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Kalocsai Tomori Pál
Városi Könyvtár
ÁPRILISI PROGRAMJAI
Április 9. (csütörtök) 16.30 óra
BABA-MAMA KLUB
Tavaszi játszóház

Április 9. (csütörtök) 16.30 óra
KÖLTÉSZET NAPJA 2015.
Vendégeink: A Kalocsai szó és kép c. antológia
szerzői

Április 13. (hétfő) 16 óra és 17 óra
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SZABADEGYETEM V.
MŰTEREMLÁTOGATÁS
Házigazda: Dargay Lajos szobrászművész
(Látogatási szándékát a könyvtárban jelezze!)

Április 16. (csütörtök) 16.30 óra
KALOCSAI ALKOTÓK KÖRE
Köszöntjük a 70 esztendős Kiss Istvánt

Április 17. (péntek) 17 óra
KAKAÓ-PARTI alsó tagozatos gyermekeknek
Diavetítés

Április 23. (csütörtök) 16.30 óra
BABA-MAMA KLUB
Mit kell tudni a város óvodáiról?
Vezeti: Katus Györgyné
Kalocsa Város óvodájának és bölcsődéjének
vezetője

Április 23. (csütörtök) 16.30 óra
TUDÁSKLUB - KÖNYV NAPJA
Fórum a könyvről, közreműködnek:
Vörös Andrásné tanár, Vörös István szerkesztő,
Torgyik Tamás tanár-könyvtáros,

Horváth Kamilla gim.tanuló
Fórumot vezeti: Tamás László könyvtárigazgató

FELHÍVÁS NAGYIKNAK!
Ismételten indítunk számítógépes tanfolyamot
kezdők részére.
Jelentkezési határidő április 10. (78/462-236)

CSOPORTJAINK,
KLUBFOGLALKOZÁSOK
Idősek klubja—április 15. (szerda) 10 óra
Húsvéti népszokások, versek és novellák az ünnepről
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
Jobb Veled a Világ Klub—április 24. (péntek) 17
óra
Vezeti: Firák Lászlóné
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Féltáv
Jó ütemben épülnek
az új lakóotthonok
A Malom Utcai Szociális
Otthon kiváltására több
épület-felújítás, átalakítás mellett két vadonatúj
lakóotthon is épül Kalocsán.
A Martinovics utcában a
„kolesz-pályán”, a rendőrség melletti konditeremmel
szomszédos, korábban üres
telken épül az egyik, hátsó
szomszédságában, az egykori Hunyadi Kollégium
udvarán a Mócsi utcáról
megközelíthető,
eddig
szintén beépítetlen területen épül a másik új otthon.

Az előbbinél kívül már
csak az utolsó simítások
vannak hátra, az utóbbinál
talán épp most vágnak a
nehezébe.
A Martinovics utcai épület
kívülről vakolva, festve,
körülötte burkolt felületek
térkövezése és a tereprendezés is megtörtént már, és
elkészült a kerítés is, így itt
már csak a belsőépítészeti
munkák és a parkosítás
maradt hátra, a Mócsi utcai
épületnél pedig talán e
percben is folynak az alapozási munkálatok.

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, a Magyar
László utcában 83 m2es hőszigetelt, kertes
sorházrész gázkazánnal, melléképülettel eladó. 11 M Ft. Tel.:
0630/ 594- 8768
KALOCSÁN, a belvárostól, pár 100 méterre,
csendes helyen, eladó
egy teljesen szigetelt,
felújított, dupla komfortos családi ház, új
tetőtér beépítéssel, garázzsal, pincével, gázközpontifűtéssel 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.: 060/5980373
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 : 4520000 Hz. Tel.:
0620/539-8993

ELADÓ! Philips, kombinált, alul fagyasztós
hűtőszekrény. Ár:
10.000 Ft. Érd.:
0630/341-9121
SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.hu. Ingatlanközvetítő Iroda Kalocsán
a Városház utcában.
Látó Endre Ingatlanvagyon-értékelő 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.

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)

Információ: Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 22.
Tel.: 78/462-236 www.kalocsakkk.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.
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A lapban megjelenő hírdetésekért
felelőséget nem vállalunk
Terjesztési információk:
Megjelenik kalocsa és környékén
8000 példányban
kéthetente16 oldalon
Következő megjelenés:
2015. Április 17.
Lapzárta: 2015. Április 10.
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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
AAz ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől
– péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készenléti szolgálat
22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 19:00 – 22:00, majd ugyanúgy 22:00 – 08:00-ig
Vasárnap és Ünnepnap: 08:00 – 22:00, és ugyancsak a készenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
A Készenlét időtartama: minden nap (Vasárnap és Ünnepnap is): 22:00-tól másnap reggel 08:00-ig, tart.
Ápr. 03- 05.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bátyai
út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt: 0678/561032és 0630/9733-992
Ápr.06-12.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Ápr. 13-19.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,

Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
FOGORVOS
Ápr. 03-04. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária
Tel.: 0678/466-226
Ápr. 05-06. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló
Tel.: 0678/462-534
Ápr. 11-12. 09:00-12:00: Dr. Juhász Katalin
Tel.: 0678/465-254
VÉRADÓNAPOK
Április 13. 09:00-12:00: Egyesületek háza,
Hajós Köztársaság tér 3.
Április 14. 10:00-13:00: Művelődési ház, Dusnok, Köztársaság u.2
Április 20. 13:00-16:00: Óvoda, Kalocsa, Kunszt
u.10.
Április 27. 9:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa,
Hunyadi u. 82.
ÁLLATORVOS
Ápr. 11-12.: Dr Koch Róbert, Hajós, Sallai
u.15. Tel.: 0630/815-7613
Ápr. 18-19.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa,
Nagy J. u. 22. Tel.: 0630/338-0976
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
- 2 fő szakács
- 1 fő pék-cukrász
- 1 fő ruhaipari technikus
- 1 fő ruhaipari termeléselemző
koordinátor
- 6 fő hegesztő
- 7 fő szerkezetlakatos
- 2 fő bolti eladó
- 1 fő irodavezető
- 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 ács
- 1 fő kártevőirtó, gyomirtó
- 2 fő esztergályos
- 1 fő húsfeldolgozó
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari segédmunkás
- 1 fő kéményseprő
- 1 fő állatgondozó
- 1 fő takarító
- 2 fő tampon- és szitanyomó munkás
- 1 fő web-programozó
- 3 fő üzletkötő ügynök
- 2 fő bádogos
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő rakodógép-kezelő
Solt:
- 1 fő mezőgazdasági gépjármű szerelő
- 1 fő traktorvezető
- 1 fő rakodómunkás
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő postai kézbesítő
- 1 fő fejlesztő pedagógus
- 1 fő bolti eladó
Dusnok:
- 2 fő betanított gépi vakoló
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásajánlatairól a www.munka.hu weboldalon
tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148
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KÖZÉRDEKŰ

