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pompájában 
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Hogyan tovább 
Margit Malom?

Már fogadják a csoportokat



INGATLAN
KALOCSÁN, söröző lakással

együtt eladó Tel.:
0630/967-4780

KALOCSÁN, a Hunyadi ut-
cában, jó állapotban lévő,
nagy családi ház eladó. La-
kótelepi lakásra vagy ki-
sebb családi házra cserél-
hető. I.ár: 10 MFt. Tel.:
0678/464-725

KALOCSÁN, a Petőfi S. utca
143. szám  alatti, 3 szobás
családi  ház áron alul eladó.
I.ár: 4,3 MFt. 
Tel.: 0620/296-7363

KALOCSÁN, a Magyar
László utcában 83 m2-es
hőszigetelt, kertes sorház-
rész gázkazánnal, mellék-

épülettel 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, ga-
rázzsal, pincével, gáz-
központifűtéssel és cse-
répkályhával. I.ár: 17,9
MFt. Tel.: 0620/9248-357

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, tégla-

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

HAJÓSON, 400 NÉGY-
SZÖGÖL KADARKA

SZŐLŐ ELADÓ. 
Tel.: 0630/417-3620

VEGYES
Nagy körbálás lucernát vásá-

rolunk készpénzfizetéssel.
Csak kiváló minőségű.
szakszerűen tárolt érdekel.
Minimális mennyiség 30
bála. Tel.: 0630/397-2986,
0630/968-4326

Újszerű 20 db VIDEOTON
DC 2050 hangdoboz eladó.
Impedancia 8 OHM. Név-
leges terhelhetőség : 40 W,
zenei terhelhetőség 50 W,
átviteli sáv : 45-20000 Hz.
Tel.: 0620/539-8993

ELADÓ! Philips, kombinált,
alul fagyasztós hűtőszek-
rény. Ár: 10.000 Ft. Érd.:
0630/341-9121

SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.hu.

Ingatlanközvetítő Iroda
Kalocsán a Városház utcá-
ban. Látó Endre Ingatlan-
vagyon-értékelő és közve-
títő. Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves ügyfelein-
ket!

Gyógyászati és Masszázs köz-
pont Uszoda!  Nyitva tar-
tás: minden nap 8:00-
19:30, kedd: zárva. Bővebb
információ és bejelentke-
zés a 0620/562-2060 tele-
fonszámon,

ALFA LED OXY Vibrációs
masszázs. Bővebb infor-
máció és bejelentkezés a
0620/260-1118 telefonszá-
mon.

ÜDÜLÉS
ELADÓ! 4 CSILLAGOS

WELLNES szállodában, 7
napra szóló 100.000 Ft-os
utalvány, féláron.  Meg-
bontható, elajándékozható,
mert nem névre szóló. Sür-
gős! Tel.: 0630/452 0062

MUNKA
Otthoni munka! Borítékolás és

egyéb csomagolási mun-
kák! Tel.: 0690/60-36-
07(http://audiopress-hun-
gary.webnode.hu 635
Ft/perc,  0620/9104517

Dunaszentbenedekre a PIL-
LANGÓ BÜFÉBE kere-

sek kiszolgálót, pultost
májustól szeptember kö-
zepéig. Érd: Kovács Lász-
ló Tel.: 0630/9538-234

Kisebb kőműves munkákat és
burkolást vállalok. Tel.:
06/20 322-8195

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 HAL-
BOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész,
halféleséget a Kalocsa,
Kossuth L. u. 57. szám
alatti HALKERESKE-
DÉSBEN. Rendelés: sze-
mélyesen, telefonon:
0678/462-120, 0630/347-
5087
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A lomtalanítást Kalocsa vá-•
rosterületén azFBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit
Kft. végzi.
A lomtalanítást gyűjtőjárat-•
szerűen végzi a Kft. a mel-
lékelt útvonalterv alapján.
A lomtalanítás reggel 7•
órától kezdődik, és tart
az aznapi útvonalterv-
ben szereplő utcák befe-
jezéséig.
A lomtalanítás során a•
lomhulladékot az ingatlan
előtti közterültre szíves-
kedjenek kihelyezni, úgy,
hogy azt a begyűjtést vég-
ző gépjármű meg tudja
közelíteni és a rakodás
biztonságosan, és baleset-
mentesen, kézi erővel le-
gyen elvégezhető!

A lomtalanítás során a követ-
kező hulladékok kerülnek
begyűjtésre:

Nagy térfogatú lomhulla-•
dékok (szekrény, ágy…),
Fém-, fa-, papír-, mű-•
anyaghulladékok,
Zöldhulladékok(biológia-•
ilag lebomló hulladékok).

A lomtalanítás során a hulla-
dékokat a következőképpen
kérjük kihelyezni:

A kis térfogatú hulladéko-•
kat zsákban összekötözve,
A növényi eredetű hulladé-•
kokat összekötve.

Veszélyes hulladékok:ele-
mek, akkumulátorok, festé-
kek, lakkok, ragasztók,oldó-
szerek, savak, lúgok, növény-
védő szerek,veszélyes anya-
gokkal szennyezett csomago-
lási hulladékok és minden
egyéb veszélyes hulladéknak
minősülő anyagok, háztartá-
si-, információs-, távközlési-,
szórakoztató elektronikai
hulladékok, gumiabroncsok
nem kerülnek elszállításra!
Kérjük a zsákok megtöltésé-
nél szíveskedjenek odafigyel-
ni arra, hogy a zsákok kézi
erővel mozgathatóak legye-
nek!
Az egyéb módon kihelyezett
hulladékok nem kerülnek el-
szállításra!

Időpont
Április 17. Péntek•
Arany, Csap, Ecetgyár, Ga-
lagonya, Gödrök köze, Ily-
lyés Gyula, Kossuth, Kö-
kény, Radnóti, Sörös Imre,
Vásártér, Veres Péter, Zsák
Április 20.  Hétfő Bab,•
Barack, Borsó, Cseresznye,

Duna, Egres, Gábor Lajos,
Giga-köz, Hagyma, Lencse,
Káposzta, Kinizsi, Király
Ilus, Majoranna, Málna,
Meszesi, Mogyoró, Szilva,
Tamási áron, Téglagyár köz,
Vigadó sor, Vörösmarty,
Körte, 
Április 21.   Kedd•
Baka sor, Bolt, Deák, Eper-
föld, Gábor Áron, Hosszú
Antal, Hősök útja, Huszár,
Méhész, Nemzetőr, Obsitos,
Táncsics, Tartsay, Tüzér sor,
Vasút
Április 22.   Szerda•
Árpád, Bánki Donát, Déli-
báb, Gárdonyi, Hunyadi,
Jókai, Kócsag, Középső
kertek, Magyar, Mátyás kir.,
Mikszáth, Napsugár, Ober-
mayer tér, Ortutay, Sem-
melweis, Simonyi, Esze Ta-
más, Tessedik, Tóth Mike,   
Április 23.   Csütörtök•
Dózsa György, Erkel, Füzér,
Homokgyőr, Kígyó, Ku-
binszky, Malom, Negyveni
út, Negyvenszállás, Tompa,
Zerge, Zöldfa
Április 24. Péntek•
Árendás, Csalogány, Fényi
Gyula, Foktői út (a Paksi
köztől kifelé), Gém, Kato-
na István, Liszt Ferenc,
Menyhárt László, Móra,
Nád, Németh, Paksi köz,
Szénáskerti utcák (I.-IV.)
Vidats, Erdei Ferenc u.,
Szabó József u.

