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Sajtótájékoztató 
a kivitelezési munkákról



INGATLAN
KALOCSÁN, söröző la-

kással együtt eladó Tel.:
0630/967-4780

KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban
lévő, nagy családi ház
eladó. Lakótelepi lakás-
ra 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 m2-
es hőszigetelt, kertes
sorházrész gázkazánnal,
melléképülettel eladó.

11 M Ft.  Tel.: 0630/
594- 8768

KALOCSÁN, a belváros-
tól, pár 100 méterre,
csendes helyen, eladó
egy teljesen szigetelt,
felújított, dupla komfor-
tos családi ház, új tetőtér
beépítéssel, garázzsal,
pincével, gáz-központi-
fűtéssel és cserépkályhá-
val. I.ár: 15,9 MFt. Tel.:
0620/9248-357

KALOCSÁN, a Bátyai
úton, eladó egy szobás,
2. emeleti 34 nm-es, vi-
lágos lakás. 3,5 MFt.
Tel.: 0630/220-8310

Kalocsán az Ibolya utcában
családi ház eladó. Frek-
ventált helyen a kertvá-

rosban. 3 szoba, konyha,
főzőfülke, fürdő, ebédlő,
előszoba, garázs, pince.
Megoldást jelenthet az
olyan költözni vágyok
körében, akik nagyszü-

lővel keresnek házat,
mert egy szoba + kony-
ha a házon belül elsze-
parálva épült.100 méter-
re ABC, virágbolt, újsá-
gos, sportpálya található.
Tel:06-20/511-9293

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, tég-

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

SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.h

u. Ingatlanközvetítő Iro-
da Kalocsán a Városház
utcában. Látó Endre In-

gatlanvagyon-értékelő
és közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk
kedves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda!  Nyit-
va tartás: minden nap
8:00-19:30, kedd: zárva.
Bővebb információ és
bejelentkezés a
0620/562-2060 telefon-
számon,

ALFA LED OXY Vibráci-
ós masszázs. Bővebb in-
formáció és bejelentke-
zés a 0620/260-1118 te-
lefonszámon.

ÜDÜLÉS
ELADÓ! 4 CSILLAGOS

WELLNES szállodában,
7 napra szóló 100.000
Ft-os utalvány, féláron. 

Megbontható, elajándékoz-
ható, mert nem névre
szóló. Sürgős! Tel.:
0630/452 0062

ÁLLÁS 
Dunaszentbenedekre a PIL-

LANGÓ BÜFÉBE ke-
resek kiszolgálót, pultost
májustól szeptember kö-

zepéig. 
Érd: Kovács László Tel.:
0630/9538-234

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

CORONA 
PIZZÉRIÁBA
A Corona Pizzéria, piz-
zafutárt keres saját gép-
járművel. Másodállás-
ban, vagy iskola mellett
is végezhető.  Jelentke-
zését a pizzériában ad-
hatja le. Kalocsa Búza-
piac tér 9.

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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Ahogy arról a korábbi híradá-
sokból már értesülhetett a
közvélemény, a városháza
alagsorában létrejött, működ-
ni kezdett a Kalocsai Kortárs
Művészeti Klub. A máig kör-
vonalazódott elképzelések
szerint minden szombaton
nyitva van az érdeklődők szá-
mára. A Klubba betérők egy
otthonos, vagy kilencven kép-
zőművészeti alkotással „be-
rendezett” helyiségbe jutnak,
s az ügyeletet tartó klubtag-
tól részletes információkat
kaphatnak a működésről.
A tervek része, hogy havonta
szervezett program is lesz
(minden utolsó pénteken este

hat órakor). Eddig egy
„alakuló közgyűlés”-
re került sor, valamint
a Klub fotós szekciója
mutatkozott be.

Április 24-én az iro-
dalmi élet is megkez-
dődött.
A klubtagok és érdek-
lődők megint megtöl-
tötték a helyiséget  -  3-
4 ember jutott a lép-
csőkre is. Úgy tűnt,
hogy akik most „vélet-
lenül” jártak erre, ked-
vet kaptak ahhoz,
hogy máskor is benéz-

zenek. Alkalmi vendégünk is
volt: a kalocsai származású
Liptay Mátyás szobrász, aki
1956-ban távozott az ország-
ból, s ma Franciaországban él,
Kalocsán járva benézett hoz-
zánk.
Tervek, ötletek, elképzelések
is elhangzottak a későbbi iro-
dalmi munkáról, amelyekben
közös volt, hogy minél klub-
szerűbben, interaktív módon
folyjon, még akár sok-sok já-
tékossággal is.
A klubest igazi apropója az
volt, hogy Cserenkó Gábor
kalocsai-budapesti lakos legú-
jabban megjelent kötetével s a
szerzővel ismerkedtünk. A

Nem veled nevetek című
könyvből Gálné Baka Ágnes,
Lakatos Zoltánné Jambrik
Ibolya, Balogh Csaba és Kis
István olvasott fel írásokat.
Nagy sikerrel! A felolvasások
után igazán aktív vélemény-
nyilvánítások következtek, s
egybehangzóan mainak, való-
sághűnek, szellemesnek-iro-
nikusnak, „jól megírtnak” ta-
lálták a jelen lévők az írásokat.
Cserenkó Gábor jó érzéssel
hallgathatta, hogy azok szí-
nessége, fordulatossága,
szemlélődő bölcsessége az
előadók jóvoltából jól „átjött”.
Az elhangzó sok dicséretnek
sem volt udvariasság-íze, iga-
zi lelkesedéssel nyilatkoztak
meg  sokan a közönség sorai-
ból szóban is, írásban is – mert
az írásbeli reagálásra is futot-
ta a közvetlen hangulatból, a
lelkesedésből.
Végül a feltett kérdések kap-
csán a szerző röviden beszélt
alkotói módszereiről, terveiről
– illetve kalocsaiságáról.
Lehetett vásárolni a frissen
megjelent kötetből s a szerző-
től dedikációt  kérni. (A könyv
egyébként megvásárolható a
Balaton Könyvesboltban.)
A további programokra is vár-
juk az érdeklődőket: május
végén egy Prokop Pétert is-
mertető vetítésre kerül sor, a
következő irodalmi estünkön
pedig Balogh Csaba Zoltán
fog bemutatkozni az írásaival.

A szervezők

Lendületet vesz 
a Klub, a KKMK
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KÓRZHÁZ
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-
19:00-ig óránkénti indulással

Gerjen-Kalocsa: 07:00-19:00-ig, óránkénti indulással

HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hét-
köznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti

napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u.
38.

GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől

– péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készenléti szolgálat
22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 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.
Ápr. 30- Máj. 03.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és ké-
szenléti idő alatt: 0678/462-232
Máj.04-10.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Szent István kir. út 57. Tel.: ügyelet és készenléti idő
alatt: 06 78 / 462-570 és Tel.: 30 / 9733992
Máj. 11-17.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő
alatt: 0678/561-032és 0630/9733-992

FOGORVOS
Máj. 01-02-03. 09:00-12:00: Dr. Sipos Kata-
lin Tel.:0630/644-3482

Máj. 09-10. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lász-
ló Tel.: 0678/462-534

Máj. 16-17. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva
Tel.: 0678/461-906

VÉRADÓNAPOK
Május 04. 09:00-11:00: Szociális Otthon, Ka-
locsa,  Malom u. 5

Május 04. 12:00-14:00: Művelődési ház,
Fajsz, Ady E. u. 3.

Május 11. 09:00-11:00: Egészségház,
Uszód, Árpád u. 35.

Május 11. 12:00-14:00: Egészségház, Foktő,
Kossuth u. 3.

ÁLLATORVOS
Máj. 01- 03.: Dr. Bajusz István, Dusnok,Szt.
István kir.u.23.Tel.: 0630/945-1736
Máj. 9 – 10.:Dr. Kunvári Zoltán, Miske, Fő u.
15. Tel.: 0670/310-9675
Máj. 16-17.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa,
Nagy Jenő 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 Gyer-
mekosztálya: 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
- 1 fő ruhaipari technikus
- 1 fő ruhaipari termeléselemző koordinátor
- 1 fő hegesztő
- 4 fő szerkezetlakatos
- 1 fő bolti eladó
- 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 takarító
- 2 fő tampon- és szitanyomó munkás
- 1 fő web-programozó
- 3 fő üzletkötő ügynök
- 2 fő bádogos
- 1 fő gépészmérnök
- 1 fő villamosmérnök
- 1 fő cukrász
- 1 fő jogi asszisztens
- 2 fő betanított pék
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő teleszkópos rakodógép-kezelő
Solt:
- 1 fő fejlesztő pedagógus
- 1 fő bolti eladó
- 10 fő betanított varrómunkás
- 2 fő villanyszerelő
- 1 fő traktorvezető
Dusnok:
- 2 fő betanított gépi vakoló
Harta:
- 1 fő autófényező
- 1 fő pék-cukrász
Szakmár:
- 1 fő pék
Uszód:
- 1 fő segédmunkás
Dunaföldvár:
- 4 fő gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
Dunaszentbenedek:
- 3 fő hidegburkoló
Dunapataj:
- 1 fő nemzetközi tehergépkocsi-vezető
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásaján-
latairól a www.munka.hu weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.: 0678/462-148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Szeretettel várjuk az ifjú
“inasokat”
A mester Madár Helga a
Népművészet Ifjú Mestere. 

A tábor költsége:10 000Ft/fő

Érdeklődni:
Fazekas Alkotóházban: 
Kalocsa Kunszt u.4.
Tel:70/430-5404 vagy 
70/430-5403
e-mailben:
info@fazekasmester.hu

Jelentkezési határidő: 
2015. május 30.(max. 10 fő)

GYEREKEK 
FIGYELEM !
Kézműves, fazekas tábor indul a
Fazekas Alkotóházban
2015. június 15.-19. (9 órától-12 óráig)



Április 25-én, szomba-
ton a Kertvárosi Általá-
nos Iskola impozáns tor-
nacsarnokában játszot-
ta idei utolsó előtti baj-
noki mérkőzését a Kalo-
csai SE NB II-es női
röplabdacsapata, ahol
az egykoron szebb napo-
kat is megélt Szombat-
helyi Haladás jogutód-
jával meccselt a Kováts
Ágnes vezette társulat.
A bajnoki rájátszás lezá-
rulása előtt már tudni le-
hetett, hogy a vendégek a
hét csapatos Nyugati cso-
port utolsó helyéről már
nem tudnak elmozdulni,
míg az is biztos volt,
hogy a Kalocsának is ki
lehet osztani a jól meg-

érdemelt negyedik he-
lyet. Nos, ilyen előzmé-
nyek után a kalocsai lá-
nyok a papírformának
megfelelően harmadszor
is térdere kényszerítet-
ték a nyugati határvég
fővárosának hölgyko-
szorúját az idei bajnoki
évad során, ráadásul tet-
ték mindezt olyan maga-
biztossággal, amelyre a
mellettük jóban-rosszban
kitartó törzsszurkolóik is
csak csettinteni tudtak.
Ugyanis Szigeti Nusiék
szűk egy óra játékidő le-
forgása alatt szó szerint
kiütötték ellenfelüket,
közönségük őszinte cso-
dálatára. Régen látott,
igazán egységes, és igen

hatékony csapatjátékot
produkáltak a Kováts-ta-
nítványok, aminek ellen-
szerét egy pillanatra sem
találta meg a „Hali”, a
mieink mind támadójá-
tékukban, mind me-
zőnymunkában ellenfe-
lük fölé nőttek a találko-
zó során. Mindenki kon-
centráltan és igen nagy el-
szántsággal tette a dolgát,
sisteregve csattantak leü-
téseink és kemény közbe-
ütéseink a vendégek tér-
felén – ütöttek a lányok,
mint a gőzkalapács. Jól
is mezőnyöztünk, és a
második játszmát kivéve
jól is nyitottak a mieink,
amiben élen járt Jánosi
Niki, de Szigeti Anna is.

Fehérvári Anna vitte a
prímet a hálónál, ám Da-
bis Ági, Horváth Kata és
Király Kira is szinte hiba
nélkül tette a dolgát.

KSE – SzoESE-Haladás
3:0 (13, 22, 16)

50 néző, vezette: Sántosi
P., Stefik Cs.
Kalocsa: Király K., Fe-
hérvári A., Jánosi N., Da-
bis Á., Szigeti A., Hor-

váth K. Csere: Kovács P.,
Argat C., Greksa H., Fe-
kete L., Fekete G., Ko-
vács B. Edző: Kováts
Ágnes.
Az eredmény alakulása,
1. játszma: 10:3, 16:6,
22:10. 2. játszma: 7:4,
11:12, 16:16, 17:20,
22:22, 24:22. 3. játszma:
5:1, 8:7, 15:10, 20:15,
24:16.

DOBOGÓN 
VÉGEZTEK 
BARANTÁSAINK!

4 Kalocsai újság Kalocsai újság 13SPORT

A kormány felhívása új
börtönkapacitások létesí-
tése céljából kérte a tele-
püléseket, hogy ajánlja-
nak föl arra alkalmas te-
rületeket. A pályázat
zöldmezős beruházást írt
elő, így a jelenlegi kalo-
csai büntetés-végrehajtá-
si intézmény kiváltása,
vagy a laktanyák e célú
hasznosítása szóba sem
jöhetett. 

