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INGATLAN

KALOCSÁN, söröző lakással
együtt eladó 
Tel.: 0630/967-4780

KALOCSÁN, a Hunyadi utcá-
ban, jó állapotban lévő, nagy
családi ház eladó. Lakótelepi
lakásra vagy kisebb családi
házra cserélhető. I.ár: 10 MFt.

Tel.: 0678/464-725
KALOCSÁN, a Petőfi S. utca

143. szám  alatti, 3 szobás
családi  ház áron alul eladó.
I.ár: 4,3 MFt. 
Tel.: 0620/296-7363

KALOCSÁN, az Újhelyi utca
33. szám alatt, közművesített,
809 nm-es, üres bekerített,
villatelek betárolt főbb szer-
kezeti építőanyagokkal, terv-
vel, meghosszabbítandó építé-

si engedéllyel együtt, igényes-
nek eladó. 
Tel.: 0620/ 484-5222

SZOLGÁLTATÁS

KALOCSAINGATLAN.hu IN-
GATLANKÖZVETÍTŐ IRO-
DA, Kalocsán a városház ut-
cában. Ha ingatlant keres,
vagy kínál, segítünk Önnek!
Várjuk kedves ügyfeleinket!

Tel.: 0630/209-1027
Gyógyászati és Masszázs köz-

pont Uszoda!  Nyitva tartás:
minden nap 8:00-19:30, kedd:
zárva. Bővebb információ és
bejelentkezés a 0620/562-
2060 telefonszámon,

ALFA LED OXY Vibrációs
masszázs. Bővebb információ
és bejelentkezés a 0620/260-
1118 telefonszámon.
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Kedden délelőtt a Városhá-
za dísztermében a térség
polgármesterei, vállalkozók
és magánszemélyek meg-
alakították a Kalocsa-Paks
Duna Hídért Egyesületet a
Kalocsa-Paks híd megépíté-
se ügyének előmozdítására.
Megválasztották az egyesü-
let főbb tisztségviselőit is.
Az egyesület céljai között
szerepel, hogy a Kalocsa-
Paks térségében megvalósí-
tandó Duna-híd érdekében
társadalmi párbeszédet kez-

deményezzen, elősegítse az
érintett járásokban és vonzás-
körzetükben élő emberek
életminőségének, munkavál-
lalási esélyeinek javulását, tá-
mogassa a híddal kapcsola-
tos kormányzati, önkor-
mányzati jogszabályalko-
tás és döntéshozatal előké-
szítési folyamatait.
A keddi alakuló közgyűlésen
dr. Bálint József, Kalocsa pol-
gármestere ismertette az alap-
szabályt, majd megválasztot-
ták az elnökség tagjait. El-

nöknek dr. Bálint Józsefet, tit-
kárnak Blazsek Balázst, Paks
jegyzőjét, pénztárosnak Ta-
más Sándort, a kalocsai Híd-
Coop Zrt. vezérigazgatóját,
ötéves időtartamra. A fel-
ügyelő bizottságba Papp Sán-
dort, az Alsó-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság folyami
szakaszmérnökségének veze-
tőjét, Varajti Lászlót, a pol-
gármesteri hivatal műszaki
osztályának korábbi vezető-
jét, az FB elnökéül pedig
Romhányi Károlyt, Gerjen
polgármesterét választották.
Az egyesülethez a termé-
szetes személyek évi 3 ezer
forintos tagdíj befizetésével
csatlakozhatnak, a jogi sze-
mélyek éves tagdíja 10 ezer
forint.
A megválasztott tisztség-
viselők munkájukat társa-
dalmi feladatként végzik
azért semmilyen juttatás-
ban, tiszteletdíjban nem
részesülnek.

Megalakult a 
Kalocsa - Paks 
Duna - Hídért Egyesület
Megválasztották a tisztségviselőket 
és az FB tagjait is

A játék nem babra megy:
már akkor is 2,12 milliárd
volt a főnyeremény, és az óta
sem volt ötös, így a nyere-
ményalap tovább nőtt. Bol-
vári emlékeztetett, hogy ez-
zel a módszerrel nyert már
falu komoly fejlesztési for-
rást. Noha a képviselők, a
polgármester, a jegyző és az
összes jelenlévő megmoso-
lyogta a javaslatot, ennek el-
lenére a testület mind a 12
tagja csatlakozott az indít-
ványhoz. 
Az összegyűlt tét egy hatha-
sábos, öthetes lottószelvény
megváltását tette lehetővé.

Két húzáson vagyunk túl. A
szelvényt Bolvári zárt borí-
tékban a jegyzőnél helyezte
letétbe, a számokat nem árul-
ta el. Így nem tudjuk, hogy
ha ötös nem is, esetleg ala-
csonyabb találatunk lehet.
Az előző héten például a né-
gyes is nagyon jól fizetett.

Lottózik a város
A tét már 2,35 milliárd

A január 22.i testületi ülés végén Bolvári Ferdi-
nánd képviselő állt elő egy szokatlan javaslattal.
Lottózni fog a kalocsai önkormányzat javára,
képviselőtársait pedig csatlakozásra kérte.

Apróhirdetések



Hiába figyelmeztetnek a
szakemberek, hogy a téli
útviszonyok még a gya-
korlott vezetőket is pró-
bára teszik, a kezdőktől
pedig rendkívüli odafi-
gyelést és felelősségteljes
magatartást igényel. A
havas, nyálkás, lefagyott

utak mégis rendre meg-
szedik áldozataikat.
A korábbi baleset Uszód
külterületén, az 5106-os
számú úton történt. A jár-
mű egy balra ívelő kanyar-
ban sodródott le az útról.
Az autót vezető fiatal lány
az ütközés következtében

súlyos, életveszélyes sérü-
léseket szenvedett. A lányt
kórházba szállították, de
életét már nem tudták meg-
menteni. A gépkocsiban to-
vábbi két személy utazott,
és ők is megsérültek a
balesetben, amelynek kö-
rülményeit a Kalocsai
Rendőrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztálya
vizsgálja.
Múlt péntekre virradó haj-
nalban Kalocsán a Mátyás
király úton járt szerencsét-
lenül egy személyautó,
több utassal. A jármű a pi-
actéri híd szalagkorlátjá-
nak ütközött, miközben a
kocsi annyira megrongáló-
dott, hogy a sofőrt és egyik
utasát a helyszínre érkező

