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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 csa-
ládi 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 m2-
es hőszigetelt, kertes
sorházrész gázkazán-
nal, melléképülettel el-
adó. 11 M Ft.  Tel.:
0630/ 594- 8768

KALOCSÁN, a belváros-
tól, pár 100 méterre,
csendes helyen, eladó
egy teljesen szigetelt,
felújított, dupla kom-
fortos családi ház, új
tetőtér beépítéssel, ga-
rázzsal, 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 NÉGY-
SZÖGÖL KADARKA
SZŐLŐ ELADÓ. Tel.:
0630/417-3620

VEGYES
Ágyneműtartós heverő el-

adó. Tel.: 060/598-
0373

Nagy körbálás lucernát
vásárolunk készpénz-
fizetéssel. Csak kiváló
minőségű. szakszerűen
tárolt érdekel. Mini-
mális mennyiség 30
bála. Tel.: 0630/397-
2986, 0630/968-4326

Újszerű 20 db VIDEO-
TON DC 2050 hang-
doboz eladó. Impedan-
cia 8 OHM. Névleges
terhelhetőség : 40 W,
zenei terhelhetőség 50
W, átviteli sáv : 45-
20000 Hz. Tel.:
0620/539-8993

ELADÓ! Philips, kombi-
nált, alul fagyasztós
hűtőszekrény. Ár:
10.000 Ft. Érd.:
0630/341-9121

SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGAT-

LAN.hu. Ingatlanköz-
vetítő Iroda Kalocsán
a Városház utcában.
Látó Endre Ingatlan-
vagyon-értékelő és
közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. 
Várjuk kedves ügyfe-
leinket!

Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda!
Nyitva tartás: minden
nap 8:00-19:30, kedd:
zárva. Bővebb infor-
máció és bejelentke-
zés a 0620/562-2060
telefonszámon,

ALFA LED OXY Vibrá-
ciós masszázs. Bő-
vebb információ és
bejelentkezés a
0620/260-1118 tele-
fonszámon.

ÁLLÁS 

A PELIKÁN 
SÖRBÁRBA 
kisegítő munkatársat
keresünk! Iskola vagy
munka mellett is vé-
gezhető.   
Jelentkezni lehet a sör-
bárban: Kalocsa 
Búzapiac tér 9.
(Corona Pizzéria)

KOSSUTH
UTCAI
HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyha-
kész, halféleséget a
Kalocsa, Kossuth L. u.
57. szám alatti HAL-
KERESKEDÉSBEN.
Rendelés: személye-
sen, telefonon:
0678/462-120,
0630/347-5087
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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 17.
Lapzárta: 2015. Április 10.

IMPRESSZUM

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 ünnep-
ről
Helyszín: Szociális Otthon
Angol társalgó—kedd 17 óra Vezeti: Dudás Etel-
ka
Német társalgó—kedd 17 óra Vezeti: Kressin
Anneliese
Meridián torna—kedd 17 óra Vezeti: Firák Lász-
lóné
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

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

Kalocsai Tomori Pál 
Városi Könyvtár

ÁPRILISI PROGRAMJAI
A Malom Utcai Szociális
Otthon kiváltására több
épület-felújítás, átalakí-
tás mellett két vadonatúj
lakóotthon is épül Kalo-
csán.
A Martinovics utcában a
„kolesz-pályán”, a rendőr-
ség melletti konditeremmel
szomszédos, korábban üres
telken épül az egyik, hátsó
szomszédságában, az egy-
kori Hunyadi Kollégium
udvarán a Mócsi utcáról
megközelíthető, eddig
szintén beépítetlen terüle-
ten 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 terepren-
dezés 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 ala-
pozási munkálatok.

Féltáv
Jó ütemben épülnek 
az új lakóotthonok
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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
napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kos-
suth 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 ké-
szenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
A Készenlét időtartama: minden nap (Vasárnap és Ünnep-
nap 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: 0678/561-
032és 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,  Dus-
nok, 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: 16:00-
22:00; Hétvégén és munkaszüneti napokon:
08:00-20:00, Szent Kereszt Kórház Gyermek-
osztálya: 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; Vezeté-
kes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

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

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Múlt héten a Városháza
kis házasságkötő termé-
ben Lakó Anita, a Nemze-
ti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság, megbízott felügyelő-
ségvezetője és dr. Tóth-
Kovács Ádám kalocsai al-
jegyző tartott tájékoztatót
a „vasárnapi nyitva tar-

tásról”, vagyis a kiskeres-
kedelmi szektorban a va-
sárnapi munkavégzés ti-
lalmáról szóló törvény
rendelkezéseiről.
A Kereskedelmi és Iparka-
mara és az önkormányzat
közös szervezésében meg-
valósult előadáson az érin-

tett kereskedők, önkor-
mányzati képviselők, vala-
mint a sajtó is megjelent. Az
érdeklődők pontos tájékoz-
tatást kaptak a törvény ha-
tálya alá tartozók köréről és
a kivételekről, a vállalkozók
bejelentési kötelezettségei-
ről, illetve a törvény betar-
tásának ellenőrzésről is.
A reggel hat előtti nyitva
tartás tilalma a hétközna-
pokra is kiterjed, ez sok haj-
nalban dolgozni járót kelle-
metlenül érint. A felügyelet-
vezető elmondta: a kamara
javaslatot terjesztett a kor-
mány elé, hogy a reggeli
nyitás legkorábbi időpontja
hajnal fél öt legyen. Így a
hatra munkába járók is
megvásárolhatnák a friss
reggelirevalót.