Az önkormányzat egy
márciusi testületi ülésen
határozott pályázat be-
nyújtásáról. A pályázat-
ban a Kiskőrösre vivő út
két oldalán, a jelenlegi
belterületen kívül, a mis-
kei úti leágazásig, illetve
az egykori lőszerraktárig
fekvő telkek kerültek föl-
ajánlásra, amit akkor meg
is írtunk.
A Büntetés-végrehajtás

Országos Parancsnoksága
már megkezdte a pályá-
zatok értékelését, május-
ban pedig várhatóan
eredményt is hirdetnek. A
nyertes településeken a
tényleges építési munkák
2017-ben kezdődhetnek,
és ’18-19-ben megkezd-
hetik működésüket.
Egy-egy intézmény öt-
száz fogvatartott befoga-
dására lesz alkalmas,
akiknek őrzése és ellátá-
sa 250 munkahelyet je-
lent majd a nyertes tele-
püléseknek. E munkavál-
lalóknak legalább negye-
de lesz felsőfokú végzett-
ségű a tervek szerint.

Telekfelajánlás 
új börtön építésére
Kalocsa negyvenedmagával pályázik
Az EU elvárásának megfelelően, a büntetés-végrehaj-
tási intézmények túlzsúfoltságának csökkentésére pá-
lyázatot hirdetett a kormány, területfölajánlásokat
kérve az önkormányzatoktól. Városunké mellett még
harminckilenc önkormányzat ajánlott fel telket új
börtön építésére. Kalocsa a Kiskőrösre vivő út két ol-
dalán lévő telkeket ajánlotta föl.

A kalocsai Sárköz Baranta
csapat április 11-én részt vett
a Rákos Mezeje Baranta Via-
dalon. Övbirkózásban, kés-
párbajban, csapatos késpár-
bajban, futárpályán, valamint
egy szabadon választott be-
mutatószámban mérték össze
tudásukat az ország több
pontjáról érkező Barantások.
A Sárköz Baranta csapat ki-
magasló eredményeket ért el.
Budai Attila csikó 1 kategó-
riában (10 év alatti gyerme-
kek) pontegyenlőséggel meg-
osztott második helyezést ért

el. Budai Dániel csikó 2 ka-
tegóriában (11-13 év közötti
gyermekek) negyedik lett.
Kese kategóriában (14-18 év
közötti fiúk) Tóth Tibor első
helyen végzett! Menyét kate-
góriában (14 év fölötti lá-
nyok) Vesztergám Judit har-
madik helyezett lett úgy, hogy
a futárpályán nem indult.
Öskü kategóriában (18 év fö-
lötti férfiak) Fekete Bence
második lett. A csapatok ösz-
szesített versenyén a Sárköz
Baranta csapat másodikként
végzett!

Lerendezték egy 
óra alatt

KSE – SzoESE-Haladás 3:0

Röplabda



Mint már annyiszor a hazai
ütközetei során, ismét tűzbe
hozta a lelátó közönségét a
Kolics-legénység, amely
köztudottan igyekszik min-
dig maximálisan kiszolgálni
szurkolótáborát.
Így történt ez az április 25-i,
Mecseknádasd elleni derbin
is, ahol a mieink számára
nem kevesebb volt a tét,
minthogy egy újabb győze-
lemmel szinte már megkapa-
rintsák az aranyat három for-
dulóval a bajnoki zárás előtt.
Ugyanis a Kalocsa hat pont
előnnyel vezeti az NB II. Dél-
nyugat csoportjának tizenkét
csapatos mezőnyét, amely ön-
magában véve is dicséretes
fegyvertény, arról nem is be-
szélve, hogy tét meccsen két
éve már veretlen hazai pá-

lyán az együttes.
A Mecseknádasd elleni ösz-
szecsapáson az első játék-
részben még pontatlan volt
önmagához képest a KKC –
kihagyott ziccerek és büntetők
tették szorossá a meccset –, de
a második félidőben már
erőnléti fölényét is kamatoz-
tatva biztosan döntött a bajno-
ki pontok sorsáról a gárda. Az
57. percre már nyolcra hí-
zott a különbség (29–21),
ami ismételt nagy győzelmet
jelentett, amely immár a ti-
zenötödik volt a csapat bajno-
ki csatározásai során.
MESTERMÉRLEG:
Kolics János edző: – Kétség
nem fért ahhoz, hogy a végé-
re hozzuk ezt a mérkőzést. A
mi játékunkat azért nyomta az
a tét, hogy nagyon közel ke-

rültünk a bajnoki cím meg-
nyeréséhez, az ellenfél pedig
jól láthatóan nagyon készült
arra, hogy egy bajnokesélyes
csapattal szemben meglepe-
tést okozzon. A tét, és az el-
lenfél küzdőképessége egy
olyan szikrázó első félidőt ho-
zott, amiben sajnos több hibát
vétettünk. Elsősorban a hét-
méteresek kihagyására és a
ziccerek elhibázására gondo-
lok. Akkor, amikor az erőnlé-
ti különbség már kidomboro-
dott a második félidő köze-
pén, volt, amikor már nyolc is
volt közte, egyértelművé vált,
hogy hozzuk ezt a találkozót
is. Ekkor már tudatosabban,
fegyelmezetten használtuk ki
ellenfelünk védekező hibáit, a
befejezéseink hatékonysága is
jól láthatóan feljavult. Ismét

nagyon szépen teljesített a ka-
puban Lakatos Ádám, aki újra
nagy részt vállalt a győzelem-
ből. A mai sikerünk után ez-
úton is arra kérném szurkoló-
inkat, hogy a soron következő
kiskőrösi mérkőzésre minél
többen kísérjenek el bennün-
ket, mert ha egy pontot szer-
zünk, akkor miénk már a baj-
noki elsőség. Külön öröm volt
számunkra, hogy a meccs vé-
gén a polgármester úr lejött az
öltözőbe és gratulált a fiúk-
nak, egyben tolmácsolva jókí-
vánságait a hátralévő mérkő-
zésekre, ami bizonyára továb-
bi plusz erőt fog adni a csa-
patnak a végjátékban.

KKC – Mecseknádasd 
29–23 (13–12)

200 néző, vezette: Daru P.,
Fődi R.
Kalocsa: Lakatos Á. – Tóth
L. 1, Katona B. 3, Virág R. 8,
Balla G. 4, Szvétek B. 8, Ju-
hász P. 1. Csere: Kanalas N.
3, Ágoston R. 1, Romsics L.,
Tóth B., Rumi Á., Rimai R.,
Baksa R., Óvári D. (k.).
Edző: Kolics János.
Az eredmény alakulása:
6.p.: 3–1, 14.p.: 5–2, 18.p.: 9–
4, 25.p.: 11–9, 35.p.: 16–12,
40.p.:20–17, 50.p.: 24–19,
57.p.: 29–21.
Hétméteresek: 9/5, ill. 9/7.
Kiállítások: 4, ill. 20 perc.