tűzoltóknak kellett kisza-
badítani feszítővágó segít-
ségével.
Az autóban utazók közül
egy fő könnyebb sérülést
szenvedett csupán, ő nem
is szorult orvosi ellátásra,
ám a kocsiban rekedt két
személyt információink
szerint súlyos csonttöré-
sekkel, esetleges belső vér-
zés gyanújával szállították
kórházba a mentők.
A baleset körülményeit a
Kalocsai Rendőrkapitány-
ság közlekedésrendészeti
osztálya vizsgálja közleke-
dési baleset okozásának

megalapozott gyanújával.
A sérültek állapotának ala-
kulásáról egyelőre nem ér-
kezett hír.
Lapzártakor érkezett:
újabb, ezúttal szerencsés
kimenetelű balesettel zá-
rult a január hónap. Szom-
batra virradó éjjel a Hősök
útján hajtott árokba, majd
döntött ki egy villanyosz-
lopot egy személyautó. A
szó szerint kettétört pózna,
és az összeroncsolódott ko-
csi láttán meglepő, de tény:
a balesetben személyi sérü-
lés nem történt.
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Balesetekkel 
indult az év
– A mérleg: egy halott, több sérült

KÓZHÁZ
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 -16:00 –ig,
óránkénti indulással.
Gerjen – Kalocsa: a kompjárat szünetel

HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hét-

köznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti napo-
kon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u. 38.

GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hét-

főtől – péntekig) 19:00-22:00-ig, majd a készenléti
szolgálat 22:00-08.00-ig tart. Szombaton 13:00-
22:00, majd a készenléti szolgálat 22:00-08:00-ig
tart. Vasárnap és ünnepnap 08:00-22:00, a ké-
szenléti szolgálat 22:00-08:00-ig tart.

Febr. 05-08.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR 
Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és
készenléti idő alatt: 0678/462-232

Febr. 09-15.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR 
Kalocsa, Szent István kir. út 57. Tel.: ügyelet és
készenléti idő alatt: 06 78 / 462-570 és Tel.: 30 /
9733992

Febr. 16-22.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő
alatt: 0678/561-032és 0630/9733-992

FOGORVOS
Febr. 07-08. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva 
Tel.: 0678/461-906

Febr. 14-15. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló 
Tel.: 0678/462-534

Febr. 21-22.09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde 
Tel.: 0678/463-223

VÉRADÓNAPOK
Február 09. 09:00-11:00: Művelődési ház, 

Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 18.
Február 09. 12:00-14:00: Orvosi rendelő, Újtelek, 

Alkotmány u. 17.
Február 16. 10:00-12:00: Idősek Klubja Géderlak,  

Kossuth L. u. 95.
Február 16. 13:30-14:00: Faluház, Dunaszentbenedek,

Kossuth L. u. 62.
Február 23. 09:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa,  

Hunyadi u. 82.

ÁLLATORVOS
Febr. 07-08.: ifj. Dr. Bajusz István, Dusnok Szent

István kir. u. 23. Tel.: 0630/645-4937
Febr. 14-15.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Budai Nagy A. u.

25. Tel.: 0630/943-4005 
Febr. 21-22.: Dr. Kunvári Zoltán, Miske Fő u. 15. 

Tel.: 0670/310-9675

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. Ügyfél-

fogadás: 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. Mobiltelefonon hálózati tarifával hívható:
0620, 30, 70/33-95- 888

Kalocsa:
- 5 fő gyorséttermi kisegítő
- 18 fő gépi varró
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari segédmunkás
- 1 fő építész technikus
- 1 fő építészmérnök
- 1 fő gépészmérnök
- 1 fő szerszámtervező mérnök
- 1 fő minőségellenőr
- 1 fő tampon- és szitanyomó munkás
- 1 fő szerszámkészítő
- 1 fő mozgóbolti eladó
- 2 fő szakács
- 3 fő pék
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő ruhaipari technikus
- 1 fő ruhaipari termeléselemző koordinátor
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi vezető
- 1 fő Mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő rakodógépkezelő
Solt:
-1 fő építőipari szakmai irányító
- 10 fő betanított varrómunkás
- 1 fő mezőgazdasági gépjármű szerelő
- 1 fő traktorvezető
- 1 fő rakodómunkás
- 1 fő könyvelő
Dunapataj:
-1 fő utcai árus (mozgóboltba)
Dusnok:
- 2 fő asztalos
Harta-Állampuszta:
- 1 fő pszichológus 
- 40 fő biztonsági felügyelő
Miske:
- 3 fő pultos
Fajsz:
- 1 fő agronómus

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ



-

-

- Mi hozta Önt ide Kalocsára?

Baján már több mint egy évtizede foglalkozok rádiós távfelügye-

lettel, ami mára már az egész megyét lefedi. Bács-Kiskun megye 

valamennyi városában és nagyobb településein jelen van fegyveres 

- Mit jelent a rádiós távfelügyelet?

28 saját rádiós átjátszó állomást telepítettünk megyeszerte, me-

lyek segítségével ügyfeleinknél felhelyezett rádiós adó frekvencia 

útján kommunikál a bajai központunkkal, azaz fogadja a szükséges 

riasztást vagy egyéb, mint például nyitásról, zárásról vagy áramszü-

díjtalanul a szolgáltatás fennállása alatt, így akár havi 1000 forintot 

is megtakaríthat ügyfelünk. Ugyanis a telefonon vagy GPS modulon 

fenntartása, melynek díja sok esetben még az ezer forintot is meg-

- Mire gondol a meghibásodás és szabotálás alatt?

Tapasztalat, hogy amikor a riasztóközpont meghibásodik, az el-

ezer forintos telefonszámlát jelenthet, ami az ügyfél plusz költsége. 

vagy a vezetéket elvágják, akkor a jelzést nincs ami tovább küldje, 

alapú jelátvitel pedig „jammer” segítségével könnyen blokkolható. 

amelyek nem szabotálhatók. Ez a legbiztonságosabb/legmegbízha-

Ezért gondolkodunk hosszútávon a rádiós távfelügyelet üzemelte-

tésében és ezt az is bizonyítja, hogy immáron több ezer ügyfelünk 

élvezheti az általunk nyújtott biztonságot.

ügyfeleknek?