Hétköznapi nyitva tartás, 
vasárnapi zárva tartás
Tájékoztató a Városházán

A városi önkormányzat ál-
tal egy fordulóban elfoga-
dott 2015. évi költségvetés
a polgármesteri hivatal dol-
gozóinak 10%-os béreme-
lést irányoz elő. A rendelet-
tervezet vitája során az el-
lenzék sem bírálta a bér-
emelést, annak mértékét
sem vonták bírálat alá,
amihez nagyban hozzájá-
rulhat, hogy a hivatali
munkavállalók már jó ide-
je, legalább hat éve nem
kaptak béremelést a tör-
vényben előírt, köztisztvi-
selőkre vonatkozó bértábla
szerinti kötelezőn kívül. A

béremelést most január 1-
jéig visszamenőleg végre-
hajtották, amiről a dolgo-
zókat hivatalosan is értesí-
tették.
Azt ugyanakkor több kép-
viselő kifogásolta, hogy az
előterjesztés a költségveté-
si egyensúly megőrzése, a
pályázati önerők biztosítá-
sa végett ingatlanok eladá-
sát irányozza elő.

Béremelés 
a kalocsai 
önkormányzat
hivatalában



Még az őszi szezonból
elhalasztott találkozóját
játszotta le március 27-
én, pénteken este a Ka-
locsai KC női csapata a
Városi Sportcsarnok
arénájában, ahol ellen-
fele a listavezető halasi
hölgykoszorú volt.
Az előző heti Majsa elle-
ni nagyszerű siker után
bizakodva várta a csapat,
a szakvezetés, de a törzs-
szurkolók is a folytatást,
ám aki ott volt, az láthat-
ta, hogy méretes zakót
szabott ránk a halasi
amazonhad már a talál-
kozó 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 egya-
ránt, ezen az estén saj-
nos megszorítani sem
tudtuk a rutinos kézi-
sekből verbuválódott ha-
lasiakat.
Csapatunk így 15 mér-
kőzés után, 5 győzelem-
mel és 10 vereséggel a
11 csapatos mezőny 8.
helyén áll, aminél azért
többet reméltünk a sze-
zon 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: Kana-
las Norbert.
Hétméteresek: 2/2, illet-
ve 3/1. Kiállítások: 0, il-
letve 4 perc.

ELHALASZTOTT
VERESÉG

TÁJFUTÁS
Nyolc év után újra tájfu-
tóversenyt rendeztek a
szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum terüle-
tén, ahol március 28-án,
népes mezőnyök indultak
az egyes kategóriákban.
A rajtvonalnál ott voltak
a Kalocsai SE verseny-
zői is, akik váltakozó si-
kerrel teljesítettek az
egyes korcsoportokban.
Eredményeik a követke-
zők: az F21Br – kategó-
riában Spiegl Máté a do-
bogó harmadik fokára
állhatott. F40B-en Ko-
vács János a rangot adó
negyedik helyen zárta a
versenyt. F35A-ban Sző-
ke Norbert tizenharma-
dik, még ugyanitt Kiss
Gábor tizenhatodikként
ért célba.
A Skanzen festői kör-
nyezete felejthetetlen
élménnyé varázsolta a
viadalt a résztvevők
számára

4 Kalocsai újság Kalocsai újság 13SPORT

KÉZILABDA:

A kilenc oktatási intézményé-
ből érkezett résztvevőket a
szervező Kalocsa Kulturális
Központ és Könyvtár megbí-
zott vezetőjeként dr. Magóné
Tóth Gyöngyi köszöntötte.
Az Eperföldi, a Fényi Gyula
Általános Iskola Belvárosi,
valamint Kertvárosi Általá-
nos Iskolája, a Katolikus
Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium Kalocsa intéz-
ménye, a Nebuló EGYMI, a
Kalocsai Gyermekotthon, a
Kossuth Zsuzsanna Humán
és Kereskedelmi Szakközép-
és Szakiskola, a Dózsa
György Szakközép-, Szakis-
kola és Kollégium és a Szent
István Gimnázium képvisele-
tében érkezett diákok öt kor-
osztályban versenyeztek. A
kategóriák dobogósai könyv-
utalvány-jutalomban része-
sültek.
Az 1-2. osztályos szavalók
kötelezője A tintásüveg című
vers volt. A legkisebbek a
díszteremben adták elő sza-

valatukat. A zsűrizés felada-
tait Feketéné Tóth Tímea
(Kertvárosi), Katona Éva
(Belvárosi) Simáné Hodován
Éva (Eperföldi), Tóth Edit
(Katolikus) vállalta. Első Var-
ga Violett (Katolikus), máso-
dik Ék Bertalan (Kertvárosi),
harmadik pedig Varga Kira
(Eperföldi) lett.

A 3-4. osztályosoknál a Feke-
te Rózsa (Eperföldi), Lengyel
Lívia (Belvárosi), Rezák-
Szabó 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 köte-
lező vers.
Az 5-6. osztályosok a Csata-
dalt adták elő kötelezőként. A
szavalatokat a Buresné And-
rás Szilvia (Katolikus), Kere-
kes Lajosné (Nebuló) Szvé-
tek Klára (Eperföldi), vala-
mint Varga Kinga (Kertváro-
si) alkotta zsűri rangsorolta.
Döntésük nyomán itt első
Horváth Márkó (Katolikus),
második Mészáros Loretta

