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MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN

Baján már több mint egy évtizede foglalkozunk rádiós távfelügyelettel, ami mára már az egész megyét lefedi. Bács-Kiskun
megye valamennyi városában és nagyobb településein jelen
van fegyveres kivonuló szolgálatunk.
Mit jelent a rádiós távfelügyelet?

hónapban 70-80 ezer forintos telefonszámlát jelenthet, ami az
J\IpOSOXV]N|OWVpJH$UiGLyViWMHO]ĘNHVHWpEHQH]NL]iUWQLQFV
WHOHIRQN|OWVpJ
$ V]DERWiOiV DQQ\LW MHOHQW KRJ\ KD D WHOHIRQYRQDO PHJKLEisodik, vagy a vezetéket elvágják, akkor a jelzést nincs ami tovább küldje, a riasztó nem kommunikál , így a védelem nem
EL]WRVtWRWW$*60DODS~MHOiWYLWHOSHGLJÄMDPPHU´VHJtWVpJpYHO
N|QQ\HQ EORNNROKDWy (]]HO V]HPEHQ UiGLyDGyLQN NO|Q VDMiW
IUHNYHQFLiQ PĦN|GQHN DPHO\HN QHP V]DERWiOKDWyN (] D OHJPHJEt]KDWyEEPyGMDDWiYIHOJ\HOHWPĦN|GWHWpVpQHN

28 saját rádiós átjátszó állomást telepítettünk megyeszerte, melyek segítségével ügyfeleinknél felhelyezett rádióadó frekvencia
útján kommunikál a bajai központunkkal, azaz fogadja a szükséges riasztást vagy egyéb, mint például nyitásról, zárásról vagy
iUDPV]QHWUĘOV]yOyMHO]pVHNHW$PLIRQWRVKRJ\D]J\IHOHNQpO NLKHO\H]HWW UiGLyDGypUW QHP NHOO ¿]HWQL D]W PL EL]WRVtWMXN
(]pUW JRQGRONRGXQN KRVV]~WiYRQ D UiGLyV WiYIHOJ\HOHW ]Hügyfeleink részére díjtalanul a szolgáltatás fennállása alatt, így meltetésében és ezt az is bizonyítja, hogy immáron több ezer
DNiU KDYL  IRULQWRW LV PHJWDNDUtWKDW J\IHOQN 8J\DQLV D J\IHOQNpOYH]KHWLD]iOWDOXQNQ\~MWRWWEL]WRQViJRW
telefonon vagy GPS modulon keresztül kommunikáló riasztók
PĦN|GpVLIHOWpWHOHLH]HQHV]N|]|NIHQQWDUWiVDPHO\QHNGtMDVRN
$N|YHWNH]ĘWWXGRPNtQiOQLDULDV]WyEHUHQGH]pVVHOUHQGHOesetben még az ezer forintot is meghaladja, nem beszélve a meg- NH]ĘJ\IHOHNQHN
KLEiVRGiVpVV]DERWiOiVYHV]pO\HLUĘO
(OĘV]|ULVDPLJ\IHOHLQNQHNV]HUHWQpPPHJN|V]|QQLEL]DOPXNDWpVWRYiEEUDLViOOXQNV]ROJiODWXNUD$NLNSHGLJPpJQHP
J\IHOQNGHIHONHOWHWWHpUGHNOĘGpVpWD]LPpQWU|YLGHQEHPXWDtott rádiós távfelügyeletünk, nekik az idei évben a jelenlegi szolgáltatási alapdíjunkból 10%-os árengedményt kínálunk mind a
ULDV]WyYDOPiUUHQGHONH]ĘpVDPpJQHPUHQGHONH]ĘJ\IHOHNQHN
HJ\DUiQW $ EHN|WpVW GtMWDODQXO YiOODOMXN 5LDV]WyN NLpStWpVpUH
IHOPpUpVWN|YHWĘHJ\HGLiUDMiQODWWDOiOOXQNUHQGHONH]pVUH
$]pUGHNOĘGĘNMHOHQWNH]pVpWNpV]VpJJHOYiUMXND
HVWHOHIRQV]iPRQ
Kálmán Sándor

Ön biztos abban, hogy nem hibásodhat meg, vagy nem szabotálható a riasztórendszere?
Tapasztalat, hogy amikor a riasztóközpont meghibásodik, az
HONH]G NO|QE|]Ę HVHPpQ\W SO WpYHV ULDV]WiV WHV]WKLED VWE 
NOGHQLD N|]SRQWED 0LQGHQ HJ\HV MHO]pVHJ\ WHOHIRQKtYiVQDN
PLQĘVODPLKDSHUFDODS~V]iPOi]iVVDOYDQHOĘ¿]HWYHDNiUHJ\

Szelektív
hulladékkezelés
Kalocsán

Az új kukákat a
Parkgondozónál vehetjük át

ÚJRA MEGSZŰNHET
A GYERMEKOSZTÁLY
(6. oldal)
KALOCSÁN
KALOCSA RÉGI-ÚJ
VÁROSGAZDÁJA:
KORSÓS CSABA (10. oldal)

Épül a
látogatóközpont

A Nagyszeminárium sarkánál
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Kétgyűjtőedényes
szelektív hulladékkezelés Kalocsán
Az új kukákat a
Parkgondozónál vehetjük át
A biológiailag lebomló hulladékot a jövőben elkülönítve kell gyűjteni az úgynevezett csomagolási hulladéktól. Az utóbbi gyűjtésére szolgáló edényeket kéthetente ürítik majd.
Olvasónk már megkaphatták
azt a levelet, amelyet a térség
hulladékgazdálkodási közszolgáltatója juttatott el a
múlt héten a kalocsai háztartásokba, az új kétkukás gyűjtési rendszerről szóló tájékoztatás céljából.
Az egykukás hulladékgyűjtéshez kapcsolódó, jelenlegi
szelektív zsákos rendszer megszűnik. Ehelyett a megszokott kuka mellett a jövőben
egy sárga fedelű edény is rendelkezésünkre áll majd. Mostantól épp
a biológiailag lebomló hulladékot kell a hagyományos kukában gyűjteni, míg
az új, 120 literes, sárga fedelű edényzetbe a csomagolási hulladékot, műanyagot, fémet, papírt, és üveget
gyűjthetjük.
Az új kukákat a Parkgondozó Kft. Érsekkert utcai
telephelyén a lakcímkártya
felmutatásával vehetjük át,
de térítésmentesen. A szolgáltatás és a fizetendő díj,
sem a befizetés módja
nem változik, így a háztartásokat többletköltség
nem terheli.
A kerti zöld hulladékot, fűés ágnyesedéket, minden
biológiailag lebomló, ezért
komposztálható hulladékkal együtt mostantól az eddig is használatos kukába
kell tehát gyűjteni. Azokat
az eddig megszokott rendben ürítik majd, hetente, a
szokásos napokon. A sárga
fedelű kukákban összegyűlt, újrahasznosítható
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Apróhirdetések
INGATLAN
KALOCSÁN, söröző lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-4780
(keretbe)
KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, 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
szerkezeti építőanyagokkal, tervvel, meghosszabbítandó építési
engedéllyel együtt,
igényesnek eladó. Tel.:
0620/ 484-5222
KALOCSÁN, felújított,
szigetelt, 1 szobás