-

-

tási alapdíjunkból 10%-os árengedményt kínálunk mind a riasztóval 

-

70/977-2561-es, 

vagy a 70/977-2562-es telefonszámon!

Február 1-jén vasárnap
kora este teltházas publi-
kum várta a Városi Sport-
csarnokban a küzdőtérre
bevonuló egykori „aranylá-
bú gyerekeket”, a Szeged és
a Kalocsa hajdani focistáit.
A Kalocsai Futball Club ve-
zetése ugyanis ígéretének
eleget téve, a Videoton ta-
valy téli meghívása után ez-
úttal a nagy hagyományok-
kal bíró délmagyar élcsa-
pat, a Szeged egykori nagy-
ágyúit látta vendégül – ked-

veskedve ezzel törzsközön-
ségének, egyben a régi idők
fociját megidéző kalocsai
muskétásokat újra reflek-
torfénybe állítva, akik oly
sok örömet szereztek az elő-
ző évtizedekben a város
szurkolótáborának.
A nosztalgiamérkőzésre a
vendégek zömében a 83/84-
es NBI-es bajnokságban 9.
helyen zárt csapatuk egykori
gladiátoraiból verbuválódott
alakulattal érkeztek, soraik-
ban a korábbi kalocsai ked-

venc Kováts „Gebe” Gábor-
ral, aki annyi emlékezetes
összecsapáson ontotta a gólo-
kat kalocsai színekben. De el-
jött Tóth Zoltán, dr. Tóth Já-
nos, Orosházi, Polyvás, Ta-
kács Zoli és még jónéhány
Tisza-parti gólvadász is, hogy
felvillantsanak néhány trük-
köt régi repertoárjukból. Ve-
lük szemben a kalocsai B-kö-
zép egykori kedvencei közül
csatasorba állt Evanics Zoli,
Farkas Cola, Vén Csaba, Pa-
letta Ricsi, Pécsi „Hani”Laci,

Szabó Dodi, Illés Attila, Tóth
Robi, Márton Zsolt, Igaz
Andris, Hubert Jani, Király
Robi, hogy ők pedig, meg-
idézzék a régi idők kalocsai
fociját.
A 2 x 25 perces örömfocin
aztán öt alkalommal került a
hálókba a labda, amelyek-
ből hármat a vendégek
jegyeztek, de az ered-
mény ezúttal csak másod-
lagos volt a sportbarátság
ápolása mellett.
Szintén a hagyományoknak
megfelelően a találkozó
után fehér asztalok mellett
folytatódott a „harmadik
félidő”, ahol felidézték pá-
lyafutásuk legemlékezete-
sebb ütközeteit, felejthetet-
len góljait, nagy győzelme-
it, de ki-ki a maga olykor
pontokról döntő fájó bakija-
it is. Az adomázás „focier-
dejében” aztán koccintások-
kal pecsételték meg a ko-
rábban köttetett barátságok
emlékét, miközben észre
sem vették, hogy évtizede-
ket fiatalodva léptek vissza
a múltba és élték át újra fia-
talságuk legszebb időszakát.

KALOCSA – SZEGED:
ÖREGFIÚK FOCIGÁLA

KALOCSAI
FUTBALL

CLUB

Február 7-én, szombaton
délelőtt 10 órakor a Váro-
si Sporttelepen játssza
idei első előkészületi ta-
lálkozóját a KFC „megye-
egyes” labdarúgó-csapata
a Baja NBIII-as alakulata
ellen. 

A klub hívja és várja
szurkolóit az évad-
nyitó mérkőzésre!
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SZOMBATON 
EDZŐMECCS!



…hogy a legjobb négy
együttes keresztjátéká-
ból végül is mely gárda
emelhette magasba a
díszes trófeát, illetve kik
állhattak még a bajno-
kon kívül a Profi Liga
dobogójára.
Január 31-én, szombaton
ugyanis a profik már elő-
döntőztek, ahol az alap-
szakasz győztes Homok-
mégy a negyedik El Nino
gárdájával mérkőzött, míg
a második KaloHírek
Sport a harmadik Szip-
Ka Könyvelés együttesé-
vel ütközött meg a döntő-
be jutásért.
Az eredmények: Homok-
mégy – El Nino 4–1 (1–1)

gólszerzők: Kerekes 2,
Rakiás 2, Lichtenberger,
illetve Rőthy M. KaloHí-
rek Sport – Szip-Ka
Könyvelés 5–2 (0–0) g.:
Kohány G. 3, Dostyicza,
Szabó V., illetve Kovács J.
2.
A győztesek ezzel beju-
tottak a másnapi finálé-
ba, míg a vesztesek a vég-
ső harmadik helyért mér-
kőztek.
A bronzmeccsen: El Nino
– Szip-Ka Könyvelés 1–7
(0-3) g.: Rőthy M., illetve
Szvétek B. 5, Borsos T. 2.
A döntőben: KaloHírek
Sport – Homokmégy 6–4
(3–1) g.: Kohány G. 4,
Dostyicza, Jánosi, illetve

Kerekes 2, Malomsoki,
Lichtenberger.

A „tél bajnoka” kitüntető
címet elhódító KaloHírek
Sport a következő játéko-
sokkal harcolta ki a végső
sikert, és vehette át a
győztesnek járó serleget:
Antóni Dávid, Pandúr Ta-
más, Nasz Balázs, Réczi
Valentin, Márkus Kristóf,
Jánosi Gábor, Dostyicza
Dániel, Péter Csaba, Far-
kas Tamás, Sára Dávid,
Vuits Attila, Kohány Gá-

bor, Facskó Patrik, Szabó
Vilmos, Varjú István.
Csapatvezető: Kohány
Balázs, Márton Zsolt.
Különdíjban részesült a
bajnokság gólkirálya Ko-
hány Gábor (KaloHírek
Sport) 23 góllal.
A folytatásban az amatőr
és a szenior együttesek
küzdenek majd tovább a
március 15-i zárásig.