Hétköznapi nyitva tartás, Béremelés
vasárnapi zárva tartás a kalocsai

Tájékoztató a Városházán
Múlt héten a Városháza
kis házasságkötő termében Lakó Anita, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, megbízott felügyelőségvezetője és dr. TóthKovács Ádám kalocsai aljegyző tartott tájékoztatót
a „vasárnapi nyitva tar-

tásról”, vagyis a kiskereskedelmi szektorban a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény
rendelkezéseiről.
A Kereskedelmi és Iparkamara és az önkormányzat
közös szervezésében megvalósult előadáson az érin-

tett kereskedők, önkormányzati képviselők, valamint a sajtó is megjelent. Az
érdeklődők pontos tájékoztatást kaptak a törvény hatálya alá tartozók köréről és
a kivételekről, a vállalkozók
bejelentési kötelezettségeiről, illetve a törvény betartásának ellenőrzésről is.
A reggel hat előtti nyitva
tartás tilalma a hétköznapokra is kiterjed, ez sok hajnalban dolgozni járót kellemetlenül érint. A felügyeletvezető elmondta: a kamara
javaslatot terjesztett a kormány elé, hogy a reggeli
nyitás legkorábbi időpontja
hajnal fél öt legyen. Így a
hatra munkába járók is
megvásárolhatnák a friss
reggelirevalót.

önkormányzat
hivatalában
A városi önkormányzat által egy fordulóban elfogadott 2015. évi költségvetés
a polgármesteri hivatal dolgozóinak 10%-os béremelést irányoz elő. A rendelettervezet vitája során az ellenzék sem bírálta a béremelést, annak mértékét
sem vonták bírálat alá,
amihez nagyban hozzájárulhat, hogy a hivatali
munkavállalók már jó ideje, legalább hat éve nem
kaptak béremelést a törvényben előírt, köztisztviselőkre vonatkozó bértábla
szerinti kötelezőn kívül. A

béremelést most január 1jéig visszamenőleg végrehajtották, amiről a dolgozókat hivatalosan is értesítették.
Azt ugyanakkor több képviselő kifogásolta, hogy az
előterjesztés a költségvetési egyensúly megőrzése, a
pályázati önerők biztosítása végett ingatlanok eladását irányozza elő.

4

Kalocsai újság

KÉZILABDA:

Városi
szavalóverseny,
Március 15.
Több mint félszáz versenyző
Március idusán a Szent István Gimnázium dísztermében és tantermeiben rendezték meg a városi szavalóversenyt. A házi versenyekről továbbjutott 53 versenyző
a kötelező Petőfi vers mellé egy szabadon választott költemény előadásával készült.
– A város hagyományai szerint a kategóriagyőztesek jutalma volt, hogy versüket
a városi megemlékezésen is elszavalták.
A 3-4. osztályosoknál a Fekete Rózsa (Eperföldi), Lengyel
Lívia (Belvárosi), RezákSzabó Anna (Katolikus),
Szombati Edina (Kertvárosi)
tanárnők alkotta zsűri Elamin
Hanna (Eperföldi) szavalatát
ítélte legjobbnak. A második
helyet Rideg Árpádnak
(Kertvárosi), a harmadikat
Holló Biankának (Belvárosi)
ítélték. Itt a Szeget szeggel
című költemény volt a kötelező vers.
Az 5-6. osztályosok a CsataA kilenc oktatási intézményé- valatukat. A zsűrizés felada- dalt adták elő kötelezőként. A
ből érkezett résztvevőket a tait Feketéné Tóth Tímea szavalatokat a Buresné Andszervező Kalocsa Kulturális (Kertvárosi), Katona Éva rás Szilvia (Katolikus), KereKözpont és Könyvtár megbí- (Belvárosi) Simáné Hodován kes Lajosné (Nebuló) Szvézott vezetőjeként dr. Magóné Éva (Eperföldi), Tóth Edit tek Klára (Eperföldi), valaTóth Gyöngyi köszöntötte.
(Katolikus) vállalta. Első Var- mint Varga Kinga (KertvároAz Eperföldi, a Fényi Gyula ga Violett (Katolikus), máso- si) alkotta zsűri rangsorolta.
Általános Iskola Belvárosi, dik Ék Bertalan (Kertvárosi), Döntésük nyomán itt első
valamint Kertvárosi Általá- harmadik pedig Varga Kira Horváth Márkó (Katolikus),
második Mészáros Loretta
nos Iskolája, a Katolikus (Eperföldi) lett.
Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium Kalocsa intézménye, a Nebuló EGYMI, a
Kalocsai Gyermekotthon, a
Kossuth Zsuzsanna Humán
és Kereskedelmi Szakközépés Szakiskola, a Dózsa
György Szakközép-, Szakiskola és Kollégium és a Szent
István Gimnázium képviseletében érkezett diákok öt korosztályban versenyeztek. A
kategóriák dobogósai könyvutalvány-jutalomban részesültek.
Az 1-2. osztályos szavalók
kötelezője A tintásüveg című
vers volt. A legkisebbek a
díszteremben adták elő sza-