41nm-es lakás eladó új
nyílászárókkal, víz és
villanyvezetékekkel, a
Tímár Kálmán utcában, 3.emeleten,nagy
konyhával! Tel.:
0620/484-3733
INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában,
téglaépítésű kertes,
családi ház eladó.
Tel.: 0630/598-0373
KIADÓ
Kiadó házat vagy házrészt
bérelne megbízható,
pontosan fizető pár
Kalocsán, csendes helyen! Lehetőség sze-

rint részben bútorozott
állapotban, maximum
30.000 Ft.-ig. Tel.:
0670/774-7881
VEGYES
Ágyneműtartós heverő eladó. Tel.: 060/5980373
SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.hu
Ingatlanközvetítő Iroda Kalocsán a Városház utcában. Látó
Endre Ingatlanvagyonértékelő és közvetítő.
Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs
központ 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.

hulladékot kéthetente, minden páros héten viszik majd
el a korábbi, házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtési
napokon, míg a „zöld hulladék járat” megszűnik.
A szelektív hulladék elszállításának menetéről a FelsőBácskai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hírlevele
részletes tájékoztatást ad.
Ha valaki nem tartja be a hulladék elkülönítésének szabályait, az először csak figyelmeztetést kap, de ha ez többször előfordul, szankció következhet. Ennek pontos részleteiről a szolgáltató egyelőre nem
adott tájékoztatást. Ugyanakkor közös érdekünk a hulladékkezelés költségeinek
mérséklése éppúgy, mint a hasznosítható
hulladékoknak minél hatékonyabb visszaforgatása a gazdaságba alapanyagként, tehát a szolgáltató joggal számíthat a lakosság együttműködésére.
IMPRESSZUM
Kiadja: WebGrafika Studió
Deák Gábor E.V.
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Tervező szerkesztő:
Deák Gábor
Információ, Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06 30/3125274
e-mail: judit@kalocsaiujsag.hu
www.kalocsaiujsag.hu
Szerkesztőség címe:
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Email: info@kalocsaiujsag.hu
Készült: Mediaworks kiadó
és nyomda kft.
Minden jog fenntartva.
A lapban megjelenő hírdetésekért
felelőséget nem vállalunk
Terjesztési információk:
Megjelenik kalocsa és környékén
8000 példányban
kéthetente16 oldalon
Következő megjelenés:
2015. Március 6.
Lapzárta: 2015 Február 27.
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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 Hétköznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u. 38.
GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől – péntekig) 19:00-22:00-ig, majd a készenléti
szolgálat 22:00-08.00-ig tart. Szombaton 13:0022:00, majd a készenléti szolgálat 22:00-08:00-ig
tart. Vasárnap és ünnepnap 08:00-22:00, a készenléti szolgálat 22:00-08:00-ig tart.
Febr. 19-22.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő
alatt: 0678/561-032és 0630/9733-992
Febr. 23-márc. 01: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és
készenléti idő alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992
Márc. 02-08.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és
készenléti idő alatt: 0678/462-232

FOGORVOS
Febr. 21-22. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde Tel.: 0678/463-223
Febr. 28 – márc. 01. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária
Tel.: 0678/466-226
VÉRADÓNAPOK
Február 23. 09:00-13:00: Közösségi ház,
Kalocsa, Hunyadi u. 82.
Március 02. 9:00-11:00: Művelődési ház,
Homokmégy, Kossuth u. 13.
Március 02. 12:00-14:00: Művelődési ház,
Öregcsertő, Kossuth u. 115.
Március 09. 9:00-12:00: Piaccsarnok,
Dunapataj, Ordasi u.9.
Március 16. 9:00-11:00: Gyermekotthon,
Kalocsa, Szent István kir. út 18. (véradás a Hunyadi utcáról)
ÁLLATORVOS
Febr. 21-22.: Dr. Kunvári Zoltán, Miske Fő
u. 15. Tel.: 0670/310-9675
Febr. 28.-mác. 01.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.
István kir.u.23. Tel.: 0630/945-1736
Márc. 07-08.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa, Nagy
Jenő u. 22. Tel.: 0630/338-0976
GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:0020:00, 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. Mobiltelefonon hálózati tarifával
hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Kalocsa:
- 18 fő gépi varró
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari segédmunkás
- 1 fő építésztechnikus
- 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
- 3 fő szakács
- 2 fő pék
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő ruhaipari technikus
- 1 fő ruhaipari termeléselemző koordinátor
- 2 fő pultos
- 1 fő lakatos
- 6 fő hegesztő
- 5 fő szerkezetlakatos
- 1 fő bolti eladó
- 2 fő földmunkagép-kezelő
- 3 fő építőipari segédmunkás
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
- 1 fő tehergépkocsi vezető
Dunapataj:
-1 fő utcai árus (mozgóboltba)
Dusnok:
-2 fő asztalos
Harta-Állampuszta:
- 40 fő biztonsági felügyelő
- 1 fő pszichológus
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásajánlatairól a www.munka.hu weboldalon tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148
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KÖZÉRDEKŰ
KALOCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
Tel.: +36-78-601-300;
Fax: +36-78-462-375

Sajtóközlemény
A Kalocsai Szent Kereszt Kórház irányítója az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, szervezeti döntésekben az
önkormányzatnak és a polgármesternek közvetlen ráhatása nincs. Figyelembe véve a lakossági szükségleteket
az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy a Kalocsai Szent Kereszt Kórház átszervezése során olyan
megoldást javasoljon, amely az ellátás biztonságát továbbra is garantálja.
Kalocsa Város Önkormányzata visszautasítja az önkormányzatot ért, a médiában megjelent negatív megnyilvánulásokat.
Kalocsa, 2015. február 12.

