazgató-helyettese, aki
gratulációja mellé szintén
átadta ajándékait is az
anyukának.

Hullámzó
születés-
szám

Az örömteli pillanat kap-
csán dr. Molnár Gábor osz-
tályvezető főorvos, és dr.
Réfy Miklós szülész-nő-
gyógyász a tavalyi év szü-

lészeti statisztikáiról is be-
számolt. Elmondták: az
osztályon a 2015-ben 280
gyermek született. Ez né-
mileg elmarad az előző év

293-as születésszámától,
viszont valamennyivel
meghaladja a 2013-as esz-
tendőben itt született gyer-
mekek 260-s létszámát.
Szerkesztőségünk ezúton
gratulál a csöppséghez, bol-
dog családi életet, a gyer-
mekneveléshez pedig sok
erőt és egészséget kívá-
nunk!
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Született: január elsején

Január 14. (csütörtök) 16.30
óra Tudásklub- Futok a versem után – Ba-
ranyai Máté bemutatkozása
Január 14. (csütörtök) 16.30 óra Baba-
mama Klub-Gyerekdalok, Bagó-Soós Mó-
nika óvónő vezetésével

II.KALOCSAI MAGYAR KULTÚRA HETE
A KÖNYVTÁRBAN
2016. január 22-28. péntek-csütörtök
Január 22. péntek 16.30 óra
“Édes hazám, fogadj szívedbe.!”
A Himnusz és a Szózat öröksége a XX.
századi magyar lírában
Előadó: 
Dr. Lisztóczky László  irodalomtörténész
Az ünnepi rendezvénysorozatot megnyitja:
Dr. Bálint József polgármester
„Egy korty kultúra”: Dr. Bábel Balázs érsek
Helye: Könyvtár, Kossuth L. u. 22.
A himnuszt szavalja:
Pécsi Vivien és Kállai Sándor

Január 23. szombat 10 óra
„Egyszer volt, hol nem volt…”
Előadó: Fábián Éva mesemondó
„Egy korty kultúra”:
Katus Györgyné óvodavezető
Helye: Gyermekkönyvtár, 

Szent István kir. út 2-4.
A himnuszt szavalja: 
Rózsa Andrea és Tamás Lászlóné 

Január 24. vasárnap 16 óra
Lakatos 3x
Ágnes, György, Péter
„Egy korty kultúra”: 
Fehérvári István igazgató
Helye: Kamaraterem, 
Szent István kir. út 2-4.
A himnuszt szavalja:
Dr. Deákné Tóth Veronika és gimnáziumi
tanulók

Január 25. hétfő 14 óra
Kazinczy - „Szép magyar beszéd” verseny
„Egy korty kultúra”: Dr. Magóné Tóth Gyön-
gyi igazgató
Helye: Könyvtár, Kossuth L. u. 22.
A himnuszt szavalja: Simon Zoltán igazga-
tóhelyettes és belvárosi tanulók

Január 26. kedd 9.45 óra
111 éve született Tóth Menyhért 
festőművész
Előadó: Tamás László könyvtárigazgató
„Egy korty kultúra Csikósné Vörös Marian-
na igazgatóhelyettes 
Helye: Könyvtár, Kossuth L. u. 22.
A himnuszt szavalja: Kovács Józsefné igaz-
gatóhelyettes és a Dózsa tanulói

Január 27. szerda 14 óra

Barangolás Hangszerországban
Előadó: Buda Ádám énekmondó
„Egy korty kultúra”: 
Dr. Angeli Gabriella képviselőasszony
Helye: Kamaraterem, 
Szent István kir. út 2-4.
A himnuszt szavalja: Nagyasszonyunk Ka-
tolikus Intézmény  tanulói
16.30 óra
Karinthy Frigyes: Az emberke tragédiája
Zene: Buda Ádám énekmondó
Szereplők: a könyvtár felolvasócsapata
„Egy korty kultúra”: Gera-Csontos Hajnalka
református lelkész
Helye: Könyvtár, Kossuth L. u. 22.
A himnuszt szavalja: Bolvári Ferdinánd kép-
viselő