ELHALASZTOTT

VERESÉG

(Eperföldi), harmadik pedig
Varga Zsófia (Belvárosi) lett.
A 7-8. osztályosok mezőnyéből az első helyet Tóth Sarolta, a másodikat Greksa Karina, a harmadikat Szabó Mirjam Noémi szavalatáért ítélte
oda a Jakabné Csóti Csilla
(Katolikus), Romsics Imréné
(Kertvárosi), Ruppáner János
(Eperföldi), és Szakács Erzsébet (Nebuló) pedagógusok
alkotta zsűri, mindhárman a
Belvárosi iskola tanulói. E
korcsoport versenyzőinek kötelező verse a Magyar vagyok című költemény volt.
A középiskolások közt tizen-

két tanuló versengett. Kötelezőjük a forradalom költőjének 15-dik március, 1848
című verse volt. A zsűrizés
feladatát Bedő Lénárd (Gimnázium) Dudásné Palotai Tímea (Katolikus), Ruppáner
János Péterné (Dózsa
György) és Szabadiné Huszka Éva (Kossuth Zsuzsanna)
látta el. Döntésük nyomán
Szintai Vivien első, Máté
Cintia második, Boros Kinga
a harmadik helyen végzett,
mindhárman a Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi
Szakközépiskola,
Szakiskola tanulói.
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SPORT

Még az őszi szezonból
elhalasztott találkozóját
játszotta le március 27én, pénteken este a Kalocsai KC női csapata a
Városi Sportcsarnok
arénájában, ahol ellenfele a listavezető halasi
hölgykoszorú volt.
Az előző heti Majsa elleni nagyszerű siker után
bizakodva várta a csapat,
a szakvezetés, de a törzsszurkolók is a folytatást,
ám aki ott volt, az láthatta, hogy méretes zakót
szabott ránk a halasi
amazonhad már a találkozó első etapjában is. A
20. percben ugyanis 3–14

volt az állás, de félidőre
már tizenkettőt tett közé
a halasi armada (9–21).

A folytatásban tovább
tartott a macska-egér
játék, miközben volt,
amikor már tizenhétre (!)
nőtt a különbség (15–32
az 50.percben). Régen
várta már ennyire a végét

játékos és szurkoló egyaránt, ezen az estén sajnos megszorítani sem
tudtuk a rutinos kézisekből verbuválódott halasiakat.
Csapatunk így 15 mérkőzés után, 5 győzelemmel és 10 vereséggel a
11 csapatos mezőny 8.
helyén áll, aminél azért
többet reméltünk a szezon kezdetén, az előző
évi eredmények alapján.
KKC – KB Autoteam
19–37 (9–21)
50 néző, vezette: Járdi
Á., Turák L.
Kalocsa: Kiri M. – Tóth
G., Bómancz B., Bors R.
2, Holló B., Alföldi B.
11, Schuszter D. Csere:
Deák M. (k.), Kapitány
N. 2, Böde V. 3, Szvétek
K. 1, Perity V., Iván P.,
Pénzes K. Edző: Kanalas Norbert.
Hétméteresek: 2/2, illetve 3/1. Kiállítások: 0, illetve 4 perc.

TÁJFUTÁS
Nyolc év után újra tájfutóversenyt rendeztek a
szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum területén, ahol március 28-án,
népes mezőnyök indultak
az egyes kategóriákban.
A rajtvonalnál ott voltak
a Kalocsai SE versenyzői is, akik váltakozó sikerrel teljesítettek az
egyes korcsoportokban.
Eredményeik a következők: az F21Br – kategóriában Spiegl Máté a dobogó harmadik fokára
állhatott. F40B-en Kovács János a rangot adó
negyedik helyen zárta a
versenyt. F35A-ban Szőke Norbert tizenharmadik, még ugyanitt Kiss
Gábor tizenhatodikként
ért célba.
A Skanzen festői környezete felejthetetlen
élménnyé varázsolta a
viadalt a résztvevők
számára
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Döntetlen a
listavezetővel
KFC – KHTK 1–1
Március 29-én, a listavezető Kiskunfélegyháza rohamosztaga látogatott
hozzánk, amely alakulat
az ősszel 4–0-ra leiskolázott bennünket. Így, itt
volt a visszavágás lehetősége fiaink számára, ám
azt mindenki tudta, hogy
a szezon legnehezebb találkozója vár a Mártontanítványokra ezen a vasárnapon.
Az ellenfélről azért tudni illik, hogy a bajnokság során
a kalocsai fellépésig hétszer (!) is diadalmaskodott idegenben, melyek
közül öt alkalommal még
gólt sem kapott – Halason
0–7, Tompán 0–3, Soltvadkerten 2–5, Kiskőrösön 2–

4, Hartán 0–9, Kecskeméten 0–4, Kecelen 0–5
(ugye, ez azért nem akármilyen eredménysor – A
szerk.).
De visszatérve a kalocsai
derbire, sajnos már rögtön
az elején gólt kaptunk. A
7. percben ugyanis egy
jobb oldali sarokrúgás után
a rövidre belőtt labdánál
egymásra vártak a mieink,
a lepattanót pedig Sándor
három méterről a hálónkba
pofozta (0–1). Valahogy az
ellenfél nagyobb elánnal
játszott, vehemensebb volt
a párharcok megvívásánál,
a mieinknél láthatóan jobban akartak. Ennek ellenére a
20. percben egy nagybedobás
utáni kipattanót Réczi bom-

bázott kapura, a labda pedig végigkorcsolyázott a
felső kapufán. A lefújáskor
csapat és közönsége is úgy
érezte, hogy ezt a félidőt bizony odaajándékoztuk a
vendégeknek.
A második játékrészben aztán már egy győzelemre
éhes Kalocsa futott ki az
arénába, amely jól láthatóan presszió alatt tartotta ellenfelét. Sajnos nem volt
igazi átütő erő támadójátékunkban, de azért a meccs
finisére csak kiérdemeltük
az egyenlítést. A 86. percben Kohány Gábor tört be
az oldalvonal felöl a vendégek büntetőterületére, amikor felborították. Tizenegyes! Az ítéletvégrehajtó
is ő volt, higgadtan vágta
félmagasan a félegyházi
ketrecbe a labdát (1–1).