Szívesen dolgoznak
a szabadult rabok
Van aki már szabadon, a
börtön rácsain túl élvezi
a még fogvatartottként
elvégzett
textiltermék
összeállító tanfolyam előnyeit. A Kalocsai Fegyház
és Börtön Szabad út a szabadulóknak című projektje új, végső szakaszába érkezett. Megkezdődött a fogvatartottak
visszafoglalkoztatása.
A TÁMOP-5.6.1.a-11/22011-0006 „Szabad út a
szabadulóknak – a Kalocsai Fegyház és Börtön elítéltjeinek visszavezetése a
társadalomba” című pályázat az Új Széchenyi programban megvalósuló projekt első szakaszában a
résztvevők fejlesztő tréningeken majd OKJ-s képzé-

sen vettek részt, és a projekt teljes időtartama alatt
mentori támogatásban részesültek. Mostanra végső
szakaszába ért a 2015 áprilisában véget érő projekt és
szabadulásuk szerint meg-

kezdődött a volt fogvatartottak foglalkoztatása. A
bizonyítvánnyal rendelkezők az Adorján-Text Kft.nél álltak munkába, jelen
pillanatban négyen.
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A KaloSec Kft. már
távfelügyeletet is vállal
Versenyképes szolgáltatás
Verhetetlen ár
A több mint tízéves KaloSec Kft. széleskörű vagyonvédelmi
szolgáltatásokkal várja az ügyfeleket, így a Kalocsa Security
Kft.-nél indult végelszámolással a kalocsaiak nem maradtak védelem nélkül. A KaloSec jelenéről Kanalas Norberttel, a cég
képviselőjével beszélgettünk.
– Mely szolgáltatásokkal várják megrendelőiket? Vannak újdonságok a kínálatban?
– A biztonságtechnika
széles skáláját vonultatjuk föl partnereink személy- és vagyonvédelme
érdekében. 2004-es alapításunk óta folyamatosan bővülő kínálattal és
apparátussal állunk az
ügyfelek rendelkezésére.

Az élőerős őrzés, rendezvénybiztosítás, videó-megfigyelés és teljes
körű
vagyonvédelmi
megoldások mellett legfrissebb fejlesztésünk,
hogy 2014 őszétől már
távfelügyeleti szolgáltatást is folytatunk.
– Távfelügyeleti szolgáltatás? Nem írtunk
erről mi már valamit?
– De sajnos igen! Foglal-

kozott a kérdéssel előző
lapszámuk egy cikke,
amely azt a valótlan állítást közölte, hogy a Kalocsa Security Kft. megszűntette a távfelügyeleti
szolgáltatást. Ezt a tévedést szeretném helyreigazítani! A szolgáltatás
nem szűnt meg, az érintett ügyfelek által igényelt távfelügyeleti szolgáltatást folyamatosan és
zavartalanul cégünk végzi tovább. Sőt, a távfelügyeleti szolgáltatás terén is készséggel állunk
minden új ügyfél rendelkezésére is!
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– Mi a lényege e szolgáltatásnak?
– A távfelügyelet és a kivonuló szolgálat a nap
24 órájában figyelemmel
kíséri és ellenőrzi a védett objektumokat.
– Ez jó! De miért válasszuk épp Önöket?
– Kalocsán dolgozunk
kalocsai munkavállalókkal a kalocsaiakért!
Kollégáink több éve a
vagyonvédelemben dolgoznak, jó helyismerettel, folyamatos képzések
mellett magas szakmai
felkészültséggel állnak
ügyfeleink szolgálatára.
Technikai hátterünk és
gépparkunk lehetővé teszi a lehető leggyorsabb
reagálást riasztás esetén.
A térségben a legkedvezőbb áron dolgozunk,
akár ingyenes rendszer-

hez jutással. Ez más riasztórendszereinkre is
igaz.
– Milyen riasztórendszerekre kell gondolni?
– Amilyent igényel. Biztonsági rendszereinket ki
tudjuk építeni lakás védelemre, de akár egész
telepek őrzésére is. Riasztórendszereink megtekinthetőek irodánkban
a Pataji út 30. szám alatt,
ahol tanácsadással is várjuk ügyfeleinket.
Kérjük, keressenek föl
bennünket az irodában
személyesen, vagy hívjanak a 06-70/330-7676-os
számon, de kapcsolatba
léphetnek
velünk
a
info@kalosec.hu E-mail
címen is!
Forduljon a KaloSec Kft.hez bizalommal – mi
szavatoljuk biztonságát!

KIVONULÓ SZOLGÁLAT,
TÁVFELÜGYELET,
RIASZTÓRENDSZEREK.
ÉRD.: 70/330-7676

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

Bajai LSE – Kalocsai FC 0–1

SÜKÖSDÖN VOLT A CSATA
Félúton Baja és Kalocsa között, a sükösdi síkon ütközött meg egymással február
14-én az Evanics Zoltán vezette bajai könnyűlovasság
és a kalocsai Márton – bandérium. A csata tétje nem
kevesebb volt, mint hogy a
hadvezérek felmérjék erőiket, illetve választ kapjanak arra, hol tart csapatuk a tavaszi hadjáratra
készülésben.
A szombat délelőtt 11 órakor
megrendezett edzőmérkőzés
már a második volt a Kalocsai FC-nek idei felkészülése
során, hiszen 11-én, szerdán
Szekszárdon az NB III-as
Bölcskével is megütközött a
Márton-alakulat. Itt, a találkozó finiséig 1–1 volt az állás, ám az utolsó tíz percben
további három gólt kapott a
KFC, amivel 4–1-re elvesz-

tette a mérkőzést.
A sükösdi derbin a magasabb osztályban játszó Baja
semmivel sem mutatott többet a játék „szépségéből”,
mint az alacsonyabb kategóriás ellenfele, a csapatok inkább a pálya egyenetlenségéből és egymással birkóztak az
első játékrész során. Ennek
ellenére Kohány Gabi bal ol-

dali elfutása és visszapassza
utáni Dostyicza parádés lövés, valamint egy Lógó fejes
és egy bajai kapufa maradt
emlékezetes.
A második félidőben aztán a
KFC mezőnyfölénye kezdett
kidomborodni, sőt Dostyicza
révén a vezetést is megszerezte a Márton-alakulat. A 65.
percben a bajai védők hátul