Január 28. csütörtök 16.30 óra
Kalocsai Kincsesláda XIII.
Bemutatkozik: Romsics Lászlóné Szarka
Vera a népművészet mestere
„Egy korty kultúra”: Kinyóné Lakatos Melin-
da alpolgármester 
Közreműködik: Mezei Virágok Népdalkör
Helye: Könyvtár, Kossuth L. u. 22. 
A himnuszt szavalja: 

16.30 óra
Baba-mama klub
Bóbita Bábszínház csecsemőszínháza Dö-
dölle c. előadása
Helye: Kamaraterem, 
Szent István kir. út 2-4.

Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár
2016. január

Utolsó óévi ülésén a
képviselő-testület elfo-
gadta Bolvári Ferdi-
nánd javaslatát, amely
a belváros parkolási
nehézségein próbál
enyhíteni, azzal, hogy a
hivatalok, kereskedel-
mi egységek közelében
található, frekventált
parkolókban időkorlá-
tos rendszert vezet be.
Eszerint a parkolóhe-
lyek ingyenesen hasz-
nálhatóak, de egy-egy
alkalommal legföljebb
két órára vehetjük azo-
kat igénybe. A várako-
zás kezdetét a szélvédő
mögé helyezett papíró-
rával, vagy egy darab
papírra való fölírással
jelezhetjük. Az új rend-
szert – nem tréfa! – áp-
rilis elsején vezetik be,
majd három hónap
próbaidő elteltével fö-
lülvizsgálják, és szük-
ség esetén visszavonják
a rendeletet, vagy akár
ki is terjeszthetik, de
előtte meghallgatják a
lakosság véleményét is.
A korlátozott parkolási
zónákat táblák kihelye-
zésével és burkolatföl-
festésekkel jelölik majd
ki. A többség valószínű-
leg jól jár az új rendszer-
rel, hiszen a két óra az
ügyintézéshez, bevásár-
láshoz biztosan elegendő
lesz, ugyanakkor sokkal
jobb eséllyel találhatunk
majd parkolóhelyet a
kormányablak, a járási
hivatalok és más forgal-
mas objektumok, boltok
közelében. Hátrányosan
a hivatalok, belvárosi
munkahelyek dolgozóit
érintheti az új parkolási
rendelet, nekik ugyanis

változtatniuk kell azon
szokásukon, hogy reggel

elfoglalják a legfrekven-
táltabb parkolókat, majd
este, a hivatali idő lejár-
tával hagyják csak el
azokat. Nekik hozzá kell
szokniuk, hogy a néhány
száz méterre meglévő,
kevésbé keresett és kor-
látozás nélkül használha-
tó parkolókban helyez-
zék el járműveiket.
Az új parkolási rendszer-
ben a jogos igénylők,
például az érintett terüle-
teken lakók mentességi
engedélyt kaphatnak. A
javaslatot az előterjesztő
Bolvári Ferdinánd mel-
lett a teljes ellenzék, va-
lamint dr. Bálint József
polgármester is megsza-

vazta, de a többségi kép-
viselők nagy része nem-
mel voksolt, így ezúttal
kisebbségbe szorult. Ők
is elismerték a probléma
valósságát, de szerintük
új parkolók építésével, a
meglévők fölfestésével
is kellene javítani a hely-
zeten. 
Látva a testület megosz-
tottságát, Török Ferenc

egy módosító javaslattal
élt, amelyet el is fogad-
tak a képviselők. Esze-
rint, ha nem válik be az
új rendszer, akkor három
hónap múlva fölülbírál-
hatják a mostani döntést.
Az akkori döntésnél ezt
megelőzően véleménylá-
dák segítségével, lakos-
sági fórum szervezésével
megismerhetnék, és fi-
gyelembe vehetnék a vá-
lasztók véleményét is.
Ehhez csatlakozott Si-
mon Zoltán is, aki sze-
rint a végső döntésnél a
lakosság véleményének
kell lennie a meghatáro-
zónak.

