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Kalocsai
ujsag
KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT

MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN

Kalocsa Szíve

Gőzerővel folynak
az építkezések

Karate
Diákolimpia
Hét kalocsai érem
(13. oldal)
a döntőben

KFC – Kiskőrös
4–0 (1–0)

(12. oldal)

VASÁRNAP ZÁRVA!
VAGY MÉGSEM?

Itt a vasárnap is kinyitó
boltok listája!
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Akkumulátorlopás
miatt vették őrizetbe
Több akkumulátor ellopásával gyanúsítják a kalocsai
G. Krisztiánt, aki több más
vagyon elleni bűncselekményt is elkövethetett.
A Kalocsai Rendőrkapitányság március 5-én 15:50-kor
vette őrizetbe a 32 éves G.
Krisztiánt, lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A férfi a rendelkezésre álló adatok alapján

megalapozottan gyanúsítható
azzal, hogy március 2. és
március 5. közötti időben az
egyik kalocsai bekerített telephelyre bemászott, az ott
lévő traktorból kiszerelt egy
akkumulátort, valamint az ingatlan hátsó részéből két további akkumulátort eltulajdonított.
A férfi más vagyon elleni
bűncselekmények elköveté-

sével is megalapozottan
gyanúsítható.
A rendőrök
őrizetbe vételét követően kezdeményezték a terhelt előzetes letartóztatását – tájékoztatott a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság.

Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár

MÁRCIUSI PROGRAMJAI

Csoportjaink, klubfoglalkozások

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

Idősek klubja—március 11. (szerda) 10 óra
Ébred a természet! (Irodalmi összeállítás)
Helyszín: Szociális Otthon
Angol társalgó—kedd 17 óra

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

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 Erzsébet táncosokról (Emléktábla-avatás után)
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A hölgyeket
ünnepelték a

Szent Kereszt
Kórházban
A Nemzetközi Nőnap megünneplése mindig fontos a
város legnagyobb munkaadójának, a kalocsai Szent
Kereszt Kórháznak az életében, hiszen ez egyben a
város legnagyobb női munkaközössége is.
A hölgy dolgozók ajándékba édességet és üdvözlőkártyát kaptak, dr. Svébis Mi-

hály főigazgató és dr. Horváth Zsolt orvos igazgató
köszöntő szavaival, de szokás szerint a férfi dolgozók
is megköszöntötték munkatársnőiket, akik közül sokan
régi hagyományt követve
szabadidejükben vacsorával,
bulizással folytatták az ünneplést, kisebb-nagyobb
csoportokban.

Szomszédolás a
Hajósi Barokk
Kastélyban

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, 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
KALOCSÁN, a Magyar
László utcában 83
m2-es hőszigetelt,
kertes sorházrész gázkazánnal, melléképülettel eladó. 11 M Ft.
Tel.: 0630/ 594- 8768
KALOCSÁN, a Nefelejcs utcában felújításra szoruló ház, nagy
telekkel eladó. I. ár
4,5M Ft. Tel:
0630/262- 0727
KALOCSÁN, a belvárostól, pár 100 méterre, csendes helyen, eladó egy teljesen szigetelt, felújított, dupla
komfortos családi ház,
új tetőtér beépítéssel,
garázzsal, pincével,
gáz-központifűtéssel
és cserépkályhával.
I.ár: 17,9 MFt. Tel.:
0620/9248-357

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában,
téglaépítésű kertes,
családi ház eladó.
Tel.: 0630/598-0373
HAJÓSON, 400 NÉGYSZÖGÖL KADARKA SZŐLŐ ELADÓ.
Tel.: 0630/417-3620
VEGYES
Ágyneműtartós heverő
eladó. Tel.: 0630/5980373
Nagy körbálás lucernát
vásárolunk készpénzfizetéssel. Csak kiváló
minőségű. szakszerűen tárolt érdekel. Minimális mennyiség 30
bála. Tel.: 0630/3972986, 0630/968-4326
Újszerű 20 db VIDEOTON DC 2050 hangdoboz eladó. Impedancia 8 OHM. Névleges terhelhetőség :
40 W, zenei terhelhetőség 50 W, átviteli

sáv : 45-20000 Hz.
Tel.: 0620/539-8993
SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.hu. Ingatlanközvetítő Iroda Kalocsán
a Városház utcában.
Látó Endre Ingatlanvagyon-értékelő és
közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk kedves ügyfeleinket!
Gyógyászati és Maszszázs központ Uszoda! Nyitva tartás:
minden nap 8:0019:30, 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.

KOSSUTH
UTCAI
HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész, halféleséget a
Kalocsa, Kossuth L. u.
57. szám alatti HALKERESKEDÉSBEN.
Rendelés: személyesen, telefonon:
0678/462-120,
0630/347-5087

ÁLLÁS
A Pelikán Sörbárba
kisegítő munkatársat
keresünk! Iskola vagy
munka mellett is végezhető.
Jelentkezni lehet a sörbárban: Kalocsa Búzapiac tér 9.(Corona Pizzéria)

A környékbeli települések
bemutatkozása: HOMOKMÉGY
A település bemutatása mellett néprajzi és gasztronómiai bemutató is várja az érdeklődőket.
A bemutató ideje:
2015. március 25. (szerda),
18:00 A belépés díjtalan!
6344 Hajós, Jókai u. 2.
Tel: +36 78 504 006
Fax: +36 78 404 078
www.hajosikastely.hu
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.
Készült: Mediaworks kiadó
és nyomda kft.
ISSN 1418-9860
Minden jog fenntartva.
A lapban megjelenő hírdetésekért
felelőséget nem vállalunk
Terjesztési információk:
Megjelenik kalocsa és környékén
8000 példányban
kéthetente16 oldalon
Következő megjelenés:
2015. Április 03.
Lapzárta: 2015. Március 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.
Márc. 19-22.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és
készenléti idő alatt: 0678/462-232
Márc. 23-29.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Szent István kir. út 57. Tel.: ügyelet és
készenléti idő alatt: 06 78 / 462-570 és Tel.: 30 /
9733992

