
Kalocsai
KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT  

M E G J E L E N I K  K É T H E T E N T E  8 0 0 0  P É L D Á N Y B A N

1. ÉVFOLYAM  | 3. SZÁM  | 2015. MÁRCIUS 6.

ujsag

Kalocsai mintával, 
kalocsai műhelyből

I Love Kalocsai

Kalocsai újság16

ÁRAK LE, 
SEBESSÉG FÖL!

Elmozdulás a 
KalocsaKom-nál

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
ÉRD.: 70/330-7676

TÁVFELÜGYELET 
KIVONULÓ SZOLGÁLAT 
RIASZTÓRENDSZEREK

          ÉRD.:
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 70/330-7676ÉRD.:
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 70/330-7676
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 70/330-7676
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

A 70 éves mester, 
Bukor Tibor és 
Kőrösi Tamás 
képei a tárlaton

„Kiss István 
és tanítványai”

(7. oldal)



INGATLAN
KALOCSÁN, söröző la-

kással együtt eladó
Tel.: 0630/967-4780
(keretbe)

KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban
lévő, nagy családi ház
eladó. Lakótelepi la-
kásra vagy kisebb
családi házra cserél-
hető. 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, felújított,

szigetelt, 1 szobás,
41nm-es lakás eladó
új nyílászárókkal, víz
és villanyvezetékek-
kel, a Tímár Kálmán
utcában, 3. emeleten,
nagy konyhával! Tel.:
0620/484-3733

KALOCSÁN, a Magyar
László utcában 83
m2-es hőszigetelt,
kertes sorházrész gáz-
kazánnal, melléképü-
lettel eladó. 11 M
Ft.  Tel.: 0630/ 594-
8768

KALOCSÁN, a Nefe-
lejcs utcában felújí-
tásra szoruló ház,
nagy telekkel eladó. 
I.ár 4,5M Ft. Tel:
0630/262- 0727

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában,

téglaépítésű kertes,
családi ház eladó.
Tel.: 0630/598-0373

KIADÓ
Kiadó házat vagy ház-

részt bérelne megbíz-
ható, pontosan fizető
pár Kalocsán, csendes
helyen! Lehetőség

szerint részben búto-
rozott állapotban, ma-
ximum 30.000 Ft.-ig.
Tel.: 0670/774-7881

VEGYES
Új állapotú TV fotel és

fotelágy eladó Kalo-
csán. Érd. 0670
3309161 

Ágyneműtartós heverő
eladó. Tel.: 060/598-
0373

Nagy körbálás lucernát
vásárolunk készpénz-
fizetéssel. Csak kivá-
ló minőségű. szaksze-
rűen tárolt érdekel.
Minimális mennyiség

30 bála. Tel.:
0630/397-2986,
0630/968-4326

SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGAT-

LAN.hu. Ingatlan-
közvetítő Iroda Ka-
locsán a Városház
utcában. Látó Endre
Ingatlanvagyon-érté-
kelő és közvetítő.
Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves
ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masz-
százs központ Uszo-
da!  Nyitva tartás:
minden nap 8:00-
19:30, kedd: zárva.
Bővebb információ
és bejelentkezés a
0620/562-2060 tele-
fonszámon,

ALFA LED OXY Vib-
rációs masszázs. Bő-
vebb információ és
bejelentkezés a
0620/260-1118 tele-
fonszámon.
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Apróhirdetések

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 20.
Lapzárta: 2015. Március 13.

IMPRESSZUM

Keresse irodánkat! 6300 Kalocsa, Szent István u. 32.Keresse irodánkat! 6300 Kalocsa, Szent István u. 32.
Telefon: 06 78 462 012, e-mail: kalocsa@ibusz.huTelefon: 06 78 462 012, e-mail: kalocsa@ibusz.hu

Március 5. (csütörtök) 16.30 óra
Művészettörténeti Szabadegyetem IV.
Művészet- tudomány- társadalom
Előadó: 
Dargay Lajos szobrászművész
Házigazda: Tamás László igazgató és Gulyás Béla
kollégiumvezető
Helyszín: Dózsa Kollégium könyvtára

Március 12. (csütörtök) 16.30 óra
Tudásklub
Előadó: Dr. Bittmann Józsefné
Apáczai Csere János-díjas gyógypedagógus
16.30 óra Baba-mama Klub
A természetes gyógyításról!
Vezeti: Márton Gabriella természetgyógyász

Március 13. (péntek) 15 óra
A Magyar Sajtó Napja
Köszöntőt mond Dr. Bálint József polgármester

Március 19. (csütörtök) -
26. (csütörtök)
Internet Fiesta
Környezetünk és családunk az interneten

Március 19. (csütörtök) 16.30 óra
Kalocsai Kincsesláda VIII.
Vendégünk: Dallos Mézeskalács Kalocsa

Március 23. (hétfő) 15 óra
Olvasóklub
A természet szépsége a művészetekben
Vezeti: Csikós Marianna, Sallainé Kővágó Rózsa
könyvtárosok

Március 26. (csütörtök) 16.30 óra
Baba-mama Klub
A gyermek szeretetnyelve!
Vezeti: Herczeg József pszichológus
Március 27. (péntek) 16.30 óra
Kalocsai Kincsesláda IX.

Megemlékezés Pécsi Sándorról és Pécsi Erzsé-
bet táncosokról (Emléktábla-avatás után)

Gyermekfoglalkozások
„Vár a Mesevár” könyvtári foglalkozás óvodá-
sok számára
Március 11. (szerda) Foktő 8 óra, Dunapataj 9.30
óra, Harta 11 óra
Ribizli bohóc gyermekműsora
Könyvtárhasználati és szövegértő verseny ált.
isk. részére :
Március 3. (kedd) 14 óra Szakmár
Március 4. (szerda) 14 óra Dunapataj
Március 5. (csütörtök) 14 óra Harta
Március 9. (hétfő) 14 óra Solt
Március 10. (kedd) 14 óra Foktő

Csoportjaink, klubfoglalkozások
Idősek klubja—március 11. (szerda) 10 óra
Ébred a természet! (Irodalmi összeállítás)
Helyszín: Szociális Otthon
Angol társalgó—kedd 17 óra
Vezeti: Dudás Etelka
Német társalgó—kedd 17 óra 
Vezeti: Kressin Anneliese
Meridián torna—kedd 17 óra 
Vezeti: Firák Lászlóné
Péntek 17 óra Vezeti: Jakab Ivett és Póli Róbert
Kacsóka bábszínház próbája—szerda 17 óra
Vezeti : Balogh Csaba
Mezei Virágok Népdalkör próbája —szerda 16
óra
Vezeti: Vén Ferencné
Népművészeti szakkör—szerda 14 óra
Vezeti : Szombati Ferencné
Jeles Klub—Március 19. (csütörtök) 14 óra
Vezeti: Dávid Józsefné
Jobb Veled a Világ Klub—március 27. (péntek)
17 óra
Vezeti: Firák Lászlóné

Információ: Könyvtár, 6300 Kalocsa, Kossuth L.
u. 22 Tel.: 78/462-236
www.kalocsakkk.hu

Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár
MÁRCIUSI PROGRAMJAI
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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 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 (hétfő-

től – 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.