Csapatunk legjobbjai voltak
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eladták a labdát, amire Dostyicza vércseként csapott le,
majd rávezetve a kapusra az
ötösről a rövidbe passzolta a
pettyest (0–1). Ezután a kapuk már nem kerültek igazi
veszélybe, a hálóőröknek Február 28-án, szombaton 19
csupán egy-két átlövést kel- órakor a hagyományos helyszínen, a Városi Sportcsarlett ártalmatlanná tenni.
nokban rendezik meg a sportolók, vezetők és a meghívott
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Min- támogatók közös nagy örömdenki tisztességgel tette a dol- ünnepét a Sportbált.
gát, alaposan kivette a részét a A hagyományok jegyében ekmezőnymunkából és a pár- kor jutalmazzák meg a sportharcok megvívásából. A rö- ágak legjobb versenyzőit, edvid cserepadunk ellenére a zőit és csapatait, mindazokat,
második félidőben sem es- akik ismételten elvitték várotünk vissza, sőt még inkább sunk jó hírét szerte az országmagához ragadta a csapat a ba, sőt a határainkon túlra is.
kezdeményezést, amiből egy A finom vacsora mellett a báli
hangulatról a Soundwitch zególos győzelem született.
nekar gondoskodik majd, de
természetesen mint minden
Bajai LSE – KFC
valamirevaló bálban, a tom0–1 0–0)
bola sem maradhat el az est
Sükösd, vezette: Wittmann
során.
Kalocsa: Varga – Sára, Nasz,
Vuits A., Márkus – Kárpi
(Vén T.), Kohány B., Farkas
T. (Jánosi), Dostyicza –
Keszthelyi, Kohány G.
Edző: Márton Zsolt.

2015
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Fortuna is
besegített
Röplabda: Kalocsai SE – PTE – PEAC 2 : 3

SPORT
Február 15-én, vasárnap
megtört a jég, sportnyelven szólva megszakadt egy
páratlan győzelmi sorozat,
amelyet a kalocsai röplabdás lányok produkáltak a
pécsi amazonok ellen.
Így félő volt, hogy a két gárda február 15-i újabb összecsapásán a nagy számok törvényei alapján is megszakad
majd ez a páratlan sorozat –
véget ér egy szép és emlékezetes fejezet –, ami sajnos be
is következett. Jelezte már
ezt az első játszma szoros
elvesztése is (24:26), ám lányaink a második szett végére egalizálták az állást
(25:18). Akárcsak az előző
meccsen Ikrényben, ezúttal
is gyengélkedtünk nyitásban, de a hálónál és a támadások befejezéseinél
már egy dinamikusabb
Kalocsát láthatott a csapat
törzsközönsége. A harmadik játszmát mindezek ellenére ismét a Mecsek-alji
egyetemisták
nyerték
(17:25), de a kalocsai

hölgykoszorú is mozgósította még tartalékait, és a
negyedik etapban visszatalált a meccsbe (25:17). Aztán
jött a mindenről döntő ötödik rövidített játszma, ahol
már Fortuna is megsajnálta
az évek óta ellenünk nyeretlen pécsieket és melléjük állt
a találkozó végére (6:15).
Csapatunk ezzel 11 mérkőzés után – 5 győzelem, 6 vereség – a hét csapatos tabella negyedik helyén áll egy
fordulóval az alapszakasz lezárulása előtt, de az már biztos, hogy nem állhat majd fel
a hőn óhajtott bajnoki dobogó harmadik fokára.

KSE – PEAC 2:3
(–24,18,–17,17–6)
50 néző, vezette: Mihály T.,
Pelikán F.
Kalocsa: Kovács P., Szigeti
A., Jánosi N., Fehérvári A.,
Dabis Á., Szele A. Csere:
Kovács B., Greksa Zs., Király K. Edző: Kováts Ágnes.
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Épül a látogatóközpont
A Nagyszeminárium sarkánál
Már dolgoznak a Kalocsa Szíve program keretében épülő látogatóközponton a kivitelező Generál Kft. munkatársai a Tomori Pál Főiskola Észak-nyugati sarkában.
A turisztikai infópont és bortárlatnak helyt adó komplexum kialakításához – az
előkészületek, pályázatok kiírása, közbeszerzések miatt – kis csúszással fogtak hozzá. Május 30-ig fogják befejezni.
Az épületbe a Szentháromság szoborra néző
saroknál lehet majd bejutni. Az épület műemlék, így a diszkrét külső
mellett figyelemfelkeltésre egy nem hivalkodó
„infópont” oszlop és a
bejárat előtt kihelyezett
utcabútorok lesznek hivatottak. Belépve a megszokott, fehér barokk enteriőr fogadja a látogatót. Itt útbaigazítás, prospektusok, információs

térképek és programismertetők várják a látogatót. Bal oldalt hosszában
fut majd az ügyfélfogadó
pult, s itt nyílik a bejárat
a kiállítótérbe, illetve a
pincelejáró felé. Jobbra
ülőalkalmatosságok gondoskodnak a látogatók
kényelméről.
A kiállítótér középvonalában lépcső vezet majd
a pincébe. A boltozott
téglás pince fala nem kap
burkolatot, hadd érvé-

nyesüljön az eredeti hangulata. A pince az épület
teljes főutcai és Kossuth
Lajos utcai szárny alatti
részét elfoglalja, benne a
Duna Borrégió bemutatására szolgáló borászati
bemutatótér lesz, de kisebb rendezvényeket is
lehet majd itt tartani. A
lépcsőt körülölelő földszinti kiállítótérben pedig a terv szerint interaktív helytörténeti kiállítás
kap majd helyet.

Öngyilkoság
Szerelmi bánat miatt akaszthatta
föl magát a dusnoki lány
Döbbenet uralja Dusnokot: két hete egy 20 éves lány önkezével vetett véget életének. A lány a jelek szerint fölakasztotta magát a Vajas csatornán átívelő fahídjának az 51-es főút felé eső hídfője mellett. Másfél év alatt ez már az ötödik eset.
A rendezett családi körül- metországi munkavállalás- A fiatal végzetes tettét
mények között élő, közép- ra készült, talán már e na- egyesek szerelmi bánattal
iskolai végzettségű lány né- pokban is kint dolgozhatna. magyarázzák.