Nem a sar-
colás a cél

Bolvári Ferdinánd szóbe-
li indoklásában rámuta-
tott: számos városban
működik már ilyen rend-
szer, legközelebb Pakson,
Baján és Szekszárdon, és
jók a tapasztalatok. Ezt
jelzi, hogy legutóbb Pak-
son – öt éves „próbaidő”
után – még bővítették s
az ilyen övezeteket. A
rendszert a lakosság is el-
fogadta és megszokta.
Ugyanakkor, amint itt
sem, ott sem a büntetés
volt a cél, hosszú idő
után még ma is csak fi-
gyelmeztetik azt a né-
hány szabálysértőt. Fon-
tosabb, hogy megváltoz-
zanak a régi, rossz be-
idegződések, amelyek a
mai, megnövekedett for-
galom viszonyai közt
már kevesek kényelmét
szolgálják, sokak kárára.
Ennek ellenére a szabály
betartatásáról gondos-
kodni kell, ezért a változ-
tatáshoz rendelt költség-
vetés kamerák beszerzé-
sét is tartalmazza. Ezek
segítségével könnyen ki-

szűrhetőek az időtúllépő
autók.
A remények szerint tehát
április elsejétől nem kell
„keringőzni”, ha parkolni
akarunk a belvárosban.
Ha viszont huzamosabb
ideig szeretnénk várakoz-
ni, akkor keresnünk kell
olyan parkolót, ahol
nincs időkorlát.

Név 
szerinti
szavazás

A kérdésről név szerinti
szavazást kértek, amely-
nek során a szavazatok a
következőképpen alakul-
tak: igennel szavazott
(betűrendben): dr. Bálint
József, Bolvári Ferdi-
nánd, dr. Filvig Géza,
Katus Attila, Simon Zol-
tán, Szabó Balázs, Tiha-
nyi Tiborné, valamint Tö-
rök Ferenc. Ellene vok-
solt dr. Angeli Gabriella,
Kati László, Kinyóné La-
katos Melinda és Lakatos
János. Így nyolc igen
szavazattal négy nem el-
lenében elfogadták a ja-
vaslatot, amelynek értel-
mében április elsejétől
egyhuzamban legföljebb
két órán át parkolhatunk
a kijelölt területeken. Mi-
vel a módosításokat beé-
pítették az előterjesztés-
be, így három hónappal
később a lakosság bevo-
násával születik majd
meg a kérdésről végleges
döntés.

Időkorlátos parkolási
rend a belvárosban
A polgármester az ellenzékkel szavazott

Egészséges lány az év első Kalocsán született babája

Tel.: 0630/9677-480

KALOCSAI SÖRÖZŐBE

Fiatal PULTOST 
KERESÜNK
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A tavalyi utolsó testületi
ülésen elfogadták a város
Kft-inek üzleti tervét, és
az azokban megfogalma-
zott támogatási igények
alapján az önkormányza-
ti testület döntött a 2016-
ra vonatkozó támogatá-
sok összegéről. Ennek ér-
telmében a Menza Kft. 60
millióból, a Parkgondozó
Kft. 127 millióból, a Va-
gyonhasznosítási és
könyvvezető Kft. 249+72
millióból gazdálkodhat.
Utóbbinál az elkülönített
tételt az uszoda üzemelte-
tése jelenti. A tavalyi fel-
használáshoz képest e há-
rom tétel növekedett, míg
a Parkgondozónak meg-
ítélt 127 millió némileg
kevesebb a 2015-ben
ténylegesen felhasznált
összegnél.
Két Kft.-nél eredményes
átszervezések és ésszerűsí-
tő lépések történtek, mégis
nőtt a támogatási igényük,
míg a harmadiknak a tava-
lyitól 15 millióval keve-
sebb is elég lehet.
A Kft.-k kötelező önkor-
mányzati feladatokat lát-
nak el, a nekik nyújtott mű-
ködési támogatás tehát
nem pénzszórás, vagy költ-
séges hobbi az önkormány-
zat részéről: ennyibe kerül
a törvényeknek való meg-
felelés. A társaságok támo-
gatása évek óta el is maradt
a szükségestől. A 2014-es
hiányt az önhikiből akarták
fedezni, de az új vezetés az
igényelt összegnek csak tö-
redékét kapta meg, ami ko-
moly pénzügyi feszültséget
okozott a 2018-as költség-
vetésben. Ezeket a hiányo-