(Eperföldi), harmadik pedig
Varga Zsófia (Belvárosi) lett.
A 7-8. osztályosok mezőnyé-
ből az első helyet Tóth Sarol-
ta, a másodikat Greksa Kari-
na, a harmadikat Szabó Mir-
jam Noémi szavalatáért ítélte
oda a Jakabné Csóti Csilla
(Katolikus), Romsics Imréné
(Kertvárosi), Ruppáner János
(Eperföldi), és Szakács Er-
zsébet (Nebuló) pedagógusok
alkotta zsűri, mindhárman a
Belvárosi iskola tanulói. E
korcsoport versenyzőinek kö-
telező verse a Magyar va-
gyok című költemény volt. 
A középiskolások közt tizen-

két tanuló versengett. Kötele-
zőjük a forradalom költőjé-
nek 15-dik március, 1848
című verse volt. A zsűrizés
feladatát Bedő Lénárd (Gim-
názium) Dudásné Palotai Tí-
mea (Katolikus), Ruppáner
János Péterné (Dózsa
György) és Szabadiné Husz-
ka Éva (Kossuth Zsuzsanna)
látta el. Döntésük nyomán
Szintai Vivien első, Máté
Cintia második, Boros Kinga
a harmadik helyen végzett,
mindhárman a Kossuth Zsu-
zsanna Humán és Kereske-
delmi Szakközépiskola,
Szakiskola tanulói.

Városi 
szavalóverseny, 
Március 15.
Több mint félszáz versenyző
Március idusán a Szent István Gimnázium dísztermében és tantermeiben rendez-
ték 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.



Március 29-én, a listave-
zető Kiskunfélegyháza ro-
hamosztaga látogatott
hozzánk, amely alakulat
az ősszel 4–0-ra leiskolá-
zott bennünket. Így, itt
volt a visszavágás lehető-
sége fiaink számára, ám
azt mindenki tudta, hogy
a szezon legnehezebb ta-
lálkozója vár a Márton-
tanítványokra ezen a va-
sárnapon.
Az ellenfélről azért tudni il-
lik, hogy a bajnokság során
a kalocsai fellépésig hét-
szer (!) is diadalmasko-
dott idegenben, melyek
közül öt alkalommal még
gólt sem kapott – Halason
0–7, Tompán 0–3, Soltvad-
kerten 2–5, Kiskőrösön 2–

4, Hartán 0–9, Kecskemé-
ten 0–4, Kecelen 0–5
(ugye, ez azért nem akár-
milyen 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 job-
ban akartak. Ennek ellenére a
20. percben egy nagybedobás
utáni kipattanót Réczi bom-

bázott kapura, a labda pe-
dig végigkorcsolyázott a
felső kapufán. A lefújáskor
csapat és közönsége is úgy
érezte, hogy ezt a félidőt bi-
zony odaajándékoztuk a
vendégeknek.
A második játékrészben az-
tán már egy győzelemre
éhes Kalocsa futott ki az
arénába, amely jól látható-
an presszió alatt tartotta el-
lenfelét. Sajnos nem volt
igazi átütő erő támadójáté-
kunkban, de azért a meccs
finisére csak kiérdemeltük
az egyenlítést. A 86. perc-
ben Kohány Gábor tört be
az oldalvonal felöl a vendé-
gek büntetőterületére, ami-
kor felborították. Tizen-
egyes! Az ítéletvégrehajtó
is ő volt, higgadtan vágta
félmagasan a félegyházi
ketrecbe a labdát (1–1).

MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Gra-
tulálok a csapatnak a pont-
szerzéshez. Az élet vissza-
adta azt a tizenegyest, ami-
vel az előző héten sújtott
bennünket. Úgy gondolom,
hogy méltó ellenfelei vol-
tunk a listavezetőnek. Saj-
nos egy félidő előnyt ad-
tunk nekik, ezért fokozot-
tan kértem a srácokat a
szünetben az odaadóbb já-
tékra. A látottak alapján el-
mondhatom, hogy mara-
déktalanul megfogadták az
intelmeimet, mert a máso-
dik játékrészben már na-

gyon nagy fölényben ját-
szottunk. Az akarásnak az-
tán 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., Já-
nosi (Márkus) – Vuits A.,
Kohány B., Nasz (Farkas
T.), Dostyicza – Keszthe-
lyi, Kohány G. Edző: Már-
ton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 1–0 a
vendég Félegyháza javára.

Döntetlen a
listavezetővel
KFC – KHTK 1–1
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A gyerekek számára kitűnő
szórakozást nyújtó program-
nak felnőttek számára is fon-
tos üzenete volt: a színjátszó
buborékokkal az ovisok vize-
ink védelmének fontosságára
figyelmeztettek. Az akcióra a

kalocsai „Öko-pont létreho-
zása – fenntarthatóbb élet-
móddal egy zöldebb Kalo-
csáért” című pályázat kereté-
ben került sor. A program né-
hány nappal a Víz Világnap-
ja előtt ezzel indította a „Szí-

nek hete” fantázianevű nép-
szerűsítő, tudatformáló kam-
pányát.
A sétálóutcán megtartott, vi-
dám 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 feladat-
ként Bolvári
Ferdinánd azt
adta föl a ki-
csiknek, hogy

legyenek bátrak figyelmeztet-
ni a felnőtteket, ha az utcán
„elhagyják” használt papír-
zsebkendőjüket, esetleg elej-
tik cigarettacsikkjüket.
Bár a képviselővel folytatott
tanulságos, interaktív eszme-
csere láthatólag szórakoztató-
nak bizonyult, azért senki
sem volt szomorú, amikor
végre elérkeztek a legizgal-
masabb pillanatok: végre ki-

nyithatták a gyerekek a száz
meg száz buborékfújót, és
szemvillanás alatt telefújták
az utcát a buborékokkal,
amelyek úgy szálldostak kö-
rülöttük, mint megannyi pil-
langó.
De a nagy vidámság közben
se feledjük: a szép, színes, de
pillanatok alatt elpattanó bu-
borékok az egyre inkább fo-
gyatkozó és ezáltal még in-
kább fölértékelődő vízkészle-
tünk sérülékenységére, tuda-
tos megvédésének szüksé-
gességére figyelmeztetnek!