Márc. 30-ápr. 05.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt: 0678/561-032és 0630/9733-992
FOGORVOS
Márc. 21-22. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz
lászló Tel.: 0678/462-534
Márc. 28-29. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária
Tel.: 0678/466-226
Ápr. 03-04. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde
Tel.: 0678/463-223
VÉRADÓNAPOK
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. 21-22.: Dr. Répási Csaba, Szakmár ,
Kárász u. 7. Tel.: 0630/953-5176,
0678/475176
Márc. 28-29.: ifj. Dr. Bajusz István, Dusnok,
Szent István kir. út 23. Tel.: 0630/6454-937
GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:0022:00; Hétvégén és munkaszüneti napokon:
08:00-20:00, Szent Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kossuth L. u. 34-26. Tel.:
0678/564-128, 564-459.
ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezetékes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Kalocsa:
- 5 fő gépi varró
- 1 fő mozgóbolti eladó
- 4 fő szakács
- 3 fő pék,cukrász
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő ruhaipari technikus
- 1 fő ruhaipari termeléselemző koordinátor
- 2 fő pultos
- 6 fő hegesztő
- 7 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
- 2 fő csikós
- 1 fő pincér
- 1 fő ács
- 1 fő kártevőirtó, gyomirtó
- 1 fő esztergályos
- 1 fő húsfeldolgozó
- 1 fő kéményseprő
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi vezető
- 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő rakodógép-kezelő
Solt:
- 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
- 1 fő fejlesztő pedagógus
Dusnok:
- 2 fő asztalos
Harta-Állampuszta:
- 40 fő biztonsági felügyelő
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásajánlatairól a www.munka.hu weboldalon
tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148
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KÖZÉRDEKŰ

EU-s projektek a nyárra Javuló
belvízhelyzet

63 milliárd forintra nyílik meg a pályázati lehetőség

Rideg László a BácsKiskun Megyei Közgyűlés elnöke tájékoztatta
2015. március 9. a járás
polgármestereit, alpolgármestereit, jegyzőit
arról a nyári hónapokra várható EU-s pályázati kiírásról, melyben
az
önkormányzatok
mellett a civil és a vállalkozói szféra is helyzetbe kerülhetnek.
Az önkormányzat kis házasságkötő termében Rideg László elnök, a sajtó
képviselőinek megtartott
tájékoztatón a következőket mondta el:
- A mai napon azért tartunk megbeszélést a kalocsai járás polgármestereinek, mert a célegye-

nesbe kerültek az önkormányzatok azokkal a pályázati pénzekkel, amelylyel a megyei önkormányzat rendelkezik. A
pályázati kiírásra előre
láthatóan a nyár folyamán fog sor kerülni, a
megpályázható összeg
63MD Ft, ez az az öszszeg, amely BKM közigazgatási határain belül
kerül hasznosításra. Ezen
belül természetesen minden önkormányzat, a civil szféra, valamint a vállalkozói kör is pályázhat
az országos összegből.
Nehezebb
körülmény
lesz idén, hogy nem csak
a kalocsai járásból nyújthatják majd be a pályázatokat. Az uniós fejlesztési ciklusok közül ez az

első olyan pályázati forrás az országban ahol a
brüsszeli bizottság engedélyezte a programot,
amelyből kiderült, hogy
az önkormányzatoknak, a
civil szférának, valamint
az egyházaknak nyitották
meg ezt a lehetőséget. A
kkv-k, a vállalati szektor
résztvevői csak az önkormányzatok által megvalósított gazdasági fejlesztések továbbhasznosítására
jelentkezhetnek
majd, tehát direktben
nem pályázhatnak. Októberben változások történtek a megyében is a polgármesterek személyében, akik természetesen
átnézték a kiírási anyagot, bejelentkeztek a megyei önkormányzathoz,
ahol egyeztetik a programjaikat. Nem mindegy
mennyi lesz az az összeg,
amely pl. az óvodai, bölcsődei férőhelyek bővítésére használható majd
fel, és újdonság, hogy
csak ebből a megyei keretből lesz majd mód az
összegeket lehívni az eddigi országos kerettel
szemben.
elena

A már ősszel megjelent
belvízfoltok száma és felületük is csökkent az
utóbbi hetekben, főleg a
széljárásnak jobban kitett
területeken, így a gazdák
végre megművelhetik a
hónapok óta víz sújtotta
területeik egy részét. Ám
vízügyi szakemberek arra
figyelmeztetnek, ha tavasszal sok csapadék hullik, e csökkenés lehet átmeneti is, később újra nőhet a belvizek nagysága.

Az érintett gazdáknak
nagy bosszúság ez. A víz
az őszi vetést tönkreteszi,
a tavaszi munkákat is gátolja, az utána maradó sár
is még soká hátráltatja
azokat. Ez az ára annak,
hogy cserében a talaj vízellátottsága jó, és a szántóföldi kultúráknak nagy
szükségük lesz a talajnedvességre most a biztonságos keléshez, a tartalékokra pedig majd a
nyár hevében.
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Kalocsa Szíve
Gőzerővel folynak az építkezések
A szép tavaszi időjárás kedvez a Kalocsa Szíve program keretében folyó építkezéseknek. Korábban arról érkeztek híradások, hogy a csapadékos őszi és kora tavaszi idő, az átázott, sáros talaj miatt a külső helyszíneken nem lehetett haladni a
munkákkal. Most már végre van miről beszámolni!

Platán:
kezdődhet
a falazás

A turisztikai ügyfélszolgálat mellett interaktív helytörténeti kiállításnak is helyet ad majd a Nagyszeminárium földszintjén a foga-

csiszolja, eltávolítva minden szennyeződést. A téglák és fugák így láthatóak
maradnak, előbbiek a változatos, sárgás-vöröses színükkel is emelve a hangulatot.
Az épület korábbi fölújítása során akadálymentes lift
is létesült itt. Ezzel a pincébe is le lehet majd jutni,
tehát az újonnan létesülő
turisztikai attrakciónak is
jó szolgálatot tesz majd.