Márc. 05-08.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalo-
csa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és ké-
szenléti idő alatt: 0678/462-232

Márc. 09-15.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Ka-
locsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenlé-
ti idő alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992

Márc. 16-22.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalo-
csa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és ké-
szenléti idő alatt: 0678/462-232

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

Márc. 14-15. 09:00-12:00: Dr. Sipos Katalin
Tel.:0630/644-3482
Márc. 21-22. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló 
Tel.: 0678/462-534

VÉRADÓNAPOK
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 Hu-
nyadi utcáról)

Március 16. 12:00-14:00: Általános Iskola,  
Miske, Templom tér 16.

Március 24.  09:00-14:00: Dózsa György 
Szakközépiskola, Kalocsa, Asztrik tér 7.

Március 30. 09:00-13:00: Közösségi ház, 
Kalocsa, Hunyadi u. 82.

ÁLLATORVOS
Márc. 07-08.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa,
Nagy Jenő u. 22. Tel.: 0630/338-0976

Márc. 14-15.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Budai Nagy
A. u. 25. Tel.: 0630/943-4005
Márc. 21-22.: Dr. Répási Csaba, Szakmár ,  Kárász
u. 7. Tel.: 0630/953-5176, 0678/475176

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:
- 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
- 4 fő szakács
- 2 fő pék, cukrász
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő ruhaipari technikus
- 1 fő ruhaipari termeléselemző koordinátor
- 2 fő pultos
- 5 fő hegesztő
- 5 fő szerkezetlakatos
- 1 fő bolti eladó
- 2 fő földmunkagép-kezelő
- 3 fő építőipari segédmunkás
- 4 fő idegen nyelvi vevő kapcsolattartó
(francia, német, olasz, szerb-horvát)
- 1 fő ruhaipari szabász
- 1 fő ruhaipari koordinátor
- 1 fő adminisztrációs ügyintéző
- 2 fő csikós
- 2 fő ajándékbolti eladó
Bátya:
- 1 fő irodai adminisztrátor
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi vezető
- 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő rakodógép-kezelő
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
- 1 fő postai kézbesítő

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állás-
ajánlatairól a www.munka.hu weboldalon
tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Kiss István 70. születés-
napjára két tanítványá-
val, Bukor Tiborral és
Kőrösi Tamással közösen
nyílt tárlat cikkünk főcí-
mével azonos címen két
hete pénteken a Városi
Galériában. Március 22-
ig látogatható.
A rendezvény alaphangula-
tát Haskóné Apagyi Judit
és Bukor Levente közre-
működött zongora-, illetve
klarinétjátéka, valamint
Váci Attila szavalata
adta meg.
A kiállítást Gyergyádesz
László ajánlotta a nagyér-

deműnek, beszédében töb-
bek közt fölsorolva a Kiss
István által használt sokfé-
le technikát a tus és szén-
rajzoktól az akvarelleken
és linómetszeteken át az
olajképekig és a papírnyo-
mat vagy farost-papír kom-
binációkig. Említette Kiss
István több alkotótelep
életében való aktív közre-
működését és egyik első
mestere, Tóth Menyhért
hatását is, majd a két tanít-
ványt méltatta.
Csattanóként Kiss István
leánya, Kiss Rita Barbara
adott elő tánc-improvizáci-

ót, miután megköszöntötte
valóban meglepett és meg-
hatódott édesapját.
Végül az egybegyűltek po-
gácsa és bor melletti kötet-

len beszélgetéssel zárták a
programot.
A művész rajztanárt 70.
születésnapja alkalmából
köszöntő kiadvány is kap-

ható volt a helyszínen, ahol
a tárlat bő két hétig még lá-
togatható a szokott nyitva-
tartási időben.

A 70 éves mester, 
Bukor Tibor és 
Kőrösi Tamás 
képei a tárlaton

„Kiss István 
és tanítványai”



A hagyományos egynapos
gyermek labdarúgótorna
névadó főszponzorának –
Kovács „Neszár” Tibornak
a jóvoltából, ismét gyer-
mekzsivajtól volt hangos a
Városi Sportcsarnok aré-
nája, ahol a házigazda Mé-
hecskék SE fiataljai a Baja,
a Szekszárd és a Kiskunha-
las labdarúgó-palántáival
mérkőztek.
Az U7-es korosztály számá-
ra rendezett viadalon Kalo-
csát két „Méhraj” is képvi-
selte, az eredmények a követ-
kezők.
„Méhecskék „B” – Mé-
hecskék „A” 7–0, Szek-
szárd – Szilády RFC 1–2
Méhecskék „B” – Baja 6-1

Méhecskék „A” – Szek-
szárd 0–11, Baja – Szilády
RFC 1–3, Méhecskék „B”
– Szekszárd 2–0, Méhecs-
kék „A” – Baja 4–8, Mé-
hecskék „B” – Szilády RFC
1–3, Szekszárd – Baja 5–0
Méhecskék „A” – Szilády
RFC 0–6
A torna végeredménye:
1. Szilády RFC Kiskunhalas
12 p., 2. Méhecskék „B” 9 p.,
3. Szekszárd 6 p., 4. Baja 3 p.,
5. Méhecskék „A” 0 pont.
A hagyományoknak megfe-
lelően a rendezők érmekkel,
kupákkal és számtalan kü-
löndíjjal is kedveskedtek a
résztvevőknek. A torna leg-
jobb kapusa kitüntető címet
Kiss Boldizsár (Szekszárd)

érdemelte ki, míg a gólkirály
az ugyancsak szekszárdi Ba-
logh Botond lett hét remekbe
szabott találatával. Megvá-
lasztották a torna legjobbjai-
nak All Star csapatát is, ők a
következők: Juhász Balázs
(Baja), Takács Dávid (Szek-
szárd), Fejes Rajmund (Mé-
hecskék „A”), Schivampl
Andor (Méhecskék „B”),
Kovács Aldó (Méhecskék
„B”).
Végezetül álljon itt a kalocsai
„Méhrajok” névsora, akik
ezúttal is igazi közönségsikert
arattak.
Méhecskék „B” csapata:
Kovács Aldó, Lakatos-Len-
gyel Péter, Nagy Hunor, Be-
dics Ákos, Kovács Dorián,
Schivampl Andor, Lei Balázs,
Leták Patrik. Edzők: Balogh
Tamás és Radványi László.
Méhecskék „A” csapata:
Polyák Kristóf, Perity Olivér,
Bagó Kristóf, Fuszenecker
Donát, Föcske Flórián, Fejes
Rajmund, Tokodi Noel, Bagó
Iván, Csefkó Csongor, Hor-
váth Sára. Edzők: Práger
László és Lakatos Lilla.