Fő feladatok
a Menzánál: 
Tartozásren-
dezés és
konyhaköl-
töztetés

A Menza Kft. új vezetője Ka-
pitány Lászlóné Erika, aki
korábban élelmezésvezető-
ként dolgozott a cégnél. A
vezető sajtónak adott tájé-
koztatásai alapján tudható,
hogy az év első napjaiban
megkezdődött az összességé-
ben 100 milliót meghaladó
lejárt tartozások rendezése.
Ezt az tette lehetővé, hogy a
vállalat felé is rendezni kezd-
ték annak követeléseit. A cég
kintlévőségeinek jelentős há-
nyada – korábbi rendezvé-
nyeken nyújtott szolgáltatá-
sok ellenértékei – az önkor-
mányzatnál voltak, ám a vá-
ros a tavaly év végi csődkö-
zeli állapot miatt korábban
nem tudta ezeket rendezni.
Most több tételben folyósí-
tottak pénzt a cégnek, ebből
jelentős követeléseket tudtak
kifizetni. A fizetetlen szám-
lák zöme nyersanyagok el-
lenértéke volt. Úgy tudjuk, a
törlesztések első jelentősebb

lépései alkalmasak voltak
a beszállítói kör meg-
nyugtatására.
A stabilizálás mellett komoly
változás előtt is áll a vállalat,
a Szent Kereszt Kórháznál
közelgő beruházás során a
gyógyítás céljaira fogják
igénybe venni a Menza Kft.
ottani telephelyét, ami miatt
a konyhának költöznie kell, a
kórház alagsorában csak egy
tálalókonyha marad. A főzés
feladatait a másik három
meglévő telephelyen fogják
átvenni a munkamegosztás
teljes átszervezésével. A vál-
tozás a személyi állományt
nem érinti, elbocsátás nem
várható, csupán a munkavég-
zés helye változik majd meg
egyes dolgozóknál.

Észrevehe-
tetlen válto-
zás a szemét-
szállításban,
februártól
városgazda-
szolgáltatás

A Parkgondozó Kft. élére –
már december 1-től – Lo-
ibl László, került, aki ko-

rábban ökormányzati
képviselő, később, a
2010-es választásokig al-
polgármester volt Kalo-
csán. E cég esetében
egyelőre nem történt je-
lentős előrelépés az
adósságrendezés tekinte-
tében. A kifizetések csú-
szásának oka itt is több-
nyire lejárt önkormány-
zati tartozásokban kere-
sendő.
A nehéz anyagi helyzet
következményei közt
kell említenünk, hogy
nemrégiben átmenetileg
a vaskúti központú Fel-
ső-Bácskai Hulladékgaz-
dálkodási Kft.-hez kerül-
tek kommunális hulladék
elszállításának feladatai,
mivel a Parkgondozó
Kft. nem tudta finanszí-
rozni a hulladék begyűj-
tését és elszállítását.
Ezeket – az egyébként
kötelező feladatokat –
eddig Kalocsa végezte,
alvállalkozói szerződés
keretében. Most ezt a
szerződést függesztették
fel. Vaskút vette át a hul-
ladékátrakó üzemelteté-
sét, valamint a dolgozó-
kat is, szállító járműve-
ket pedig bérlik a Park-
gondozótól. Mindebből a
lakosság nem érzékel
semmit: ugyanazok a
dolgozók ugyanazon jár-

művekkel változatlan
ütemezésben végzik a
szemét-elszállítás fela-
datát.
A cég a közelmúltban
újabb kísérletet tett a
Malomszögi csatorna
mellett rendre kiújuló il-
legális szemétlerakó
problémájának megoldá-
sára. A terület sokadszo-
ri megtisztítása után
konténereket helyeztek
ki, és azokat rendszere-
sen ürítik. Ennek költsé-
gei a városnál maradnak,
így a Kft. egyenlegét
nem rontják. A cégveze-
tő szerint az összefogás
és a folyamatos odafi-
gyelés hozhat eredményt
.

Teljes átszer-
vezés a kultu-
rális területen

A KalocsaKom Kft. át-
szervezése során profil-
tisztítást végeznek. Meg-
marad a kábel- és inter-
net-szolgáltatás, de e te-
rülettől a bevétel növe-
kedését is várják. Ellen-
ben a KalocsaTV –
amelynek élére Mácsai
Tamás került –, a hírek
szerint Művelődési Köz-
pont felügyelete alatt áll
majd. Úgy tudjuk, a
könyvtár önálló intéz-

mény marad, ott vélhető-
leg folytatódnak a kö-
zönségvonzó rendezvé-
nyek, kulturális prog-
ramsorozatok.
Dr. Magóné Tóth Gyön-
gyi egyes terveit már
megosztotta a sajtóval:
idén újra középkori mó-
don ünnepli meg Kalocsa
a Szent István Napokat,
ellenben a Paprikafeszti-
vál csak kétnapos lesz.

Jól teljesít a
Vagyonhasz-
nosítási Kft.

A korábbi városvezetés
idején a Vagyonhaszno-
sítási Kft.-hez összpon-
tosították a város va-
gyonát, sok profitorien-
tált, és több nem nyere-
séges ágazattal együtt.
Bár a lakás- és üzletbér-
letekből befolyó össze-
get a cég átadja a város-
nak, és az uszoda, vagy
az iskola épületek üze-
meltetése sem föltétlenül
nyereséges. A vállalat
mégis nyereséget tudott
elkönyvelni, létrejötte
óta minden esztendőben,
miközben a nyereséges
ágazatok bevételeiből
tartották fönn egyebek
közt a sportcsarnokot
vagy a színházat.

Mi a helyzet a
város cégeinél?
Összegyűjtöttük a főbb tudnivalókat

A profiknál 
már eldőlt…
Téli Kupa teremfoci Köztudott, hogy múlt év végén több, a város 100%-os tulajdonát képező vállala-

tot, így a Városmarketing, a Városfejlesztési, illetve a Kalocsa Security Kft.-t vég-
elszámolással megszüntették. A döntést külsős cég által végzett átvilágítás előzte
meg. Az átvilágítások során a Vagyonhasznosítási Kft. állapotát rendben találták.
A Menza Kft.-nél megkezdődött az adósságrendezés, miközben készülnek a kór-
házi telephely kiváltására. A Parkgondozónál egyelőre komoly adósság áll fönn,
a céget mégsem számolják föl, sőt, fejlesztést terveznek: februártól városgazdai te-
vékenységet indítanak Kalocsán.
A közművelődési intézményeket is átszervezték, a Művelődési Központ élére –
eredetileg a Kalocsa Kulturális Intézmények igazgatóhelyetteseként – dr. Magó-
né Tóth Gyöngyi került. Ehhez az intézményhez tartozik majd a KalocsaTV is.
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A Profi Liga bajnoka a KaloHírek Sport alakulata
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF 
szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról  
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy  
a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Kalocsa, Grösz u. 1., minden kedden 10.00 és 16.00 óra között
Értékesítőnk: Béda Istvánné Tel.: +36 70 931 3016
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Nem éreztük,
hogy jól já-
runk