Buborékok a sétálóutcában
Kalocsai ovisok százai fújták

A Kalocsai Szent István Gimnázium
ebben a tanévben ünnepli fennállásának
250 éves évfordulóját. Ebből az alka-
lomból 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 bemutatójá-
ra, akik ebben az évben a Liliomfit vi-
szik színre dr. Deákné Tóth Veronika ta-
nárnő rendezésében. A diákok pálya-
munkáiból készült tudományos előadá-
sok remélhetőleg most is nagy érdeklő-
désre tarthatnak számot. 17-én 11 óra-
kor Lakatos György, Liszt-díjas fagott-
művész rendhagyó tanórája teszi fel a
képzeletbeli koronát a rendezvényre.
Hagyományosan megkoszorúzzuk
Szent István király szobrát a temp-
lom előtt, majd az ún. „flashmob”
következik, amely jellegéből adódó-
an egyelőre titok.
Az István napok utolsó felvonása az a
kerti parti lesz, amelyen megtelik az is-
kolaudvar bográcsokkal, ugyanis az
osztályok közösen főznek, együtt szó-
rakoznak, esetleg táncra is perdülnek a
piknikezés közben.

Április 23-án 15 órakor lesz az ünne-
pélyes megnyitója annak a sporttörté-
neti kiállításnak, amely a gimnázium di-

ákjainak sportolói múltját szeretné fel-
idézni fényképes tablók, érmek, egyéb
dokumentumok segítségével. Várjuk
mindazokat, akik az elmúlt években,
évtizedekben szerepet játszottak a Szent
István Gimnázium sportéletében, tisz-
teljenek 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 ta-
lálkozójára hívjuk, várjuk tisztelt ven-
dégeinket a jezsuita templomba.

EZZEL VÉGE?..Nem, nem..

A tanév befejeződik ugyan, de a jubile-
umi év még nem ér véget. Számos ter-
vünk mellett vár még ránk egy Eszter-
gomtól Kalocsáig húzódó kenutúra, egy
nagyszabású iskolatörténeti kiállítás és
egy évzáró ünnepség, amely méltó be-
fejezése lesz ennek a rendezvénysoro-
zatnak. 
Szerkesztés alatt áll a Kalocsai
Szent István Gimnázium tablók
könyve c. kiadvány, amely tartal-
mazza majd az intézményben fellel-
hető tablók képét, valamint az osz-
tályok névsorát 1926-tól napjainkig.
Készül már az „István Plakett” ki-
tüntetettjeinek arcképcsarnoka is.

A 250. tanév
„Múltunk kötelez a méltó folytatásra” (Teleki Pál)

Nyitás: április 11. szombat  08:00
Karbantartási munkák:
Medencék körüli csempézett
felület fugázása hiányok pótlása.
Medencék fugázása, csempék
pótlása.
Termál medence: mozaiklapok
pótlása fugázása.
Javító festések: falak, termál

fém szerkezet.
Nagymedence:
vízcsere, savval tisztítás.
Gépészet ellenőrzése, hőcserélők
karbantartása, tisztítása.
Nagytakarítás: Öltözök,
folyosók egyéb helyiségek foko-
zottabb kitakarítása, munkák utáni
takarítás.

Uszoda karbantartás
ideje: 2015 március 30- április 10.
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A pénteki megnyitó Csupor
Balázs és Greksa Hanna köz-
reműködésével kezdődött.
Dr. Bálint József polgármes-
ter távollétében üdvözletét dr.
Magóné Tóth Gyöngyi köz-
vetítette. 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-

bor lett, a nyertes képének
címe: Kendős néni. A szak-
mai elismerés mellett újdon-
ság, hogy a helyszínen a kö-
zönség is szavazhat a neki tet-
sző művekre. További újdon-
ság, hogy az idei Kalocsa-Art
seregszemle anyaga már
nyomtatott formában is meg-
jelent. A kiadvány a kiállítás
helyszínén is beszerezhető. A
kiállítás május 24-ig várja a
látogatókat.

Változások 
a Városi 
Galériában

A megnyitóra érkezők szá-
mos újdonságot tapasztalhat-
tak, vagy értesülhettek arról
a Romsics Imre által elmon-
dottakból. Ami látványos:
korábban befalazott ajtót
nyitottak a szomszédos isko-
la felé, így már van mód
mosdóhasználatra is. Cseré-
be az iskola is tarthat rendez-
vényeket a teremben. A ga-
léria nyitva tartása is módo-
sul némileg, november else-
jétől március 14-ig hétfőn kí-
vül vasárnap is szünnap lesz.
Hamarosan új információs
táblákat is kihelyeznek, és
heteken belül elkészül az a
modern riasztórendszer,
amely a már szinte bármi-
lyen kiállítás befogadását le-
hetővé teszi.

Múlt pénteken délután öt órától tartották az idei Ka-
locsa-Art megnyitóját. A tárlaton huszonhét művész
alkotásai láthatóak.