Tájház
Az érsekkerti Platán Rendezvény- és Szabadidős Központ
építkezésénél volt legnagyobb a késedelem az időjárás miatt, de néhány hete végre elvégezhették az alapozási
munkákat, és múlt héten elkészült az aljzatbeton alsó rétege is. Erre még több réteg
kerül majd. Hamarosan kezdődhet a következő nagyobb
munka, a falak fölhúzása,
amellyel látványos szakaszba
ér az építkezés.

Borospince:
homokfúvott téglaboltozat lesz

dóközpont, a pincében a
Duna-borrégió borai és
bortermelői mutatkozhatnak be. A pincében és a
földszinten is a nagyobb
építő munkáknak még csak
az előkészületei folynak,
de a kettőt összekötő lépcsőház acél tartószerkezete
már elkészült, bár a lépcső
helyett egyelőre ideiglenesen idehelyezett létrán lehet lejutni a később csoportok fogadására alkalmas, dongaboltozatos pincébe.
Itt a fal egy négyzetméternyi felületén kipróbálták
azt a technológiát, amellyel
később a pince teljes boltozatfelszínét kezelik majd: a
homokfúvásos technológia
a felületet lényegében le-

A tájház nádteteje teljesen
megújult, a tetőfedők már
a múlt hónapban befejezték a munkát. Jelenleg az
udvar térkövezése folyik
antikolt betontéglákkal.
Az épületen még rengeteg
a teendő. A helyreállítás
során a pincére külön
gondot fordítanak. Ezt a
korábban szigeteletlen
pincét most vízzáró beton
aljazattal látják el, és öszszefolyót is létesítenek,
amelyből a szigetelés ellenére esetleg beszivárgó
vizet szivattyúval lehet
majd eltávolítani. Mindezt indokolja, hogy az udvar közepén található kútban a felszíntől alig több
mint egy méterre már

csillan a fény a víz tükrén. Nem véletlenül építettek itt „partos házakat”
eleink.
A Kalocsa Szíve projekthez kapcsolódó beruházásokról szóló körképünket
a következő számunkban
folytatjuk.

Schöfferház: alapozás nehézségekkel
A főutcai, legrégebbi épületet már korábban, most

pedig az Arany János utcai épületrészeket is lebontották, és már az építéshez készülnek. Az építés előkészületeihez tartozik hogy a szomszédos
épületeket aláalapozzák,
ami a vártnál is nagyobb
feladat volt.

Már a tervezésnél is számítottak rá, hogy a szomszédos épületek alapjait
meg kell majd erősíteni.
De az alapok még a vártnál is alacsonyabb színvonalon épültek meg, és a
rájuk húzott falak is nagyon rossz állapotban
voltak. Innen pár méterre
már rendszeresen följött a
víz a valaha a csak egy
kőhajításnyira folyó patakból, így lényegében az
egykori mocsárra tették le
a néhány sornyi téglaalapot. Szerencsére viszonylag közel van a felszínhez
a teherbíró altalaj, az egymás mellé épült házak jól
támogatták egymást mostanáig. Az új épület védelme és a látogatók biztonsága érdekében viszont most a telekhatár
teljes hosszában alá kell
alapozni a szomszéd házakat. Ezzel csak lassan,
szakaszonként lehet haladni, főleg, mivel a falak
is átnedvesedtek, és nagy
darabok szakadoztak le
róluk az alap kiásásának
során. Pedig amíg ezek az
alapok el nem készülnek,
addig nem lehet elkezdeni az új épület alapozását
sem. Egyébként az alapozás elégtelensége miatt
döntöttek az épületfelújítás helyett a teljes újraalkotás mellett a Schöfferház esetében is.
Az új épület a Schöfferhagyaték mellett, modern
művészeti gyűjteménynek
is helyet ad majd, mint arról korábban is írtunk
már.
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Hét kalocsai érem a döntőben

KARATE
DIÁKOLIMPIA
Március 8-án, vasárnap
Szentesen
rendezték
meg a Karate Diákolimpia gyermek, serdülő és
az ifjúsági korcsoportú
lányok országos döntőit,
ahova az előzetes jelentkezéskor rekord létszámú mezőny, több mint
ezer karatéka nevezett.
A három régió – Várpalota, Szentes, Nyíradony
– előcsatározásai után a
fináléban aztán nagy
küzdelemben döntöttek
a résztvevők az érmek és
helyezések sorsáról.
Városunkat tizenhat karatéka képviselte, akik a Kalocsai SE Ciglédi úti edzőtermében készültek fel

hatott. Kupsza Klaudia
(Eperföld) a serdülők középsúlyú mezőnyében vehetett át bronzérmet, míg
gyermek korcsoportban
könnyűsúlyban Bagó Flórián (Belvárosi) és nehéz-

súlyban Tóth Zalán
(Belvárosi)
nyakába egyaránt
bronzérmet akasztottak az eredményhirdetéskor.
A döntőben elért hét
érem fényesen igazolja,
hogy a kalocsai karatékák
Ciglédi úti dozsójában

szisztematikus,
egyben eredményes munka folyik
már hosszú idő
óta, amely egyaránt köszönhető a gyerekek kitartó edzésmunkájának és a szakosztály magasan kvalifikált edzői
stábjának.