SPORT
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Gratulálok a csapatnak a pontszerzéshez. Az élet visszaadta azt a tizenegyest, amivel az előző héten sújtott
bennünket. Úgy gondolom,
hogy méltó ellenfelei voltunk a listavezetőnek. Sajnos egy félidő előnyt adtunk nekik, ezért fokozottan kértem a srácokat a
szünetben az odaadóbb játékra. A látottak alapján elmondhatom, hogy maradéktalanul megfogadták az
intelmeimet, mert a második játékrészben már na-

gyon nagy fölényben játszottunk. Az akarásnak aztán meglett a gyümölcse is,
hiszen jogos tizenegyesből
kiegyenlítettünk a tabellát
vezető éllovas ellen.
KFC – KHTK 1–1 (0–1)
200 néző, vezette: Ámán
Kalocsa: Varga – Sára,
Réczi (Kárpi), Vuits A., Jánosi (Márkus) – Vuits A.,
Kohány B., Nasz (Farkas
T.), Dostyicza – Keszthelyi, Kohány G. Edző: Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 1–0 a
vendég Félegyháza javára.
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Buborékok a sétálóutcában
Kalocsai ovisok százai fújták

A gyerekek számára kitűnő
szórakozást nyújtó programnak felnőttek számára is fontos üzenete volt: a színjátszó
buborékokkal az ovisok vizeink védelmének fontosságára
figyelmeztettek. Az akcióra a

kalocsai „Öko-pont létrehozása – fenntarthatóbb életmóddal egy zöldebb Kalocsáért” című pályázat keretében került sor. A program néhány nappal a Víz Világnapja előtt ezzel indította a „Szí-

nek hete” fantázianevű népszerűsítő, tudatformáló kampányát.
A sétálóutcán megtartott, vidám akcióra március 18-án
délelőtt 10 órakor került sor.
Az egybegyűlteket Bolvári
Ferdinánd önkormányzati
képviselő köszöntötte, aki
gyakorló apaként a gyerekek
nyelvén a környezettudatos
életmódról
szólt.
Házi feladatként Bolvári
ideje: 2015 március 30- április 10.
Ferdinánd azt
adta föl a ki- Nyitás: április 11. szombat 08:00 fém szerkezet.
csiknek, hogy Karbantartási munkák:
Nagymedence:

„Múltunk kötelez a méltó folytatásra” (Teleki Pál)

A 250. tanév
A Kalocsai Szent István Gimnázium
ebben a tanévben ünnepli fennállásának
250 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból ünnepi események színesítik az
intézmény hétköznapjait.
Eseménydúsnak ígérkezik az István
napi eseménysorozat április 16-17-én.
Immár hagyomány, hogy ekkor kerül
sor a színjátszó csoportunk bemutatójára, akik ebben az évben a Liliomfit viszik színre dr. Deákné Tóth Veronika tanárnő rendezésében. A diákok pályamunkáiból készült tudományos előadások remélhetőleg most is nagy érdeklődésre tarthatnak számot. 17-én 11 órakor Lakatos György, Liszt-díjas fagottművész rendhagyó tanórája teszi fel a
képzeletbeli koronát a rendezvényre.
Hagyományosan megkoszorúzzuk
Szent István király szobrát a templom előtt, majd az ún. „flashmob”
következik, amely jellegéből adódóan egyelőre titok.
Az István napok utolsó felvonása az a
kerti parti lesz, amelyen megtelik az iskolaudvar bográcsokkal, ugyanis az
osztályok közösen főznek, együtt szórakoznak, esetleg táncra is perdülnek a
piknikezés közben.
Április 23-án 15 órakor lesz az ünnepélyes megnyitója annak a sporttörténeti kiállításnak, amely a gimnázium di-

legyenek bátrak figyelmeztetni a felnőtteket, ha az utcán
„elhagyják” használt papírzsebkendőjüket, esetleg elejtik cigarettacsikkjüket.
Bár a képviselővel folytatott
tanulságos, interaktív eszmecsere láthatólag szórakoztatónak bizonyult, azért senki
sem volt szomorú, amikor
végre elérkeztek a legizgalmasabb pillanatok: végre ki-

nyithatták a gyerekek a száz
meg száz buborékfújót, és
szemvillanás alatt telefújták
az utcát a buborékokkal,
amelyek úgy szálldostak körülöttük, mint megannyi pillangó.
De a nagy vidámság közben
se feledjük: a szép, színes, de
pillanatok alatt elpattanó buborékok az egyre inkább fogyatkozó és ezáltal még inkább fölértékelődő vízkészletünk sérülékenységére, tudatos megvédésének szükségességére figyelmeztetnek!

ákjainak sportolói múltját szeretné felidézni fényképes tablók, érmek, egyéb
dokumentumok segítségével. Várjuk
mindazokat, akik az elmúlt években,
évtizedekben szerepet játszottak a Szent
István Gimnázium sportéletében, tiszteljenek meg bennünket a megnyitón.
Április 25-én 9 órától indul a jubileumi
év tiszteletére rendezett sakkverseny.
Május 9-én 10 órakor a Szent István
Gimnázium Baráti Körének újabb találkozójára hívjuk, várjuk tisztelt vendégeinket a jezsuita templomba.
EZZEL VÉGE?..Nem, nem..
A tanév befejeződik ugyan, de a jubileumi év még nem ér véget. Számos tervünk mellett vár még ránk egy Esztergomtól Kalocsáig húzódó kenutúra, egy
nagyszabású iskolatörténeti kiállítás és
egy évzáró ünnepség, amely méltó befejezése lesz ennek a rendezvénysorozatnak.
Szerkesztés alatt áll a Kalocsai
Szent István Gimnázium tablók
könyve c. kiadvány, amely tartalmazza majd az intézményben fellelhető tablók képét, valamint az osztályok névsorát 1926-tól napjainkig.
Készül már az „István Plakett” kitüntetettjeinek arcképcsarnoka is.