„MÉHRAJOK”
A PÁLYÁN

4 Kalocsai újság Kalocsai újság 13SPORT

15
02

11
-A

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

Neszár Kupa 2015



A tavaszi szezon első hazai
bajnoki fellépésén a nagy
kézilabdás hagyományok-
kal bíró Komló U23-as gár-
dájával meccselt a Kolics
János vezette Kalocsa feb-
ruár 27-én, péntek este a
Városi Sportcsarnok aréná-
jában. A mieink tabella első-
ként várhatták az összecsa-
pást, míg a komlói ifjú titá-
nokról köztudott, hogy bár-
kit, bárhol képesek elkapni
az NB II. Délnyugat cso-
portjának tizenkét csapatos
mezőnyéből.
Az őszi „odavágón” a bá-
nyászvárosban emlékezetes
ütközetben –33–33—as dön-
tetlent harcolt ki a kalocsai
könnyűlovasság, amelyet már
akkor is igen nagyra értékelt
Kolics János edző, hiszen azt

is rögtön hozzátette, hogy
nem sok csapatnak terem
majd babér a komlói katlan-
ban.
A február 27-i kalocsai visz-
szavágón a mieink helyzetét
csak nehezítette, hogy csapa-
tunk két meghatározó játéko-
sa Szvétek Balázs és Baksa
Gábor sérülés miatt nem volt
még bevethető, pedig köztu-
dott, hogy kettejük jelenléte
8–10 gólt szokott eredmé-
nyezni mérkőzésenként. Igaz,
a klub éppen ezért irányító
posztra igazolt helyettest már
a szezon előtt, és tegyük hoz-
zá, a Rácalmás együtteséből
érkező egykori dunaújvárosi
muskétás Virág Roland már
az első meccsén Szigetváron
meghálálta a szakvezetés bi-
zalmát.

De visszatérve a Komló elle-
ni ütközetre, a hazai pályán
tét meccsen közel már két
éve veretlen Kalocsa az
utóbbi két év legnehezebb ta-
lálkozóját játszotta. Ugyanis
emberemlékezet óta nem volt
példa arra, hogy csapatunk
úgy szerezzen győzelemmel
felérő döntetlent, hogy egy-
szer sem vezetett a találkozó
során. Pedig pénteken este az
történt, hogy a kezdéskor volt
csak eldöntetlen (0–0), és a
mérkőzés lefújása előtt fél
perccel (25–25). A köztes já-
tékidőben pedig a mieink csak
futottak az eredmény után, hi-
szen a vendégek végig két-há-
rom góllal vezettek, sőt egy-
szer volt, amikor már öttel is
(14–19), és veszni látszott a
hazai veretlenség. De, ne len-
nének Kolics-tanítványok a
kalocsai srácok, akik még eb-

ből a vert helyzetből is vissza-
jöttek a meccsbe és győze-
lemmel felérő döntetlenre
mentették meg a mérkőzést
(25–25).
MESTERMÉRLEG:
Kolics János edző: – Ez egy
győzelemmel felérő döntetlen
volt jelen helyzetünkben, ami-
kor két kulcsemberünk nem
tudott játszani és tulajdonkép-
pen hatékony cserelehetősé-
gem sem volt. Azt tudomásul
kell venni, hogy manapság
egy napi kettőt is edző, NB I-
es kerettagokkal megspékelt
ellenféllel játszottunk, amely-
nek tagjai már csak jövőjüket
tekintve is rendkívül motivál-
tak voltak, és ilyen ellenfélen
nem könnyű fogást találni.
Ennek ellenére a második fél-

időben sikerült a felállt magas
falukat áttörnünk és a szélek-
ről is meglepnünk, és így az
olykor négy vagy öt gólos
hátrányunkból is visszajöt-
tünk a meccsbe, sőt a végén
nekünk volt támadásunk még
döntetlen állásnál.

Kalocsai KC – Komló U23 
25–25 (10–13)

150 néző, vezette: Daru Péter.,
Fődi Róbert.
Kalocsa: Princzes A. – Virág R.
6, Katona B. 4, Kanalas N.,
Ágoston R. 5, Tóth L., Juhász P.
9. Csere: Balla G. 1, Szvétek
B., Lakatos Á. (k.), Romsics L.,
Baksa G., Tóth B., Rumi Á.,
Óvári D. (k.), Balázs P. (k.),
Baksa R. Edző: Kolics János.
Hétméteresek: 8/5, illetve 6/5.
Kiállítások: 10, illetve 10 perc.

Győzelemmel 
felérő döntetlen
Kalocsai KC – Komló U23  25–25
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Az I Love Kalocsai kol-
lekciót február 14-én, Va-
lentin napon, a méltán hí-
res, növekvő népszerűsé-
gű BY ME kollekció ter-
vezőjének, Hrivnák Tün-
de divattervezőnek szüle-
tésnapján mutatták be.
Az új kollekció darabjai
– a megelőző hosszú
együttműködés eredmé-
nyeként – teljes egészé-
ben Kalocsán készülnek.
Bolerók, női blúzok és fér-
fi ingek kerültek eddig
nyilvánosság elé eddig a
Kalocsai Kézműipari Szo-
ciális Szövetkezet által
gyártott, folyamatosan bő-
vülő termékkínálatú kol-
lekcióból, de a kínálat ha-
marosam blézerrel, és nyá-
ri ruhával is bővül – tudta
meg lapunk.
Napjainkban a kalocsai
minta viselése nem megle-
pő: farmertől, a tornacipőn
át egészen a fehérneműig
szinte bármely ruhadara-
bon viselheti férfi, nő,
vagy akár a gyerekek is.
Ám ezek közül, még ha
bármilyen szépen kivitele-
zettek is, kiemelkednek az
I Love Kalocsai modelljei,
vagy Hrivnák Tünde más

munkái. Ez utóbbiak egye-
diségben mindenképpen
utcahosszat vernek rá a
sokszor tömeggyártott föl-
varrókkal, még rosszabb
esetben szitanyomattal
„hímzett”, „pingált” divat-
cikkekre.

Limitált
széria, 
egyedi
darabok

Hrivnák Tünde munkáinál
ugyanis nem a már kész
konfekciódarabra kerülnek
rá a sokszor gépi hímzéssel
készült kalocsai motívu-
mok, hanem míg egyedi
tervezésű ruhákra autenti-
kus kézi hímzéssel viszik
föl a jellegzetes mintát,
méghozzá összeállítás

előtt. A kollekció darabaja-
inak kiszabott részeire, in-
gek ujjára, gallérjára, zse-
bekre hímzik az előzőleg
szintén kézzel előírott min-
tákat. 
Az I Love Kalocsai kollek-
ció eddig bemutatott da-
rabjai szériadarabok, de
korlátozott darabszámmal
készülnek, 36-42-es mére-
tig. Az 50-100 darabos szé-
riák minden egyes példá-
nya így is egyedi, hiszen a
kézi előrajzolás és hímzés
miatt két teljesen egyforma
ruhacsoda nem kerülhet ki
a készítők kezei alól.