Szűcs Zsolt mester vezetésével, de a résztvevők
ezúttal iskoláik színeiben
indultak.
A mieink eredményei a
következők: Bessenyei
Réka (Kertváros), a gyermek korcsoportban szerzett bajnoki aranyat, míg
Mészáros Lili (Nagyaszszonyunk Katolikus Intézmény) a serdülők korcsoportjában diadalmaskodott.
Szűcs Luca (Eperföld) az
ifi könnyűsúlyú lányoknál
ezüstérmet vehetett át az
ünnepélyes eredményhirdetéskor, ugyanitt Dicsa
Dorina (Eperföld) a dobogó harmadik fokára áll-

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

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
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Feltámadás
húsvét előtt
KFC – Kiskőrös 4–0 (1–0)
Remélhetőleg nem éri majd
kritika a fenti cím miatt jelen sorok papírra vetőjét,
ám március 14-én, szombaton valóban feltámadt csapatunk az előző vasárnapi
Bácsalmás elleni produkciójához képeset, ahol gólt
sem tudtak jegyezni a Márton Zsolt vezette mieink.
Ezúttal jóval több odaadással,
nagyobb harcossággal és gólokban is megmutatkozó
eredményesebb játékkal
rukkolt elő a Márton-alakulat, amely teljesen megérdemelten fektette két vállra az
utóbbi évtized egyik leggyengébb Kiskőrösét. Természetesen ez mit sem kisebbíti csapatunk magabiztos, lehengerlő győzelmét, amit jól tükröz-

het a labdabirtoklás aránya és
a kialakított helyzetek száma
is. Szombaton ugyanis valóban kategóriával volt jobb a
KFC ellenlábasánál és valóban haló poraiból támadt fel
az egy héttel korábbi önmagához képest.
A gólok sorát Sára remek
jobb oldali elfutása, majd profi beadása után Keszthelyi
látványos fejessel nyitotta
meg a 28. percben, ami megnyugtatóan hatott csapatra és
közönségre egyaránt.
A második játékrészben aztán
a játék valamennyi elemében
jobb Kalocsa ilyen arányban
is megérdemelte a sikert,
amely a végére már szellemes, majdnem megsemmisítő győzelmet eredményezett.

Az 57.percben Keszthelyi remek kiugrás utáni tökéletesen
időzített helyezett nyesésével
növelte a kalocsai gólok számát (2–0), majd rá tíz percre
Kohány Gábor az eléje kifutó kapust megelőzve rúgott
pazar gólt, amikor labdája
hulló falevélként landolt a léc
alá (3–0).
A 72.percben Vuits Viktor
tört be a védők gyűrűjéből a
kőrösi kapuelőtérbe, amikor a
vendégek portása Tóth Zoltán
felborította. Tizenegyes! A
büntetőt aztán a sértett higgadtan a jobb alsóba helyezte
(4–0).
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Azt
tudtuk, hogy a hazai találkozóinkat – ahol bunkervédekezésbe vonulnak ellenünk vetélytársaink – sokkal nehezebb lesz majd megvívni,

SPORT
mint az idegenbeli összecsapásainkat, ahol van elég területet befutnia a szellőléptű támadóinknak.
De, ha megnézzük ezt a két
mérkőzést, akkor elmondható, hogy mindkettőn, a labdabirtoklást tekintve messze mi
voltunk a jobbak, vagyis minden csapat beáll ellenünk védekezni. Ma végre sikerült látványos gólokat is elérnünk, és
ami nagyon fontos, kapott gól
nélkül hoztuk a mérkőzést.
Ami hiányérzetet okoz, az elsősorban az, hogy agresszivitásban feltétlenül előre kell
majd lépnünk – több labdát
kell szereznünk –, és a kont-

ráknál pontosítani kell majd
játékunkat, hogy eredményesen tudjuk befejezni támadásainkat. Az mindenképpen dicséretes, hogy ezúttal is végig
uraltuk a játékot.
KFC – Kiskőrös 4–0 (1–0)
150 néző, vezette: Tóth S.
Kalocsa: Varga S. – Sára D.,
Réczi V., Vuits A. (Pandúr T.),
Jánosi G. – Farkas T. (Kárpi
R.), Kohány B., Dostyicza D.
(Facskó P.), Vuits V. (Nasz B.)
– Keszthelyi K., Kohány G.
Edző: Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 3–0 a
KFC javára. Gólszerzők:
Nebl E. 2, Zorván Sz.
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Népi Kézműves
Alkotóházak
és Műhelygalériák
II. Országos Hétvégéje
Cél a helyi kézműves termékek,
értékek középpontba helyezése
Az alkotóházak, nyitott műhelyek feladata, hogy e hétvége folyamán saját programokkal jelentkezzenek, ahol
a programban a helyi kézműves termék, érték megjelenhet.
Mindezzel szeretnénk felhívni a figyelmet e házak,
műhelyek létére, hogy megmutathassuk, milyen fontos
értékek hordozói azok a létesítmények, amelyek a tradicionális népi kézművesség
továbbörökítő helyei, az ott

dolgozó mesterek, alkotó
közösségek pedig a megörökölt tudás képviselői és
megújítói.
Az országos rendezvény ez
évben március 27-28-29-én
kerül megrendezésre, amikor országszerte kinyitnak
az alkotóházak, műhelyek és
gyerekek, felnőttek, családok ismerkedhetnek a népi
kézművesség különböző területeivel.
Információ: www.ahazak.hu
www.nesz.hu

Kalocsán a
Fazekas
Alkotóház
várja a
látogatókat
Kalocsa
6300 Kalocsa,
Kunszt József u. 4.
Rendezvény programja,
bemutatása:

Március 27. Péntek:
15-18 óra között Fazekas
mesterség bemutató
Kovács László fazekasmester és Madár Helga fazekas
Március 28. Szombat:
15-18 óra között Fazekas
mesterség bemutató
Kovács László fazekasmester és Madár Helga fazekas
Március 29. Vasárnap:
10-12 óra között Kézműves foglalkozás gyerekeknek a húsvét jegyében.
A foglalkozást tartja: Barcsikné Tercsi Ibolya szövő,

népi iparművész és
Madár Helga fazekas
A programok ingyenesek,
de bejelentkezés szükséges.
Tel: 70/430-5404 vagy
70/430-5403
Az alkotóház és fazekas
műhely mindhárom napon
megtekinthető.
Rendezvény időpontja,
nyitva tartás:
Március 27.-28-án 15-18 óra,
Március 29-én 10-12 óra
pontos helyszíne:
Kovács László fazekasmester
Műhelye és Alkotóháza Kalocsa, Kunszt József u.4.
Honlapcím:
www.fazekasmester.hu

Tomori Pál Városi Könyvtár
márciusban megrendezet programjai

Tudásklub
Március második csütörtökén
a Tudásklub sorozat soron
következő előadására érkeztek a Kalocsai Tomori Pál
Városi Könyvtár olvasótermébe a látogatók. A programsorozat aktuális részében
dr. Bittmann Józsefné a Kalocsai Nebuló EGYMI Apáczai
Csere János-díjas gyógypedagógusa mesélt hivatásának

indíttatásáról és pályájának
csúcsáról az ő Nobel-díjának
megszerzéséről.
Tamás László könyvtárigazgató köszöntője után Csupor
Zsolt Jánosné intézményvezető méltatta rövid beszédében a program vendégét.
A közönségben ülő érdeklődő, kolléga és tanítvány betekintést kapott a kitüntetés története mellett a pedagógus
gyermekkorának eseményeibe, iskoláséveinek meghatá-

rozó élményeibe.
A barátságos hangulatú est
további részében megismerhette a hallgatóság Piroska és
az általa tanított gyermekek
kapcsolatát, az intézmény és
saját életútjának egybefonódó történetét és a hivatás
örömteli és árnyoldalait.