Megnyílt a Kalocsa-Art kiállítása
Fődíjas: Bukor Tibor

A több alvállalkozó kötelé-
kében dolgozó munkások
kosaras autónként 3-4 fős
brigádjai szűk fél óra alatt
végeznek egy-egy lámpa
cseréjével, így néhány hét
alatt végeznek a munkák-
kal.
A beruházás keretében
mintegy háromezer új

LED-es világítótestet sze-
relnek föl. Ezek lámpatest-
ből és a fényforrásokból
álló kompakt egységek. Az
egységenként 8-24 apró
LED fényforrás által kibo-
csátott fényt egy-egy kis
fénytörő prizma irányítja,
arányosan több fényt jut-
tatva oda, ahol ez szüksé-

ges, például az úttestre.
Mellettük huszonöt nagy-
nyomású nátriumlámpa át-
alakítására is sor kerül.
A legkisebbek a 10W-os, a
legnagyobbak 115 W telje-
sítményfelvételű berende-
zések. Utóbbiak a nemrég
széles körben használt
„százas villanykörtéknél”
alig fogyasztanak többet,
ám azok 1340 lumenes fé-
nyerőssége eltörpül a most
beszerzett LED fényforrá-
sok 12.100 lumen fényára-
ma mellett. Ez a hagyomá-
nyos technológiákhoz vi-
szonyítva nyolcszoros ha-

tékonyságnövekedés a vá-
ros villanyszámlájában lát-
ványos változást eredmé-
nyez majd. 
A lámpák a Tungsram
Schreder Zrt. modelljei,
részben hazánkban, rész-

ben Spanyolországban ké-
szültek. A beruházást kivi-
telező fővállalkozója az
E’lios Innovatív Energeti-
kai Zrt., amely több város,
így Pécs közvilágítás-kor-
szerűsítését is végezte.

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

Ez csak annak hír, aki nem mozdul ki otthonról, hi-
szen városszerte mintegy tucatnyi kosaras autó le-
génysége szinte egyszerre látott neki a városi közvilá-
gítás világítóberendezéseinek cseréjéhez. Múlt hétfő
óta városszerte találkozhatunk a munkásokkal, akik
mintegy háromezer utcai lámpánkat cserélik korsze-
rűbbre.

Folyamatban a 
közvilágítás 
korszrűsítése

Fődíjas: Bukor Tibor

Fotók: Korona Rádió
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A múlt csütörtöki testületi
ülésen döntöttek egyes szo-
ciális ellátások díjának eme-
léséről, fogorvosi körzetek
fölosztásának változásáról,
sürgősséggel döntöttek két
telek fölajánlásáról az ál-
lamnak új börtönkapacitá-
sok létesítéséről, vitáztak a
megyei területfejlesztési
programon való részvéte-
lünk, illetve annak kereté-
ben javasolt kiemelt pro-
jektjeink kérdéséről, de a
legfontosabb kérdés egy
sürgősséggel tárgyalt, közel
24 milliós telekeladás volt.
A bölcsődei, óvodai, általános
iskolai térítési díjak egy részé-
nek 5%-os emelését, a felnőt-
tek szociális állátásával össze-
függő 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 alátá-
masztotta, hogy az ellátás
költségeihez mérten a térítési
díjak így is eltörpülnek. Mind-
két javaslat ellenszavazat nél-
kül ment át a testületen.

Megyei Terü-
letfejlesztési
programok

A Bács-Kiskun megyében
fölosztható több mint 60 mil-
liárd forint fölosztásához a
megye a települések kiemelt
projektjavaslatait várja. A jel-
zett igények alapján töltik föl a
13 „box”-ot, vagyis az egy-
egy célra megpályázható for-
rásalapokat. Komolyabb kri-
tika csak a közétkeztetés

konyhai kapacitásának
emelésére irányuló elképze-
lést érte. Török Ferenc a ja-
vasolt növelési mértéket és
az igényelt forrást is sokal-
lotta. A dokumentum a
mostani 3.500 adagos he-
lyébe tízezer adagos kony-
hai kapacitás létesítését irá-
nyozza, félmilliárdos forrá-
sigénnyel. Török szerint
félő, hogy a túlzó számok
miatt nem veszik majd ko-
molyan a beadványunkat.
Elismerte a konyhák kor-
szerűsítésének szükségessé-
gét, ezt ők is tervezték. Szá-
mításaik szerint 250-300
millióból létesülő ötezer-
adagos konyhával kifogás-
talkanul és gazdaságosan
ellátható volna a város a jö-
vőben is.
Boromisza Viktor, a műsza-
ki osztály vezetője kifejtet-
te: épp azért srófolták minél
magasabbra a számokat,
hogy a döntéshozók érez-
zék a cél fontosságát, és
szánjanak rá kellő forrást,
ugyanakkor mindez a vá-
rosra nézve kötelehzettséget
nem jelent.

Telekeladás:
Tüzelőanyag-
tároló központ
épül? 

A város délkeleti határában
található egykori lőszerrak-
tár közel nyolchektáros te-
rületére érkezett ajánlat300
forint/m2 áron, beruházási
céllal: fűtőanyag-tárolót lé-
tesítenének itt. Ha a terve-
zett mű megvalósul, az
munkahelyeket és többlet
adóbevételt is hozhat.
Az ajánlattevő vállalkozó
zárt tárolókat építene szal-
ma 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.

Új börtön le-
het Kalocsán?

Kalocsa pályázat benyújtása
mellett határozott a kormány
azon felhívására, amelyben
létesítendő új börtönkapacitá-
sok területigényéhez vár fel-
ajánlásokat a településektől. 
Hazánkban a börtönök túlzsú-
foltak, ezért az EU új börtön-
kapacitás létesítését várja el.
Ezért a kormány pályázatot írt
ki nyolc új BM börtönobjek-
tum céljára szolgáló terület
felajánlására.
A nyertes településeken zöld-
mezős beruházás keretében
létesül majd új büntetés-vég-
rehajtási intézmény. Ez amel-
lett, hogy az önkormányzatot
bevételhez juttatja, az adott
térségben 200 munkahelyet is
teremt. Kalocsa  két területet
is fölajánlott a Kiskőrösi út két
oldalán. A polgármester sze-
rint kevés eséllyel, mivel a
kormányzati szándék szerint a
kapacitásokat nem Bács-Kis-
kun megyében tervezik létre-
hozni.