Értékesítés: 
először 
online

Hamarosan, napokon belül
elkészül a kollekció úgyneve-
zett lookbook fotózása. Elő-
ször ezt követően lesznek
megrendelhetőek a modellek,
a kizárólag magyar terméke-
ket, szolgáltatásokat értékesí-
tő Magyar Kosár webolda-
lon. Emellett több ruházati
nagykereskedelemmel is fel-
vették már a kapcsolatot, akik
szintén szívesen látnák kíná-
latukban az új kollekciót –
mondta el a sajtónak a bemu-
tató kapcsán Katusné Dávid
Edit, az új márka menedzse-
re, hozzáfűzve, hogy limitált
szériaként minden modell
címkéje megőrzi majd a szé-
ria számát és az adott darab
sorszámát, ezzel is az egyedi-
séget hangsúlyozva.

Teljes kihasz-
náltság a
varrodában

Az I Love Kalocsai kollekció
teljes egészében Kalocsán
készül. A gyártás teendőit az
anyagbeszerzéstől az elké-
szült modellek csomagolásá-
ig a Kalocsai Kézműipari
Szociális Szövetkezet végzi.
Az egykori véradóállomás
helyén a kalocsai Szent Ke-
reszt Kórház területén talál-

ható varrodában 18 fő dolgo-
zik a kollekció munkálatain,
de eleget tesznek a szövetke-
zet egyéb, szerencsére bősé-
ges megrendeléseinek is: az
októberi indulás óta teljes ka-
pacitással dolgoznak.
A szövetkezet a kezdetektől

együttműködik Hrivnák Tün-
dével. A divattervező egyéb
kollekcióinak, formaruháinak
készítésén dolgoznak. Emel-
lett munkaruhákat készítenek
mások mellett a kiskunhalasi
Halasnett Kft.-nek, női ruhá-
kat, blézereket a budapesti
Bella Mode Divatáru Nagy-
kereskedésnek, és az Andra
Present textil reklámtárgyai
készítésében is segédkeznek.
Jelenleg készül a Szövetkezet
saját honlapja, ezen hamaro-
san naprakészen követhetjük
működésüket. Céljuk a kapa-
citás továbbra is teljes kihasz-

nálása, valamint az, hogy „A
foglalkoztatottság növelése a
helyi hagyományőrzés előse-
gítésével Kalocsán” című pá-
lyázatuk lezárása után is
megállják a helyüket a pia-
con – nyilatkozta a márka-
menedzser.

I Love Kalocsai
Kalocsai mintával, kalocsai műhelyből
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A cégnél profiltisztítás zajlik
– amint azt egy korábbi testü-
leti ülésen a polgármester el-
mondta –, hogy fő tevékeny-
ségéből realizáljon minél
több profitot. A KalocsaKom
évekig üzemeltette KTV-t, ők
végezték a hivatal számítógé-
pes karbantartását is. Ezt
most külsős cég végzi. A Ka-
locsaKom visszatért eredeti
küldetéséhez: a kábeltévé-,
internet-, telefonszolgáltatás-
hoz, aminek következtében
az erőforrásait e területekre
összpontosíthatja. A nyeresé-
get eszközvásárlásra és fej-
lesztésre fordítják. Részben
munkájukat megkönnyítő
eszközöket vásárolnak, rész-
ben a szolgáltatás javításához
szükséges fejlesztéseket haj-
tanak végre.

Jelen és jövő
fejlesztései

Februárban ért véget a digitá-
lis csatornákhoz kötődő teszt-
időszak. Immár lehetőség
lesz a meglévő analóg szol-
gáltatás mellé digitális cso-
magokra is előfizetni. Meg-
maradnak az analóg csoma-

gok megszokott digitális csa-
tornái is, bár a csatornavá-
laszték változhat. A teljes cso-
magban továbbra is 47 ingye-
nes digitális csatorna lesz. A
digitális kínálat bővül is: a fej-
állomáson nemrég elindított
új eszköz bővítésével sokkal
több csatorna lehet.
Az internet sebességét tavaly
megduplázták, idén tovább
szeretnénk növelni, a ma leg-
nagyobb, 40 Mbit/s-os cso-
mag letöltési sebességét újra
közel kétszeresére. A szüksé-
ges eszközfejlesztések a vára-
kozás szerint őszre valósul-
nak meg.
Nagyobb szabású terv, hogy
a meglévő hálózatot szaka-
szonként száloptikás hálózat-
ra cserélnék. E beruházás az

előkészítő munka sikerének
függvényében jövőre indul-
hat, de igen költséges és töb-
béves folyamat.

Apránként
növekvő
ügyfélkör

A vállalat ügyfélszáma a szű-
kös helyi piac dacára aprán-
ként évről évre nőtt. A mosta-
ni és a közelgő fejlesztésektől
további emelkedést várnak. A
lassú, de folyamatos növeke-
dés okát a cégvezető a hűség-
idő hiányában látja. Továbbra
is a helyi távközlési piac mi-
nél nagyobb szeletének meg-
szerezésére törnek, ars poeti-
cájuk a helyi jellegre, a mun-
katárak és ügyfelek közti jó
kapcsolatra, a folyamatos,
közvetlen elérhetőségre, a

szakembergárda helyismere-
tére épít. Ám fölismerték a
piac árérzékenységében rejlő
lehetőségeket is.

Árcsökkentés
márciustól!

A múlt hó második felében
zárult összehangolt fejlesztés-
sorozatnak köszönhetően
egyes szolgáltatások árai már
most is jelentősen csökken-
nek, de Morvai Éva sajtónyi-
latkozata szerint hamarosan a
KalocsaKom Kft. minden
ügyfele valamivel alacso-
nyabb összegről szóló szám-
lát kaphat. Márciustól a ká-
beltévé Közép és Teljes cso-
magára, illetve az internet
havi díja, velük a kábeltévé és
internet-szolgáltatást kombi-
náló, kedvezményes csoma-
gok ára is kedvezőbb lesz.

Sajtóértesülések szerint komoly lépések előtt áll a Ka-
locsaKom Kft, az önkormányzat távközlési szolgálta-
tója. Az internet terén a tavalyi sebességduplázás után
közel ugyanilyen növelés jön, ehhez egyes csomagok-
nál jelentős árcsökkenés társul. A láthatáron még na-
gyobb fejlesztések körvonalazódnak.

Elmozdulás a KalocsaKom-nál
Árak le, sebesség föl!