A holttestet a tragédia másnapján találta meg egy a
földjeit szemléző gazda.
Ekkor a hozzátartozók már
javában keresték a lányt.
Az esetet a rendőrség közigazgatási eljárás keretében
vizsgálja, információink
szerint az ilyenkor szokásos
igazságügyi orvosszakértői
boncolás elrendelésével.
A helyiek megrendülését
fokozza, hogy az elmúlt
másfél évben több hasonló
eset is történt. Úgy tudjuk,

az áldozatok közt volt, akit
már jó ideje kezeltek depresszió miatt, más esetekben adósság, illetve alkoholos életmód is állhatott a
háttérben.
A település vezetőségének
figyelmét is fölkeltették az
esetek. Az utóbbi időben
számos, a kérdéssel kapcsolatos előadást szerveztek
pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, szociális munkások bevonásával.
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Mégsem volt
behajtási engedély

Újra megszűnhet
a gyermekosztály
Kalocsán

A biztosító fizeti a Grősz-szobor javítását
Két hete pénteken délelőtt 9 és 10 óra között egy áruszállító, dobozos teherautó tolatás közben ledöntötte Grősz József kalocsai érsek szobrát a sétálóutcában. A sajtóhírekkel ellentétben mégsem volt behajtási engedélye a „szoborgázolónak”.

Aláírásgyűjtési mozgalom indult
A cikkben megszólaló dr.
Svébis Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója nem erősítette meg,
de cáfolni sem tudta a gyermekosztály bezárásának hírét, csak annyit mondott el,
hogy a hét végéig részletes
adósságkezelő tervezetet
kell benyújtaniuk az egészségügyi államtitkárságnak.
Az anyaintézmény főigazgatója az aláírásgyűjtő akcióról annyit jegyzett meg,
hogy az aláírásokat bizonyá-

ra figyelembe veszik a döntés meghozatalakor.
Emlékezetes: a kalocsai
gyermekosztályt 2009-ben
egyszer már bezárták akkor
a gyermekorvos hiányára hivatkozva. 2012-ben aztán
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, országgyűlési képviselő közreműködésével sikerült az osztályt újranyitni. Ugyanez évtől kórházunk a kecskeméti megyei kórház tagintézményeként működött tovább. Ek-

kor még sokáig a 90 kilométerre található Kecskemétről
jártak át ügyeletet biztosító
gyermekorvosok. Idővel
gyermekorvosokat is sikerült alkalmazniuk, most
mégis a gyermekosztály bezárása fenyegethet.
Svébis szerint biztos, hogy a
mostani egészségügyi átalakítások alkalmával nem
zárnak be kórházat, de osztályok megszűnésére sor
kerülhet.
Sajtóértesülések szerint az

11

Kalocsai újság

egészségügyi kormányzat
országosan szűkítette a
drasztikus leépítés alákerülő kórházak számát: korábban hat intézmény került
szóba, míg jelenleg csak
három kórház esetében
gondolkodnak ilyen döntés
meghozataláról. Ez a kalocsai intézményt kedvezően
érintheti.
Más híresztelések szerint a
kalocsai kórház esetében a
gyermekosztály esetleges

megszűnését további veszteségek követhetik.
Múlt vasárnap este hatkor
Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő kezdeményezésére gyertyás demonstrációt tartottak a kórház bejáratánál, előzőleg
dr. Bálint József polgármester sajtóközleményben
utasította vissza a városvezetést annak tehetetlensége
miatt ért médiakritikákat.

A földre zuhanó bronzöntvény szobornak az
esés következtében letört
a feje. Megrongálódott a
talpból, oszlopból és oszlopfejből álló mészkő
posztamens is. Oszlopa
kettétört, és az oszlopfejet
is újra kell faragni. Korábbi hírek szerint a károkozó járműnek volt behajtási engedélye. Később
kiderült, a helyszínen először eljáró közterület-felügyelőknek a sofőr érvényes behajtási engedélyt
fölmutatni nem tudott,
ezért hívták ki a rendőröket. Rendőrségi közlés
szerint a teherkocsit egy

40 éves kecskeméti férfi
vezette, aki a sétálóutcában a Városház felől az
Ady Endre utca felé végzett tolatási manővert,
föltehetőleg nem kellő
körültekintéssel, megsértve a hátramenetre vonatkozó KRESZ előírásokat,
közben a szobornak ütközött és ledöntötte azt.
A rendőrök a gépjármű
vezetőjére helyszíni bírságot szabtak ki anyagi
káros közúti baleset okozásáért, az engedély nélküli behajtás miatt pedig
közigazgatási bírsággal
sújtották. A múlt csütörtöki testületi ülésen dr. Bá-

lint József polgármester is
cáfolta, hogy a gépjármű
érvényes engedéllyel hajtott be a sétálóutcába. Az
általa elmondottak szerint
a gépjárműnek volt ugyan

akció
nyugdíjasoknak
Kerékpár-javítási

Ingyenes tanácsadás mindenkinek
A Pennyvel szemben, a Petőfi S.
100. alatti kerékpárboltban ingyen
javítjuk a nyugdíjasok kerékpárjait egész februárban!
Mivel akciónkat évek óta óriási
érdeklődés övezi, úgy döntöttünk,
idén is segítünk az időseknek
kétkerekűiket fölkészíteni az idényre.