Ügyfélszolgálati irodánk:
6300 Kalocsa, Érsekkert 4-1.
Tel.:78/ 561-003 / : 78/561-004

LOMTALANÍTÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ
KALOCSA
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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
Az 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. 16-19.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
Ápr.20-26.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Ápr. 27- Máj. 03.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalo-

csa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő
alatt: 0678/462-232

FOGORVOS
Ápr. 11-12. 09:00-12:00: Dr. Juhász Katalin Tel.:
0678/465-254
Ápr. 18-19. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva Tel.:
0678/461-906
Ápr. 25-26. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde Tel.:
0678/463-223

VÉRADÓNAPOK
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. 18-19.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa, Nagy
J. u. 22. Tel.: 0630/338-0976
Ápr. 25-26.: Dr. Répási Csaba, Szakmár, Kárász
u. 7. Tel.: 0630/9535176, 0678/475176
Máj. 01- 03.: Dr. Bajusz István, Dusnok,Szt. Ist-
ván kir.u.23.Tel.: 0630/9451736

GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-
20:00, Szent Kereszt Kórház Gyermekosztálya:
Kalocsa, Kossuth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128,
564-459.

ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfél-
fogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezeté-
kes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

Kalocsa:
- 5 fő gépi varró
-1 fő szakács
- 2 fő pék-cukrász
- 1 fő ruhaipari technikus
- 1 fő ruhaipari termeléselemző koordinátor
- 1 fő hegesztő
- 3 fő szerkezetlakatos
- 2 fő bolti eladó
- 4 fő idegen nyelvi vevő kapcsolattartó (fran-
cia, 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
- 1 fő irodai adminisztrátor
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő rakodógép-kezelő
Solt:
- 1 fő postai kézbesítő
- 1 fő fejlesztő pedagógus
- 1 fő bolti eladó
- 10 fő betanított varrómunkás
-  2 fő villanyszerelő
Dusnok:
- 2 fő betanított gépi vakoló
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állás-
ajánlatairól a www.munka.hu weboldalon
tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

A testületi ülésen vetődött
föl a Margit Malom esetle-
ges lebontása lehetőségének
rémhíre. Az ingatlannak új
tulajdonosa van, aki azóta
szerencsére cáfolta a bon-
tásról szóló híreket. Az épü-
letek később talán közössé-
gi funkcióval is gazdagod-
hatnak.
A malomban a termelés sok
éve leállt. A telephely az Ag-
rimill Zrt-től, több éve meg-
vásárolta az Abo-Mill Malo-
mipari Zrt, ám e vállalattal
szemben 2011-ben felszámo-

lási eljárás indult. A felszá-
moló Delta Nova Kft. nyilvá-
nos értékesítési pályázatot írt
ki a cég ingatlanjaira, így a
kalocsai telephelyük értékesí-
tésére is. Ám arra több meg-
hirdetés után sem érkezett
ajánlat. A malomipari gépeket
már korábban leszerelték, a
fölszámoló a vasat is kibon-
totta és eladta a felszámolási
költségek csökkentésére.
Néhány éve városunkban te-
lepülésmérnök egyetemi hall-
gatói csoportok tevékenyked-
tek. Egyikük épp a malom

hasznosításának lehetőségei-
ről készített tanulmányt.
Megállapításaik szerint az
épületek megtartása és mű-
ködtetése eredeti vagy más
funkcióban lehetséges, gaz-
daságilag is ésszerű lehet, és
a város lakóinak többsége is
üdvözölné.

A vevő tervei

A vevő a kalocsai Vega-De-
licatesse Kft. volt. Előzőleg
értékesítették a cég kiskun-

majsai telephelyét, annak
árából tudták megvásárolni
a Margit Malmot – derült ki
Rádi Mária Gyöngyi
ügyvezetőnek és Németh
Józsefnek, a cégcsoport
többségi tulajdonosának a
médiában megjelent nyilat-
kozataiból. Kiderült, a cég
ételízesítő termékeinek
gyártósorait tervezik idete-
lepíteni. Ehhez azonban
nem az utcafronti, helytör-
téneti jelentőségű épülete-
ket, hanem két belső épüle-
tet vennének igénybe.
Az új tulajdonosok cáfolták
úgy a negyvenmilliós árról,
mint a bontási szándékról
szóló értesüléseket. El-
mondták, megtudták, hogy
a malom értékesítésére ki-
írt pályázatra nem érkezett
ajánlat, így közvetlen telek-
szomszédként ésszerűnek
tűnt, hogy éljenek a vételi
lehetőséggel.
Németh József sajtónyilat-
kozatából kiderült, sükösdi
származású létére is lega-
lább fél lábbal kalocsainak
érzi magát, hiszen itt, a Dó-
zsa György Mezőgazdasá-
gi Technikumban végezte

középiskolai tanulmányait,
jelenleg vállalkozása is vá-
rosunkhoz köti, sőt, lakó-
házat is vett Kalocsán. A
város jellegzetes épületei-
hez ő is ragaszkodik, így
kijelentette, hogy a malom-
nak és magtárainak bontá-
sa nem szerepel tervei közt.

Együttmű-
ködés a 
várossal?

Ugyanakkor az épületállo-
mány hasznosítására konk-
rét terveket nem nevezett
meg, de nyitott volt arra,
hogy a várossal közösen
keressék meg a jövőbeni
hasznosítás lehetőségét.
Ha ez megvalósulna, azzal
a műemléki védettséggel
nem, de műemléki érté-
kekkel igenis rendelkező
épületek biztosan megme-
nekülnének, és közösségi
funkcióval használatba
véve a város népének szol-
gálatába is állhatnak majd.
Ez gazdaságossági és
örökségvédelmi szempont-
ból is megnyugtató megol-
dás volna.
Reméljük, e szép, patinás
épületek még soká hirdet-
hetik városunk régi gazda-
sági súlyát és rangját!

Hogyan tovább 
Margit Malom?
Vaklárma volt a bontási szándék!