kat több értékes vagyon-
tárgy, köztük a Kalocsa-
KOM eladásából pótolták.
A feladatok ellátására ta-
valy sem szántak elegendő
forrást: nyáron a fölhalmo-
zódott számlatartozás miatt
gázórákat plombáltak, il-
letve szereltek le több in-
tézményben, majd év végre
újra számlák kifizetésére
kért pénzt az önkormány-
zattól a Vagyonhasznosítá-
si Kft.

A Menza
Kft. 10%-
kal drágább
mint tavaly

A közétkeztetés feladata a
különböző intézmények
üzemeltetői és fenntartói
viszonyaitól független, el-
látandó közfeladat, amely-
ről az önkormányzat hiva-
tott gondoskodni. E felada-
tot a Menza Kft. révén lát-
ja el Kalocsa. Ellenszolgál-
tatásként a közétkeztetésért
a hatályos törvények értel-
mében a nem kérhető ma-
gasabb díj fogyasztóktól az
ÁFÁ-val növelt nyers-
anyagnormánál.

A Menza Kft. egyik kony-
hája, a kórházi főzőkonyha
megszűnt, feladatait a má-
sik két konyha vette át, és
helyette csak tálalókonyha
üzemel. Ez volt a legin-
kább energiapazarló egy-
ség, az átszervezések egye-
lőre mégsem hoztak tény-
leges megtakarítást. Ennek
fő oka, hogy a költözködés
és az átmenet többletfel-
adatokat rótt a cég állomá-
nyára, amihez átmenetileg
új munkatársakat is föl kel-
lett venni, illetve az új
rendszerben új szállítási
feladatok is jelentkeznek.
A társaság 2015-ben 55
milliós támogatásból gaz-
dálkodott, az üzleti tervben
erre az évre 60 milliós
igény szerepelt. Az ötmilli-
ós különbözetben az emlí-
tetteken kívül a minimálbér
hatása is megjelenik, vala-
mint az is, hogy a Jókai
konyha költségeit ettől az
évtől továbbszámlázzák a
Kft. felé, ami eddig nem
volt így.

A Vagyon
Kft. 28 milli-
óval lesz
drágább

A társasággal kötött támo-
gatási szerződés értelmé-
ben a Kft. köteles gondos-
kodni az okiratban tétele-
sen fölsorolt épületek fűté-
séről, az energetikai, illet-
ve az ivó- és szennyvíz-
rendszerek, villamosháló-
zatok, valamint az épületek
és berendezések, tárgyesz-
közök karbantartásáról, a
közüzemi szolgáltatások
megszervezéséről, tűz- és
környezetvédelmi, műsza-
ki fölülvizsgálatok elvég-
zéséről, továbbá a rovar- és
rágcsálóirtásról.
Ez a társaság üzemelteti az
uszodát is, amelynek külön
költségvetése van. Ehhez
az önkormányzat – ez eset-
ben nem kötelező, hanem
önként vállalt feladatként –
72,2 millió forinttal járul
hozzá. Ezen kívül személyi
és dologi kiadásokra 127,7
millió, közüzemi költségek
fedezésére 121,6 millió fo-
rint működési támogatást
kap 2016-ban a társaság.
Ez mintegy 28 millióval
meghaladja a tavalyi ösz-
szesített tényleges felhasz-
nálást. Az összesítve  bő
321,5 milliós összeget az
uszodaüzemeltetés mellett
– immár kötelező feladat-
ként – a Városházának, a
város nevelési, oktatási,
kulturális közintézményei
épületeinek, egyéb közös-
ségi épületeknek, valamint
a város szökőkútjainak
üzemeltetésére és karban-
tartására veheti igénybe a
Kft.
Az üzleti terv szerint ez a
pénz elegendő lesz a mű-
ködéshez, amit sem a