Ezen kívül minden betérő tájékoztatást kaphat a kerékpárok felszereltségére vonatkozó aktuális KRESZváltozásokról, illetve ezek tükrében
kétkerekűje felszereltségén szükséges esetleges változtatások
előírásairól is.
Ne a rendőrtől tudja meg!

behajtási engedélye, ám
annak érvényessége lejárt
– mint mondta, ezt személyesen ellenőrizte. A
sofőr a helyszínen felelősségét elismerte. A gépjárműre van érvényes felelősségbiztosítás, így a
becslések szerint másfél
milliós kárt valószínűleg
a biztosító fedezi majd.
A híradások szerint a szobortest nem törött, nem
horpadt, így a fej hegesztéssel javítható. A részletes vizsgálat még megállapíthat elsőre nem látszó,
de javításra szoruló, a

helyreállítást
nehezítő
alakváltozást.
Egy gyöngyösi, Károly
Róbertet ábrázoló szobor
– szintén Kő Pál alkotása
– ugyancsak gázolásos
balesetet szenvedett, szintén letört a feje. Javítása
2012. nyara óta húzódik,
áprilisban érhet véget.
Reménykedjünk, hogy a
Grősz-szobor javítása rövidebb idő alatt elkészül,
mivel a gyöngyösi párja
esetében a javítást a kárért való anyagi felelősségvállalásról folyó jogi
vita nehezítette.
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2013 óta
terjesztett drogot
a dunapataji fiatal
Hét fogyasztója is „vele bukott”

Meghívó
A Kalocsai Városvédő Egyesület,
Városi foglalkoztatási fórumot tart,
melyre tisztelettel meghívunk minden
érdeklődőt.
Helye: Művelődési Központ nagyterme (volt Tiszti Klub)
Ideje: 2015. 02. 26. (csütörtök) 9.30 óra
Előadói igényét kérem, előre jelezze a
+36-20/2851895-ös telefonszámon Szabóki László elnöknél.

Kalocsai Városvédő Egyesület elnöksége
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Egy dunapataji fiatal ellen
emeltek vádat, aki a vád
szerint 2013 óta látta el kábítószerekkel helybéliekből álló vevőkörét. További
hét fő ellen kábítószer birtoklása miatt folyik eljárás.
K. Adrián 27 éves dunapa-

taji lakossal szemben – kábítószer-kereskedelem vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt – a
Kalocsai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya
folytatott nyomozást.
A férfi megalapozottan

gyanúsítható azzal, hogy
2013 őszétől Dunapataj területén különböző személyeknek kábítószernek minősülő anyagokat adott át.
A feltételezett vevőkörből
a rendőrség hét fővel szemben kábítószer birtoklása
vétség elkövetésének meglapozott gyanúja miatt indított eljárást. Több személy szervezetében a toxikológiai szakértői vizsgálat
kimutatta a kábítószer fogyasztást.
A nyomozók a házkutatás
során különböző kábítószergyanús, a későbbi igazságügyi vegyész szakértői
vélemény alapján kábítószer-hatóanyagot tartalmazó anyagokat találtak és
foglaltak le.
A rendőrség a nyomozást a
napokban befejezte, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal a Kalocsai
Járási Ügyészségnek megküldte.

Fejszével
és bottal
Megtámadtak
egy fiút Kalocsán
Előzetes szóváltást követően a kalocsai buszpályaudvaron
verekedett össze Sz. Ferenc 32 éves kalocsai lakos és egy 17
éves homokmégyi férfi február 13-án 18 óra 20 perckor. A
történtekről az idősebbik gyanúsított beszámolt a rokonainak, majd Sz. László 34 éves és Sz. Rómeó 23 éves helyi
lakosokkal együtt fél órával később Kalocsán, a Szent István út és Széchenyi út kereszteződésének gyalogátkelőhelyénél bottal és fejszével támadtak a fiatalkorúra. A történtek során a 17 éves fiú és Sz. Ferenc megsérült.
A közelben szolgálatot teljesítő rendőrök a négy férfit elfogták és előállították
a kapitányágra. A Kalocsai
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai garázdaság bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki Sz.
Lászlót és Sz. Rómeót,
majd az őrizetbe vett 34
éves és 23 éves terheltek
előzetes letartóztatásának
indítványozását kezdeményezték.
Sz. Ferenccel szemben garázdaság vétség, a fiatalkorúval szemben garázdaság
vétség és könnyű testi sértés vétség elkövetésének

Foktőn múlt pénteken
tartották az Egészségnapot
Állapotfelmérést célzó
programsorozat
Foktőn múlt pénteken a Művelődési Házban tartottak
Egészségnapot a tavaly májusában indult, a lakosság
széleskörű, komplex egészségügyi szűrését, állapotfelmérését célzó programsorozat keretében. A tavaszias
idő kedvezett a szűrővizsgálatokat igénybe venni szándékozóknak.

Az Egészségnap új eleme
volt, hogy az nőgyógyászati
szűrővizsgálattal egészült ki
Foktőn is, amelyet szakorvos
és szakasszisztens végzett az
Egészségházban. Az ingyenes nőgyógyászati szűrővizs-

gálatra TAJ kártya bemutatásával lehetett jelentkezni, míg
a férfiak fájdalommentes,
vércseppből azonnali eredményt mutató prosztatavizsgálatot kérhettek.
A kórház Egészségfejlesztési
Irodájának (EFI) munkatársai
a Faluházban kialakított mun-

megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás –
derült ki a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatásából.
Fotó: police.hu

kaállomásokon a helyi háziorvos és asszisztense bevonásával vérnyomás, pulzus,
testsúly, testmagasság, testtömeg index, testzsír meghatározást, vércukor, koleszterinszint-méréseket, az érszűkület mértékére utaló boka-kar
index vizsgálatot, kilégzett
szénmonoxid mérést, szájüregi vizsgálatot, valamint
kérdőíves állapotfelmérést
végeztek.
Az Egészségnap alkalmából
a községben lakói aerobik és
jóga bemutatón és foglalkozáson, spotversenyeken vehettek részt, és a programhoz
rajzverseny is kapcsolódott.
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A költségvetés
vitája

300 milliós vagyoneladás
a tervezetben

A múlt csütörtök délutáni önkormányzati testületi ülés egyik legfajsúlyosabb kérdésköre az idei költségvetést érintette. Az első két napirend vitája során az ellenzék
csökkenő színvonalú szolgáltatásoktól és nagy összegű ingatlanértékesítéstől tartott.