Uszoda karbantartás

Medencék körüli csempézett
felület fugázása hiányok pótlása.
Medencék fugázása, csempék
pótlása.
Termál medence: mozaiklapok
pótlása fugázása.
Javító festések: falak, termál

vízcsere, savval tisztítás.
Gépészet ellenőrzése, hőcserélők
karbantartása, tisztítása.
Nagytakarítás: Öltözök,
folyosók egyéb helyiségek fokozottabb kitakarítása, munkák utáni
takarítás.
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Folyamatban a
közvilágítás
korszrűsítése
Ez csak annak hír, aki nem mozdul ki otthonról, hiszen városszerte mintegy tucatnyi kosaras autó legénysége szinte egyszerre látott neki a városi közvilágítás világítóberendezéseinek cseréjéhez. Múlt hétfő
óta városszerte találkozhatunk a munkásokkal, akik
mintegy háromezer utcai lámpánkat cserélik korszerűbbre.
A több alvállalkozó kötelékében dolgozó munkások
kosaras autónként 3-4 fős
brigádjai szűk fél óra alatt
végeznek egy-egy lámpa
cseréjével, így néhány hét
alatt végeznek a munkákkal.
A beruházás keretében
mintegy háromezer új

LED-es világítótestet szerelnek föl. Ezek lámpatestből és a fényforrásokból
álló kompakt egységek. Az
egységenként 8-24 apró
LED fényforrás által kibocsátott fényt egy-egy kis
fénytörő prizma irányítja,
arányosan több fényt juttatva oda, ahol ez szüksé-

Kalocsai újság
tékonyságnövekedés a város villanyszámlájában látványos változást eredményez majd.
A lámpák a Tungsram
Schreder Zrt. modelljei,
részben hazánkban, rész-

ben Spanyolországban készültek. A beruházást kivitelező fővállalkozója az
E’lios Innovatív Energetikai Zrt., amely több város,
így Pécs közvilágítás-korszerűsítését is végezte.

ges, például az úttestre.
Mellettük huszonöt nagynyomású nátriumlámpa átalakítására is sor kerül.
A legkisebbek a 10W-os, a
legnagyobbak 115 W teljesítményfelvételű berendezések. Utóbbiak a nemrég
széles körben használt
„százas villanykörtéknél”
alig fogyasztanak többet,
ám azok 1340 lumenes fényerőssége eltörpül a most
beszerzett LED fényforrások 12.100 lumen fényárama mellett. Ez a hagyományos technológiákhoz viszonyítva nyolcszoros ha-

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

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
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Megnyílt a Kalocsa-Art kiállítása
Fődíjas: Bukor Tibor Változások
Múlt pénteken délután öt órától tartották az idei Kalocsa-Art megnyitóját. A tárlaton huszonhét művész
alkotásai láthatóak.

a Városi
Galériában

A pénteki megnyitó Csupor
Balázs és Greksa Hanna közreműködésével kezdődött.
Dr. Bálint József polgármester távollétében üdvözletét dr.
Magóné Tóth Gyöngyi közvetítette. Köszöntőt mondott
a házigazda szerepét betöltő
Romsics Imre, a Viski Károly
Múzeum igazgatója, hiszen a
galéria intézményileg már a
múzeumhoz került.
A kiállítás fődíjasa Bukor Ti-

A megnyitóra érkezők számos újdonságot tapasztalhattak, vagy értesülhettek arról
a Romsics Imre által elmondottakból. Ami látványos:
korábban befalazott ajtót
nyitottak a szomszédos iskola felé, így már van mód
mosdóhasználatra is. Cserébe az iskola is tarthat rendezvényeket a teremben. A galéria nyitva tartása is módosul némileg, november elsejétől március 14-ig hétfőn kívül vasárnap is szünnap lesz.
Hamarosan új információs
táblákat is kihelyeznek, és
heteken belül elkészül az a
modern
riasztórendszer,
amely a már szinte bármilyen kiállítás befogadását lehetővé teszi.

bor lett, a nyertes képének
címe: Kendős néni. A szakmai elismerés mellett újdonság, hogy a helyszínen a közönség is szavazhat a neki tetsző művekre. További újdonság, hogy az idei Kalocsa-Art
seregszemle anyaga már
nyomtatott formában is megjelent. A kiadvány a kiállítás
helyszínén is beszerezhető. A
kiállítás május 24-ig várja a
látogatókat.

Fődíjas: Bukor Tibor

Fotók: Korona Rádió
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Városházi
tudósítások
A múlt csütörtöki testületi
ülésen döntöttek egyes szociális ellátások díjának emeléséről, fogorvosi körzetek
fölosztásának változásáról,
sürgősséggel döntöttek két
telek fölajánlásáról az államnak új börtönkapacitások létesítéséről, vitáztak a
megyei területfejlesztési
programon való részvételünk, illetve annak keretében javasolt kiemelt projektjeink kérdéséről, de a
legfontosabb kérdés egy
sürgősséggel tárgyalt, közel
24 milliós telekeladás volt.
A bölcsődei, óvodai, általános
iskolai térítési díjak egy részének 5%-os emelését, a felnőttek szociális állátásával összefüggő díjak 10%-os emelését
főleg az indokolta, hogy azok
hosszú évek óta változatlanok
voltak. A bölcsődei gondozá-

si díj továbbra is díjmentes
marad. Kiss Csaba jegyző az
előterjesztést azzal is alátámasztotta, hogy az ellátás
költségeihez mérten a térítési
díjak így is eltörpülnek. Mindkét javaslat ellenszavazat nélkül ment át a testületen.

Megyei Területfejlesztési
programok
A Bács-Kiskun megyében
fölosztható több mint 60 milliárd forint fölosztásához a
megye a települések kiemelt
projektjavaslatait várja. A jelzett igények alapján töltik föl a
13 „box”-ot, vagyis az egyegy célra megpályázható forrásalapokat. Komolyabb kritika csak a közétkeztetés