Április 11-én, szombaton
szó szerint a kézilabda böl-
csőjét ringatták a Városi
Sportcsarnok arénájában,
hiszen ezen a napon kezdő-
dött egy nagyszabású után-
pótlástorna Kalocsán, amit
az esti NB II-es bajnoki ta-
lálkozó koronázott meg,
ahol a bajnokaspiráns
KKC a Tolna megyei Hő-
gyész SC alakulatával talál-
kozott.
Volt mit törlesztenünk a ven-
dégekkel szemben, hiszen az
ősszel tőlük szenvedtünk fájó
vereséget (24–22), amit ezút-
tal a csapat szeretett volna ka-
matostól visszafizetni. A telt-
házas publikum bíztatásától
kísérve aztán a Kolics-arma-
da már a félidőre lerendez-
te a pontok sorsát (19–10),

tudatosítva az ellenféllel,
hogy ezen az estén ki az úr a
pályán. Lakatos Ádám, mint
a zöld festék, ismét úgy fogott
a kapuban, Katona Bence,
pedig mint egy röpködő erdei
manó, szárnyalt az ellenfél

sáncai felett, de Balla, Virág
és a többiek is szebbnél
szebb gólokkal szórakoztat-
ták a játékkal együtt élő szur-
kolósereget. Volt olyan tíz
perc, hogy a vendégek nem
tudtak gólt lőni, így a lefújás-
ra már kilenccel vezettek a
mieink.
A második játékrész elején
elég volt néhány eladott lab-
da, vagy ellezserkedett tá-
madás, de tény az, hogy
nyolc gólt lőttek negyed óra
alatt a vendégek és volt, ami-
kor öt volt közte az állás (23–

18). Aztán visszaállt a régi
rend a pályán, és a lefújás
előtt négy perccel a „B”-kö-
zép már ismét rászámolt az
ellenfélre (30–20).
MESTERMÉRLEG:
Kolics János edző: – Ez volt
az a meccs, ahol már előtte
igen határozottan tudatosítot-
tam a fiúkkal, hogy nagy ará-
nyú győzelmet várok tőlük,
mivel volt mit törlesztenünk
az ősszel az orrunk alá borsot
törő ellenféllel szemben. Az-
tán, mint ahogy vártam is, a
srácok bizonyították, hogy
legalább tíz góllal jobbak is
vagyunk ennél a csapatnál.
Az első félidőben nagyon fe-
gyelmezett, szervezett, jó já-
tékot nyújtottunk. Sajnos a
nagy előny tudatában kicsit
ellezserkedtük a második já-
tékrész elejét, da aztán ismét
helyre állt a rend a pályán.
Lakatos Ádám továbbra is fo-
lyamatosan jó teljesítményt
nyújt a kapuban, és hárításai-
nak köszönhetően ebből
azonnal indulni is tudtunk.
Katona Bence ezen az estén
kiemelkedőt produkált, de a

csapat is érezte, hogy egy
ilyen hálás publikum előtt na-
gyon jó volt játszani, hiszen
örömünnep volt pályán és né-
zőtéren egyaránt. Azt hiszem
sikerült a hangulathoz méltó
módon hozzájárulnunk, egy
kellemes estét szerezve szur-
kolóinknak, és a Kalocsán
vendégeskedő utánpótlás ké-
zilabdázók széles táborának.

KKC – Hőgyészi SC 32–21
(19–10)

300 néző, vezette: Száva F.,
Szegedi Zs.
Kalocsa: Lakatos Á. – Virág
R. 4, Tóth L. 3, Katona B. 8,
Kanalas N. 1, Szvétek B. 5,
Juhász P. 3. Csere: Balla G.
4, Ágoston R. 3, Romsics L.
1, Tóth B., Rumi Á., Rimai
R., Óvári D. (k.), Baksa R.
Edző: Kolics János.
Az eredmény alakulása:
6.p.: 5–2, 15.p.: 13–7, 25.p.:
17–8, 35.p.: 20–13, 42.p.: 23–
16, 50.p.: 28–19, 56.p.: 30–
20.
Hétméteresek: 1/1, illetve
4/2. Kiállítások: 8 perc, illet-
ve 10 perc.

TELT HÁZ ELŐTT
TÖRLESZTETTEK
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KKC – Hőgyészi SC 32–21

Az épület felújítása minden-
re kiterjedt. Megújult a nád-
tető, térkövezték az udvart, új
kerítés is épült. A korábban
rendszeresen beázott pince is
szigetelést kapott. A villamos
berendezések teljes fölújítása
mellett új lépcső és hozzá
korlát létesült. A tornácot már
paprikafüzérek díszítik, a fris-
sen festett, fehér falak mellett
virító, élénkpiros virágok a
márciusi szellőben bólogatva
köszöntötték az érkező első
vendégeket.
A meszesi Duna-partról érke-
ző csoportokat a megújult
épület udvarán néptáncosok
fogadták.
A néptáncbemutató után nép-

viseletbe öltözött asszonyok a
tojásfestés és a riseliőzés for-
télyaival ismertették meg a
vendégeket, akik később az
eredeti formában megőrzött
helyiségek bejárása során a
kalocsai parasztok életének
köznapi tárgyaival ismerked-
hettek, az egykor kamraként

szolgált helyiségben berende-
zett kiállítás segítségével pe-
dig a kalocsai népművészet
fejlődésének történetébe
nyerhettek bepillantást.
A turisták ez után a Paprika
Múzeumban, majd Bakod-
pusztán gyűjtöttek maradan-
dó élményeket.

Teljes 
pompájában
a Tájház
Már fogadják a csoportokat
Március végén fogadott turistákat felújítása óta első alka-
lommal a Tájház. Az első vendégek osztrák és német turis-
ták voltak. A fölújításra a Kalocsa Szíve program keretében
került sor. A tervek szerint az idei turistaszezon kezdetére
kellett elkészülnie, ami tehát sikerült is.

Ahány ház, annyi szokás. A sokszínűség sokszor családon 
belül is igaz, főként a tévézés esetében: reggel gyors 
hírek a kávé mellé, napközben egy kis gasztrotúra, este 
kedvenc sorozataink és családi rajzfi lmek, hétvégén egy 
jó meccs. Vagy akár ismeretterjesztő fi lmek és zene a hét 
minden napján. Manapság az otthonunk kényelméből 
élvezhető házimozizás sok szempontból könnyebben 
elérhető és nagyobb választékot kínál, mint a legköze-
lebbi mozi, így érdemes a tévészolgáltatók egyre bővülő 
lehetőségeit is felmérni.

Mindenki kedvenceit a képernyőre!
A tévécsatornák színes palettáján ma már tényleg 
bárki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. 
Az elérhető adók számánál azonban jóval fon-
tosabb, hogy olyan tévé-előfi zetést válasszunk, 
amelyben a lehető legtöbb személyes kedvencün-
ket megtaláljuk. Felmérések szerint szinte minden 
tévéző gazdag, egyben teljesen egyénre szabott 
előfi zetésről álmodik. Az elképzelés a gyakorlatban 
egyelőre nem megvalósítható, az Invitel tévészol-
gáltatása ugyanakkor a lehető legközelebb viszi 
ezen vágyukhoz a nézőket, mivel kínálatában 
a bőség sokféle választási lehetőséggel párosul.

A repertoár része a sportrajongók által kedvelt két 
DIGI Sport adó, valamint a Sport TV és az Eurosport 

két-két csatornája. Ezenkívül olyan nívós csatornák 
várják az előfi zetőket, mint például a díjnyertes 
sorozatokat felvonultató FOX vagy a vadvilág 
különlegességeit bemutató Nat Geo Wild, illetve az 
egyik meghatározó gasztronómiai adónak számító 
TV Paprika.

Saját kedvenceimet a képernyőre!
A széles választék egyéni ízlésre szabható temati-
kus minicsomagokkal is bővíthető kedvező havi 
díjon. Köztük szerepel a kifejezetten fi lmcsatorná-
kat kínáló Film Plusz, amelyben megtalálható pél-
dául a Robert Redford nevével fémjelzett Sundance 
Channel vagy az európai művészfi lmekre fókuszáló 
Arte. Míg a népszerű zenecsatornákat, többek 
között az MTV Hits és VH1 Classic adókat a Boogie 
minicsomag foglalja egybe.