A Kalocsai Tomori Pál Váro-
si Könyvtár februárban is
megrendezte a Kalocsai Al-
kotók Köre népszerű havi
rendezvényét, melynek ven-
dégei ebben a hónapban
Cziczk Julianna, a Rendel-

jünk kalandokat! című könyv
szerzője és Tálas Achim fia-
tal fotográfus voltak.
A két meghívott teltház
előtt mutatkozott be a kö-
zönségnek.
Tálas Achim megosztotta a

hallgatósággal hogy került a
fényképezőgép közelébe és
milyen lehetőségek, munkák
várnak még rá. Feltárta fény-
képezésének tárgyi módsze-
reit, megmutatta eszközeit.
Eközben természetesen a kö-
zönség gyönyörködhetett a
kivetített,  Achim által készí-
tett fotókban.
Cziczk Julianna beszélgető-
társa Gábor Erika újságíró
volt. A kötetlen, élménybe-
számolószerű beszélgetésben
elhangzottak a könyvben
nem megjelent érdekességek,
ízelítő az élményekből és azt
is kifejtette a szerzőnő, hogy a
könyv nem egyszerű útibe-
számoló, hanem lelki
iránymutató a pozitív gon-

dolkodás felé.
A bemutató után volt lehető-
ség megvásárolni a könyvet,
amit a szerző természetesen
dedikált is.

Február hónap ismétlődő
programja a Tudásklub is,
ahol a fajszi Berta család volt
a vendégünk. A 90-es évek-
ben alakult ökológiai gazdál-

kodással foglalkozó családi
Bt. megismertette a hallgató-
ságot kereskedelmi és gaz-
dálkodási programukkal, cél-
jaikkal és jellemző növénye-
ikkel. Az előadás után, ame-
lyen minden családtag elme-
sélte, mi a szerepe a gazdál-
kodásban, lehetőség nyúlt
kóstolóra és vásárlásra is,
amely rendkívüli népszerű-
ségnek örvendett.

Pécsi Vivien

Kalocsai Alkotók Köre
Tudásklub

Tomori Pál Városi Könyvtár
februárban megrendezet programjai

Az egyik kalocsai fatelepet
több éve öt keverék kutya
védte az illetéktelenektől.
Jól végezték dolgukat, a két
évvel ezelőtti tulajdonosvál-
tásból sem vettek észre
semmit, továbbra is ettek,
aludtak, ha kellett csahol-
tak. S lehet, ez volt a prob-
léma?

Szerkesztőségünkbe az el-
múlt héten az új tulajdonos
feleségétől érkezett megkere-
sés, ugyanis sajnálatos tragé-
dia történt, melyben valaki az
öt kutyát szándékosan meg-
mérgezte. 
Lapunk megkeresésére
Koncz Csaba a fatelep tulaj-
donosa a következőket
mondta el az esettel kap-

csolatosan.
- 2015. február 24. reggel
egyik kollegám találta meg
telepünkön az öt kutyát, me-
lyekből három döglött volt,
egy nem evett a méregből,
egyet pedig Török doktorúr
sikeresen megmentett. Tisztá-
zatlan körülmények miatt to-
vábbi két kutyatetemet is ta-

láltak a közelben, az
egyik a szomszéd há-
zőrzője, a másik több
mint valószínű kóbor
állat volt. Kutyáinkat a két év-
vel ezelőtti telephely vásárlá-
sával „örököltük” meg. Meg-
említeném, hogy a legna-
gyobb termetű kutya maradt
életben, az állatorvos szerint
is méretének, vagy a méreg
kis mennyiségének köszön-
heti életben maradását. Ter-
mészetesen feljelentést tet-
tünk a rendőrségen, ahol
megkezdték a nyomozást.
A nyomozás eredményes-
ségéről a későbbiekben tá-
jékoztatjuk Kedves Olva-
sóinkat. elena

Példátlan 
állatmérgezés 
városunkban

A képen a megmentett kutya, neve Rambo. 
Ő csupán a gondos orvosi ellátásnak köszönheti életét.

Rögzítették a tolvajt a kör-
nyező utcák térfigyelő ka-
merái, így buktatták le azt a
jánoshalmi férfit, aki egy pi-
ros női kerékpárt lopott el a
Búzapiac téri áruház hátsó
udvarából.
Kalocsán, a Búzapiac téren
található áruház hátsó udva-
rában ismeretlen személy
február 3-án előbb letörte
egy szürke-fekete női kerék-
pár oldaltámaszát, hogy az-
zal próbálja meg lefeszíteni
a zárat. Mivel ez nem járt si-
kerrel, egy önmagához zárt
piros színű női kerékpárt lo-
pott el a zárral együtt.
A bejelentést követő adat-

gyűjtés során a rendőrök le-
foglalták a környék térfigye-
lő kameráinak felvételeit, és
azokat elemezve sikerült
azonosítaniuk a bűncselek-
mény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható 18
éves K. Tibort, akit február
20-án el is fogtak a rend-
őrök. Ellene lopás vétség és
annak kísérlete elkövetésé-
nek alapos gyanúja miatt in-
dult eljárás a Kalocsai Rend-
őrkapitányságon. Ennek so-
rán kiderült, hogy a terhelt a
kerékpárt eladta. Azt nyo-
mozók a vevőtől lefoglalták,
és visszaadták jogos tulajdo-
nosának.

A videofelvétel 
segített a rendőröknek

Tolvajt fogott a
térfigyelő kamera

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kalocsai Üzem-
mérnöksége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 

2015. március 5 – 15 -ig ivóvízhálózat
fertőtlenítési és mosatási munkákat végez 

Kalocsa – Bátya – Fajsz – Dusnok – Szakmár – Homok-
mégy – Mácsa – Halom - Öregcsertő – Csorna-puszta –
Drágszél – Miske – Újtelek – Dunaszentbenedek – Alsóe-
rek – Felsőerek – Hillye – Alsómégy – Géderlak – Duna-
pataj – Foktő – Uszód helységekben.
Fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos
vízhiánnyal és nyomás-csökkenéssel kell számolni, vala-
mint az ivóvizet klórtartalma miatt csak
korlátozott felhasználásra javasoljuk. Ivó-
vízszükségletüket az esetleges rövidebb
vízhiányos időszakok áthidalására előtáro-
lással szíveskedjenek biztosítani.”