konyhai
kapacitásának
emelésére irányuló elképzelést érte. Török Ferenc a javasolt növelési mértéket és
az igényelt forrást is sokallotta. A dokumentum a
mostani 3.500 adagos helyébe tízezer adagos konyhai kapacitás létesítését irányozza, félmilliárdos forrásigénnyel. Török szerint
félő, hogy a túlzó számok
miatt nem veszik majd komolyan a beadványunkat.
Elismerte a konyhák korszerűsítésének szükségességét, ezt ők is tervezték. Számításaik szerint 250-300
millióból létesülő ötezeradagos konyhával kifogástalkanul és gazdaságosan
ellátható volna a város a jövőben is.
Boromisza Viktor, a műszaki osztály vezetője kifejtette: épp azért srófolták minél
magasabbra a számokat,
hogy a döntéshozók érezzék a cél fontosságát, és
szánjanak rá kellő forrást,
ugyanakkor mindez a városra nézve kötelehzettséget
nem jelent.
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Telekeladás:
Új börtön leTüzelőanyag- het Kalocsán?
tároló központ Kalocsa pályázat benyújtása
mellett határozott a kormány
épül?
A város délkeleti határában
található egykori lőszerraktár közel nyolchektáros területére érkezett ajánlat300
forint/m2 áron, beruházási
céllal: fűtőanyag-tárolót létesítenének itt. Ha a tervezett mű megvalósul, az
munkahelyeket és többlet
adóbevételt is hozhat.
Az ajánlattevő vállalkozó
zárt tárolókat építene szalma és egyéb tüzelőanyag
számára. A létesítmény a
Pécsi Hőerőmű ellátására
országszerte tervezett négy
logisztikai központ egyike
lehetne. Erről a kérdésről
vita sem volt, a testület, 1
tartózkodás mellett 10 igen
szavazattal megszavazta a
határozatot.
A szerződés megkötésére
ezen a héten kerülhet sor.

azon felhívására, amelyben
létesítendő új börtönkapacitások területigényéhez vár felajánlásokat a településektől.
Hazánkban a börtönök túlzsúfoltak, ezért az EU új börtönkapacitás létesítését várja el.
Ezért a kormány pályázatot írt
ki nyolc új BM börtönobjektum céljára szolgáló terület
felajánlására.
A nyertes településeken zöldmezős beruházás keretében
létesül majd új büntetés-végrehajtási intézmény. Ez amellett, hogy az önkormányzatot
bevételhez juttatja, az adott
térségben 200 munkahelyet is
teremt. Kalocsa két területet
is fölajánlott a Kiskőrösi út két
oldalán. A polgármester szerint kevés eséllyel, mivel a
kormányzati szándék szerint a
kapacitásokat nem Bács-Kiskun megyében tervezik létrehozni.

A Nagytemplom
Mórahalmon
A szabadtéri makettpark ötven látványossága közt városunk büszkesége
A történelmi Magyarország
1910. előtt épült műemlékei
közül mutat be félszázat a
mórahalmi Mini Hungary
Park. A március 20-án
megnyílt szabadtéri makettmúzeumban a kalocsai
főszékesegyház 1:25-ös méretarányú makettje látható.
A kéthektáros makettpark
mintegy 650 millió forintból
létesült, ebből közel 440 milliót Európai uniós forrásból
sikerült fedezni. A makettek
többségének méretaránya
1:25-ös, ettől az ópusztaszeri
Árpád-emlékmű és a Petőfiház tér el 1:10-es méretarányával.
A makettek eredetijeit főleg
várak, kastélyok, templomok
közül választották ki kultúr-

történeti értékük alapján, de
megyénkből például Petőfi
Sándor szülőházának, vagy a
kecskeméti Katona József
Színház épületének kicsinyített mása is látható a parkban.
A Kárpát-medence határon
túl rekedt részeiről is szép
számmal választottak műemlékeket, a bemutatott objektumok mintegy harmadának
eredetijét, így a szabadkai városházát, a munkácsi várat, a
nagyajtai református, a csetfalvai unitárius templomot,
vagy a gyulafehérvári érseki
székesegyházat a trianoni határokon túl tekinthetjük meg.
Szeged és Budapest jó hírét
két épület is költi a parkban:
a fővárosból az Országház és
a budai vár, Szegedről az al-

sóvárosi ferences templom és
az új zsinagóga került be a
válogatásba.
A parkot hamarosan kerékpárút köti majd össze Szegeddel, ezáltal a szabadtéri múzeum a Csongrád-megye
székhelyére látogató turisták
számára is jó kirándulási lehetőséget nyújt majd. A mórahalmi Erzsébet Gyógyfürdő már most is közel félmillió
látogatót vonz évente, a múzeum őket is várja egy frissítő sétára.
A park remek helyszíne lehet
majd rendhagyó történelem
és művészettörténet óráknak
is, ezért az attrakciót megálmodó Dlusztus Imre igazgató
reméli, hogy a következő
években a magyar ajkú terü-

letek iskolásainak jó része ellátogat majd hozzájuk, hiszen
a park a maga nemében hazánkban egyedülálló, e rangjában a makettek mennyisége, kimunkáltsága, mérete, illetve a kiállítóhely nagysága

is megerősíti – derült ki a makettmúzeumot létrehozó író,
újságíró MTI-nek adott nyilatkozatából.
Forrás: MTI
MTI Fotó:
Kelemen Zoltán Gergely
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Paks-2
Lakossági fórum
Kalocsán
AGGODALOM ÉS TÁMOGATÁS,
BÍZTATÓ KILÁTÁSOK A HÍD ÉS A KÓRHÁZ ÜGYÉBEN
A Paks-2 projekt kommunikációs kampányának keretében március 17-én Kalocsán került sor az első sajtótájékoztatóra, amelyet lakossági fórum követett a Városházán.
Aszódi Attila, paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős kormánybiztos tájékoztatóján a kormány képviseletében jelen volt, majd a fórumon számos kérdésre válaszolt L. Simon László parlamenti államtitkár, valamint
Font Sándor országgyűlési képviselő is.

li Környezet és Természetvédelmi Felügyelőség által lefolytatandó eljárásában. Az
említett dokumentum egyébként bárki számára elérhető az
interneten, csak jó sok szabadidő kell hozzá, ugyanis az
2200 oldalas.

Miért kell ez?

A rendezvényen részt vettek
Tolna és Bács-Kiskun Megye
kormánymegbízottjai, valamint a beruházással érintett települések polgármesterei is, és
az országos és helyi sajtó képviselői mellett nagy számban
jelent meg a lakosság is, mutatva, hogy a kérdés foglalkoztatja az embereket, különösen az erőmű térségében
élőket.