Ismét tűzbe hozták
a lelátót

KKC – Mecseknádasd 29–23

Kézilabda
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A petíció – amelyet a vá-
ros vezetőihez és ország-
gyűlési képviselőjéhez, re-
gionális és országos dön-

téshozóihoz címeztek –
azt kéri, hogy tegyenek
meg minden szükséges
intézkedést a városon át-

menő óriási teherforga-
lom kivezetése, az 51-es út
környezetét terhelő,
egészséget és épületva-
gyonokat károsító zaj és
légszennyezettség csök-
kentése, végső soron a
Kalocsát elkerülő 51-es
főút megvalósítása érde-
kében. Ezt a célt még a je-
lenlegi út felújításánál is
fontosabbnak, előbbre va-
lónak jelöli meg a petíció
szövege.

A lakók egyre nehezebben
viselik, hogy kora hajnal-
tól dübörögnek a hatal-
mas szerelvények, a lakó-
házaktól sokszor csak né-
hány méterre. Az út men-
tén élők jól ismerik már a
szalmaszállító járműveket
is, a dunaújvárosi hőerő-
műbe hordják erre a fűtő-
anyagot. A nagy járművek
által keltett zaj és rezgés
mellett a por és korom is
megkeseríti a lakók életét.
Ezért döntöttek közülük
néhányan úgy, hogy alá-

írásgyűjtést indítanak. Az
aláírásgyűjtést azért vá-
lasztották, mert hangjuk
hallatására ez a leggyor-
sabb mód. A továbbiak-
ban azonban a civil szer-
veződés minden jogszerű
lehetőségével élni kíván-
nak e cél érdekében, amit
petíciójukban is kinyilvá-
nítottak.
Úgy tudjuk, azóta több
társasházi közgyűlésen
szóba került az 51-es elke-
rülő út kérdése, és azon
gyűlnek is az aláírások.

Aláírásgyűjtés

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

az 51-es elkerülő útért
A város értékesítette az egykori lőszerraktár te-
rületét, és azon a híradások szerint tüzelő-
anyag-raktár épül majd, elsősorban szalma tá-
rolására, ahonnan a pécsi hőerőművet látnák el
fűtőanyaggal. A 51-es út forgalma az ott élők
szerint már most is az elviselhetőség határán
áll, ezért a hír aggodalmat keltett körükben, és
fölélénkítette az elkerülő út megépítését köve-
telő hangokat. Immár aláírásgyűjtés is indult.
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A Városházán Boromisza
Viktor sajtótájékoztatón
számolt be  a Kalocsa Szí-
ve program keretében
megvalósuló önkormány-
zati beruházások állásá-
ról. A műszaki osztály ve-
zetője tájékoztatást adott
a további ütemezésről,
majd sajtókérdésekre is
válaszolt.
A Kalocsai Járási Hivatal-

ban Április közepén Font
Sándor parlamenti képvi-
selő és dr. Bakos Tamás, a
Széchenyi Programiroda
dél-alföldi regionális igaz-
gatója tartott sajtótájékoz-
tatót az országos újdonság-
ként a Járási Hivatal Kor-
mányablak Osztályába in-
tegrálva megnyílt vállalko-
zókat segítő irodáról.
Dr. Bakos Tamás megkö-

szönte az országgyűlési
képviselőnek az iroda
megnyitásában játszott
kezdeményező szerepét és
segítségét, valamint dr. Be-
dics Andrea járási hivatal-
vezetőnek az ügyintéző
munkahelyének kialakítá-
sáért.
A szakember elmondta: a
Széchenyi Programirodák
országos hálózata az Új
Széchenyi Tervben meg-
hirdetett pályázóközpontú-
ság, minőség és hatékony-
ság elveinek megvalósulá-
sa érdekében jött létre
2011-ben. Ez országszerte
az 55. ilyen, a Miniszterel-
nökség irányítása alá tarto-
zó programiroda. Az iroda-
hálózat elősegíti a rendel-
kezésre álló források lehí-
vását, a kis- és középvál-

lalkozások, civil szerveze-
tek és önkormányzatok pá-
lyázati rendszerbe való be-
lépését. A hálózat feladata
továbbá az Új Széchenyi
Terv biztosította források
elosztásának elősegítése, a
pályázók, kedvezménye-

zettek ingyenes tájékozta-
tása a pályázati folyamat
során. 
Az ügyintézői, ügyfélsegí-
tői feladatokat Korsós
Anna látja el, az okmány-
irodai osztály ügyfélfoga-
dásához igazodva.

Kormányablakba integrált 
Széchenyi Programiroda Kalocsán

A turisztikai vonzerőfejlesz-
tést célzó, a város több hely-
színén folyó projektek az ön-
kormányzat, pontosabban a
kizárólagos tulajdonában álló
Vagyonhasznosítási Kft., illet-
ve az Érseki Vagyonkezelő
fejlesztései nyomán valósul-
nak meg.
Egy projekt műszaki átadása-
átvétele már meg történt, né-
hány elem kivitelezése még
csak eztán indul.

A Tájház

már üzemel

A népművészeti háznál kicse-
rélték a tetőhéjazatot, vele a
nádazatot, a belső udvaron
térkövezés, infrastruktúra fel-
újítás- és kiépítés történt. A
hátsó kiállítóteremhez új ajtót
nyitottak, elbontották a torná-
cot, fölújították a lábazatokat,

újrafestették a falakat, új jár-
da, lépcső és pincelejárat, va-
lamint a karakterhezhez iga-
zodó kerítés létesült, és az ob-
jektum mellett új parkolót je-
löltek ki.
Ez a létesítmény a műszaki át-
vétel lezárása után már láto-
gatókat is fogadott.

Célegyenes-

ben a 

Kálvária 

A érsekség tulajdonában álló
vagyonelemen a tulajdonos-
sal való megállapodás értel-
mében, vele l együttműköd-
ve a város végezte a re-
konstrukciót.
A kivitelezést tavaly ősszel
meg kellett kezdeni, pályáza-
ti kötöttségek miatt. Ám az
ősz, téli idő az építési mun-

kákra nem volt a legmegfele-
lőbb. A nyirkos, hűvös idő
játszhatott közre abban is,
hogy az építőanyagban lévő
sók kicsapódása révén mini-
mális salétromosodás jelent-
kezett az építmények felüle-
tén. Az alsó vízszigetelés mi-
att a nedvességnek utánpótlá-
sa nincs, így a későbbiekben
ezzel nem kell számolni. A sa-
létrom eltávolítása után a fes-
tés, a domborművek és védő-
rácsaik fölhelyezése, továbbá
a keresztek és a korpuszok ki-
helyezése következik. A reli-
efek restaurálása már megtör-
tént, a képek raktárban várják,
hogy a helyükre kerülhesse-
nek. A világítás, a térkő bur-
kolatok már korábban kiépül-
tek, befejeződött a parkosítás,

és oda illő kerítés is épült. A
beruházás határideje június
30-a,  ami jelenleg tarthatónak
tűnik.