A díjrendszer a kormányzat
szerint azért előnyös a lakos-
ságra, mert – amennyiben
csak néhány megye pályasza-
kaszait használja valaki, ak-
kor ezt mostantól megyei
matricákkal már az éves díj
töredékéért megteheti. A
Duna-hidak, az M0-ás gyűrű
és a reptéri út használata mi-

att ugyanakkor úgy tűnt, azok
is tízezer fölött fizethetnek
majd, akik az autópályákat
csak a térképen látják.
Érthető, hogy országszerte til-
takozások alakultak ki.
A rendelet visszavonásáért ja-
nuár 12-én, az MSZP Bács-
Kiskun, Tolna és Somogy
megyei szervezetei forgalom-
lassító demonstrációt tartottak
a 6-os út M9-esre vezető sza-
kaszán, valamint a szekszár-
di Duna-híd Bács-Kiskun
megyei oldalán, az 51-es szá-
mú főút és az M9-es autóút
találkozásánál hétfőn.

A Bács-Kiskun megyei, Dus-
nok melletti helyszínen 24
autóval lassították a forgalmat
a demonstrálók. Illetve lassí-
tották volna, de forgalom az
MTI helyszínen tartózkodó
tudósítója szerint annyira rit-
ka volt, hogy alig érkezett
autó a szekszárdi híd felől, és
a híd felé is csak néhány autó
ment.
Valószínű, hogy a demonstrá-
ción való viszonylag szerény
részvétel, a megmozdulás
pártpolitikai színezetének
tudható be, mivel sokan más
formában hallatták hangjukat.

A kormány-
pártiaknak
sem tetszett
az új sza-
bályzat

Többek közt az M9-es útdíja
miatt, hátrányt szenvedő tele-
pülések fideszes vezetői is
szót emeltek az útdíj ellen. Az
M9-es által érintett település-
vezetők levelet küldtek, Lá-
zár János miniszterelnökséget
vezető miniszternek az útdíj
visszavonását kérve.
Dr. Galambos Dénes és Font
Sándor, Fejér, illetve Bács-
Kiskun megyei országgyű-
lési képviselők is levelet ír-
tak, ők Fónagy János állam-
titkárnál lobbiztak, hogy az
M8-as és az M9-es csonka
pályaszakaszok és a hozzá-
juk tartozó Duna-hidak
használatáért ne kelljen fi-
zetni. A két képviselő már az
új útdíjrendelet bevezetése
előtt szót emelt a hidak fize-
tőssé tétele ellen.
A január 1-jén életbe lépett
rendszert az ígéretek szerint
fölülvizsgálták, a módosítá-
sok február elsejétől – im-
már türelmi idő nélkül érvé-
nyesek. 
Újdonság, hogy a megyei
matricák a megyehatár előt-
ti utolsó helyett, a határ utá-
ni első csomópontig érvé-
nyesek, és a reptéri útért
sem kell fizetni. A fölösle-
gessé vált e-matricák visz-
szaválhatóak.
A változás következtében a
Bács-Kiskun megyei matri-
cával igénybe vehető háló-
zat 40 kilométerrel, azaz
85%-kal (!) nőtt.

Könnyítés a
nagycsaládo-
soknak és a
mozgáskorlá-
tozottaknak

A feleslegessé váló e-mat-
ricák március 15-éig a
Nemzeti Útdíjfizetési Szol-
gáltatónál visszaválthatóak.
Az átmeneti rendelkezések
szerint a januárban jogo-
sultság nélkül közlekedők
mentesülnek a pótdíj alól,
sőt, amennyiben február
végéig éves országos vagy
megyei matricát vesznek,
az 1470 forintos szolgálta-
tási díjat sem kell megfi-
zetniük.
A nagycsaládosok és a
mozgáskorlátozottak utó-
kompenzációt is kaphat-
nak. Ennek jogszabályi hát-
terét várhatóan áprilisra
alakítják ki, addig az érin-
tettek D2 matricát válthat-
nak. A négy vagy több
gyermek után családi pót-
lékban részesülő vagy
mozgáskorlátozott parkolá-
si igazolvánnyal rendelke-
ző autósok a D2 és D1 ka-
tegória díjai közti különb-
séget a járási hivatalokban
igényelhetik majd vissza.

Februártól végleges 
az új útdíjrendszer
Mégsem kell fizetni a szekszárdi hídért 
A januártól hatályos útdíjfizetési rendszer elsősorban a Szent László híd fizetőssé tétele mi-
att volt igazságtalan a térségünkben élőkre nézve. Eredetileg ráadásul két megyére is mat-
ricát kellet volna váltani rá. Az egész országot érintette viszont, hogy többé a repülőtérre
díjmentes úton nem lehetett volna eljutni. Sok tiltakozás után megtörtént a fölülvizsgálat,
győzött a józanész. 



A holokauszt-emléknapon egy-
begyűlteket Madura Tünde, a
Kalocsa Kulturális Központ és
Könyvtár munkatársa köszöntöt-
te, majd Markella Edit, a Dózsa
György Szakközép- és Szakisko-
la 12/C osztályos tanulója Rad-

nóti Miklós 1944-ben írt A’ la re-
cherche című költeményét sza-
valta el. 
Ünnepi beszédet mondott Kinyó-
né Lakatos Melinda alpolgár-
mester.
Az emlékező gondolatok után

Kalocsa Város Önkormányzata
nevében dr. Bálint József polgár-
mester és Kinyóné Lakatos Me-
linda helyezett el koszorút az

emlékműnél. Végül az emléke-
zők – zsidó szokás szerint – kö-
veket és mécseseket helyeztek el
az áldozatok tiszteletére. 
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Főhajtás a 
holokauszt 
áldozatai előtt

„A képviselő másik arca” című
sorozatunk célja, hogy városunk
lakossága jobban megismerhesse
elöljáróit. Képviselőinknek lehe-
tőséget adunk arra, hogy beszélje-
nek családjukról, hobbijukról, ma-

gánéletükről. Bemutatkozásuk -
igény szerint – lehet monológ,
prezentáció illetve dialógus egy
beszélgetőtárssal. Bízunk abban,
hogy programunk közelebb hozza
Önökhöz politikusainkat.