Az engedélyeztetés
Aszódi Attila a városháza
dísztermében tartott prezentációjában ismertette a Paks-2
atomerőmű építését előkészítő rendkívül összetett folyamatot. Ha Ön atomerőművet
építene, akkor először a kör-

nyezetvédelmi engedélyt kell
beszereznie, majd a telephelylétesítési, építési, gyártási és
beszerelési, végül az üzembe
helyezési engedélyt kell kijárnia. A tervezés során összesen
11.600 műszaki előírásnak
kell megfelelnie, ennek mintegy fele kiemelkedően fontos. Szóval, ha nem akar beleőszülni, inkább tegyen le róla!
Annál is inkább, mert az engedélyeztetés a szakhatóság
mellett számos társadalmi
szervezet bevonásával zajlik.
Bejelentette részvételi igényét
a Greenpeace, az Energiaklub
és a Levegő Munkacsoport is,
de az eljárását nagy nemzetközi figyelem is kíséri. A harminc európai ország közül tíz
jelezte, hogy a részükre megküldött környezetvédelmi hatástanulmány ismeretében
részt vesznek a Dél-Dunántú-

A két új blokk építésének
szükségességét az indokolja,
hogy 2030-ig az évi 1,2 százalékkal bővülő energiafölhasználás miatt az igény várhatóan hétezer megawattra
nő, miközben a hazai villamosenergia-szükséglet mintegy harmadát kitevő importáramot előállító, főként lengyel és cseh szénerőműveket
hamarosan leszerelik. Az ellátásban nélkülözhetetlen négy
paksi blokk 2032 és 2037 között szintén véglegesen leáll,
teljesítményüket pótolni kell.
A hazai igényeknek a két új
blokk körülbelül egyharmad
részét fogja biztosítani. Értelemszerűen a két új blokk
üzembe helyezése mellett,
más, nem nukleáris energiára
épülő kapacitásbővítésre is
szükség lesz. Az ellátás biztonságán kívül fontos szempont az is, hogy környezetbarát, tehát széndioxidot ki nem
bocsátó erőművek épüljenek.

A beruházás
ütemezése
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Az orosz partnerrel tavaly januárban írták alá a megállapodást, majd márciusban a finanszírozásról is megszületett
az államközi szerződés. Ebben az orosz fél vállalta, hogy
a beruházás során 40%-ban
magyar vállalkozásokat vonnak majd be. Az új blokkok
építése várhatóan 2018-ban
kezdődik, azokat 2025- 26ban helyezik üzembe. Az építés legmozgalmasabb időszakaiban egyidejűleg hétezren is
dolgoznak majd a kiviteli
munkálatokon. Mindez várhatóan nagy hatással bír majd
úgy a helyi munkaerőpiacra,
mint a kereskedelemre, vendéglátásra, szálláshelykiadására, vagy a környezetterhelésre, hogy ne csak a várható
előnyöket említsük.

körül. A belső köpeny a külső
környezetet védi meg, a külső
az esetleges károktól szélsőséges környezeti hatásoktól,
így például földrengéstől,
vagy repülőgép rázuhanástól
védi a blokkokat.

Paks Duna-híd megépítését is
minden létező fórumon szorgalmazza Font Sándor, így arról biztosította a megjelenteket, hogy e felvetések nem
kerülhetik el a döntéshozók
figyelmét.

Elfogadjuk,
de…

Rák, energiaHol maradt
ár, biztonsági
az előzetes
kérdések
konzultáció?

A lakossági fórumon megjelentek közül elsőként Varajti
László kalocsai lakos kért
szót, aki kapacitásfejlesztő beruházásról maga és környezte
nevében úgy nyilatkozott,
hogy azt, szükségességét belátva „elfogadja, de nem teszi
boldoggá”. A kormány részéről megjelent L. Simon Lászlótól azt kérte, hogy a paksi
erőműnek 34 év óta csak hátrányát szenvedő városunkat
és térségét részesítsék előnyökben úgy a beruházások,
mint egyéb fejlesztések tekintetében, a kormány kezelje
Kalocsát hátrányos helyzetű
térségként. Vele később egyetértett ebben Pap Sándor nyugdíjas is, aki egy a Duna-híd
megvalósítására készült tanulmányt adott át az államtitkárnak és Aszódi Attilának.

Műszaki kérdésekről,
Paks-2 –
közérthetően
Súlyos érv a
Az erőművet úgynevezett
híd ügyében
friss víz technológiával fogják
hűteni, mint eddig. A Dunából
nyert hűtővizet a már meglévő két csatornán vezetik az
erőműhöz, illetve vissza a Dunába. A környezetre leginkább
az itt jelentkező hőterhelés
lesz kihatással. A Duna vízhőmérséklete a visszavezetési
ponttól 500 méterre 8 fokot
melegszik, de a felmelegedés
mértéke még nyáron sem haladhatja meg a 11 fokot. Ez
az emelkedés a tájékoztatás
szerint az élővilágra nem
veszélyes.
A létesítmény biztonságával
kapcsolatban elhangzott: Pakson a legbiztonságosabb erőmű épül. A két új reaktort kettősfalú védelmi rendszer veszi

E felvetésekkel L. Simon
László is egyetértett, úgy vélte, a kalocsaiak igénye megalapozott. Biztosította a várost, hogy a kormány elkötelezett a felvetett kérdések
megoldásának elősegítésében.
Hozzátette: Font Sándor országgyűlési képviselő is folyamatosan napirenden tartja
a kalocsai repülőtér, és a laktanyák logisztikai központként való hasznosításának
kérdését, ahogyan a kalocsai
kórház fejlesztése kapcsán kifejtett érvrendszerében is fontos szerepet kap a paksi bővítés kérdése. Az államtitkár azt
is elmondta, hogy a Kalocsa-

L. Simon László egy másik,
az előzetes konzultációt hiányoló lakossági fölvetésre azt
válaszolta, hogy arról már
ciklusokkal korábban megszületett a stratégiai döntés.
Csupán a Paks-2 beruházás
lebonyolításának részleteiről
kellett határozni. Hozzátette:
a legutóbbi parlamenti vá-

lasztások annak tudatában
zajlottak, hogy a kormány letette voksát Paks-2 megvalósításának szükségessége mellett, és így nyert kétharmados
többséget a Fidesz-KDNP.