Magyar
Sajtó
Napja
Március idusa a városi
könyvtárban is méltóképpen
zajlott. A Magyar Sajtó
Napja alkalmából idén
március 13-án délután tartott ünnepi összejövetelt a
Kalocsai Tomori Pál Városi
Könyvtár a helyi média

munkatársainak.
A rendezvény házigazdája a
könyvtár vezetője Tamás
László volt. Az ünnepélyen
dr. Bálint József Kalocsa
polgármestere mondott köszöntőt, melyben a helyi
sajtó munkatársaihoz szólt.
Ezután a résztvevők megtekintették a Dózsa György
Gazdasági, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium diákjainak a ‘48as forradalom és szabadságharc emlékére adott műsorát.
A rendezvény hagyományosan vendéglátással zárult.

Kalocsai
Kincsesláda
Március 27-én 16. 30 órakor
(pénteken) Pécsi Sándor és
Pécsi Erzsébet néptáncosokra emlékeznek az egykori tanítványok a Kalocsai Kincsesláda (IX.) c. sorozat keretében, előtte az egykori lakóházuk falára emléktáblát
helyeznek el.
Pécsi Vivien
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VASÁRNAP ZÁRVA!
VAGY MÉGSEM?
Itt a vasárnap is kinyitó boltok listája!
Múlt vasárnap a március
15-i piros betűs nemzeti
ünnep miatt nem nyitottak ki a boltok, most vasárnaptól pedig már a
boltok nyitva tartását
szabályozó új törvényi
rendelkezések lesznek érvényben. Az új szabályok
a hétköznapi nyitva tartást is befolyásolják: reggel hat előtt és este 10
után csak korlátozásokkal lehetnek nyitva a boltok. Kivételt azok a boltok élvezhetnek, amelynek mérete 200 m2-nél kisebb, és azokban a kérdéses időszakokban csak a
tulajdonosok és családtagjai dolgozhatnak. Kalocsán több ilyen is lesz.
A Coop Zrt. kalocsai központjánál érdeklődtünk, és
ott úgy tudják, a térségben
található boltjaik és partnerüzleteik vasárnaponként zárva lesznek. De tudunk több kisebb boltról,
talán nem is mindről, amelyekben továbbra is vásá-

Előfordulhat, hogy egyes üzletek elkerülték figyelmünket,
ezért kérjük olvasóinkat, főképp a kis családi boltok üzemeltetőit, hogy ha tudnak további vasárnaponként nyitva
tartó boltról Kalocsán, akkor értesítsék szerkesztőségünket!
rolhatunk vasárnap.
A Fancsi Csemege (Virág
utca) 7-től 12-ig, az Emese
Vegyeskereskedés (Kossuth Lajos utca 57., a Halbolt mellett) 6-12-ig, a Határ-Bolt (Eperföld utca) 7től 11 óráig nyitva lesz
minden vasárnap.
Az Ambó Kft. ABC-je a
Heller saroknál (Kossuth
Lajos utca és a Pataji út kereszteződése) szintén nyitva lesz vasárnap. Az üzlet

vezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy a döntéssel
megvárják a végrehajtási
rendeletet. Ez várhatóan
lapzártánkkor
kerülhet
nyilvánosságra, tehát annak tartalmát nem tudjuk,
de legutóbbi megkeresésünkkor a boltban már arról tájékoztattak, hogy a
nyitás mellett döntöttek. Itt
azért kellett jobban megfontolni ezt a lépést, mert a
bolt mérete meghaladta a

Keresse irodánkat! 6300 Kalocsa, Szent István u. 32.
Telefon: 06 78 462 012, e-mail: kalocsa@ibusz.hu
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törvényben előírt mértéket.
Ezért kisebb átalakításra
van szükség, amit megfelelő előkészítéssel a szombati zárástól a vasárnapi nyitásig elvégezhetnek. Ehhez
a szükséges lépéseket megtették, így továbbra is 7-11
óráiig fogadnák vásárlóikat
vasárnaponként, de később
a tapasztalatok alapján
még változtathatnak, nyáron esetleg már 6-tól nyitnának.
A Centrum Ital Shop (Kalocsa, Szent István király
út 56.) vasárnaponként 812 óráig és 14-24 óráig
tart nyitva. Ez az üzlet
egyébként az év minden
napján kinyit, így ünnepnapokon is.
A nemzeti trafikok többnyire kis üzletek, bennük a
tulajdonos is szokott kiszolgálni, ráadásul általában a pályázatban vállalták
a vasárnapi nyitva tartást,
ezért valószínűleg ezek
esetében nem lesz változás
a megszokottakhoz képest.
Országos híradások szóltak
arról, hogy sok nagyobb
kereskedelmi egység is talált lehetőséget a törvény
sorai közt, hogy továbbra
is kinyithasson, de híreink
szerint Kalocsán erre kísérlet sem történt. A Spar honlapján megtalálhatóak a
vasárnaponként továbbra is