A Platán ren-

dezvényköz-

pont a szö-

kőkúttal

Az érsekkerti Platán kulturá-
lis és rendezvényközpont pro-
jektje az épület emelése mel-
lett, a szökőkút kiépítését tar-
talmazza.
Az előbbi zavartalanul folyik,
a falak már állnak, a födémek
is megépültek. Ám a meden-
ce építése kezdetleges stádi-
umban van, mivel nem várt
műszaki akadály merült föl. A
tervező a talajmechanikai
vizsgálatok alapján, a teherbí-
ró talajréteghez igazodva mé-
lyebb medencét tervezett az
elképzeltnél. A bontás után
azonban kiderült, hogy a ta-
lajvízszint magasabb a várt-

nál, így költséges és időigé-
nyes talajvízszint-csökkentés-
re lett volna szükség. Ezért in-
kább a tervmódosítás mellett
döntöttek. A módosított terv-
dokumentációban a medence
alsó szintjét mintegy fél mé-
terrel emelték. Így elvégez-
hetőek a munkák, de a mó-
dosítások engedélyeztetése
az ütemezés csúszását ered-
ményezte. 
A medence, illetve a szökőkút
építése e napokban indulhat,
de az előzetesen tervezett ha-
táridő is csúszni fog. Idén
nyáron, várhatóan augusztus
végén fejeződik be e projek-
telem kivitelezése.

Nyár köze-

pére készül

el a turiszti-

kai látogató

központ

Az egykori Nagyszeminári-
umban több hónapja folyik a
turisztikai látogatóközpont és
borászati bemutatótér kivite-
lezése. A nagyobb bontási és
szerkezetátalakítási munkák
befejezése, az épületgépésze-
ti, villanyszerelési munkák el-
készülte után a burkolás, felü-
letkezelés van soron. A két
szintet összekötő lépcső már

A Városházán Boromisza Viktor sajtótájékoztatón számolt
be  a Kalocsa Szíve program keretében megvalósuló ön-
kormányzati beruházások állásáról. A műszaki osztály ve-
zetője tájékoztatást adott a további ütemezésről, majd saj-
tókérdésekre is válaszolt.

Kalocsa Szíve
Sajtótájékoztató 
a kivitelezési munkákról
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Szombaton déli órák-
ban tandem siklóer-
nyősök szenvedtek
balesetet. Az eset kö-
rülményeit a Kalocsai
Rendőrkapi tányság
vizsgálja.
Szombaton 11 óra 30
perc körüli időben kis
magasságból, mintegy
négy méterről – felszál-
lás közben – lezuhant
egy tandem siklóernyő.
A katasztrófavédelem
első híradása szerint a
siklóernyő egyik utasa
súlyos, a másik könnyű
sérüléseket szenvedett.
Később a mentőszolgá-
lat cáfolta a súlyos sérü-
lést. A Bácska Repülő-
klub siklóernyős hely-
színen tartózkodott ok-
tatójára mint szemtanú-

ra hivatkozó sajtóérte-
sülés szerint az egyik
résztvevő könnyű, hor-
zsolásos sérülést szer-
zett, míg a másiknak
csak a ruházata sérült. A
mentők azonban később
is két sérültről adtak
hírt, közlésük szerint
mindkettejüket – egy 35
év körüli férfit és egy
20 év körüli nőt – köny-
nyű sérülésekkel szállí-
tottak kórházba.
A Kalocsai Rendőrkapi-
tányság Közlekedésren-
dészeti Osztálya foglal-
kozás körében elköve-
tett veszélyeztetés vét-
ség gyanúja miatt isme-
retlen tettes ellen eljá-
rást indított az ügy kö-
rülményeinek tisztázá-
sára.

Ejtőernyős
baleset 
a reptéren
Ketten szenvedtek
könnyű sérüléstJúnius 30-ig le kell zá-

rulniuk városi sporttele-
pen tervezett buborék-
csarnok építési munká-
latainak. Ennek ellenére
még semmi látható nyo-
ma nincs a helyszínen a
küszöbön álló munkák-
nak. Hartman János, a
KKC elnöke optimista.
Két hónap múlva itt új
hőlégbefúvásos csarnok
építési határideje, és az
építkezés még csak el
sem indult. A helyzetre a
KKC elnökének média-
nyilatkozata adott magya-
rázatot.
Ebből kiderült, hogy a
csarnok fölépítménye
nem a helyszínen készül,
hanem előre gyártják,
ami a korábbi megrende-
lésük nyomán már folya-
matban van. Megköttet-
tek a kivitelezői, alvállal-

kozói szerződések is, a
munka megkezdéséhez
tehát minden előkészület
megtörtént.
Mégsem fogtak még hoz-
zá az alapozáshoz, még-
pedig azért, mert szakem-
berekkel folytatott meg-
beszélések nyomán úgy
vélik, hogy az érintett te-
rületen a talajban közmű-

vezetékek lehetnek.
Közműtérkép híján az
alapozást megelőzően
aprólékos közműfeltárá-
sokat kell folytatni, ne-
hogy egy sérült víz-,
vagy akár gázvezeték na-
gyobb károkat, azzal
együtt komoly késedel-
met okozzon, és tényleg
veszélybe sodorja a ha-
táridő előtti befejezést. 
A tervek szerint a beruhá-
zás április utolsó napjai-
ban lép a fizikai megva-
lósítás szakaszába, május
elejétől pedig elérkezik
az építkezés látványosabb
szakasza.
A KKC elnökének sajtó-
nyilatkozata szerint a jú-
nius 30-ai határidőig hát-
ralévő két hónap elegen-
dő az építkezés befejezé-
séhez. Erre szükség is
lesz, mert a határidőt nem
lehet meghosszabbítani.

Még el sem 
kezdődött a
buborékcsarnok 
építése
A határidő: június 30.

A kép illusztráció

áll, az akadálymentes
mosdók is elkészültek. De
sok még a hátra lévő fel-
adat, mivel az építési
munkák kisebb tervmó-
dosítás után eleve késés-
sel indultak meg, ezért a
tervezett május végi ha-
táridőben egy-másfél hó-
napos csúszás lehet. Így
nyár közepén zárulhat a
beruházás.