Ha még egyedibb tartalomra vágyunk, akkor az 
Invitel egyedülálló Mixer kiegészítő csomagjával 

plusz öt csatornát válogathatunk össze egy 30-as 
listából a főcsomag kínálata mellé. A HD tévék 
tulajdonosait pedig különféle, nagy felbontásban 
sugárzott csatornákat magában foglaló csomag is 
várja, beleértve a 21 változatos adót felsorakoztató 
HD Supert. 

Nézzen másképp a tévére!

Az Invitel akciós ajánlatairól érdeklődjön 
a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as Infóvonalon 
vagy személyesen az ügyfélszolgálati pontokon.



Megérdemelte már a csapat
ezt az önbizalom növelő
győzelmet, amely remélhe-
tőleg tovább repíti majd a
srácokat dobogós álmaik
felé. A Híd SC és a KHTK
elleni derbik döntetlenjei,
majd a Halas elleni fájó ve-
reség után végre minden
gond nélkül behúzta a há-
rom pontot a Márton-társu-
lat, pedig ellenfele a bajnok-
ság élmezőnyéhez tartozó
Kecskemét feltörekvő után-
pótlás garnitúrája volt.
Ideális labdarúgó időben,
igaz, a TV-s Fradi–Újpest
meccs miatt a megszokottnál
kisebb létszámú publikum
előtt futott ki a két gárda a pá-
lyára – a mieink ugye egy há-
rom hetes nyeretlenségi böjt

után. Talán a győzelmi kény-
szer, a mindenáron való meg-
felelés volt az, ami az első já-
tékrész zömében „lebénította”
a támadásszervezésekért fele-
lős középpályánkat, de tény
az, hogy több bosszantó hibát
is vétettek ekkor a fiúk. Ám az
is igaz, hogy az ellenfél alig-
alig jutott el csapatunk védő-
harmadáig. A félóra végén a
Vuitsot hátulról elkaszáló Pa-
pot a spori második sárgával
kipirosozhatta volna, ám
mindezt nagyvonalúan elnéz-
te. A 40. percben egy sarokrú-
gásunk után a menteni igyek-
vő védő a kapufák találkozá-
sára bombázta a labdát, pedig
megnyugtató lett volna előny-
nyel szünetre menni.
A második játékrészt rögtön

idegnyugtató góllal kezdte a
KFC, ami jót tett csapatnak és
közönségének egyaránt. Egy
cselesen elvégzett jobb oldali
szabadrúgásunk után a pettyes
a KLC kapuelőterében patto-
gott, majd a lábak erdejében
„Kesza” a vendégek ketrecé-

be vágta a labdát (1–0). Rá
négy percre aztán Nasz gólja
már döntött a bajnoki pontok
sorsáról is, amikor hasonló
szituációból félfordulattal ki-
lőtte a rövid alsó sarkot (2–0).
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Már az
első játékrészben is fölényben
játszottunk, csak akkor még
nem tudtuk érvényesíteni az
akaratunkat az ellenfél felett.
Végre „jól jöttünk ki” a máso-
dik félidőre és rögtön sikerült
gólt szereznünk, majd a lehe-
tő legjobbkor  még egyet, ami
megnyugtatta a csapatot. Ek-
kor már uraltuk a pályát és ve-

zettünk még jó néhány gólt
ígérő akciót is. Sajnos a kény-
szerű cserék miatt a végén
már csak tartottuk a 2–0-s elő-
nyünket, amit teljesen megér-
demelten szereztünk.

KFC – Kecskeméti LC 2–0
(0–0)

150 néző, vezette: Baráth
Kalocsa: Varga – Sára, Réczi
(Kárpi), Vuits A., Márkus
(Facskó) – Vuits A., Kohány
B., Nasz, Dostyicza (Farkas)
– Keszthelyi, Kohány G.
Edző: Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 2–0 a
vendég Kecskemét javára.

Háromhetes 
böjt után...

KFC – Kecskeméti LC 2–0 (0-0)
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Szombaton szemétgyűjtő
akció volt Kalocsán az épü-
lő Ökopont népszerűsítő
kampánya keretében. A ge-
rillakertészek és alkalmi se-
gítőik a már sokszor meg-
tisztított Malomszögi csa-
torna környékén takarítot-
tak. A munkából a kör-
nyékbeli, a sok szemetet
már ugyancsak megelégelt
cigány családok is bősége-
sen kivették részüket.
Az Ökopont programjainak
szervezője, Kunovics Gergő
és Bolvári Ferdinánd önkor-
mányzati képviselő közös öt-
lete nyomán a gerillakertész
akciót tartottak. Az eredetileg
tervezett, a gerillakertészek
által amúgy is rendszeresen
tisztán tartott belvárosi Vajas-
szakaszok helyett inkább
olyan területet választottak,
ahol látványosabb eredmény
várható.
Erre a Malomszögi csatorna
általában remek lehetőséget
biztosít. Bár a város rendsze-
resen költ rá, és kiemelt gon-

dot fordít az itt már évtize-
desnek mondható káosz föl-
számolására, a szemét mégis
újra meg újra ott terem. A ter-
mészetes felszíni vízbe forga-
tott, gyakran veszélyes hulla-
dékok a vízkészlet és talaj

szennyezése mellett a csator-
naszakasz tőszomszédságá-
ban élő emberek, családok
egészségét közvetlenül is ve-
szélyeztetik, mérgezéseknek,
fertőzésveszélynek téve ki
őket. Ezért az akcióba őket is
igyekeztek bevonni.
A szemetelők – az idehelye-
zett hulladék alapján ítélve –
illegális ipari tevékenysége-

ket folyatnak, s az ennek so-
rán képződő szeméttől a csa-
tornába borítás útján válnak
meg, mert ott nem kell fizet-
niük érte.
Hacsak le nem buknak!
Pedig annak valószínűsége

megint nőtt, mivel a helyszí-
nen megjelent képviselők,
Bolvári mellett Katus Attila,
a körzet önkormányzati kép-
viselője és Lakatos János el-
határozták, hogy környezet-
károsítás miatt följelentést
tesznek a Kalocsai Rendőr-
kapitányságon ismeretlen tet-
tes ellen, hogy legalább meg-
kíséreljék a felelősök kilété-

nek kiderítését és megbünte-
tésüket. Egyben kérték a
környék lakóit, hogy segít-
sék a rendőrség munkáját,
mivel az elkövetők az eset-
leges látszat ellenére az itt
élőknek nem barátai, hanem

rosszakarói, nem érdemel-
nek tőlük védelmet.
A szervezők izgalommal vár-
ták, hogy mekkora lesz az ér-
deklődés. Az Ökopont pro-
jekt forrásaiból két hulladék-
gyűjtő konténert, valamint
100 főre védőfelszerelést,
eszközöket, némi harapniva-
lót és védőitalt hoztak a hely-
színre. Délután fél háromkor

a Cigány Nemzetiségi Ön-
kormányzat hívó szavára már
csapatostól gyülekeztek a kö-
zelben lakó cigány családok.
Pedig még meg sem tudták,
hogy lesznek szendvicsek is.
Végül nem maradt szerszám
gazdátlanul, így mintegy száz
fő láthatott munkához. 
Hamar meg is telt a két kon-

téner, bő negyedóra múltán
már csak zsákokba tudták
gyűjteni a szemetet, pedig
még bőven volt mit. A két-
konténernyi csökkenés a csa-
tornát eltömítő szeméthal-
mon szinte meg se látszott.
Az akció végére a szemétnek
mintegy kétharmadától sza-
badították meg a csatornát.