Ivóvízhálózat
fertőtlenítés
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Két hete pénteken ledőlt a
Schöffer-ház főutcai hom-
lokzata is, az épület helyén
immár üres telek várja,
hogy elkezdődjön a helyére
tervezett új, modern épület
kivitelezése. A Schöffer-ha-

gyatékot és más modern
művészeti kiállításokat he-
lyette egy modern, emeletes
múzeumépület fogadja
majd be.
Az előzetes tervező, előkészí-
tő munkák során világossá

vált, hogy az eredeti épület
statikailag nem bírná el a rá-
építést, holott a koncepció a
múzeum hasznos terének bő-
vítését célozta meg. Az épü-
let néhány sornyi téglaalapja
sem bírta volna a többletter-
het. A lehetséges megoldások
egyrészt megdrágították vol-
na az építkezést, másrészt túl
nagy kötöttséget jelentett vol-
na a tervező számára is, hogy
a meglévőhöz kellene alkal-
mazkodnia, ezért döntöttek a
épületegyüttes teljes bontása
és új, kétszintes épület eme-
lése mellett – derült ki Mar-
ton Balázs projektmenedzser
a sajtónak adott tájékoztatá-
sából.
A házra műemléki vagy helyi
örökségvédelmi védettség
nem volt érvényben, tehát

nem volt akadálya a terv meg-
valósításának. Az új múzeum
utcai homlokzata a most le-
bontotténál sokkal hiteleseb-
ben idézi majd meg az egy-
kori, Schöffer által is lakott
ház hangulatát, és szépen il-
leszkedik majd a városképbe
is az előző századelőt idéző
utcai homlokzat.
Az épület többi része a kor-
társ művészetet bemutató tar-

talmához méltóan modern
lesz, térképzésében, tömegal-
kotásában, részleteiben egya-
ránt.
Az építkezés határideje –
akárcsak a Kalocsa Szíve töb-
bi elemének esetében – szep-
tember vége. E határidő a je-
lek szerint tartható, de szük-
ség esetén hosszabbítható is.
A kivitelezést a Generál Kft.
és KaloBAU Kft. közösen
végzi konzorciumban, a Ge-
nerál Kft. konzorciumvezetői
szerepvállalása mellett.

Hamarosan épül az új a 
Kalocsa Szíve keretében

Lebontva a „Schöffer-ház”

A kalocsai közvéleményt ok-
kal foglalkoztatja a 60 ezer
ember ellátásáért felelős
Szent Kereszt Kórházat is
érintő egészségügyi átszer-
vezés. Sajtóértesülések sze-
rint a kecskeméti, a bajai és
a kiskunhalasi kórház veze-
tése is foglalkozik a kalocsai
kórház egyes osztályai be-
tegforgalmának, ágyszámá-
nak és humánerőforrásá-
nak felmérésével. Kalocsa a
felkínált kiskunhalasi kór-
ház helyett a kecskeméti
megyei kórházhoz csatla-
kozna.
A hírek szerint Információnk
a bajai kórház vezetője már
több héttel ezelőtt tájékozódott
a járás déli települései polgár-
mestereinek körében, és
egyeztetéseket folytatott a kór-
házi beutalási körzet esetleges
változásáról. Fölvetődött,
hogy e települések önkor-
mányzatai határozatba foglal-
ják, hogy a kalocsai kórház-
ban esetleg megszűnő ellátá-
sokat a bajai kórházban veszik

igénybe a későbbiekben, de a
legutóbbi információk szerint
jelen állás szerint csak Dusnok
tartozna a bajai intézményhez.
Állítólag a kecskeméti és a
kiskunhalasi kórház vezetése
is igyekszik fölmérni a kalo-
csai kórház bizonyos osztálya-
inak betegforgalmát, ágyszá-
mát és humánerőforrását,
ugyanakkor dr. Bálint József
polgármester a megyei kórház
főigazgatójával folytatott tár-
gyalása alkalmával elhatároló-
dott attól az elgondolástól,
hogy kórházunk a kiskunhala-
si kórházhoz csatlakozzon.
Reméljük, a döntéshozók
mérlegelik majd a nagyon
rossz a tömegközlekedést és a
rendkívül elavult utakat, ame-
lyek nagyon körülményessé
és lassúvá teszik a Kiskunha-
lasra jutást. De Baja felé az 51-
es főút állapota is kritikán alu-
li egyes szakaszokon, ráadásul
a választási kampányban
megígért felújítását bizonyta-
lan időre elhalasztották.

Hogy áll 
a kórház ügye?”

Az Egészségnap ünneplőt öl-
tött résztvevői pontosan ér-
keztek a település új polgár-
mestere, Pandur Gábor által
megnyitott rendezvényre. Az
összesen pár száz lelket
számláló községben az
EFI (Egészségfejleszté-
si Iroda) munkatársai a
háziorvos, dr. Kiss Kál-
mán és asszisztense be-
vonásával végezték az
egyes kliensek egészsé-
gi állapotát jól tükröző
szűrővizsgálatokat.
A szakemberek szerint a
múlt évben megtartott
Egészségnap óta pozitív
változás állt be az egyes
páciensek állapotában.
Ezek az asszonyok, fér-

fiak nemcsak betartották a di-
etetikus által tanácsolt étren-
det, de a mozgásra is nagyobb
hangsúlyt fektettek, mint ko-
rábban. Az újonnan beveze-
tett  nőgyógyászati és prosz-

tata szűrővizsgálat is népsze-
rűnek bizonyult. 
A Drágszélen élő, harmincas
éveiben járó Mácsainé Bagó
Melinda, akinek testtömege a
testmozgásnak, az egészséges
életmódnak  köszönhetőn
csökkent jelentősen, ezúttal
az aerobic foglalkozás meg-
tartását magára vállalta. Ter-

mészetesen  most
sem maradt el a más
településeken is nép-
szerű jóga bemutató.
Ezen felbuzdulva az
érdeklődők a test-
mozgást ösztönző
program keretében,
minden héten kedden
és szombaton ingye-
nesen vehetnek részt
az egy óra időtartam-
ban megtartott jóga-
foglalkozásokon.

Zs.F. 

A kalocsai járás egyik legkisebb településén, Drág-
szélen szinte ünnepként élték meg a február 20-án,
pénteken a községházán és az orvosi rendelőben
megrendezett Egészségnapot. 

Drágszélen 
ünnepként élték meg 
az Egészségnapot

Az énekesnő egyik kalocsai
klubfellépését követően hall-
gatta meg Roberto demóját,
és annyira megtetszett neki,
hogy nevét, és hangját adta a
„We Glow (Burning Flame)”
című dalhoz, amelyet szerzői
kiadványként egy videó-
megosztó portálon lehetett
először meghallgatni. Meg is

hallgatták jó sokan, és a szak-
ma is egyre nagyobb érdek-
lődést mutatott a felvétel
iránt. 
Sőt, külföldön is fölfigyeltek
rá. A „We Glow’ tavaly már
külföldi válogatásalbumokon
is feltűnt, sőt, néhány promó-
ciós célú bakelit-nyomat is
készült róla. Ám az eddigi

legkomolyabb siker február
20-án köszöntött a dalra: a
„We Glow” helyet kapott a
most 71. alkalommal megje-
lenő, „Future Trance” című, a
Universal Music égisze alatt
működő Polystar kiadó gon-
dozásában megjelent triplale-
mezes válogatásalbumon.
Ezzel Roberto Rios szépen
menetel a zeneszerzői karrier
felé, hiszen a mostani Future
Trance albumon olyan híres-
ségekkel szerepel együtt,
mint az utóbbi nyarak egyik
legsikeresebb slágerszerzője
Calvin Harris, a nemrég Ma-

donnával közös lemezt készí-
tő Avicii, vagy az idén nyáron
a soproni VOLT Fesztiválon
mifelénk nem is először fel-
lépő David Guetta, aki az
elektronikus zene egyik leg-
népszerűbb előadója manap-
ság a nemzetközi porondon.
E műfaj egyik legnagyobb
seregszemléje hazánkban a
Balaton Sound Fesztivál,
amelyen 2014-ben Zamárdi-

ban Roberto is megtáncoltat-
ta a tömeget.
Úgy hírlik, Robertonak nem
a „We Glow’ volt az utolsó
közös munkája Dukai Regi-
nával. A részletekről egyelőre
nem árult el többet a feltörek-
vő DJ, de azt sejtetni engedte,
hogy kedvező széljárás ese-
tén hamarosan újra hallha-
tunk róluk az új projektjük
kapcsán.