A Schöffer-

ház építé-

se látvá-

nyos sza-

kaszba ér

A szomszéd épületek vé-
delme érdekében azok
aláalapozása, illetve az új
építménynek az alapozása
időigényes, aprólékos
munkát igényelt. Mindez
mostanára elkészült, a fa-
lazással a lakosság szá-
mára is látványos munkák

jönnek. További nehézsé-
gekre utaló jel nincs, így
a szeptember 30-ai határ-
idő tarthatónak tűnik.

Hátra 

van még

A továbbiakban Boromisza
azokat a projektelemeket
vette sorra, amelyek kivite-
lezési munkái még nem
kezdődtek meg. Ezek a
Schöffer-torony fölújítása,
az érsekkerti fogadóépület
átalakítása és a városköz-
pont nagyszabású rehabili-
tációja.
A Schöffer-torony fölújítá-
sa, valamint az Érsekkert
bejáratánál található ház-
ban fogadóépület kivitele-
zése közbeszerzés alatt áll.
Az előzetes költségbecslés
alapján ezek egyszerűbb
eljárások lesznek, másfél
hónap alatt lezárulhatnak,
így a munkák kora nyáron
kezdődhetnek, és őszre el
is készülnek. 

Egymilliárd-

ból szépül 

a városköz-

pont

A Kalocsa Szíve legnagyobb
lélegzetű projekteleme a vá-
rosközpont teljes rekonstruk-
ciója, a Csillás-parkban épülő
autóbusz-parkolótól a Szent-
háromság és Asztrik téren át
az Érsekkertig. 
Ez két részfeladatra bontható:
egyik a Csillás-parkban épülő
autóbusz-parkoló és az attól a
Szentháromság térig vezető
sétány, a másik annak folyta-
tása Szentháromság tértől az
Érsekkertig, valamint a kert-
ben végrehajtandó parkre-
konstrukció.
Az előbbi tartalmazza a híd
szélesítését, a Sörház utcában
további parkolók építését, és
teljes közmű-rekonstrukciót.
Ennek során fölújítják, ese-
tenként áthelyezik az ivóvíz,
szennyvíz és csapadékvíz-el-
vezető hálózatokat, és az ösz-

szes híradástechnikai és elekt-
romos légkábelt földbe süly-
lyesztik. Ugyanez megtörté-
nik a másik szakaszon is, ahol
az Érsekkertig vezető úton
megújulnak a térburkolatok
is, a kapcsolódó parkrekonst-
rukciós munkák során dísz-
burkolatos sétányok létesül-
nek, valamint megújul a köz-
világítási rendszer is.
A meglehetősen bonyolult
közbeszerzési eljárás után
kezdődhet a munka, várható-
an még májusban. A folyama-
tot lassítja az úgynevezett fo-
lyamatba épített ellenőrzés is.
A közreműködő szervezet irá-
nyító hatóságának minősíte-
nie kell a közbeszerzési doku-
mentációkat, s csak annak le-
zárulta után lehet eredményt
hirdetni, és csak ez után köt-
hetnek szerződést a kivitele-
zőkkel.
A határidő feszes, mindeme
beruházásoknak október vé-
géig le kell zárulniuk. Ez jól
szervezett munkavégzést igé-
nyel – mondta Boromisza
Viktor, majd e szervezés rész-
leteiről szólt.

Fönnakadá-

sok, forga-

lomkorláto-

zások lesz-

nek!

A városközpont forgalmas te-
rületein folyó, egyidejű épít-
kezések helyigénye és a hoz-
zájuk vezető fölvonulási út-
vonalak biztosítása végett, út-
lezárásokra kell számítani.
Ezeket igyekeznek minimá-
lisra korlátozni. A jelenleg is
folyó egyeztetéseken elsősor-
ban az adott területen élők, ott
dolgozók és tanulók és a tu-
risták érdekeit veszik figye-
lembe.
A kivitelezők kiválasztása
után, velük együtt, helyszín-
bejárás és az ütemezések
egyeztetése után lehet kialakí-
tani a területek használatának
mindenki számára elfogadha-
tó rendjét. A tárgyalások ered-
ményéről tájékoztatják majd
az érintetteket.
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Magóné öt

évre a Kultu-

rális Köz-

pont élén

A Kulturális Központ vezetői
posztjának betöltésére irányu-
ló pályázat elbírálása után az
intézmény élére ötéves idő-
tartamra Magóné Tóth Gyön-
gyit, eddigi megbízott intéz-
ményvezetőt nevezték ki,

május elsejei hatállyal. Szá-
mára előírták, hogy a tör-
vényben meghatározott veze-
tői tanfolyamot két éven be-
lül végezze el.

Iskolaigaz-

gatói pályá-

zatok véle-

ményezése

Az átalakuló kalocsai iskolák
állami fenntartásúak, ezért itt
az önkormányzatnak csak vé-
leményezési joga volt. A ko-

rábbi kilenc iskolából álló
gyűjtőintézmény, a rövid
életű Kunszt József Álta-
lános Iskola a 2014/15-ös
tanév elejétől megszűnt,
egy tagintézménye, az
Eperföldi általános iskola
kivált, és sporttagozatos
iskolaként, a többi nyolc
intézmény pedig Fényi
Gyula Általános Iskola
néven működik tovább.
A két új intézmény igaz-
gatói székére pályázatot
írt ki az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma, lévén
szó állami fenntartású in-
tézményekről. A döntést
megelőző véleményezési
eljárás során az önkor-
mányzatnak is ki kell ala-
kítania álláspontját a je-
löltekről. A testület a Fé-
nyi Gyula Általános Isko-
la esetében Reiterné Fe-

kete Magdolna, az Eper-
földi Általános Iskola
igazgatói posztjára pedig
Korsósné András Marian-
na pályázatát részesítette
előnyben. Korábban az
érintett kollektívák, a diá-
könkormányzatok, a szü-
lői munkaközösségek is
véleményt mondtak a je-
löltekről, a Kertvárosi Ál-
talános Iskolában folyó
nemzetiségi nyelvoktatás

kapcsán Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak
pedig a köznevelési tör-
vény egyetértési jogot
biztosít.
E kérdésekről valamint a
bírósági ülnökök kineve-
zéséről zárt ülésen dön-
tött a testület, amelyet
kivételesen az ülés elején
tartottak.