nyitva tartó üzletek, amelyek közt azonban kalocsai
egységgel nem találkozhatunk. Más nagy kereskedelmi láncok, mint az Aldi,
Lidl, Penny Market kalocsai boltjai a törvény szerint aligha találhattak volna kibúvót. A Tesco egységében van étterem, illetve
kisebb üzletek, köztük patika is. Ettől függetlenül
vasárnaponként a szupermarket teljes komplexuma
zárva tart majd, a gyógyszertár pedig korábban is
csak alkalmankénti ügyeletet adott ilyenkor. A vasárnapi ügyeletek alkalmával
a hátsó, gazdasági bejáratnál tudják kiszolgálni a vevőket. A változás miatt viszont meghosszabbították
szombati nyitva tartásukat,
délután egy óra helyett este
hétig fogadják vevőiket,
hiszen várhatóan szombaton lesz a „nagy roham”, a
teljes hétvégi bevásárlásnak, pár óra alatt kell lebonyolódnia.
Az új szabályozáshoz alkalmazkodva több egység
meghosszabbított nyitva
tartásra állt át a hét többi
napján, már a hónap elejétől. De vasárnapi korlátozás kérdésén túl a kereskedők és a vásárlók is jobban
aggódnak a reggel hat óra
előtti nyitás tilalma miatt,
hiszen sokan hat órára járnak dolgozni.
Ezt a már említett kormányrendelet orvosolhatja,
a törvény szerint ugyanis a
helyi vásárlói igények figyelembevételének érdekében a helyi szabályok,
kivételek kialakításában az
önkormányzatok is jogköröket kaphatnak.

Egészségnap májusban
Munkaértekezlet a tervek egyeztetésére
Múlt szerdán a Kalocsai Szent Kereszt Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI) partnerségi munkaértekezletet tartott a kalocsai Egészségnap kötelező és önként vállalt programelemeivel kapcsolatos egyeztetés céljából. A találkozón
a városi önkormányzat és a különböző együttműködő szervezetek képviselői vettek részt.
A várost Kinyóné Lakatos
Melinda alpolgármester és dr.
Magóné Tóth Gyöngyi, a Kalocsai Kulturális Központ vezetője, az egészségügyi szakmát pedig dr. Vadász Mária, a
kórház főigazgató-helyettese,
dr. Zolyomi Szilárd, a projekt
szakmai vezetője és az EFI
munkatársai képviselték.
A tanácskozást mások mellett
a Szociális Központ, a Roma
Kisebbségi Önkormányzat, a
Magyar Vöröskereszt, a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola munkatársai színesítették ötleteikkel. Abban teljes
egyetértés mutatkozott, hogy
az egészség megőrzését célul
tűző rendezvényt a felnőtt la-

kosság mellett akár egész
családok számára vonzó
programokkal kell vonzóvá
tenni, a szűrővizsgálatok mellett szinte egész napos, tartalmas időtöltést nyújtva.
Nem maradhatnak el a tavalyi egészségnap nagy sikert
aratott rendezvényei, így lesz
egészséges ételek főzőbemutatója, mozgási, sportolási lehetőség, valamint kulturális
programok, sőt városi rajzverseny is. A gyerekekre se
legyen gond: míg a felnőtt
családtagok a szűréseken
vesznek részt, a lurkókat a
Művelődési Ház játszóháza
és kézműves foglalkozásai
várják.

Az Egészségnaphoz tartoznak a dohányzás káros hatásait bemutató, a leszokást segítő programok. A szakemberek ötleteket, megoldásokat
kínálnak a füstölés abbahagyására. Fontos a tüdőkapacitás-mérés, de a személyes
konzultáció még inkább: tüdőgyógyász szakorvos, addiktológiai konzultáns beszélget az egyénre szabott leszokási módokról az arra vállalkozókkal. A talán legveszélyeztetettebb korosztály e
szempontból a középiskolá-

soké, őket a megelőzés érdekében is várják a
szakemberek a füstmentes
napra.
A tervek szerint a május 16án, szombaton tartandó
Egészség- és dohányfüstmentes napnak a Művelődési
Ház (egykori Tiszti Klub) ad
helyet, ahol az emeleti helyiségek lifttel is megközelíthetőek. Kapcsolódó programokra viszont városszerte
számíthatunk: az aerobic a
sétálóutcában, a főzőbemutató a Művelődési Ház udvarán, a véradás a Színház előterében kerül megrendezésre.

A Kubikus parkban
testmozgást ösztönző programok várják a bátrabbakat
sportversenyekkel, vetélkedőkkel.
A rendezvények szervezésére annak idején a végelszámolás alatt álló Kalocsai Városmarketing Kft. kapott
megbízást. A megszűntetésre
ítélt cég képviseletében annak
végelszámolója, Tóth Ágnes
biztosította a jelenlévőket,
hogy a társaság által vállalt
szerződéses kötelezettségek
maradéktalanul teljesítésre
kerülnek. A vállalat végelszámolása nem lehet akadálya a
fontos közegészségügyi cél
teljesülésének.
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Indul a horgász-szezon
Eredményes volt az októberi telepítés
A horgászoknak általában
nem kell külön értesítést
küldeni, hogy megjött a tavasz. Különösebb szervezés nélkül is összetalálkoznak a régi ismerősök a horgászvizek mentén, miután
a horgászok tucatjával lepik el a partot.
A halak ilyenkor, koratavasszal még a mélyebb
vízben vannak. Az idő melegedésével kezdik keresni
a partközeli vizeket. A téli
vermelés után gyorsul
anyagcseréjük, étvágyuk
nagyon jó. Szinte mindent
megesznek, ami a szájukba
fér. Ám az alacsony vízhőmérséklet lelassítja életfunkcióikat, így a kapások
sem intenzívek. Célszerű
finom szereléket használni,
vékony damillal, nagyon
figyelmesen horgászni, és

a kapásjelző kisebb, lassabb mozgására is berántani.
Városunk legkedveltebb
horgászhelyei az Ecetgyár
és a Mátyás király utcai híd
közötti szakaszokon vannak. Ottjártunkkor alig kellett várnunk, hogy lencsevégre kaphassunk egy szép
pontyot. Szinte minden
próbálkozónál sok hal
akadt horogra, ami az októberi telepítés eredményességét mutatja. Aki viszont a konyhára fogja a
halat, az bosszankodhat,
mert egy tucat pontyból jó,
ha néhány megüti a 30 cmes mérethatárt. Ennek ellenére most kell kiélvezni a
horgászat örömeit: egy hónap, és itt a tilalmi időszak!
Vannak olyan kitartó horgászok is, akik a téli idő-