A képviselő másik arca

Hétfő éjféltől határozatlan
ideig látogatási tilalom lép
életbe a kalocsai kórházban
tájékoztatott a kórház vezető-
sége. A rendelkezés csak rend-
kívüli esetekben enged kivé-
telt, akkor is szigorú szabá-
lyok betartása mellett.
A Kalocsai Szent Kereszt Kór-
ház vezetése sajtóközlemény-
ben tájékoztatott, hogy dr. Své-
bis Mihály főigazgató a me-
gyénket is elérő influenzajár-
vány miatt február 3-a 00:00
órától látogatási tilalmat rendelt
el a kórház egész területére,
meghatározatlan időre.
A tilalom alól csupán két eset-
ben tehetnek kivételt: 
A súlyos állapotú beteget az
osztályvezető vagy a kezelő or-
vos írásos engedélyével látogat-
hatja egy hozzátartozó. A láto-
gatás legföljebb 15 percig tart-
hat. Az engedélyt a Portaszol-
gálatnál kell kérni, ahonnan a
kérést az ügyelő munkatárs te-
lefonon közvetíti az illetékes
orvos felé, aki indokolt esetben

a rendelkezésére álló nyomtat-
vány kitöltésével engedélyezi a
látogatást.
Az „apás szülés” a tilalom ide-
jén csak akkor lehetséges, ha az
édesapa írásos igazolást hoz ar-
ról, hogy az influenza elleni vé-
dőoltást felvette, és a kórlapon
aláírásával igazolja, hogy nincs
influenzára vagy influenzasze-
rű megbetegedésre utaló tünete.
A bejegyzést a szülést vezető
orvosnak is ellen kell jegyeznie,
miután az édesapa panaszmen-
tes állapotáról ténylegesen
meggyőződött. 

Kezdődő 
influenzajárvány 
miatt rendeltek el 
látogatási tilalmat

Múlt csütörtökön és pénte-
ken a Dózsa György Szak-
közép-, Szakiskola és Kollé-
gium végzős diákjai tartot-
ták szalagavató ünnepélyü-
ket. Mindkét ünnepségnek
a Nagyasszonyunk Közne-
velési Intézmény aulája
adott otthont.
Először az Asztrik téri in-
tézmény, vagyis a gazdasá-
gi iskolarész szalagtűzésé-
re került sor. 
A 11. évfolyam nevében a

Csordás Daniella, Csóti Erik,
Czirják Alexandra és Markó
Dominik köszöntötte a vég-
zősöket. Vikker József igazga-
tó ünnepi gondolatai után az
ünnepélyes szalagtűzés kö-
vetkezett, majd Noé Barbara
és Dudás Roland és Miklai
Andrea búcsúztak alsóbb év-
folyamosoktól. A tánc előtt
filmet vetítettek a búcsúzók
középiskolás éveiről.
Pénteken folytatódott a szala-
gavató, ekkor a Martinovics

utcai, műszaki iskolarész 138
diákjának tűztek szalagot
ugyanott. 61-en érettségire, a
többiek szakmai vizsgára ké-
szülnek.
Az ünnepély fényét emelte
Balogh Ádám és András Atti-
la, illetve Bogdán Bianka és
Fegyvári Zoltán szavalata,
Vikker József ünnepi beszéde
után a végzősök nevében Ta-
mási Petra búcsúzott. Ez után
következett a szalagtűzési ce-
remónia. Az ünnepeltek im-
már fölszalagozva idézték föl
egy rövidfilmmel középisko-
lás éveket, majd Fehér Patrik
a tizenegyedikesek nevében
mondott búcsúztatót. Az ün-
nepély hagyományosan a
végzősök táncával zárult.

Kétfelvonásos 
szalagavató a 
Dózsában

Az auschwitzi koncentrációs tábor felszabadításának évfordulója al-
kalmából a vészkorszak áldozataira emlékezett Kalocsa Város Ön-
kormányzata a volt zsinagóga melletti emlékműnél.
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A Foktő különválásával ösz-
szefüggő technikai módosítás
kérdésében, a Parkgondozó, a
Menza, illetve a Vagyonhasz-
nosító Kft-k alapító okiratá-
nak egységes szerkezetben
történő módosításának kérdé-
sében, továbbá a Morrow
Medical ZRt. gyermekorvosi
ügyelet ellátására vonatkozó
szerződésének egyéves meg-
hosszabbítását is egyhangú-
lag elfogadták. Utóbbi kérdés
vitájánál Szabó Balázs el-
mondta: úgy tudja, hogy a
Morrow-nak másfél éve
nincs érvényes megbízási
szerződése az orvosokkal.
Megkérte a polgármestert,
hogy tisztázza ezt a céggel.
Szintén ellenszavazat nélkül
fogadták el azt a módosító in-
dítványt, amely a város saját

cégeinek jelent könnyebbíté-
seket a közbeszerzések ese-
tén, és a Magyar Zarándokút
Társulás társulási szerződésé-
nek módosítását is.
Sürgősséggel a Kalocsa-Paks
híd megépítését szorgalmazó
egyesületben alapító tagként
való részvételünkről tárgyal-

tak. A tagsághoz szükséges
döntést a grémium egyhan-
gúlag támogatta.
Azóta már meg is alakult az
egyesület, amelyről külön
cikkben számolunk be (lásd a
2. oldalon)

Vita a 
Vagyonren-
delet módosí-
tásáról

Az ülés a város vagyonrende-
letének módosításának vitájá-
val vette kezdetét. Ezzel kap-
csolatban az előterjesztés két
pontját vitatta az ellenzék.
Egyrészt az ingatlanértékesí-

tésre, illetve -hasznosítására
vonatkozó 15 milliós érték-
határ 25 millióra való emelé-
sét tartották indokolatlannak.
Másrészt az önkormányzat
nem kizárólagos tulajdonban
álló gazdasági társaságokban
és társadalmi szervezetekben
való képviseletét szabályozó

pontját – amely a tagdelegá-
lást a polgármester hatásköré-
be utalja – azzal javasolták ki-
egészíteni, hogy csak megvá-
lasztott képviselő legyen de-
legálható.
A pénzügyi bizottság támo-
gatta az eredeti javaslatot, el-
lenben a jogi bizottság csak
az értékhatár-növelést támo-
gatta többséggel, a harmadik
személy delegálására irányu-
ló polgármesteri jog a bizott-
ság előtt megbukott.
Végül a két módosító indít-
ványt egyben szavaztatta meg
dr. Bálint József, ám azokat
elvetették, az eredeti indít-
ványt pedig megszavazták.