Szemétszüret a  Malomszögben
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A megjelenteket Bóna Pál
köszöntötte. A rendezvény
első részében Ujhelyi az or-
szág és pártja helyzetét érté-
kelte. Kiindulópontja a Fi-
desz éles kritikája volt. Kie-
melt figyelmet szentelt a kor-
mányzó párt propagandastra-
tégiájára, amelyet a Goeb-
bels-féle náci propagandagé-
pezethez hasonlított. Érintette
az „Orbán-Simicska banda-
háború” kérdését is, amely
kedvező pártja számára, mi-
vel általa Orbán a közmédia
kivételével elvesztette a kü-
lönféle orgánumok fölötti
rendelkezését. Így például a
brókerügyek kapcsán a szo-
cialista érintettekről alig érte-
sülnek a polgárok, míg a Fi-
desz érintettségének híre szé-
les körben elterjed.

A Jobbik a
nevető har-
madik?

A képviselő a tapolcai időkö-
zi választás kapcsán elmond-
ta: félő, hogy ott a Fidesz és
az MSZP párharcából nevető
harmadikként a Jobbik kerül-
het ki győztesen. Ma már tud-
juk, ebben igaza lett. Ujhelyi
szerint, ha a Jobbik kerülne
váltópárti helyzetbe, az ha-
zánk teljes elszigetelődését
eredményezné.
Így fogalmazott: jövőt nem
lehet Schneider Tamásra és
Vona Gáborra bízni.

Bíztató jelek
az EP-ben

Ujhelyi a parlamenti folyosó-
kon kapott visszajelzések
alapján bizakodó: elmondta,
a politikustársak furcsán néz-
nek ránk, magyarokra, de ha
megtudják, hogy ő a szocia-
lista párt tagja, azonnal oldó-
dik a légkör. Ujhelyi az euró-
pai politikai erők részéről
pártja határozott támogatását
érzékeli, sokszor még a nép-
párti politikusok felől is. Az
Európa-parlamentben ma
még a néppárté a többség, de
Ujhelyi szerint akár már a kö-
vetkező választáson szocia-
lista többség alakulhat ki. A
reményei szerint létrejövő
baloldali többségtől Európa
újraiparosítását, a tengerentú-
li, ázsiai versenytársaktól való
lemaradásunkat lefaragását
várja a képviselő.
A Fideszről ugyanakkor kije-
lentette: az ő korszakuk véget
ért, a kormány akár egyik
napról a másikra megbukhat.

Fölkészülés
váltópárti
szerepre

A képviselő szerint a Fidesz-
től az MSZP-nek kell majd
átvennie a kormánypálcát,
nekik kell leváltaniuk „Orbán
Viktort és bűnbandáját. Ezért
a kormányzóképesség meg-
teremtéséhez most hozzá kell
fogni, nem szabad 2016-ra
hagyniuk. Példaként a kalo-
csai, szegedi és salgótarjáni
eredményeket említette. E
helyeken a mozgósítással si-
került nyerniük. Ezek ugyan-
is nem független jelöltek si-
kere volt, hanem a többséget
a független jelöltek mögött
egységesen kiálló MSZP ak-
tivisták hozták el a győzelmet
sok terepmunkával.
Ujhelyi szólt a görög radiká-
lis baloldali párt, a Sziriza tér-
nyeréséről is. Elmondta, a
Sziriza radikális párt, amely-
nek radikalizmusa és popu-
lizmusa miatt eszmeisége
jócskán különbözik a balkö-
zép MSZP-étől. Ám alapérté-
keikben, jelképeikben sok ha-
sonlóság van, és szinte irigy-
kedve említette a görögorszá-
gi tudósításokon látható vörös
zászlós tüntetéseket, fölvonu-
lásokat. Reményét fejezte ki,
hogy a kalocsaiak, szegediek
után minél többen csatlakoz-
nak majd, és eljön a nap, ami-
kor újra érezheti Andrássy
úton haladó, vörös zászlókat
lobogtató óriási tömegből
áradó hatalmas erőt.

Elvándorlás,
munkahely-
teremtés

Már a választási kampány so-
rán tartott gyűlésén is nagy
hangsúlyt kapott a térségün-
ket fokozottan sújtó elván-
dorlás kérdése. A helyzet kul-

csa a munkahelyteremtés,
amihez akkor európai mun-
kahelyteremtő programok
beindítását ígérte. Ám a szük-
séges lépéseket ellenzékből
elég nehéz megtenni, ezért
ahhoz át kell venniük a ha-
talmat.

Kérdések -
válaszok

A továbbiakban a közönség
kérdései, észrevételei hang-
zottak el.
Alföldi Albert, egykori szo-
cialista párti országgyűlési
képviselő úgy vélte, „az nem
nyerő, hogy milyen szemét
a Fidesz, azt is meg kell
mutatni, hogy mi miért va-
gyuk jók!”
Alföldi másrészt azt javasol-
ta, hogy a baloldali pártok ne
csak pártokként jelenjenek
meg, hanem valamilyen jel-
képpel fejezzék ki összetarto-
zásukat is, hogy ne tűnjenek
egymással acsargó kis pár-
toknak. Úgy vélte, erre alkal-
mas volna a „demokratikus
ellenzék” kifejezés, és annak
rövidítése, vagyis DE.
Hozzátette, hogy az egység
kifejezéséhez mindenképp
szükség lesz egy karizmati-
kus vezető mögötti kiállásra
is, másképp nem lehet meg-
győzni a választókat. Erről
egy levelet is átadott koráb-
ban Ujhelyinek, aki azonban
azt még nem olvasta el, így
tartalma sem került szóba.
Egy néző a közvélemény-ku-
tatók adatai miatt aggódott,
mivel ugyan a Fidesz támo-
gatottsága folyamatosan
csökken, de a lemorzsolódók
nem jelennek meg a balolda-
lon. Ujhelyi szerint az a fon-
tos, hogy a Jobbiknál sem je-
lennek meg, hanem a bizony-
talanok száma növekszik.
Őket a választás idejére kell
majd meggyőzni. 
A szervezők eredeti tervei
szerint az MSZP elnökét, Tó-
biás Józsefet szerették volna

meghívni, ő azonban más te-
endőire hivatkozva részvéte-
lét lemondta. A rendezvény
végén emiatti sajnálatát fejez-
te ki hozzászólásában Hirsch
Imre, az MSZP kiskőrösi
szervezetének vezetője.