2014-es, sem a tavalyi tá-
mogatásról nem mondha-
tunk el. 2014-ben fölélte a
társaság a saját tőkéjét,
amit később tőkeemeléssel
kellett rendezni, tavaly pe-
dig kétszer is szorult hely-
zetbe került a vállalat a
közüzemi díjak miatt. Ko-
rábban 45 milliós visszaté-
rítendő támogatást kapott a
cég – a jelentkező hiányt
ennek elengedésével, vala-
mint további 25 milliós tá-
mogatással orvosolta az
önkormányzat tavaly év
végén.
Erre az évre a kötelező fel-
adatokra a tavalyi tényle-
ges fölhasználásnál majd-
nem 16 millióval, az uszo-
da üzemeltetésére az előző
évben jelentkezett költsé-
geknél további közel 13
millióval több forrást szánt
az előterjesztő.

A Parkgon-
dozó keve-
sebbel is
beéri

Szintén tavaly december-
ben, az előző testületi ülé-
sen döntöttek a képviselők
a harmadik, még működő
társaság, a Parkgondozó
Kft. támogatási szerződé-
séről.
Az üzleti terv 127,3 millió
forintos támogatási igényt
jelzett a jövő évre. Ez vi-
szont 15 millióval keve-
sebb a tavalyi fölhaszná-
lásnál. A megtakarítás ab-
ból fakad, hogy a cégnél
hatékonyságnövelő lépé-
sek, szervezeti átalakítás
történt, jelentős bérköltség-
csökkenéssel
Emellett növelte a haté-
konyságot egy, a közmun-
kaprogram keretében vásá-
roltt, nagyteljesítményű fű-
nyíró gép beszerzése is,
amivel csökkent üzem-
anyagköltség és bérráfordí-
tás is. E társaságnak jelen-
leg tartozása sincs, beleért-
ve az állami közterheket is.

Városházi 
tudósítások

December 22-én megtar-
tott, tavalyi utolsó ülésén
a képviselőtestület egy
ipari parki és egy, a kis-
kőrösi út mentén fekvő
ipari ingatlan értékesíté-
séről döntöt, elfogadva a
Gelato Italiano Kft. és a
KaloBAU Kft. vételi aján-
latát. Előbbi egy 6,3 hek-
táros ingatlanrészt vásá-
rolt meg Kalocsa dél-kele-
ti határában, négyzetmé-
terenként 300 forintos
áron, utóbbi négyzetmé-
terenkénti 500 forintért
kapta meg a kiszemelt,
reptér melletti, közel más-
fél hektáros telket. A Ge-
lato Kft. pályázati forrás
bevonásával létesítene te-
henészetet és komplex
élelmiszer-feldolgozó üze-
met a vásárolt területen, a
kalocsai építőipari vállal-
kozás pedig raktározásra,
logisztikai célokra hasz-
nálja majd a megszerzett
területet.
Korábban mindkét területet
meghirdették értékesítésre,
hivatalos értékbecslés is
készült, de a kiírt pályázat-
ra eddig nem érkezett aján-
lat. Mindkét értékesítésről
egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül dön-
tött a testület. A döntés fo-
lyományaként az egyik
adásvételből 7 milliós, a
másikból 19 milliós bevé-
telhez jutott a város, így
összesen 26 millió forint
árbevétel gyarapította a vá-
rosi büdzsét.