Pénzügyek

Második napirendi pontként
a polgármester adott tájékoz-
tatást a város pénzügyi hely-
zetéről. Örömmel közölte,
hogy a költségvetést majd-
nem sikerült kinullázni, az el-
maradás kevés, ezért javasol-
ta, hogy ne indítsanak maguk
ellen adósságrendezési eljá-
rást – ezt a testület egyhangú-
lag támogatta.
Szavaztak egy telekértékesí-
tésről is. Egy vállalkozó tett
ajánlatot egy, a reptér mellett
fekvő területet megvásárlásá-
ra, ahol lovardát szeretett vol-
na létesíteni. Az előterjesztő
polgármester szerint a fel-
ajánlott ár a reálisnál alacso-
nyabb, és ez a terület egyéb-
ként is ipari célra van kijelöl-
ve. A testület el is utasította az
ajánlatot, mégpedig egyhan-

gúlag.
Kellemetlenül érintette a költ-
ségvetést, hogy egy tavaly
decemberi ingatlan-bérbea-
dás meghiúsult. Egy vállalko-
zó a városra nézve igen ked-
vező, tehát magas áron, két
évre vett volna bérbe egy je-
lenleg használaton kívüli te-
rületet. Rövid indoklásában a
polgármester a vagyonrende-
let most módosított pontjait
okolta a kudarcért.

Művelődési
Központ –
Kié a teher és
kié a bevétel?

Vita bontakozott ki a Kultu-
rális Központnak átadandó
vagyon hasznosítása, ponto-
sabban az intézmény költsé-
geinek fedezése és a bevéte-
lek körül tapasztalható ano-
máliák miatt. Arról van szó,
hogy a színház épületét a Va-
gyonhasznosítási Kft. tartja
fönn, így a rezsiköltségek
nála jelentkeznek. Ugyanak-
kor a három külső, bérbe
adott üzlethelység kivételével
a bevételek – tehát a színház-
terem bérléséből fakadó be-
vételek a Művelődési Házhoz
kerülnek.
Török Ferenc úgy vélte, ezál-
tal torzul a Kft. és az intéz-
mény mérlege is. A jegyző ál-
láspontja szerint helyes, ha
az intézmények bevételei a
fönntartásukhoz szüksé-
ges önkormányzati forrást
csökkenti.
A javaslatot végül elfogadták
képviselők.

Paksi pénzek 
fölhasználása

A Paksi Atomerőműhöz köt-
hető forrásokból érkező
TEIT, illetve JETA pénzek
fölhasználásával kapcsolat-
ban szintén Török Ferenc fej-
tette ki azon javaslatát, hogy
az erőműtől kapott pénzt tel-

jes egészében fordítsák fej-
lesztési célú fölhalmozásra.
Elmondta, korábban ez így
volt, és ezekből az összegek-
ből valósulhatott meg számos
sportinfrastruktúra-fejlsztés,
erre az évre pedig óvoda és is-
kolai tornaterem tetőszerke-
zetének felújítást, játszótér-lé-
tesítést tervezték.  
A polgármester válaszul el-
mondta, itt két különböző for-
rásról van szó. Az erőműtől
érkező pénzt csak fejlesztés-
re lehet fordítani. A másik té-
tel megbontható felhalmozás-
ra és működésre. Az előter-
jesztés ennek teljes egészét
működésre javasolja fordíta-
ni, mivel a bevételre a város
költségvetésének szüksége
van. Ezt megerősítette a
pénzügyi osztályvezető, aki
figyelmeztetett, hogy az ön-
kormányzatnak nem lehet
külső finanszírozású műkö-
dési hiánya, ezért minden for-
rásra szükség van.

Beléptünk a 
TÖOSZ-ba

Nem volt teljes egyetértés ab-
ban sem, hogy Kalocsa mely
önkormányzati érdekképvi-
seleti szervhez csatlakozzon.
Az előző vezetés kilépett a
Kisvárosok szövetségéből és
lépéseket tett a gödöllői szék-
helyű Települési Önkor-
mányzatok Szövetségéhez
való csatlakozás felé. Most is
emellett érvelt, mivel az elő-
terjesztés helyette a Települé-
si Önkormányzatok Országos
Szövetségébe való belépést
indítványozta. Elmondta, an-
nak a legnagyobb Bács-Kis-
kun megyei tagtelepülése
Mélykút, a települések mére-
te és gondjainak hasonlósága
is inkább a gödöllői szerve-
zethez köti Kalocsát.
Bálint József viszont úgy vél-
te, a TÖOSZ 1600 tagjával
sokkal nagyobb súllyal bír.
Végül Török Ferenc módosí-
tó javaslatát elvetették, a TÖ-
OSZ-hoz való csatlakozást
pedig megszavazták a testület
tagjai.

Városházi 
tudósítások
Tizenöt rendes és egy sürgősséggel napirendre vett kérdésben döntöttek képviselőink a ja-
nuár 22-i testületi ülésen. Három kérdésben komoly vita kerekedett.
Az ellenzék bírálta a vagyonrendelet-módosítási javaslatot, a Kalocsa Kulturális Központ
részére átadandó vagyon kérdését, a Központi Nukleáris Alapból 2015-re igénylendő tá-
mogatások fölhasználásának módját és a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai rend-
szerének karbantartására kötendő szerződést. Más véleményen voltak arról is, hogy mely
érdekképviseleti szervezetbe lépjen be Kalocsa. A többi pontban egyetértés volt, a 16 na-
pirendi ponttal másfél óra alatt végezett a testület.  