Paks 2

A közönség soraiban több ön-
kormányzati képviselő is he-
lyet foglalt. Közülük Bolvári
Ferdinánd föl is szólalt, és az
EP képviselőtől a Paks 2 és a
Duna-híd kérdésének össze-
függéséről kérdezte. Ezzel
kapcsolatban dr. Bálint József
polgármester abbéli meggyő-
ződésének adott hangot, hogy
a híd a Paks 2 projektbe „nem
fér bele”, ugyanakkor úgy
vélte, ha a megvalósításról
még idén nem születik po-
litikai döntés, úgy az „álom
marad”.
A híd fontosságában a felek
egyetértettek. Ujhelyi szerint
megépülhetne akár EU-s for-
rásból is, ehhez segítséget
ígért. 

Múlt csütörtökön este öt
órától rendhagyó fogadóó-
rát és lakossági fórumot tar-

tott Kalocsán a Tiszti Klub emeleti előadójában Ujhe-
lyi István MSZP-s EP-képviselő. Ujhelyi előadást tar-
tott az ország aktuális helyzetéről, és a következő vá-
lasztásokig elvégzendő feladataikról is szólt. Úgy vél-
te, a Fidesz bukása a küszöbön áll, a Jobbik előretö-
résétől viszont tart. Ujhelyi később kérdésekre is vá-
laszolt, illetve meghallgatta a jelenlévők észrevételeit.

Ujhelyi István lakossági fóruma 

E hármas beruházás egyike
annak a négy projektnek,
amelyet tavaly év végi állapot
szerint a kormány a késedel-
mes projektek közé sorolt.
Erre Simon Zoltán (Fidesz)
hívta föl a testület figyelmét
egyik ülésükön.
A lemaradások pótlása nagy
erőkkel folyik. A teljes körű
épületfelújítás idejére a Zöld-
fa utcából minden gyerek köl-
tözni kényszerült, a Csokona-
iból két csoportnak kellett
más helyszínt keresni, a má-
sik két csoport a húsvéti szü-
net után már elfoglalhatta
megújult csoportszobáját.
Az óvodaépületek átfogó föl-
újítása során hőszigetelést
kapnak a födémek és falak, új,

korszerű nyílászárókat építe-
nek be, korszerűsítik a fűtő- és
elektromos rendszert és a vi-
lágítást. A munkák miatt a ta-
vaszi szünetet egy hét rendkí-
vüli szünettel toldották meg.
Erre az időre is volt mód a
gyermekek elhelyezésére, ha

ezt a szülők másképp nem
tudták megoldani, de az óvó-
nők azt kérték, hogy lehetőség
szerint a szülők gondoskodja-
nak gyermekük felügyeleté-
ről.

Költözik a
Zöldfa utca
és két csoko-
nais csoport

A kéthetes ta-
vaszi szünet
után a Zöldfa
utcai Óvoda

minden gyerekkel, óvónők-
kel, dadus nénikkel együtt a
Kalocsa, Zrínyi Miklós utca
14. szám alá költözik átmene-
tileg. Ott a bölcsődében szá-
mukra kialakított csoportszo-
bákat foglalhatják el.
Ebben az oviban az épületfel-
újítás után még napelemes
rendszer is létesül a tetőn, egy
másik beruházás keretében. A
napelemek már megvannak, a
beruházás mégis szintén a ké-
sedelmes projektek közé tar-
tozik, hiszen a munkához
nem lehet hozzáfogni a födém
szerkezeti rekonstrukciójának
befejezéséig.
A Csokonai Óvoda Mókus és
Maci csoportjai már belakták
a megújult csoportszobákat,
őket további változások nem
érintik. A Nyuszi és a Pillangó
csoportok viszont költözni
kényszerültek: a nyuszik a Vi-
ola utcai Óvodában (Viola
utca 16.), a pillangók a Bem

utcai Óvodában (Bem Apó
utca 15.) kaptak ideiglenes
termet. Mivel ezek a csoport-
szobák a saját szobáknál ki-
sebbek, az óvónők azt kérték,
hogy aki teheti, az ebéd utáni
alvási időben vigye haza
gyermekét.
A szülők tájékoztatására a
csoportok Facebook oldalát
használták az óvónők.
A csoportáthelyezésekkel járó
rendkívüli állapot két-három
hétig tarthat a hírek szerint. A
szülők már alig várják, hogy
leteljen, mivel így gyerekeiket
a megszokott helyszín helyett
jó pár kilométerrel távolabbra
kell szállítaniuk reggelente.
De várják a gyerekek is, egy-
részt a jól megszokott hely-
szín után vágyakozva, más-
részt a helyszűke miatt: a foly-
ton nyüzsgő porontyoknak tá-
gabb térre volna szükségük.
A fölújításnál a fő célja az
energiahatékonyság növelése,
így a most elviselt kellemet-
lenségek fejében az ovik ener-
giaszámlái az eddigieknél
sokkal kisebbek lehetnek
majd.

Teljesen megújul két óvodánk épületállománya. A munká-
latok idejére a gyerekeknek új helyszínt kellett keresni. A
Csokonai és a Zöldfa utcai óvoda épületeinek korszerűsí-
tése egy összetett projekt keretében zajlik. Hozzá tartozik
még majd a Szent István Gimnázium teljes felújítása, erre
a nyáron kerülhet sor.

Megújuló óvodák
Kalocsán
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„A Kiskunsági Víziközmű
Szolgáltató Kft. Kalocsai
Üzemmérnöksége értesíti
Tisztelt Fogyasztóit, hogy
2015. április 15 - 22 -ig reg-
gel 700- délután 1800 óráig
ivóvízhálózat szivacsdugós
csőtisztítási, és  mosatási
munkákat végez Kalocsa –
Kossuth Lajos u., Kunszt J.
u., Martinovics u., és Gom-
bolyagi út., által határolt te-

rületen (Vajas csatornáig) . 
Fenti időszakban a víz mi-
nőségének romlásával, idő-
szakos vízhiánnyal és nyo-
más-csökkenéssel kell szá-
molni. Kérjük a Tisztelt Fo-
gyasztókat, hogy ezen idő-
szakban reggel  800- délután
1800 –óráig az automata mo-
sógépek, valamint mosogató
gépek használatát mellőzni
szíveskedjenek!  Ivóvíz-

szükségletüket az esetle-
ges rövidebb vízhiányos
időszakok áthidalására
előtárolással szíveskedje-
nek biztosítani.”

KÉRJÜK MEGÉRTŐ 
TÜRELMÜKET!

Kiskunsági víziközmű 
Szolgáltató Kft.

Kalocsai 
Üzemmérnökség

Ivóvízhálózat
tisztítási munkálatok

ÚJ IDŐPONT!
Kedves Érdeklődők! A Dargay Lajos által vezetett, műterem-láto-
gatással egybekötött Művészettörténeti Szabadegyetem V. elő-
adása hétfőn ELMARAD!
A művész úr ebben az időpontban az Új Budapest Galériában (Bál-
na Budapest) nyíló kiállításán vesz részt.
ÚJ IDŐPONT! 2015. ÁPRILIS 27. (HÉTFŐ) 16 ÓRA ÉS 17 ÓRA
Látogatási szándékát a könyvtárban jelezze!
Információ: Könyvtár, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 22 Tel.: 78

Két nő lopott meg egy
asszonyt kalocsai ottho-
nában. Egyikük elterel-
te a sértett a figyelmét,
társa pedig ellopta az 58
éves nő pénzét.
A Kalocsai Rendőrkapi-
tányság Bűnügyi Osztálya
lopás vétsége elkövetésé-
nek megalapozott gyanú-
ja miatt indított eljárást R.
Erzsébet 36 éves és R. I.
K. Mária 52 éves helyi la-
kosokkal szemben.
A gyanú szerint a terhel-
tek 2015. április 1-jén 11
óra körüli időben egy ka-
locsai házhoz mentek,

ahol az egyik gyanúsított
egy pohár vizet kért az
ott élő 58 éves asszony-
tól. A másik nő, kihasz-
nálva alkalmat a sértett
táskájából egy csomag
dohányt és készpénzt tu-
lajdonított el, majd társá-
val ismeretlen helyre tá-
voztak. A nyomozók azo-
nosították a bűncselek-
mény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható
személyeket, akiket gya-
núsítottként hallgattak ki
– közölte a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapi-
tányság.