Gazdasági

kérdések

Két napirend a tavalyi év
gazdasági lezárásával
függött össze. Elfogadták
a 2014-es költségvetés
végrehajtásáról szóló zár-
számadási rendeletet,
majd a tavalyi évről szóló
belsőellenőrzési össze-
foglalót is.
Hosszabban vitáztak vi-
szont a város 2015-20-ig
terjedő időszakra vonat-
kozó gazdasági program-
járól. Ennek elkészítése
és elfogadása törvényi
kötelezettség volt, amit a
testület megalakulását kö-
vető hat hónapon belül el
kellett végeznie. A megal-
kotandó terv az önkor-
mányzat előtt álló felada-
toknak, a következő öté-
ves időszak fejlesztési
céljainak, irányainak fog-
lalatát adja. A dokumen-
tumot több ellenzéki kép-
viselő élénk kritikával il-
lette.
Simon Zoltán hiányolta
az előzetes testületi mun-
kát, a tervezetből pedig az
egyéni képviselők véle-
ményét, mivel ők ismerik
legpontosabban a lakossá-
gi igényeket. Ugyanakkor
sokallotta az általánossá-
gokat, és kevesellte a
konkrétumokat.
Török Ferenc, csatlakoz-

va az előtte szólóhoz,
több példával támasztotta
alá az elmondottakat, és
sok konkrét fejlesztést ja-
vasolt egy-egy pont ki-
egészítésére, például a
meszesi Duna-part, a ter-
málfürdő és az uszoda,
valamint a játszóterek
esetében.
Török egyetértett azzal,
hogy a terv részletesen
foglalkozik a város nyug-
díjasainak szociális hely-
zete enyhítésének kérdé-
sével, viszont hiányolta a
fiatalok segítését célzó
terveket.
A szabadtéri színpad né-
zőterének lefedését vi-
szont rossz ötlenek tartot-
ta a volt polgármester, és
határozottan érvelt a ter-
mészetes környezettel
való összhang és a sza-
badtéri jelleg megtartása
mellett, idegenkedve a
nézőtér fölé építendő
„vasszörnyetegtől”.
Ugyanakkor védelmébe
vette korábbi döntésüket,
amellyel a tető helyett in-
kább hang és fénytechni-
kát telepítettek a színpad-
hoz, ez ugyanis nélkülöz-
hetetlen a működéshez,
míg a fedés nem, ráadásul
emlékei szerint azt a mű-
emlék-felügyelet is elle-
nezte.
A polgármester válasz-
ként elmondta, ez a terv
csak általános célokat hi-
vatott megjelölni, a konk-
rétumok megfogalmazása
az éves fejlesztési tervek
és programok tartalmaz-
zák majd. Hozzátette, az
előző ötéves terv is ilyen
általánosságokat tartalma-
zott. De erről nem nyitott
vitát, a kritikát pedig tu-
domásul vette. További
kérdések és észrevételek
híján Bálint József szava-
zásra bocsátotta a kérdést,
amelyet nyolc igen és
négy nem szavazattal
megszavazott a testület. A
határozat kimondása után
a polgármester kérte a
képviselőket, hogy az
éves tervek és programok
tárgyalása során is hozzák

érveiket a testület elé.
Szintén a város gazdasági
helyzetét érintette az a
döntés, amellyel rendkí-
vüli támogatásról szóló, a
belügyminiszter és a nem-
zetgazdasági miniszter ál-
tal kiírt pályázaton való
részvételről határozott a
testület. Egy évben két-
szer van mód ilyen pályá-
zat benyújtására vissza
nem térítendő támogatás
elnyerése végett. A pályá-
zatnak az év során bármi-
kor való benyújtására a
képviselők egyhangú
döntéssel fölhatalmazták
a polgármestert.
Török Ferenc azt kérte,
hogy e pályázatokat – le-
hetőség szerint benyújtás
előtt – hozza be a polgár-
mester a testület elé.

Török test-

vérváro-

sunk lehet

A török konzul, aki ko-
rábban fölkereste és ta-
nulmányozta Kalocsát, és
a folklórfesztiválokon
való török részvétel révén
is ismerte városunkat,
ajánlatot tett a régiószék-
helyként működő Çorum
városával való testvérvá-
rosi kapcsolat létesítésé-
re. Ennek alapja lehet a
török részről fölmerült
igény a magyar felsőokta-
tás igénybevételére, amit
a török állam finanszíroz-
na, ha ahhoz partnerváro-
si együttműködés társul,
de érdeklődnek a Paks-2
beruházásban való rész-
vétel, illetve a Törökor-
szágban épülő atomerőmű
szakembereinek itteni ki-
képzése iránt is.
A polgármester úgy vélte
ez elől kitérni nem sza-
bad. A kapcsolat lehetősé-
get teremtene a kultúra, a
gazdaság, a két városba
irányuló turizmus, a tudo-
mány, az oktatás terén
való együttműködésre, di-
ákcsere programok szer-

vezésére. A kérdést a pol-
gármester a jogi bizottság
kisebb formai módosítá-
sával együtt szavaztatta
meg. Az eredmény: 12
igen.

Kilépés a

szociális

szövetke-

zetből

A szövetkezet működését
az sodorta veszélybe,
hogy a korábban általa
használt 100 hektár földet
másnak ítélték. A bel-
ügyminisztériumtól kért
iránymutatás is a szövet-
kezet fölszámolását éssze-
rűsítette a polgármester
beszámolója alapján.
Simon Zoltán úgy vélte, a
polgármester és a jelenle-
gi többség eleve ellen-
szenvvel tekint a szociális
szövetkezetre, és nem a
működtetés, hanem a föl-
számolás, elsorvasztás le-
hetőségét keresi. A képvi-
selő a szövetkezetnek a
közfoglalkoztatásban be-
töltött szerepének fontos-
ságát hangsúlyozta.
A polgármester visszauta-
sította, hogy szövetkezet-
ellenes volna, hiszen két
évig TSZ-jogász volt. De
ez a szövetkezet nem mű-
ködött jól, végig vesztesé-
ges is volt, a működésé-
vel, ellenőrzésével kap-
csolatban törvényességi
aggályok is fölmerültek.
Angeli Gabriella a jogi bi-

zottság álláspontját tolmá-
csolva a kilépési javaslat
elfogadására bíztatott.
Filvig Géza a hivatkozott
minisztériumi állásfogla-
lást hiányolta az előter-
jesztésből, és az adatokat,
amelyek alapján megítél-
ték a kérdést. Úgy vélte, a
szociális szövetkezettel
kapcsolatban sok a téves
adat. Lehet, hogy az elő-
terjesztő sem látja át tel-
jességében a valós helyze-
tet. Óva intett, hogy elha-
markodottan számoljanak
föl egy ilyen sikeres min-
taprogramot, nehogy a
mintaprogram elsorvasz-
tásával a minisztérium jó-
indulatát kockáztassuk
más ügyeket illetően is.
Bálint József elmondta, a
döntéseket a belügymi-
nisztériummal egyeztetve
hozza meg, és kijelentet-
te, hogy a minisztérium-
mal valós adatokat osztot-
tak meg. 
Végül nyolc szavazattal
négy ellenében elfogad-
ták a szövetkezetből való
kilépésre irányuló javas-
latot.