ben sem adták föl, noha akkor viszonylag kevés sikerrel kecsegtet a „csöndes
őrültek” sportja. Pedig a
téli horgászatra is vannak
módszerek: az idősebbek
emlékezhetnek, hogy a
Foktői úti híd melletti részen annak idején micsoda
előszeretettel – és eredményességgel – horgásztak a
szomszédos tiszti házakban lakó orosz fiatalok,
egy szál melegítőben és
tornacipőben hasalva a jó
húsz-harminc centiméter
vastag jégen vágott lék
mellett. Erre jó pár éve
nincs lehetőség az igazán
kemény téli hidegek elmaradása miatt. De az orosz
csapatok távozása után 25
évvel igény is kevés mutatkozna rá.
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Madáretetők a
Gerillakertészektől
Újrahasznosított anyagokból
A gerillakertészeknek a
valaha mások által kihelyezett, de sorsukra hagyott madáretetők szúrtak szemet az Érsekkertben. A télnek ugyan már
vége, de még jól jön a
madaraknak egy kis táplálék-kiegészítés.
A madarak csicsergéséből
tudhatjuk, hogy nászra készülnek a kertek fürge és
szépszavú díszei, vagyis a
fészekrakás, költés utódnevelés fáradságos időszaka
köszönt rájuk. Itt-ott ugyan
már kezdi adni nekik a természet az ajándékait, de
még nem elég gazdagon.
Sem a választék, sem a
mennyiség nem mondható
bőségesnek. Pedig az ered-

ményesség szempontjából
nem elhanyagolható, hogy
milyen kondícióban vágnak neki a „családalapításnak” énekes cimboráink,
ezértnéhány hétig még szívesen fogadják az ember
segítségét.
A gerillakertészek csoportjának egy lelkes tagja, Baranyi Ágnes lett figyelmes
a korábban mások által kihelyezett, használt pillepalackokból készült madártetetőkre, amelyek némelyike üres volt, sok másikat
pedig az el nem fogyott
madáreledel elrohadt maradványai csúfítottak. A
gerillák észrevették, hogy a
hibát az okozta, hogy a madáretetők alját nem lyu-

kasztották ki készítőik, így
azok aljában összecsorgott
a víz, a hólé.
A kertészek most maguk is
készítettek madáretetőket
PET-palackokból,
de
ügyelve, hogy a már megfigyelt hibát ne kövessék el
újra, emellett kitisztították
és lyukasztgatással kijavították a meglévő etetőket
is, és föltöltötték azokat
madáreledellel. A gerillakertészek akciójára két
hete pénteken került sor.
Terveik szerint a jövő télre
jobban fölkészülnek: a madarak élelempótlásába nem
csak az etetési idény legvégén, hanem már az elején
bekapcsolódnak majd, sőt,
a tervek szerint másutt is

A kép illusztrácíó

telepítenek etetőket. A Vajas partján, a Kubikus park
és a piac mellett álló fák
volnának erre a legalkalmasabbak elképzeléseik
szerint.
A szervezők tervei szerint
az akcióba – eddig részle-

teiben még el nem határozott módon – a gyerekeket
is bevonnák, hogy érvényesülhessen a környezettudatosságra, a természet
szeretetére nevelés nem titkolt szándéka.

Kalocsai újság
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Városházi
tudósítások
A múlt heti testületi ülésen
csak három tervezett napirendi pont volt. Mindháromban borítékolható volt
az egyetértés, az érdekesebb kérdések napirend
előtt és után kerültek terítékre.

Napirend
előtt
Simon Zoltán a Kalocsa
Kulturális Központ intézményvezetői pályázata meghirdetésével és a Kalocsa.hu
honlappal kapcsolatban szólalt föl. Emlékeztette a testületet, hogy a február 12-i határozatában legalább öt helyen való megjelentetést írtak elő, a szövegben két módosítással. Tudomása szerint
csak a BónuszPress-ben jelent meg, a kiegészítések
nélkül. Azt kérte, nevezzék
meg azt az öt médiumot,
ahol megjelent a hirdetés. A
Kalocsa.hu portálról elmondta, azon több hónapja
hatályát vesztett információk szerepelnek, például a
város cégeinek vezetőiről.
Dr. Angeli Gabriella válaszként elmondta, a hirdetés
megjelent a város hirdetőtábláján, a honlapján az álláspályázatok közt, a Kalocsai Néplapban teljes egészében, a Petőfi Népében és
a BónuszPress-ben, itt hibásan, de kérték a javítást. Újra
megígérte, hogy a Bónusz
következő számában ismét
megjelenik, immár helyesen, a pályázati határidő lejárta előtt.
Dr. Bálint József a honlappal
kapcsolatban türelmet kért,
az észrevételt mindazonáltal
jogosnak ítélte és megköszönte.

EU-s források 2014-20
Az önkormányzat és a megye
közt kötendő, a 2014-2020
közti Európai uniós fejlesztési ciklus Bács-Kiskun megyei
integrált területi programjának
megvalósítását célzó együttműködési megállapodás feltétele annak, hogy a város a pályázatokon részt vehessen.
A két nappal korábbi járási
szintű megbeszélésen elhangzott: a program Bács-Kiskun
megyében 62 milliárd forint
elosztását teszi lehetővé. A
megyei koordinátor a keretszerződések megkötését, valamint a kiemelt projektek mielőbbi leadását kérte. Kalocsa
esetében a konyhák rekonstrukciója és az óvodabővítés
mindenképp ezek közé kerül. Az ipari park fejlesztéséhez csak 50%-os a támogatás érhető el, míg a többinél
100%, így itt magánbefektetőkkel közös projektek is lehetségesek.
A részvételre természetesen
12 igen szavazat érkezett.