Trükkös
lopás
Vizet kértek, leléptek 
a „dohánnyal”

A környezettudatosságról,
a napenergia hasznosításá-
ról, a fönntartható környe-
zetgazdálkodásról szóló
versenyen jutottak orszá-
gos döntőbe a Kertvárosi
Iskola 6/a osztályos tanul-
mányi versenyzői. 
A Kalocsai Fényi Gyula Ál-
talános Iskola (Kertvárosi)
6/a osztályosai, a „Szem-
fényvesztők” csapata márci-
us 28-án, Budaörsön az Ener-
gy Factory országos elődön-
tőjén mérettették meg magu-
kat. A verseny témája a
napenergia-hasznosítás,
fenntarthatóság, természet-
védelem volt. 
A kalocsai csapat már a re-
gisztrációnál megkülönböz-
tetett figyelmet kapott, egyike
lettek ugyanis annak a három

csapatnak, akikkel interjút
készítettek, és kamerával kís-
érték végig versenyüket. 
Az elődöntő 24 csapata közül
11 jutott a döntőbe, köztük a
kalocsai tanulókkal, akik szá-
mára külön elismerés volt a
zsűri kedvező fogadtatása:
bemutatott projektötletüket

volt, aki felállva tapsolta
meg, sőt, meghajolt a gyere-
kek előtt. A munka dandárja
most jön: a bemutatott pro-
jektötletet meg kell valósíta-
niuk. Esetükbe egy színdara-
bot kell bemutatniuk, amely-
nek megírása és színrevitele
a gyerekek feladata lesz, egy
mentor és a támogató peda-
gógus segítségével.

Kertvárosi
iskolások sikere
Országos döntőbe jutottak 

Vass Máté Tóth Loretta Zsemberi Arnold

2015. április 15 – április 22 –ig
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A Margit
Malom

A napirendek előtt fölszólaló
Török Ferenc úgy értesült,
hogy tulajdonosváltás volt a
Margit Malomnál, és az új tu-
lajdonos az épületek bontását,
a tégla és a telek értékesítését
tervezi. Megkérdezte, van-e
erről az Önkormányzatnak
tudomása, és javasolta, hogy
próbáljanak az épülteknek a
vállalkozóval közösen új
funkciót találni.
Dr. Bálint József polgármes-
ter megerősítette a tulajdo-
nosváltás tényét, de bontási
szándékról nem tud. Elmond-
ta, a város is keresett és talált

is befektetőt az ingatlanra. Se-
gítségével kulturális közpon-
tot alakítottak volna ki a ma-
lomban, de az ajánlattétellel
elkéstek. A polgármester úgy
tudta, az ingatlan negyven-
millió forintért kelt el.
Az épületekre bontási enge-
délykérelem nem érkezett,
derült ki a Boromisza Viktor
műszaki osztályvezető által
elmondottakból. Azt is meg-
tudtuk, hogy az épület jelen-

leg sem országos, sem helyi
védettséget nem élvez, de a
helyi értékvédelmi rendelet
közelgő elfogadása után helyi
védettséget kap majd. A pol-
gármester az örökségvédelmi
rendeletjavaslat mielőbbi elő-
terjesztését kérte. Erre már a
következő testületi ülésen is
sor kerülhet. (Lásd cikkünket
a 3. oldalon!)

Végelszámo-
lások

Az ülés elején tárgyalta a tes-
tület a Kalocsa Security Kft.,
a Városmarketing Kft. és a
Városfejlesztési Kft. 2014. ja-
nuár 1. és január 31. közti

időszaki gardasági tevékeny-
ségről szóló végelszámolói
beszámolóit, illetve kötelező-
en elkészítendő mérlegét. A
felszámoló Globál-Info Kft.
képviselője, Tóth Ágnes el-
mondta, a felügyelőbizottsá-
gok – egy kivételével – tár-
gyalták és elfogadásra java-
solták az előterjesztést. A Se-
curity Kft. felügyelő bizottsá-
ga nem volt határozatképes,
annak ülésén csak az elnök,

Szabó Balázs jelent meg.
A képviselő az FB ülésének
elmaradása miatt megosztot-
ta gondolatait az érintett vál-
lalatról. Számos észrevételt
tett a vállalat működéséről,
ám dr. Bálint József polgár-
mester figyelmeztette, az
ilyen részletes tartalmi elem-
zés nem feladata, egyes kér-
dések tekintetében nem is
joga a testületnek, de meg-
köszönte a képviselő észre-
vételeit.
E cég esetében a kérdést a
NAV-val folytatott ÁFA-visz-
szaigénylési vita bonyolítja.
Amennyiben e vita kedvező
kimenetelű lesz, lezárulhat a
végelszámolás. Ám ha a cég
nem juthat hozzá az ÁFÁ-
hoz, akkor a vele szembeni
követelések források híján
maradnak, és az eljárás föl-
számolássá alakulna át.
A pénzügyi bizottság tárgyal-
ta, és elfogadásra javasolta
mindhárom cég beszámoló-
ját. Azokat egybehangzóan el
is fogadták, mivel erre a hiva-
talos eljárás zökkenőmentes
folytatásához föltétlenül
szükség volt.

Iskolai át-
szervezések:
Liszt AMI,
Eperföld

A város oktatási intézménye-
inek átszervezése kapcsán
KLIK kérte az önkormányzat
véleményét.
A Liszt AMI tánc tanszaka új
telephellyel gazdagodik a
Szent István király út 19.
szám alatti, egykori Fékon
központban. Önálló társas-
tánc tanszak indul, és a felve-
hető létszám 150 főre bővül.
A polgármester szerint a tán-
cosok „kinőtték” az Ifjúsági

Házat (egykori Úttörőház),
ezért kérte az indítványozó a
kérdéses telephely rendelke-
zésre bocsátását. Hozzátette,
a probléma végleges megol-
dására még vissza kell térnie
a testületnek, mivel vannak
elképzelések a végleges hely-
színre.
Az Eperföldi Általános Isko-
lát köznevelési célú sportis-
kolává szervezik át, erről is
kérte a KLIK a testület véle-
ményét. Szabó Balázs a

sportkérdésekben illetékes bi-
zottság elnökeként a sportis-
kolai átszervezéshez szüksé-
ges infrastruktúra létesítésé-
ben az önkormányzat részvé-
telét sürgette, célul egy sport-
csarnok építését jelölve meg.
A polgármester szerint erre
akkor kell visszatérni, ha a
beruházások esedékesé vál-
nak. Az intézmények is pá-
lyázatok benyújtását tervezik.
Hogy ezekhez mivel és ho-
gyan járuljon hozzá az önkor-
mányzat, arról akkor kell
majd dönteniük.