A történelmi Magyarország
1910. előtt épült műemlékei
közül mutat be félszázat a
mórahalmi Mini Hungary
Park. A március 20-án
megnyílt szabadtéri ma-
kettmúzeumban a kalocsai
főszékesegyház 1:25-ös mé-
retarányú makettje látható.
A kéthektáros makettpark
mintegy 650 millió forintból
létesült, ebből közel 440 mil-
liót Európai uniós forrásból
sikerült fedezni. A makettek
többségének méretaránya
1:25-ös, ettől az ópusztaszeri
Árpád-emlékmű és a Petőfi-
ház tér el 1:10-es méretará-
nyával.
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 kicsinyí-
tett mása is látható a parkban.
A Kárpát-medence határon
túl rekedt részeiről is szép
számmal választottak műem-
lékeket, a bemutatott objektu-
mok mintegy harmadának
eredetijét, így a szabadkai vá-
rosházát, a munkácsi várat, a
nagyajtai református, a cset-
falvai unitárius templomot,
vagy a gyulafehérvári érseki
székesegyházat a trianoni ha-
tárokon 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 kerékpá-
rút köti majd össze Szeged-
del, ezáltal a szabadtéri mú-
zeum a Csongrád-megye
székhelyére látogató turisták
számára is jó kirándulási le-
hetőséget nyújt majd. A mó-
rahalmi Erzsébet Gyógyfür-
dő már most is közel félmillió
látogatót vonz évente, a mú-
zeum őket is várja egy frissí-
tő sétára.
A park remek helyszíne lehet
majd rendhagyó történelem
és művészettörténet óráknak
is, ezért az attrakciót megál-
modó Dlusztus Imre igazgató
reméli, hogy a következő
években a magyar ajkú terü-

letek iskolásainak jó része el-
látogat majd hozzájuk, hiszen
a park a maga nemében ha-
zánkban egyedülálló, e rang-
jában a makettek mennyisé-
ge, kimunkáltsága, mérete, il-
letve a kiállítóhely nagysága

is megerősíti – derült ki a ma-
kettmúzeumot létrehozó író,
újságíró MTI-nek adott nyi-
latkozatából.

Forrás: MTI
MTI Fotó: 

Kelemen Zoltán Gergely

A szabadtéri makettpark ötven látvá-
nyossága közt városunk büszkesége

A Nagytemplom 
Mórahalmon

Városházi
tudósítások
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A rendezvényen részt vettek
Tolna és Bács-Kiskun Megye
kormánymegbízottjai, vala-
mint a beruházással érintett te-
lepülések polgármesterei is, és
az országos és helyi sajtó kép-
viselői mellett nagy számban
jelent meg a lakosság is, mu-
tatva, hogy a kérdés foglal-
koztatja az embereket, külö-
nösen az erőmű térségében
élőket.

Az engedé-
lyeztetés

Aszódi Attila a városháza
dísztermében tartott prezentá-
ciójában ismertette a Paks-2
atomerőmű építését előkészí-
tő rendkívül összetett folya-
matot. Ha Ön atomerőművet
építene, akkor először a kör-

nyezetvédelmi engedélyt kell
beszereznie, majd a telephely-
létesítési, építési, gyártási és
beszerelési, végül az üzembe
helyezési engedélyt kell kijár-
nia. A tervezés során összesen
11.600 műszaki előírásnak
kell megfelelnie, ennek min-
tegy fele kiemelkedően fon-
tos. Szóval, ha nem akar bele-
őszülni, inkább tegyen le róla!
Annál is inkább, mert az en-
gedélyeztetés a szakhatóság
mellett számos társadalmi
szervezet bevonásával zajlik.
Bejelentette részvételi igényét
a Greenpeace, az Energiaklub
és a Levegő Munkacsoport is,
de az eljárását nagy nemzet-
közi figyelem is kíséri. A har-
minc európai ország közül tíz
jelezte, hogy a részükre meg-
küldött környezetvédelmi ha-
tástanulmány ismeretében
részt vesznek a Dél-Dunántú-

li Környezet és Természetvé-
delmi Felügyelőség által le-
folytatandó eljárásában. Az
említett dokumentum egyéb-
ként bárki számára elérhető az
interneten, csak jó sok sza-
badidő kell hozzá, ugyanis az
2200 oldalas.

Miért kell ez?

A két új blokk építésének
szükségességét az indokolja,
hogy 2030-ig az évi 1,2 szá-
zalékkal bővülő energiaföl-
használás miatt az igény vár-
hatóan hétezer megawattra
nő, miközben a hazai villa-
mosenergia-szükséglet min-
tegy harmadát kitevő import-
áramot előállító, főként len-
gyel és cseh szénerőműveket
hamarosan leszerelik. Az ellá-
tásban nélkülözhetetlen négy
paksi blokk 2032 és 2037 kö-
zött szintén véglegesen leáll,
teljesítményüket pótolni kell. 
A hazai igényeknek a két új
blokk körülbelül egyharmad
részét fogja biztosítani. Érte-
lemszerűen a két új blokk
üzembe helyezése mellett,
más, nem nukleáris energiára
épülő kapacitásbővítésre is
szükség lesz. Az ellátás biz-
tonságán kívül fontos szem-
pont az is, hogy környezetba-
rát, tehát széndioxidot ki nem
bocsátó erőművek épüljenek.