300 milliós
ingatlaneladás
Simon Zoltán a bevételi oldalon szereplő több mint 300
millió forintnyi ingatlanértékesítésből tervezett bevételről
kérdezet. Helytelenítette az
eljárást, hogy a költségvetés
lyukait ingatlanok értékesítésével tömjék be, ezért nem támogatta a rendelet-tervezet
elfogadását.
Dr. Bálint József polgármester szerint „mediterrán költségvetésről a vagyongazdálkodásra” való áttérés kényszerhelyzet, amelyet a kormány teremtett. Azt mondta,
hogy a vagyon értékesítéséből származó bevétel olyan
tételek rendezésére szolgál,

mint a két nagy adósságállományú önkormányzati cég
feltőkésítése és a Démász
követeléseinek ellentételezése, ami együtt kiadja a 315
milliót. Elmondta, ezek fejlesztési célú pénzek, a hitelfelvételi lehetőségek szűkösek, így csak ingatlanértékesítésből tudták tervezni a fedezetet. Negatív főösszegű
költségvetés-tervezet nem
terjeszthető elő. De a változtatás nélküli teljesülése
„nincs kőbe vésve”, időköz-

ben is módosítható.
Szabó Balázs is a tervezett ingatlanértékesítés miatti aggódott, kifejezve reményét,
hogy tényleges vagyoneladásra nem kerül sor. A sport
és ifjúság szervezetek, a GYIÖK támogatásának csökkenése és a látvány-csapatsportok TAO-önerejének támogatására szánt források hiánya
miatt e téren borúlátó. Szerinte itt akár 50%-os forrásvesztés is bekövetkezhet.
Molnár Gábor pénzügyi osz-

tályvezető szerint a költségvetés megvalósulása esetén, a
tervezett, felhalmozási célú
kiadások finanszírozására
szánt 314 milliós vagyoneladással számolva, mindent figyelembe véve nettó 1,85
milliárd forint vagyonnövekedés realizálódhat a beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadások révén. Ez
közgazdaságilag semmiképp
sem vagyonvesztés. Nem
tudni, 2015 végére ebből
pontosan mi realizálódik, de
a legborúlátóbb forgatókönyv
szerint is egymilliárdos vagyonnövekedéssel számolhatunk.

30 fővel
dolgozik a
Kulturális
Központ
A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár személyi
kerete most 30 fővel látja el a
KTV, a Tomori Pál Könyvtár
és a Művelődési ház feladatait, eddig mindezt a TDM-mel
kiegészülve 19 fő végezte.

A városházáról jelentjük
A múlt heti testületi ülésen
a költségvetés mellett sok
kisebb-nagyobb horderejű
kérdést megvitattak képviselőink. Határoztak egy ingatlan megvásárlásáról, vezetőt váltottak a Művelődési Központ élén, bérbeadásra meghirdetik a Vízimadárparkot, Deák ’Dixi’ Ferenc lett a megújult birkózóterem névadója, zárt ülésen tudomásul vették Búcsú
Lajos távozását a Vagyonhasznosítási Kft.-től, új
KEF vezetőséget választottak végül a sétálóutca forgalomszabályozása és a
kórház sorsa került szóba.

Kulturális
átszervezések
A Kalocsai Kulturális Központtal kapcsolatban jogharmonizációs okokból módosították az alapító okiratot, jóváhagyták az SZMSZ-t, és
határoztak a vezetői poszt
betöltésére irányuló pályázat kiírásáról.
Simon Zoltán azt kérdezte,
hogy lehet az, hogy az
SZMSZ szerint az intézmény adószámában 2-es

szerepel, ami ÁFA alanyiságra utal, miközben az intézmény ÁFA visszaigénylésére nem jogosult. ÁFAmentesség lehet alanyi jogon 1-es kóddal, vagy kedvezményezettség fönnálhat
2-es számmal is, de akkor
csak ÁFA-mentes tevékenység végezhető, míg itt
a tevékenységek közt például a reklám ÁFA-köteles.
A teremben jelenlévő dr.
Magóné Tóth Gyöngyi
megbízott intézményvezető-helyettes a polgármester
kérdésére azt válaszolta, talán elgépelésről van szó. A
pénzügyi osztályvezető ezt
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nem tartotta valószínűnek.
Föltételezte, az adószám a
fő tevékenység alapján került kiosztásra. Ha később
ÁFA-köteles tevékenységből fakadó adó-kötelezettség lép föl, akkor kérni kell
a NAV-tól az átsorolást.
A napirend vitája végén 11
igen mellett 1 tartózkodással elfogadták az intézményvezetői feladatok ellátására irányuló pályázat kiírására tett javaslatot, tudomásul véve Tamás László
intézményvezető február
15-ével történt lemondását
és dr. Magóné Tóth Gyöngyi intézményvezetői fel-

Török Ferenc azt a kérdést
tette fel, hogy miért kellett
a létszámot földuzzasztani,
bérrel és járulékokkal legalább 30 milliós többletkiadást vállalva. Ezen intézmények 19 milliónyi állami támogatása mellé 107 milliót
ad az önkormányzat.
Molnár Gábor elmondta: a
létszám elfogadott önkormányzati határozat alapján
került betervezésre, tartalmazza a KTV 8 fős létszámát és a Városmarketing
Kft.-től átvett dolgozókat is.

Főösszeg:
4,7 milliárd
Az előterjesztett költségvetés-tervezetet a pénzügyi bizottság és a szociális és kulturális bizottság is tárgyalta, és azt mindkét fórum elfogadásra javasolta.
A költségvetés rendeletet
4.719.832 ezer forintos
költségvetési kiadási és bevételi főösszeggel, 7 igen 4
nem 1 tartózkodással végül
elfogadták, majd következő
napirendi pont alatt a költségvetési rendelet kitekintő
határozatát 8 igen 4 nem
szavazattal szintén megszavazták.

adatokkal való megbízását
február 16-tól, majd 8 igen,
4 tartózkodás mellett elfogadták az SZMSZ-t is.
Tamás László a továbbiakban a könyvtár intézményvezetője lesz.

22 millióért
házat vett
a város
Az Érsekkertnél álló, szociális bérlakásként hasznosított ház kiváltására 22 millióért vesz a város kertes
házat.
A vételárat négy egyenlő
részletben fizetik meg

2017. június 30-ig. A vételt
az tette szükségessé, hogy
az Érsekkert utcai lakóházba tervezett turisztikai fogadóközpont létesítése végett
az épületet ki kell üríteni.
Ez a lakók számára megfelelő csereingatlan biztosításával történhet, ám ilyen
szabad ingatlanja a városnak nem volt.
E projektelem elvesztésével
önmagában is 48 millió forintos támogatástól esne el
a város, és vissza kellene fizetni az eddigi kétmilliós
támogatást is. Az újratervezésre az eljárási határidők
és a projekt szeptember 30i véghatárideje miatt kevés
lehetőség mutatkozott, a
késedelem pedig az egész
projekt sikerét veszélyeztette volna. Ezzel több milliárdos támogatással esne el
Kalocsa.