Vita a KFC
támogatási
kérelméről

Az egyik napirendi pont a
KFC-nek TAO-támogatásá-
val kapcsolatos, az önkor-
mányzathoz címzett kérése
volt. Egyrészt azt kérték,
hogy a korábban TAO-pályá-
zat előfinanszírozáshoz ka-
pott, visszatérítendő támoga-
tás visszafizetésének tavaly
év végi határidejét változtas-
sák 2015. augusztus 31-re,
másrészt el nem számolható
költségekre kértek további

közel négymillió forintnyi tá-
mogatást.
E költségek közt banki és
könyvvizsgálói költségeket,
konténerbérlést, illetve az épí-
tési beruházás egyes el nem
számolható költségeit és a be-
ruházás értékének a tervezett-
nél némileg magasabb végső
költségeit említette a KFC el-
nöksége a polgármesterhez
címzett levelében.
A pénzügyi bizottság tárgyal-
ta a kérdést, de a javasolt

megoldásokat nem támogat-
ták – tudatta Katus Attila.
Dr. Angeli Gabriella a jogi
ügyrendi és EU-kapcsolatok
bizottságának nevében mó-
dosító javaslattal élt: Azt in-
dítványozta, a hivatkozott
költségek közül csak az épí-
tési beruházás el nem szá-
molható költségeit fedezzék,
így a 3.97 millió helyett csak
2,4 milliót átengedve a KFC-
nek. A bizottság egyik sport-
egyesület banki költségeinek
átvállalását sem javasolja.
Konténerbérlést másik egye-
sület is kérte, de amíg ez hét-

százezer forintot jelent, addig
az önkormányzatnak nem tud
eleget tenni e kéréseknek.
Nem kívánták támogatni az
építési többletköltségek fi-
nanszírozását sem, de a pro-
jekt sikeres lezárásának érde-
kében e 2,4 milliós többlet-
költség átvállalását mégis ja-
vasolták a testületnek.
Simon Zoltánt (Fidesz) meg-
lepte a módosító indítvány,
mivel a kérelem oka nem
gazdálkodási hiányosság, ha-
nem egy TAO-pályázat sike-
res lezárása volt. Azt remélte,
hogy a részleges elutasítás
oka nem a kérést előterjesztő
Borbély Gábor elnök szemé-
lye volt. Rámutatott: ha e
költségeket nem vállalják át,
azt a KFC csak az idén
egyébként is 30%-kal csök-
kent normatív támogatásából
rendezheti. Ez ellehetetleníti
az egyesület működését. Az
előző önkormányzat az ilyen
jellegű költségeket átvállalta,
és határozatot is hoztak az el
nem számolható költségek
utófinanszírozására, ám a ki-
fizetésre viszont már nem ke-
rült sor, mert a költségek a vá-
lasztások után jelentkeztek.
A sportbizottság álláspontját
ismertető Szabó Balázs (Job-
bik) kérdésekkel állt a testü-
let elé. A döntéshez hiányolta
a részletes információkat,
háttérdokumentumokat, ame-
lyek alátámasztanák a kérés
jogosságát. Párhuzamot vont
a Méhecskék aktuális igényé-
vel is: nekik épp aznap kellett

kiköltözniük megszokott he-
lyükről a szociális otthon ki-
váltására irányuló egyik be-
ruházás miatt. Ezért ők is kér-
ték konténer bérlését. Sza-
bó szerint, ha az egyik
egyesület megkapja a se-
gítséget, a másiktól sem le-
het megtagadni azt.
Kérdésére a projekt finanszí-
rozásának részleteit dr. Kiss
Csaba jegyző mutatta be. Bá-
lint József hozzátette, az épí-
tési többletköltség 2,4 millió-
jára a KFC-nek föltétlenül
szüksége van, hogy számláit
kifizetve hozzájusson a támo-
gatási összeghez, s rendez-
hesse a város felé fönnálló
tartozását.
Filvig Géza (KDNP) szerint
a lényeg az, hogy a rendkívül
elhanyagolt sporttelep sok új
elemmel is gazdagodva,
megújulva állhat a sportolók
szolgálatában. Ezért minden
más kérdést félretéve a pro-
jekteket sikeresen le kell zár-
ni, hogy a támogatások ne
vesszenek el, és keletkezzen
visszafizetési kötelezettség,
főleg, mivel az összeg a beru-
házás nagyságrendjéhez ké-
pest elenyésző.
Végül a tíz jelenlévő képvise-
lő csupa egyhangú szavaza-
tával elfogadták a rövid szü-
net során kompromisszumo-
san kiegészített javaslatokat.
A 2,4 milliós vissza nem térí-
tendő támogatást a város in-
kasszós jogának elismerésé-
hez, a fizetési határidő-hosz-
szabbítást pedig az utolsó

TAO-támogatás számlára ér-
kezése utáni banki munka-
naphoz kötötték, s emellett
megszavazták azt a módosí-

tást is, amely az idei TAO-
forrásokból 1,5 milliót (a kért
támogatásból hiányzó össze-
get) biztosít a sportbizottság

részére a fönnmaradó költsé-
gek fedezésére, azzal a felté-
tellel, hogy azt másra nem
fordíthatják.

A városi cégek végelszámolójának beszámolója, iskolai át-
szervezések, valamint a KFC támogatási kérelmének elbí-
rálása került a testület asztalára. Előzőleg szóba került a
Margit Malom, amelynek állítólagos lebontásáról röppent
föl – szerencsére a jelek szerint – álhír.

A Kalocsai Tomori Pál Váro-
si Könyvtár a költészet napja
mellett Gróf József író, költő
70. születésnapját is ünnepel-
te április 9-én. A délutáni
program bevezetőjeként Ta-
más László könyvtárigazga-
tó megemlékezett a kettős
ünnepről; kiemelte a magyar

költészet értékeit és méltatta
volt magyartanárát, Gróf Jó-
zsefet.  A rendezvényen nem
tudott megjelenni a kalocsai
költő volt tanára és barátja
Békési Imre nyelvészpro-
fesszor, de levél formájában
elküldött köszöntő szavai el-
hangzottak a program elején.

A fiatal író Cserenkó Gábor
egy novellájával köszöntötte
az antológiások nevében
Gróf Józsefet. A továbbiak-
ban maga az ünnepelt is fel-
olvasta Születésnapomra c.
saját versét, majd a Kalocsai
szó és kép c. antológia szerzői
- köztük Balogh Csaba Zol-

tán, Németh Sándor, Póli
Róbert, és Dávid Attila -
előbb a születésnapos alkotó-
nak, majd a költészetnek

ajánlva olvastak fel József At-
tila verseket, majd saját mű-
veikkel is tisztelegtek a ma-
gyar líra előtt.

A magyar költészet napja 
a könyvtárban
GRÓF JÓZSEF ÍRÓ, KÖLTŐ 70. 
SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 

Testületi ülés
nagycsütörtökön