A beruházás
ütemezése

Az orosz partnerrel tavaly ja-
nuárban írták alá a megálla-
podást, majd márciusban a fi-
nanszírozásról is megszületett
az államközi szerződés. Eb-
ben az orosz fél vállalta, hogy
a beruházás során 40%-ban
magyar vállalkozásokat von-
nak majd be. Az új blokkok
építése várhatóan 2018-ban
kezdődik, azokat 2025- 26-
ban helyezik üzembe. Az épí-
tés legmozgalmasabb idősza-
kaiban egyidejűleg hétezren is
dolgoznak majd a kiviteli
munkálatokon. Mindez vár-
hatóan nagy hatással bír majd
úgy a helyi munkaerőpiacra,
mint a kereskedelemre, ven-
déglátásra, szálláshelykiadá-
sára, vagy a környezetterhe-
lésre, hogy ne csak a várható
előnyöket említsük.

Műszaki kér-
désekről,
közérthetően

Az erőművet úgynevezett
friss víz technológiával fogják
hűteni, mint eddig. A Dunából
nyert hűtővizet a már meglé-
vő két csatornán vezetik az
erőműhöz, illetve vissza a Du-
nába. A környezetre leginkább
az itt jelentkező hőterhelés
lesz kihatással. A Duna vízhő-
mérséklete a visszavezetési
ponttól 500 méterre 8 fokot
melegszik, de a felmelegedés
mértéke még nyáron sem ha-
ladhatja meg a 11 fokot. Ez
az emelkedés a tájékoztatás
szerint az élővilágra nem
veszélyes.
A létesítmény biztonságával
kapcsolatban elhangzott: Pak-
son a legbiztonságosabb erő-
mű épül. A két új reaktort ket-
tősfalú védelmi rendszer veszi

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

Elfogadjuk,
de…

A lakossági fórumon megje-
lentek közül elsőként Varajti
László kalocsai lakos kért
szót, aki kapacitásfejlesztő be-
ruházásról maga és környezte
nevében úgy nyilatkozott,
hogy azt, szükségességét be-
látva „elfogadja, de nem teszi
boldoggá”. A kormány részé-
ről megjelent L. Simon Lász-
lótól azt kérte, hogy a paksi
erőműnek 34 év óta csak hát-
rányát szenvedő városunkat
és térségét részesítsék elő-
nyökben úgy a beruházások,
mint egyéb fejlesztések tekin-
tetében, a kormány kezelje
Kalocsát hátrányos helyzetű
térségként. Vele később egyet-
értett ebben Pap Sándor nyug-
díjas is, aki egy a Duna-híd
megvalósítására készült tanul-
mányt adott át az államtitkár-
nak és Aszódi Attilának.

Paks-2 – 
Súlyos érv a
híd ügyében

E felvetésekkel L. Simon
László is egyetértett, úgy vél-
te, a kalocsaiak igénye meg-
alapozott. Biztosította a vá-
rost, hogy a kormány elköte-
lezett a felvetett kérdések
megoldásának elősegítésében.
Hozzátette: Font Sándor or-
szággyűlési képviselő is fo-
lyamatosan napirenden tartja
a kalocsai repülőtér, és a lak-
tanyák logisztikai központ-
ként való hasznosításának
kérdését, ahogyan a kalocsai
kórház fejlesztése kapcsán ki-
fejtett érvrendszerében is fon-
tos szerepet kap a paksi bőví-
tés kérdése. Az államtitkár azt
is elmondta, hogy a Kalocsa-

Paks-2
Lakossági fórum 
Kalocsán

AGGODALOM ÉS TÁMOGATÁS, 
BÍZTATÓ KILÁTÁSOK A HÍD ÉS A KÓRHÁZ ÜGYÉBEN

Paks Duna-híd megépítését is
minden létező fórumon szor-
galmazza Font Sándor, így ar-
ról biztosította a megjelente-
ket, hogy e felvetések nem
kerülhetik el a döntéshozók
figyelmét.

Hol maradt
az előzetes
konzultáció?

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

lasztások annak tudatában
zajlottak, hogy a kormány le-
tette voksát Paks-2 megvaló-
sításának szükségessége mel-
lett, és így nyert kétharmados
többséget a Fidesz-KDNP.

Rák, energia-
ár, biztonsági
kérdések

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

gek Magyarországon az
összes halálok 20-22%-át
adják, és ez a mutató a tér-
ségben is hasonló. 
Más lakossági kérdésekre
adott válaszokból kiderült:
a paksi atomerőműben elő-
állított áram ára most és a
jövőben is versenyképes,
így a beruházás megtérül.
Az atomerőmű légvédel-
mét 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 radio-
aktív hulladékokat a terve-

zett Mecsekben létesítendő
végleges tárolóban kerül-
nek majd elhelyezésére,
amelynek pontos helyét ki-
választására a jelenleg is
folyó kutatások eredmé-
nyeként választják majd ki.
Ennek elkészültéig a kelet-
kezett, évi mintegy 10 köb-
méter nagy aktivitású hul-
ladékot a megkötött meg-
állapodás értelmében az
orosz fél elszállítja, és a
hazai tárolóban való végle-
ges elhelyezéséig Oroszor-
szágban tárolja.