Véres vita
helyett tisz-
tázó kérdé-
sek

A Gelato ajánlatáról szóló
napirend vitájában Török
Ferenc azt kérdezte, nem
lehetett-e volna a beruhá-
zást az ipari parkba irányí-
tani, ugyanis a park fej-
lesztésére, területek értéke-
sítésére kötelezettséget vál-
lat az önkormányzat. Ám
oda tehenészet nem telepít-
hető, és a komplexumot
mindenképp egy telephe-
lyen kívánja megvalósítani
az ajánlattevő – derült ki
dr. Bálint József polgár-

mester válaszából. 
A jogi és a pénzügyi bi-
zottság támogatta a javas-
latot. Katus Attila az érin-
tett körzet képviselőjeként
rámutatott: a városban van-
nak gondok az állattartás-
ból számazó szaghatások-
kal, ám ez esetben az ural-
kodó széljárás nem a város
fellé hozza majd a szago-
kat. Ez ráadásul nem ser-
téstelep lesz, hanem tehe-
nészet, s az utóbbinál ez
nem akkora probléma –
tette hozzá a polgármester.
Dr. Filvig Géza örömét fe-
jezte ki, hogy a korábbi el-
lenzéki fölvetéseknek
megfelelő, a célokat és a
tervezettő munkahelyek
számát tartalmazó vételi
ajánlat érkezett, amelyet
támogatásáról biztosított,

mondván, az „nem az in-
gatlanspekulációról szól,
hanem az értékesítéssel
üzem, munkahely létesül.”
Az adásvételi szerződésbe
még a szokásos garanciá-
kat be fogják építeni, így –
amennyiban  nem valósul
meg a tervezett hasznosítás
– az önkormányzatot visz-
szavásárlási jog illeti meg,
a szerződésben megkötött
áron.

Gelato 
Calocciano

Az egykori katonai gya-
korlótér telkén telekosztást
kellett végezni, az ajánlat-
tevő ugyanis a területnek
csak mintegy kétharmadá-
ra tartott igényt. A beruhá-
zó vállalta, hogy egy 1.800
négyzetméteres, a városi
tulajdonban maradó, 4,4
hektáros telek megközelí-
tésére is alkalmas utat épít
ki, amely szintén a városé
marad.
Amennyiben a Gelato Ita-
liano Kft. pályázata meg-
kapja a pályázati forrást,

úgy 2017 nyarától 2018
őszéig a város mellett, a
Miskei (kiskőrösi) út mel-
lett, annak északi oldalán
fekvő telken összetett élel-
miszeripari komplexum
jönne létre. A várostól tá-
volabbi részén épülne a te-
henészet. Az ott megter-
melt tejet a szomszédos
sajtkészítő és -érlelő üzem
dolgoznák föl. Mellette
egy gesztenye-feldolgozó
és fagylaltkészítő üzem lé-
tesülne. A tehenészetben
négy, a sajtüzemben nyolc,
a gesztenye- és fagylalt-
üzemben 19 új munkahely
jönne létre a tervek szerint.

Építőipari
logisztikai
bázis

A másik szóban forgó terü-
leten, az ipari parkban, a
reptér mellett található 1,4
hektáros telken a kalocsai
KaloBAU Kft. raktárterü-
letként hasznosítaná, a ké-
sőbbiekben logisztikai bá-
zist alakítanána ki itt. E te-
vékenységet a szerződés
aláírásától számított két
éven belül kezdené meg a
tervek szerint, a várost ez
esetben is hároméves elő-
vásárlási garancia illeti
meg, a szerződött áron.

Két újabb
önkormányzati 
ingatlaneladás
Összesen 26 milliós bevétel – 
Tehenészet, sajtüzem és 
fagyigyár épülhet Kalocsán

Félmilliárdos támogatás a város Kft-inek 
Drágul a közfeladat-ellátás: Elég lesz idén a megnövelt támogatás?