Nem vitás
ügyek
A rendes napirendek közül az
első a Vízimadárpark hasznosítására irányuló pályázatok
elbírálása volt. A fölajánlott
összegek elmaradtak a várttól,
így a polgármester a pályázat
eredménytelenné nyilvánítását indítványozta. A jogi bizottság e helyett a beérkezett
pályázatok el nem fogadását
javasolta. Az előterjesztést a
javasolt módosítással megszavazták, így továbbra is a
Vagyonhasznosítási Kft. üze-

melteti a farmot. A második
napirend reptér egy részterületére, a piactér egy részingatlanára, valamint az önkormányzat harkányi üdülőjére
érkezett vételi ajánlatokról
szólt. A polgármester az ajánlatok elutasítását indítványozta, amit mindhárom esetben
egyhangúlag meg is szavaztak. Harmadik pontban a Kistérségi Start közfoglalkoztatási programról szóló határozatot módosították, a Parkgondozó Kft. vezette részprogra-
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mok sikere érdekében.
A sürgősségi napirendek sem
gerjesztettek indulatokat. A
KalocsaKOM és az önkormányzat közti szerződés módosításával az éves rendszerhasználati díjat a korábbi, kedvezményes ötmillióról tízmillióra emelték. A lépést a KalocsaKOM kezdeményezte.
Egy határozatmódosítással a
Vízimadárpark hasznosításához a Vagyonhasznosítási Kft.
részére adtak át eszközöket és
a közmunkaprogram keretében hét fő munkaerőt.

Egyebek
Egyebek alatt dr. Filvig Géza
a Vigadó soron élő idős, egyedülálló lakosok érdekében
egy új buszmegálló létesítését

javasolta. Bálint József a kérdésről az érintettek és a műszaki osztály bevonásával
ígért egyeztetést.
Az ülés végén többek közt a
polgármester a késedelmes
projektekről, a közelgő kirchheimi útról, a húsvéti ebédosztásról, és a kórház ügyéről
és a Paks 2 induló tájékoztatási kampányáról szólt.
A húsvéti ebédosztás március
28-án 11 órakor lesz, a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat
közösségi háza, Sétálóutca,
Csajdakert, Diego áruház parkolója helyszínein. A polgármester Font Sándor országgyűlési képviselővel a kórházról folytatott egyeztetésén
nagy hangsúlyt kapott a Paks
2 projekttel kapcsolatos
egészségügyi feladatok ellátása.

’48. Március 15.
ÍGY ÜNNEPELT KALOCSA
Gyermekrajzverseny
’48-49
emlékére

Köszöntőt dr. Bálint József polgármester mondott, majd a Dózsa
György Szakközép- és
Szakiskola diákjai adtak
műsort. Végül állófogadás várta a megjelent saj-

dr. Bálint József polgármester, pohárköszöntőt
Markó László, a Múzeumbarátok Köre elnöke
mondott, verset szavalt
Romsics Imre. A Kalocsa
Kamarakórus, valamint a
Jóbarátok Férfikar énekével járult hozzá az est fényéhez.

Városi ünnepség koszorúzással

Péntek délelőtt a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat közösségi házában
rendeztek gyermekrajzversenyt általános iskolásoknak. A versenyen nem
cigány gyerekek is szép
számmal indultak. Első
helyezett Jávor Molli,
második Simon Kitti, harmadik Kővári Dávid Sándor lett, Sztojka Zoltán
Kevin különdíjat kapott.
A zsűrit Kiss István vezette, aki az önkormányzati elnöknek valaha tanára is volt, most pedig a
rendezvényre néhány képét is elhozta.

Magyar
Sajtó Napja
Városunk hagyománya,
hogy a Magyar Sajtó
Napja alkalmából a helyi
média munkatársainak
ünnepi összejövetelt tartanak a Tomori Pál
Könyvtárban. Erre pénteken délután került sor.

tómunkásokat a VINTEGRO Pinceszövetség,
a Menza Kft., Bellán Tamás őstermelő és a Bio
Drog Berta Kft. jóvoltából.

Koszorúzás
után ’48-as
vacsora a
múzeumban
Az ünnep előestéjén,
szombat este fáklyás felvonulást tartottak a Múzeumbarátok Köre szervezésében. Az ünneplők a
Viski Károly Múzeumtól
Petőfi és Kossuth Negyvennyolcasok terén álló
szobraihoz vonultak fáklyákkal, ahol a Himnusz,
illetve a Szózat közös eléneklése után koszorút helyeztek el a szobrok talapzatán, majd a múzeumhoz tértek vissza. Ott
műsor és vacsora következett. Ünnepi beszédet

Kalocsa Város Önkormányzatának a Negyvennyolcasok
terén, a Batthyány-kormány szoborcsoportnál
rendezett megemlékezése
a Kalocsai Liszt Ferenc
AMI Fúvószenekarának
térzenéjével kezdődött.
A Kertvárosi Általános
Iskola tanulóinak műsora
a Himnusz eléneklését
követően Petőfi naplójának segítségével idézte
föl a ’48 március idusán
történteket.
Dr. Filvig Géza önkormányzati képviselő ünnepi beszédében az összefogás fontosságát hangsúlyozta. A ’48-as ifjúság
ereje is abban gyökerezett, s ezt példaértékűnek
nevezte. Csak a jó szándék mögött összefogva
lehet eredményeket elérni. Végül meggyőződésének adott hangot, hogy
Magyarországon a sok
nehézség ellenére is van
jövő, érdemes itt élni,
dolgozni, családot alapítani. Jó a történelmi hőseinkre visszaemlékezni, és
jó magyarnak lenni.
Aznap délelőtt hagyományaink szerint városi sza-

valóverseny volt, ennek
győztesei itt is elmondták alkalomhoz illő versüket. A megemlékezés
koszorúzással ért véget,
amely a Szózat eléneklésével zárult.
A hivatalos ünnepély után
már csak a Városi Tanács
1848. március 22-i hatá-

rozatának: végrehajtása
maradt hátra. Ez előírja:
„az úrbéri termények
megszüntetése emlékezetére az uccán 20 akó bor
a népnek kiosztassék”.
Erre a Sétálóutcában került sor.