A kalocsai származású, hoszú ideig a Balkán Drinkbár re-
zidens DJ-jeként tevékenykedő Bácskai Róbert, azaz Ro-
berto Rios tavaly tavasszal készítette el első saját dalát. Vo-
kalistáját nem kell bemutatni: a fölvételen Dukai Regina
énekel. A dal legnagyobbakkal közös tripla albumon a Uni-
versal leánykiadójánál is megjelent.

Kalocsai DJ az 
elektronikus zene
nagy gurui közt
Dukai Reginával közös 
projektjüknek folytatása is jön?
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Az ülés elején két napi-
rendi pont szólt a költség-
vetési rendeletről és kite-
kintő határozatáról. Tör-
vényi kötelezettségnek
tettek eleget, így vita nél-
kül,  a testület 12 igennel
megszavazta a két előter-
jesztést.
Új szociális rendeletet is
alkottak, ezt a törvényi
változás és a hatáskör-
módosulás tette szüksé-
gessé. Szabó Balázs java-
solta, hogy szabják felté-
telül a lakásfenntartási tá-
mogatás esetében a lakó-
környezet rendezettségét.
Dr. Kiss Csaba jegyző el-
mondta, a javasolt kitétel
a hivatal javaslatára az
előző önkormányzat ide-
jén került ki a rendelet-
ből, a végrehajtás, ellen-
őrzés nagy munkaterhe
miatt, ráadásul kétszáz
kérelmező közül csak
egyszer kellett fölszólíta-
ni a lakót a környezet
rendbetételére. Hozzátet-
te: e kérdésben az új tör-
vény nem biztosít hatás-
kört az önkormányzatok-
nak. Szabó az MÖTV-re
hivatkozva ragaszkodott
indítványához, dr. Bálint
József polgármester sze-
rint azonban az MÖTV
csak kerettörvény, itt más
törvény alkalmazandó,
ennek ellenére szavazás-
ra bocsátotta a módosí-
tást, amelyet azonban el-
vetettek, az eredetit pedig
ellenszavazat és tartózko-
dás nélkül megszavazták.
Az önkormányzat
SZMSZ-ét hatáskörválto-
zások miatt módosították,
szintén 12 szavazattal. Az
új rendelet jogköröket ad
át a kulturális, oktatási és

szociális bizottságtól a
gyerek ifjúsági és sport
bizottsághoz. 
Döntöttek két meszesi in-
gatlan, egy parkoló és
egy hétvégi ház, udvar
besorolású telek értékesí-
téséről is. Erről már ko-
rábban is született elhatá-
rozás, a vételárat is kifi-
zették, most az ügylet le-
zárásához tisztázták a
jogi hátteret.
Törvényi előírás miatt el-
fogadták a településstra-
tégia előkészítéséhez
szükséges partnerségi
rendet.

Közmunka-
programok

A közmunkaprogramok-
kal két napirendben is
foglalkoztak.
Előbb a hosszútávú köz-
munkaprogramot tárgyal-
ták. Itt az eddigi 11 fő he-
lyett 19 főt alkalmazhat-
nak, noha 26 főre kértek
támogatást. Az igényelt
12 hónap helyett 6 hó-
napra szól a program, mi-
vel a sok igény láttán az

időkeretet a kormány le-
szűkítette.
Simon Zoltán a vitában
azt kérte, hogy az isko-
láknál legyen több köz-
munkás. Ott eddig két-két
közmunkás dolgozott, a
terv szerint pedig csak
egy fog, noha teendőjük
volt bőven. Főleg ott vol-
na rájuk szükség, ahol
sok a bejáró tanuló.
A polgármester a kérdés
vizsgálatát ígérte, és azt,
hogy visszatérnek rá, de
megjegyezte, hogy az is-
kolák például az étkezési
díj-beszedés, vagy a napi
menzai igényfölmérés te-
rén nem működnek
együtt az önkormányzat-
tal. Hiányolta a kölcsö-
nösséget, és mint mondta,
ezt már a KLIK felé is je-
lezte.
A továbbiakban a számos
részprogramból fölépülő
Start’15. kistérségi Köz-
foglalkoztatási Program
került terítékre. Ennek
keretében 248 főre kért és
kapott támogatást a vá-
ros, ebből 91 személyre a
Parkgondozó Kft. önálló
pályázatán.
Erről ötször is szavaztak,

programelemenként. Az
önkormányzat helyi sajá-
tosságokra épülő prog-
ramja 105 fő foglalkozta-
tására lehetőséget, a köz-
út ráépülő program újabb
30 közfoglalkoztatottnak
ad majd munkát, a belvíz
ráépülő program 15 fő, a
mezőgazdasági pedig 7 fő
alkalmazását teszi lehető-
vé. A Parkgondozó helyi
sajátosságokra épülő
programja keretében to-
vábbi 76 fő dolgozhat, to-
vábbi 15 az illegális hul-
ladéklerakók fölszámolá-
sán munkálkodik majd.
Mind az öt esetben egy-
hangú, elfogadó határo-
zatot hoztak.

Zárt ülésen
történt

Zárt ülés keretében tago-
kat hívtak vissza a város
Kft.-inek felügyelőbizot-
ságaiból, helyükre újakat
delegáltak, jóváhagyták a
Démásszal kötendő szer-
ződést, és március 1-től a
Vagyonhasznosítási Kft.
élére Loibl Lászlót, a
Parkgondozó Kft. vezető-
jét nevezték ki. Búcsú
Lajos február 28-ával tör-
ténő távozásáról már ko-
rábban döntöttek. A Kalo-
csai Vagyonhasznosítási
és Könyvvezető Kft. fel-
ügyelőbizottságából visz-
szahívták András István-
nét, Kiss Balázst, Lovászi-
né Csanaki Zitát, helyükre
Szabó Balázst, Katus Atti-
lát és András Ferencnét
delegálták 2019. február
28-ig. A KalocsaKom
Kft. felügyelőbizottságá-
ból visszahívták dr. Fil-
vig Gézát, Varga Sándort,
Kovács Istvánt, helyükre
delegálták Lakatos Já-
nost, Lakatos Lászlót, Ti-
hanyi Tibornét. A Menza
Kft. felügyelőbizottságá-
ból visszahívták dr. Sza-
kálné Gellén Andreát,
Kondás Enikőt, Mar-
sovszky Lászlónét, he-
lyükre dr. Angeli Gabriel-

lát, Kati Lászlót, illetve
Balogh Imrét delegálták.
Jóváhagyták a Démász
Zrt.-vel másnap közjegy-
ző előtt is hitelesített
szerződést is. A szolgálta-
tó és a város közt jogi
vita után alakult ki egy
korábbi, a közvilágítás
korszerűsítését célzó, a
városra hátrányos szerző-
dés miatt. A múlt pénte-
ken ténylegesen megkö-
tött szerződés értelmébe a
héten elindulhatott a LED
lámpatestek fölszerelése,
pályázati forrás bevoná-
sával.