Egy lakossági felvetés azt
firtatta, hogy miért magasabb a térségben a rákos
megbetegedések száma,
mint máshol. Aszódi Attila
válaszában elmondta, az
első blokk átadása óta vezetnek statisztikát rákos
megbetegedésekről, s ezek
nem támasztják alá e feltételezést. A rákos betegsé-

gek Magyarországon az
összes halálok 20-22%-át
adják, és ez a mutató a térségben is hasonló.
Más lakossági kérdésekre
adott válaszokból kiderült:
a paksi atomerőműben előállított áram ára most és a
jövőben is versenyképes,
így a beruházás megtérül.
Az atomerőmű légvédelmét a közeli Kecskeméti
Katonai Repülőbázis látja
el, de biztonságát a NATO
tagságunk is megerősíti.
A keletkezett radioaktív
hulladékok kezelésével
kapcsolatban Aszódi Attila
elmondta: a kis-és közepes
szennyezettségű radioaktív
hulladékot a Bátaapátiban,
300 méter mélyen létesített
tárolóban helyezik el. Az
erősen szennyezett radioaktív hulladékokat a terve-

zett Mecsekben létesítendő
végleges tárolóban kerülnek majd elhelyezésére,
amelynek pontos helyét kiválasztására a jelenleg is
folyó kutatások eredményeként választják majd ki.
Ennek elkészültéig a keletkezett, évi mintegy 10 köbméter nagy aktivitású hulladékot a megkötött megállapodás értelmében az
orosz fél elszállítja, és a
hazai tárolóban való végleges elhelyezéséig Oroszországban tárolja.

A kórházi
átszervezésnél is kapóra jöhet

Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő
kérésében a kórház fejlesztési igényét kapcsolta össze az erőmű ügyével. Font Sándor, térségünk országgyűlési képviselője válaszában rámutatott: a Kalocsa-Paks
Duna-híd ügye és a kórházi átalakítás kérdése
összefügg. A képviselő
úgy értesült, hogy a híd
szükségességével döntéshozói szinten is egyetértés mutatkozik, a híd léte
pedig a lehetséges ellátási területek szempontjából fontos tényező, így az
illetékes államtitkárságokon e körülményt is figyelembe veszik majd a
kórházak átalakításáról
szóló döntésnél.

Lakossági fórum
Bátyán és Uszódon
EGYRE BŐVÜL AZ INFORMÁCIÓK KÖRE
Március 23-án Bátyán és Uszódon folytatódott az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. lakossági fórumsorozata, a kormányt ezúttal Németh Lászlóné, a Miniszterelnökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkára képviselte, a prezentációt Aszódi Attila kormánybiztos tartotta. A sajtó beszámolóiból mind több információval rendelkező lakosság köréből egyre több, immár
a részletekre irányuló kérdés érkezett.
Németh Lászlóné és Aszódi
Attila Bátyán adott válaszaiból kiderült, hogy a Paks II.
Atomerőmű kapcsolódó beruházásai között szerepel a
paksi Duna-kikötő fejlesztése. Erre azért van szükség,
hogy mozgatni tudják a
többnyire vízi szállítással érkező, esetenként 500 tonnát is
meghaladó terheket.
A Paks II. Atomerőművet kiszolgáló közműveket, így
például a közműcsatornákat,
a villamosvezetékeket a telephely széléig a magyar fél
építi ki.
A különböző európai uniós

versenyszabályok miatt szinte biztosan nem lesz lehetőség arra, hogy az atomerőmű
közelében élők, mintegy „ellentételezésként” áramdíjkedvezményben részesüljenek. Ám azáltal, hogy a kormány által alapított Első
Nemzeti Közműszolgáltató
veszi át a gáz, az áram, később a távhő-szolgáltatást, az
ügyfélszolgálatokat a Magyar
Posta kirendeltségeire telepítik, az ezzel elért megtakarításokat országosan a szolgáltatási díjak csökkentésére
tudják fordítani.
Németh Lászlóné azt is hang-

súlyozta: a Paks II. megépítésével hazánk a legolcsóbban,
leggazdaságosabban jut villamos energiához. Szakterületéhez kapcsolódva az államtitkár arról is beszélt,
hogy hazánk az Oroszországtól felvett hitelnél előnyösebb, államközi szerződésen alapuló hitelt sehol nem
kapott volna a világban.
Amennyiben a kormány a
pénzpiacokról vesz fel kölcsönt, a bankok biztosítékként akár az atomerőművet
létesítő társaságból kérhettek
volna üzletrészt. Ezt a kiszolgáltatott helyzetet teremtő
megoldást természetesen elvetették. Németh Lászlóné
cáfolta azokat a híreket, hogy
az állam még az előtt megkezdte a hitel törlesztését,
hogy az első részletet lehívták, illetve a tényleges munkálatokat megkezték volna.
Uszódon Bedi Gyula polgár-

mester arra hívta fel a figyelmet: ugyan ígéret van arra,
hogy a kormány támogatja a
Kalocsa-Paks Duna-híd megépítését, de ezt akkor lehet
majd tényként kezelni, ha a
híd és az oda vezető utak szerepelnek a Nemzeti Közúthálózat-fejlesztési koncepcióban. A polgármester a híd
szükségességét azzal is alátámasztotta, hogy míg a Paksi
Atomerőműhöz Uszód van
legközelebb, addig ott a községből egyetlen ember nem
dolgozik.
Az atomerőmű és a helyi
időjárás közötti összefüggést
firtató kérdés bevallottan is
feladta a leckét Aszódi Attilának. A felvetés arra irányult:
lehetséges-e az, hogy az esőfelhők az atomerőmű miatt
nem érik el a Duna bal partját,

miközben a túloldalon szakad
az eső. A professzor azt ígérte, tájékozódik a meteorológiai szakkérdésben, de az a
tények kategóriájába tartozik,
hogy a Dunán-túl csapadékosabb, mint a Duna-Tisza
köze. Az is valószínű, hogy
a Dunának, és nem az atomerőműnek van olyan a légkörre gyakorolt hatása, ami
ezt az észlelést, feltételezést
sejteti, hiszen akkor csak az
erőmű felett állnának a felhők, miközben a Duna más
szakaszain szabadon vonulnának.
A környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás részét képező lakossági fórumsorozat
március 24-én, kedden Dunaszentbenedeken és Géderlakon folytatódik.
Zs.F