Több fölszólaló közt egyetértés volt abban, hogy a
határozatlan idejű szociális
lakásbérleti szerződés a város számára hátrányos
konstrukció, ezért elhangzott, hogy ilyeneket a későbbiekben ne kössenek, ha
lehet, a meglévőket is vizsgálják fölül.

Kiadó az
egykori
Diákfarm
Bérleményként megpályáztatják Diákfarmot (Vízimadárpark). A bérlet tervezett
húsz éves futamidejét Török Ferenc sokallta, javasolta, hogy csak öt évre hirdessék meg. Ezt a polgármester nem javasolta. A

Kalocsa régi-új
városgazdája:
Korsós Csaba

farm üzemeltetése nagy
összegű befektetéseket igényel, ezek megtérülését a
bérlő számára biztosítani
kell. Kijelentette, ha a farmot nem sikerül bérbe adni,
akkor fölszámolják, mert a
város nem tudja azt működtetni. A pályázat kiírását a
testület 8 igen szavazattal 4
tartózkodás mellett megszavazta.

A Deák Dixi
Ferenc birkózóterem
A városi birkózószakosztálynak a Sporttelepen lévő,
fölújított birkózóterme– a
névadónak a birkózásban
elért eredményei elismeréseként – mostantól Deák

A városgazda feladatai
Feladatköre szerteágazó, de
minden részterülete egyformán fontos. A lakosság bejelentésein kívül is rajta tartja
szemét a közterületeken lévő
játszótereken, gondoskodik

Várja a lakosság
észrevételeit
A városgazda feladata a
közterületek, közművek,
közvagyon állapotának figyelemmel követése és a velük kapcsolatos lakossági
bejelentések fogadása, koordinálása. Elseje óta e feladattal Korsós Csabát bízták meg, aki korábban is
végezte már e munkát.
Korsós Csaba a sajtónak már
beszámolt munkájáról, az
első tapasztalatokról, a feladatokról, időbeosztásáról.
Úgy véli, számtalan megoldásra váró probléma vár rá
városszerte, így cáfolta a
médiában megjelent véleményeket, miszerint munka-

köre fölösleges.
Sőt, régi hiányt pótol és jogos lakossági igényt elégít ki
a városgazda szolgáltatás újraindítása. A főleg lakossági
észrevételeket kezelő városgazda híján az előző időszakban nem volt, aki összehangolja a lakosság részéről
felmerülő igényeket, megkeresse a megoldást a fölvetett problémákra, értesítse a
szakembereket. A lakosság
ennek megfelelően örömmel fogadta a városgazda
szolgáltatás újraindítását,
üdvözölték, hogy újra lesz
kihez fordulni gondjukkalbajukkal.

az esetleges hiányosságok,
hibák javításáról, ellenőrzi állagmegóvásukat. Szemlézi a
közlekedési-táblák, jelzőtáblák, zebrák állapotát, meglétét, gondoskodik a hiányok
pótlásáról. Ehhez a Parkgondozó Kft. dolgozóinak segítsége mellett a jóérzésű kalo-

Dixi Ferenc nevét viseli, aki
előtt az épület falán elhelyezett emléktábla is tiszteleg majd.

Zárt ülésen
történt
Tudomásul vették Búcsú
Lajos ügyvezetői megbízásának közös megegyezéssel
való megszüntetését, indítványozták a Szociális Otthonra bejegyzett jelzálogjog törlését, és rendelkeztek
KEF esedékes tisztújításáról is. Elnökül Bolvári Ferdinándot, társelnökül Répási Tamásnét választották.

Egyebek
Dr. Filvig Géza a sétálóut-

csaiak éles szemű észrevételeit is várja.
A lakossági bejelentések
alapján és a saját maga által
föltárt hiányosságok, hibák
ügyében megkeresi az adott
területért felelős illetékest. Ez
lehet a Parkgondozó Kft., a
városüzemeltetési csoport, a
Közterület-felügyelet, a Kiskunsági Víziközmű Kft., a
Vagyonhasznosító Kft. vagy
bárki más. Munkájához tartozik a problémák megoldásának nyomon követése is.
A városgazda heti 40 órában
dolgozik, jellemzően napközben, de kötetlen munkaidőben, így akár hétvégén is,
mert sürgős megoldást kívánó hibák akkor is adódhatnak. Utcai jelenléte nem folyamatos, hisz adminisztrációs tevékenységei is vannak. A
lakosság odafigyelése révén
mégis folyamatos a közterületi jelenléte, mivel tevékenységét alapvetően a lakosság
bejelentései alapján végzi.
Mostani, rövid pályafutása
alatt illegális szemétlerakókat
számoltatott föl, csapadékvízelvezető csatorna fedelének
beszakadása okozta balesetveszélyt hárított el, jogos la-

cában nemrég történt szoborgázolás miatt a járműforgalom fokozott ellenőrzését kérte.
Bálint József a behajtási
jogosultságok fölülvizsgálatát és az engedélyezés,
valamint az ott érvényes
szabályok szigorítását, a
beszállítási időpontok leszűkítését és ezek szigorú ellenőrzését, a szabályszegők megbüntetését ígérte, beleértve a kerékpárosokat is.
Bolvári Ferdinánd demonstrációt jelentett be a
kórházi osztályok megmaradásáért dr. Angeli Gabriella, az önkormányzati
kommunikáció koordinálásával megbízott képviselő
pedig fölolvasta a kórházi
átszervezések kapcsán kiadott polgármesteri sajtóközleményét.

kossági járda igényeket, kerékpárutakat felgyűrő tarackot, a közlekedést akadályozó, belógó faágak okozta akadályokat, otthagyott zöldhulladékot, elszabadult, veszélyes eb okozta konfliktust, és
számos más problémát tárt
már föl, s ha volt gyors megoldás, orvosolta is.

Sürgős
ügyben
bármikor
kereshetjük
Korsós Csaba városgazda
várja továbbra is a lakosság
észrevételeit! Bármi problémát észlelnek a város közterületein, forduljanak hozzá
bizalommal személyesen a
Parkgondozó Kft. Érsekkert
utcai telephelyén, a 0630/985-3445-ös telefonon,
vagy a varosgazda.kalocsa@gmail.com E-mail címen!
Ez utóbbi két elérhetőségén
minden nap kereshetjük Korsós Csabát!