Késedelmes
projektek:
megvonhat-
ják a támo-
gatást?

Az egyebek napirendje
alatt Simon Zoltán négy
Kalocsához köthető pro-
jekt teljesülésének kése-
delmével kapcsolatban
tett föl kérdést. Elmond-
ta: az erre hivatott kor-
mányzati portál Kalocsa
négy projektjét tartja
nyilván a késedelmes
projektek közt. A projek-
tekhez a támogatást
2013-14-ben nyerte a vá-
ros. A vízvédelmi rend-
szerek fejlesztése közel
50%-os elmaradásban
van, a közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása
terén mintegy 30%, az
épületenergetikai fejlesz-
tések terén 20%-os az el-
maradás kisebb arányú a
2014. év végi céloktól,
míg a Zöldfa utcai óvoda
napelemes rendszerének
kiépítése esetében szinte
teljes mértékben elmaradt
a forrásfölhasználás a ter-
vevezettől. Ez azért jelent
nagy gondot, mert a vo-
natkozó törvények szerint
ezek a projektek soron kí-
vüli felülvizsgálat alá
vonhatóak, szélsőséges

Városházi
tudósítások

Bő két éve született elha-
tározás a hőlégbefúvásos
csarnok létesítésére. Az
akkori városvezetés és a
Kalocsai Kézilabda Club
(KKC) közösen futott
neki a megvalósításnak.
A projekthez a TAO for-
rásait célozták meg. A
beruházás most fordul
célegyenesbe: kezdődik a
kivitelezés!
A közelítőleg 85 millió fo-
rintos bekerülési költségű
beruházás során egy nyár-
ra eltávolítható, télen tel-
jes fedést és fűtést biztosí-
tó sátor a hozzá kiépíten-
dő alapozással, valamint a
szükséges épületgépészeti
elemekből – hőlégbefúvá-
sos fűtőberendezésből,
hőszivattyúkból – áll.
Ezekhez a berendezések-
hez, valamint a csarnok
világításához az áramot a
múlt nyáron kiépült nap-
elemes rendszerből nye-
rik. Valószínűleg a pályá-
zatok elbírálásánál ez is
nyomott a latban, hiszen
az üzemeltetés költségha-
tékonysága fontos szem-
pont volt. Ezért a sportte-

lepen folyó többi fejlesz-
téssel összehangolták a
terveket, és a napelempar-
kot eleve úgy tervezték,
hogy az igényekbe bele-
kalkulálták az épülő csar-
nokot.
A sátor 46 méter hosszú,
25 méter széles és 8 méter
magas, és abban egy szab-
ványos méretű, 20-szor 40
méteres kézilabdapálya
kap helyet, aminek az ad
különös jelentőséget,
hogy ilyen méretű fedett
pályája eddig csak egy
volt a városnak. De azt
nemcsak a kézilabdások
használják majd, hanem

nyitva áll más labdajáté-
kot űzők előtt, sőt a város
közösségi, tömeg- és ver-
senysport-életének fontos
helyszínévé kívánják ten-
ni – derült ki Hartman Já-
nos Klubelnök sajtónak
adott nyilatkozatából.
Ebben a hónapban kez-
dődnek a kivitelező mun-
kálatok, amelyek határide-
je június 30. Még nem
született végleges döntés
arról, hogy milyen talajú
pályát építsenek, de a
szempontok adottak: az
érintett sportágakat – fut-
ballt, a röplabdát, a teniszt
– űzők számára is alkal-

mas legyen, és kültéri, il-
letve beltéri körülmények-
nek is megfeleljen. Szin-
tén hátra van még a meg-
felelő világítóberendezé-
sek, lámpatestek kiválasz-
tása, ami szintén nagy kö-
rültekintést igényel, mivel
sok más szempont ellett
arra is ügyelni kell, hogy a
sportolókat játék közben
ne vakíthassák el a fény-
források.
A klubelnök médianyilat-
kozatából kiderült, a for-
rások előteremtése még
most is folyamatban van,
hiszen az EU-s utófinan-
szírozás miatt a teljes költ-
ség fedezetével rendelkez-
ni kell a projekt lezárultá-
ig. Az önkormányzat vál-

lalta a beruházáshoz szük-
séges önrész biztosítását
az elnyert, 60 millió forin-
tos támogatás mellé. Az e
fölötti, hatvanmilliós költ-
ség fedezésére eddig több
mint 40 millió folyt be, a
hiányzó 18 milliót a máju-
si adóbevallási időszak
TAO forrásaiból remélik
bevételezni. Erre ígéret
van, de ha Kalocsa-kör-
nyéki vállalkozások föl-
használható TAO forrás-
maradvánnyal rendelkez-
nek, biztonság kedvéért
azok fölajánlásait a klub a
szívesen fogadja.

Indul a „Buborékcsarnok építése
Nyár elején használatba 
vehetik a sportolók

esetben a támogatást meg-
vonhatják, a beruházást le is
állíthatják.
A polgármester elmondta: a
problémát nekik eddig nem
jelezték. Úgy tudja, egyes
beruházásoknál határidő-
hosszabbítás van érvényben.
Dr. Kiss Csaba jegyző azt
ígérte, hogy tájékozódni
fognak az ügyben, és írás-
ban válaszolnak a kérdésre.
Végül Bálint József megkö-
szönte az észrevételt, mivel
a beruházások megvalósulá-
sa közös érdek. A késedel-
mes projektek esetleges tör-
léséről pár hónapon belül
születhet döntés. Amíg ké-

sedelmes projektünk folya-
matban van, addig a Széche-
nyi2020 pályázati rendszer-
ben új állami támogatást
nem kaphatunk.

Sárkányha-
jóra gyűjt
Kalocsa

Az egyebek napirend alatt
közt Szabó Balázs arról a jó-
tékonysági kezdeményezés-
ről szólt, amely Bolvári Fer-
dinánd javaslata és fölaján-
lása alapján indult, és egy

saját sárkányhajó vásárlását
célozza. Ötféle támogatóje-
gyet bocsátanak ki: a bronz

öt- az ezüst tíz-, az arany
húsz-, a gyémánt ötvenezer
forinttal gyarapítja a sár-

kányhajó vásárlására szánt
összeget, a platina támoga-
tójegy pedig biankó.

Egyhangú döntések sora