Kiskunhalasi központtal
egyesül a térség vízellátá-
sát végző víziközmű vál-
lalat. Az átszervezés a la-
kosokat nem, csak a vál-
lalat néhány dolgozóját
érinti. 
Egykor megyénkben két
szolgáltató volt, az Észak
és a Dél Bács-Kiskun me-
gyei, majd a kérdésről az
önkormányzatok saját ma-
guk rendelkezhettek, amit
a ’91-es önkormányzati
törvény tett lehetővé. 
Kalocsán is megalakult a
Kalocsavíz Kft., de egyide-
jűleg hazánk víziközmű-
rendszere túlságosan el-
aprózódott: 400 szolgálta-
tó látta el a feladatot or-
szágszerte.
A mostani változások alap-
ját a 2011-ben elfogadott
víziközmű törvény adta.
Ez a szolgáltatóknak a fo-
gyasztók száma szerinti
küszöbértéket határozott
meg. Ezt az értéket a térség
szolgáltatói nem értek el,
így az integráció elkerülhe-
tetlenné vált. Előbb a ki-
sebb vízművek olvadtak be
a nagyobbakba, például
Solt a Kalocsavíz Kft-be.
Később, a kalocsai, a kis-
kőrösi, és a kiskunhalasi
polgármester megállapo-
dása értelmében a három
térségi vízmű összeolvadá-
sával létrejött a Kiskunsá-
gi Víziközmű Szolgáltató
Kft-t, amelyet a bíróság
2013. szeptember 16-án
jegyzett be. Székhelye Ke-
celre került. A szolgáltató
tulajdonosa az 54 érintett
önkormányzat, valamint a
magyar állam.
Ekkor még a három jog-
előd szolgáltató vállalatve-
zetője területi ügyvezető-

ként dolgozott tovább, mi-
közben létrejött egy általá-
nos ügyvezetői pozíció,
amelyre Mátyus Zoltánt ne-
vezték ki, aki január 21-i ka-
locsai sajtótájékoztatóján
beszámolt a mostani válto-
zásokról. 
Ezt a folyamatot a kiskőrö-
si területi ügyvezető igaz-
gató nyugdíjba vonulása
indította el. A tulajdonosok
két lehetőség közül vá-
laszthattak: új ügyvezetőt
neveznek ki, vagy kihasz-
nálják az alkalmat egy ha-
tékonyabb rendszer fölállí-
tására. Ez utóbbi mellett
döntöttek, ami által itt is
olyan vezetési struktúra
alakul ki, amilyen a többi
41 hazai vízmű vállalat
mindegyikénél is.

Megmarad-
nak a helyi
irodák, má-
sutt ügyfél-
szolgálati
pontok is 
létesülnek

Egy ügyvezető lesz, erre a
posztra Mátyust nevezték
ki. Munkáját szakirányú he-
lyettesek, úgynevezett ága-
zati igazgatók segítik majd.
Az ágazati igazgatók mel-
lett főmérnökök, alájuk ren-
delve pedig szakirányú cso-
portvezetők dolgoznak. A
központ Kiskunhalasra ke-
rül, mert csak ott találtak a
célra megfelelő, önkor-
mányzati tulajdonban álló

épület. Itt 20-22 fős állo-
mány dolgozik majd. Kö-
zülük 6 fő Kalocsáról, 4
Kecelről, 7 személy pedig
Kiskőrösről lesz kénytelen

ingázni, de a városi telep-
helyek, köztük a kalocsai
megmaradnak, ott to-
vábbra is folyik majd az
ügyintézés.
Az új szervezeti felépítés
február 1-től lép életbe.
E hó elejétől a Kalocsavíz
Kft. korábbi ügyvezető
igazgatója, Szigeti Attila
már műszaki igazgató-
ként, a Kiskunhalasi terü-
leti ügyvezető pedig stra-
tégiai igazgatóként tevé-
kenykedik. 
Mátyus megnyugtatott,
hogy ebből a lakosság sem-
mit sem érez majd. A szám-
lázásnál a kiállítás helye
ugyan változik, de a köz-
ponti ügyfélszolgálati iro-
dán kívül Kalocsán és Kis-
kőrösön is működik majd
fiókiroda, ahol az ügyinté-
zés és ügyfélfogadás a meg-

szokott rendben, vagy apró
változással folytatódik, Sol-
ton és Hajóson, Soltvadker-
ten, Kecelen és Jánoshal-
mán pedig ügyfélszolgálati
pontok működnek majd.
Szigeti Attila, a Kalocsavíz
Kft. korábbi ügyvezetője

műszaki igazgató helyet-
teseként a korábbinál na-
gyobb volumenű felada-
tot kapott, a szolgáltató
teljes ellátási  területén a
vízágazati főmérnök fel-
adatait pedig a szintén ka-
locsai Vékony Béla látja
majd el. A vállalat fel-
ügyelő bizottságának el-
nöke Simon Zoltán, kalo-
csai önkormányzati kép-
viselő. Az ő eddigi mun-
kájával elégedettek, ezért
visszahívása nem került
szóba. 
Elhangzott: az átszerve-
zéssel a műszaki eszközö-
ket nem vonják el a tele-
pülésektől. Minden olyan
eszköz, berendezés,
amely a kalocsai térség
ivóvízellátáshoz szüksé-
ges, itt szolgálja majd az
ellátás biztonságát.

100 milliós 
kintlévősé-
gek – Folya-
matban a 
behajtás

A vezető a társaság gazdasá-
gi helyzetéről elmondta: a
szolgáltatókat különadó sújt-
ja, a vállalat helyzetét nehezí-
tik a 100 milliós nagyságren-
dű kintlévőségek. A törvé-
nyes út betartásával , először
udvarias kapcsolatfölvétellel
próbálják rendezni a helyze-
tet, de vannak esetek, ahol
több év óta áll fönn a tartozás.
Pedig a folyamatban lévő be-
ruházásokhoz szükség van a
forrásokra. Térségünkben
ivóvízminőség-javító prog-
ram, illetve több szennyvíz
program is folyamatban van.
Kalocsán is van olyan eset,
amelynél egy társasház egyes
lakói nem fizetnek. Itt a szol-
gáltató nem tehet igazságot,
ezt a lakóknak egymás közt
kell rendezniük. Fölhívta a fi-
gyelmet, hogy van jogi lehe-
tőség, hogy a társasházakban
lakásonként önálló vízmérő
órát szereljenek fel. Ha min-
den lakásra fölszerelik,  akkor
akik saját fogyasztásukat fi-
zetik, azokra korlátozást nem
vezethetnek be.

Átalakult térségünk 
víziközmű vállalata
A lakosság nem érzékeli a változást
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