Sportfinan-

szírozási

kérdések

Két napirend is ilyen kér-
désekkel foglalkozott.
Egyik a KKC, a KFC és a
Méhecskék TAO pályáza-
tinak önrészéhez kért tá-
mogatáskérelmeiről, má-
sik a Méhecskék telephe-

lyén végzett beruházás
többletköltségének fede-
zésére irányuló kérelmé-
ről szólt.
A látvány-csapatsportok
TAO pályázataihoz az
érintett kluboknak önerő-
re van szükségük. Ehhez
kérték az önkormányzat
támogatását. Az előter-
jesztő Szabó Balázs, a
sportbizottság elnöke el-
mondta, hogy tavaly erre
a célra, azaz TAO önerő-
támogatásokra a három
egyesület 5,3 millió forin-
tot kapott, amiből a KKC
3, a KFC 1,85 millió, a
Méhecskék 465 ezer fo-
rint önrésszel pályázhat-
tak. Idei kérelmeiket a
sportbizottság kénytelen
volt elutasítani, mert
pénzügyi keretét már le-
kötötte. A kért összegek
az edzők javadalmazásá-
ra 50%-os, sporteszkö-
zökre 30%-os, sportru-
házatra 10%-os támoga-
tást hozhatnak a közpon-
ti forrásból.
A képviselők három vari-
áns közül választhattak.
Egyik a kért összegek át-
engedését, másik a teljes
elutasítást, harmadik
kompromisszumként az
utánpótlás-nevelés támo-
gatását javasolja, nem
utolsó sorban azért, mert
ott érhető el a legna-
gyobb, 90%-os támogatá-
si intenzitás. Szabó a kért
támogatásokat odaítélő
’A’ variációt támogatta.
Simon Zoltán hozzászólá-
sában szintén azzal értett
egyet. Nemrégiben már
jelentősen csökkentették a

sportegyesületek támoga-
tását – emlékeztetett. A
mostani esetleges elutasí-
tással a klubok működése
is veszélybe kerülhet, kü-
lönösen a KFC esetében.
Figyelmeztetett, hogy a
korábban megvalósult lé-
tesítmények, például a
műfüves pályák fönntartá-
si költségei, a granulátum
pótlása, az élőfüves pá-
lyák locsolása, a fűnyírás
is a klubokat terhelik, mi-
közben a megvalósult be-
ruházások a városnak be-
vételt is hoztak, a napele-
mes rendszerek kiépítése,
az energetikai rendszerek
korszerűsítése révén sok
millióval csökkentek az
önkormányzat e célú kia-
dásai. Az egyesületek a
TAO forrásokkal kívülről
szereztek támogatással te-
remtettek komoly értéket.
Katus Attila, a pénzügyi
bizottság elnöke elmond-
ta: a többség a ’C’ vari-
ánst javasolja elfogadás-
ra, de volt, aki a ’B’, és
volt, aki az ’A’ mellé tet-
te voksát.
Török Ferenc arra muta-
tott rá, hogy a KKC által
kért 4,8 milliós önrésszel
27 milliós támogatást
kapna a klub. A KFC ese-
tében a város által bizto-
sítandó 2,5 milliós önrész
mellé 7,6 millió forintnyi
támogatást adna a szövet-
ség, a Méhecskék pedig
az 1,2 milliós önrészük-
kel tízmilliót is meghala-
dó támogatáshoz jutna.
Így a város nyolcmilliós
hozzájárulása segítségé-
vel közel 40 millió forin-

tos külső forrás érkezne a
város sportéletébe.
Török is elmondta, hogy
a tavalyi energetikai be-
ruházásokkal elért ener-
gia-megtakarítások mér-
téke a nyolcmilliót fede-
zi, a közvilágítás korsze-
rűsítésével megtakarított
negyvenmillióval együtt
többszörösen.
Végül a polgármester
szavazásra bocsátotta a
három variánst. Az ’A’ 5
igen szavazatot kapott, 2
nem és 5 tartózkodás
mellett. A’B’ egyetlen
szavazatot sem kapott.
Végül a ’C’ variánst 8
igen szavazattal megsza-
vazták.
A Méhecskék telephelyén
folyó beruházás többlet-
költségének fedezéséhez
szükséges összeget vita
nélkül megszavazták, a
legutóbbi KFC-s kérés-
hez hasonlóan a sportbi-
zottsághoz utalva a kér-
dést és a forrást.
Ezen kívül jogharmoni-
zációs okokból módosí-
tották a szociális ellátá-
sokról szóló rendeletet.
Forrás átcsoportosítást
hajtottak végre a diákok
erdélyi tanulmányi kirán-
dulásának finanszírozásá-
ban, és az ülés végén a
polgármester arról is tájé-
koztatott, hogy megérke-
zett a minisztérium hiva-
talos levele a fűtőmű pro-
jekt támogatásának meg-
vonásáról. A projekt
meghiúsulása már nyílt
titok volt, hiszen az épít-
kezésnek javában folynia
kellene.

A múlt csütörtöki testületi ülésen más kérdések mellett a
város öt évre szóló gazdasági programjáról, az előző évi zár-
számadásról, sportfinanszírozási kérdésekről, sőt még egy
új testvérvárosi kapcsolatról is tárgyaltak képviselőink, zárt
ajtók mögött pedig a Kalocsa Kulturális Központ vezető-
jének személyéről és más személyi kérdésekről tárgyaltak.

Hagyományteremtő céllal
a Tomori Pál Városi
Könyvtár április 23-án

megemlékezett a könyv
napjáról. Erre az alkalom-
ra fórumot rendezett, mely

beszélgetés alatt természe-
tesen a könyveké és az ol-
vasásé volt a főszerep.

A közreműködők között
volt Vörös Andrásné tanár,
Vörös István szerkesztő,
Torgyik Tamás tanár-
könyvtáros és Horváth Ka-
milla gimnáziumi tanuló.
A fórumot vezető Tamás
László könyvtárigazgató
két kérdéssel fordult a
résztvevőkhöz: Mit kapott
eddigi életében a könyv-
től, könyvtártól? illetve
Miként képzelik el a

könyv jövőjét?
A résztvevők személyes
hanggal átitatott válaszai
után a közönség soraiból
érkeztek érdekes vélemé-
nyek, nézőpontok melyek-
kel hosszas órákon át folyt
volna még a diskurzus.
Emiatt is döntött úgy a
könyvtár, hogy a jövő év-
ben is megrendezi a fóru-
mot.

Pécsi Vivien

A könyv napját 
ünnepelte 
a könyvtár

A Városházról 
jelentjük