A kórházi
átszervezés-
nél is kapó-
ra jöhet

Bolvári Ferdinánd ön-
kormányzati képviselő
kérésében a kórház fej-
lesztési igényét kapcsol-
ta össze az erőmű ügyé-
vel. Font Sándor, térsé-
günk országgyűlési kép-
viselője válaszában rá-
mutatott: a Kalocsa-Paks
Duna-híd ügye és a kór-
házi átalakítás kérdése
összefügg. A képviselő
úgy értesült, hogy a híd
szükségességével döntés-
hozói szinten is egyetér-
tés mutatkozik, a híd léte
pedig a lehetséges ellátá-
si területek szempontjá-
ból fontos tényező, így az
illetékes államtitkárságo-
kon e körülményt is fi-
gyelembe veszik majd a
kórházak átalakításáról
szóló döntésnél.

A Paks-2 projekt kommunikációs kampányának kereté-
ben március 17-én Kalocsán került sor az első sajtótájé-
koztatóra, amelyet lakossági fórum követett a Városházán.
Aszódi Attila, paksi atomerőmű kapacitásának fenntartá-
sáért felelős kormánybiztos tájékoztatóján a kormány kép-
viseletében jelen volt, majd a fórumon számos kérdésre vá-
laszolt L. Simon László parlamenti államtitkár, valamint
Font Sándor országgyűlési képviselő is.

Németh Lászlóné és Aszódi
Attila Bátyán adott  válasza-
iból kiderült, hogy a Paks II.
Atomerőmű  kapcsolódó be-
ruházásai között szerepel a
paksi Duna-kikötő  fejleszté-
se.  Erre azért van szükség,
hogy mozgatni tudják  a
többnyire vízi szállítással ér-
kező, esetenként 500 tonnát is
meghaladó terheket. 
A Paks II. Atomerőművet ki-
szolgáló közműveket, így
például a közműcsatornákat,
a villamosvezetékeket  a te-
lephely széléig a magyar fél
építi ki.  
A különböző európai uniós

versenyszabályok miatt szin-
te biztosan nem lesz lehető-
ség arra, hogy az atomerőmű
közelében élők, mintegy „el-
lentételezésként” áramdíj-
kedvezményben részesülje-
nek. Ám azáltal, hogy a kor-
mány által alapított Első
Nemzeti Közműszolgáltató
veszi át a gáz, az áram, ké-
sőbb a  távhő-szolgáltatást, az
ügyfélszolgálatokat a Magyar
Posta kirendeltségeire telepí-
tik, az  ezzel elért megtakarí-
tásokat országosan a  szolgál-
tatási díjak csökkentésére
tudják fordítani.  
Németh Lászlóné azt is hang-

súlyozta: a Paks II. megépíté-
sével hazánk a legolcsóbban,
leggazdaságosabban  jut vil-
lamos energiához. Szakterü-
letéhez kapcsolódva az ál-
lamtitkár arról is beszélt,
hogy hazánk  az Oroszor-
szágtól felvett hitelnél elő-
nyösebb, államközi szerződé-
sen alapuló hitelt sehol nem
kapott volna a világban.
Amennyiben  a kormány a
pénzpiacokról  vesz fel köl-
csönt,  a bankok biztosíték-
ként akár az atomerőművet
létesítő társaságból kérhettek
volna üzletrészt. Ezt a kiszol-
gáltatott helyzetet teremtő
megoldást természetesen  el-
vetették.  Németh Lászlóné
cáfolta azokat a híreket, hogy
az állam még az előtt meg-
kezdte a hitel törlesztését,
hogy az első részletet lehív-
ták, illetve a tényleges mun-
kálatokat megkezték volna.
Uszódon Bedi Gyula polgár-

mester arra hívta fel a figyel-
met: ugyan ígéret van arra,
hogy a kormány támogatja a
Kalocsa-Paks Duna-híd meg-
építését, de ezt akkor lehet
majd tényként kezelni, ha a
híd és az oda vezető utak sze-
repelnek  a Nemzeti Közút-
hálózat-fejlesztési koncepci-
óban. A polgármester a híd
szükségességét azzal is alátá-
masztotta, hogy míg a Paksi
Atomerőműhöz Uszód van
legközelebb, addig ott a köz-
ségből egyetlen ember nem
dolgozik.
Az atomerőmű és  a  helyi
időjárás közötti összefüggést
firtató kérdés bevallottan is
feladta a leckét  Aszódi Atti-
lának. A felvetés arra irányult:
lehetséges-e az, hogy az  eső-
felhők az atomerőmű miatt
nem érik el a Duna bal partját,

miközben a túloldalon szakad
az eső. A professzor azt ígér-
te, tájékozódik a meteoroló-
giai szakkérdésben, de az a
tények kategóriájába tartozik,
hogy a Dunán-túl csapadéko-
sabb, mint a Duna-Tisza
köze.  Az is valószínű, hogy
a Dunának, és nem az atom-
erőműnek van olyan a lég-
körre gyakorolt hatása, ami
ezt az észlelést, feltételezést
sejteti, hiszen akkor csak  az
erőmű  felett állnának a fel-
hők, miközben a Duna más
szakaszain szabadon vonul-
nának.
A környezetvédelmi engedé-
lyeztetési eljárás részét képe-
ző lakossági fórumsorozat
március 24-én, kedden Duna-
szentbenedeken és Géderla-
kon folytatódik.

Zs.F

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  fórumsoro-
zata, a kormányt ezúttal Németh Lászlóné, a Miniszterel-
nökség nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős állam-
titkára képviselte, a prezentációt Aszódi Attila kormány-
biztos tartotta. A  sajtó beszámolóiból mind több infor-
mációval rendelkező lakosság köréből egyre több, immár
a részletekre irányuló kérdés érkezett.


