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Elkészült
az első új
lakóotthon
Nyitórendezvény a
Martinovics utcában

MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN

(6. oldal)

Az ötödik diadal
zsinórban

(3. oldal)

Kalocsai KC –
Akasztó FC 2–1
(12. oldal)
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Az Újvárosi Tagóvodában

Újra dalra
fakadtak a
gyermekek
Kalocsán az Újvárosi Tagóvodában 2015. május
30-án, immár negyedik alkalommal rendeztük meg a
Gyermekdal Napját. Az
évek folyamán sikeres
programnak nevezhetjük
ezt a fajta megmérettetést a
gyermekek körében.
Mi óvónők és gyermekeink is

szeretnek énekelni, ezért úgy
gondoltuk tovább folytatjuk
ezt a hagyományt. Ezt a rendezvényt az óvodánkban a
Majálishoz kapcsoltuk, és így
párhuzamosan folytak a tevékenységek. Amíg a tavaszi virágokkal, csokrokkal feldíszített teremben előadták tudásukat a kis „dalos pacsirták”,

addig az udvarunkon az Újvárosi gyermekek májusfát
díszítettek színes szalagokkal,
majd az eredmény megtekintése után népi zenére körbetáncolták a megcsodált színesbe öltöztetett fát. Szólt a
dal az udvaron is és a megrendezett ünnepségen is, ahová a kalocsai óvodákból érkeztek a szereplők.
A reggeli gyülekezés után
hangjegyekből számot húzhattak a gyermekek, izgalommal lesték ki, mikor kerül sorra. A bemutatkozás után egy
rövid beéneklés következett
Felnagyné Geri Emese vezetésével. Majd sorban mindenki előadta kis „műsorát”.
Az egybegyűlt szülők, óvónők, kísérők együtt izgultak
az apróságokkal. Igyekeztünk
vidám, hangulatot teremteni,
hiszen énekelni nagyon jó dolog. A csicseri csengő hangú
gyermekek igazán elvarázsolták a zsűri tagjait, és a hallgatóságot.
A verseny után a Csurgó
együttes szórakoztatta tovább
az egybegyűlteket, akik mint
mindig vidám jó hangulatot
teremtve zárták ezt a fergeteges, zengő napot.
Köszönjük a zsűri tagjainak,
hogy elfogadták felkérésünket, megtisztelve ezzel óvodánkat: Felnagyné Geri
Emesének a Kalocsai Liszt
Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola tanárnőjének, Csekei
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Apróhirdetések

Istvánnénak óvodánk nyugdíjas volt tagóvoda vezetőjének, Dudás Szilviának a Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola táncpedagógusának.
Köszönjük Kapitány Lászlóné élelmezés vezetőnek,
hogy a részt vevő gyermekeknek, azok kísérőinek, a
zsűri tagoknak biztosította a
sok finomságot.
Köszönjük a felkészítő szülőknek, óvónőknek, hogy
kedvet adtak a gyermekeknek
és eljöttek hagyományteremtő rendezvényünkre.
A zsűri hosszantartó, megfontolt értékelése után:
Első helyezettek lettek:
Szarvas Zoé: Nézd meg lányom……című dallal
(Zöldfa Utcai Tagóvoda)
Szathmári Kata: Mély erdőn ibolya virág……című
dallal (Újvárosi Tagóvoda)
Második helyezettek lettek:
Tóth Bálint: Öröm ünnep ez
a nap…című dallal
(Csokonai Utcai Óvoda)

Müller Nóra:
Esik eső…..című dallal
(Csokonai Utcai Óvoda)
Harmadik helyezettek
lettek:
Matos Milán: Bújj, bújj zöldág….című dallal
(Viola Utcai Tagóvoda)
Becsei Zoltán: Fehérvári kapitány….című dallal
(Viola Utcai Tagóvoda)
Különdíjasok lettek:
Benő Mara:
Hej vára, vára….című dallal
(Újvárosi Tagóvoda)
Lakatos Ábel: Fut szalad a
pejkó….című dallal
(Újvárosi Tagóvoda)
Minden résztvevő gyermek
sok- sok dicsérettel térhetett
haza, amiért bátran, tudásuknak legjavát adva énekelték el
a kiválasztott dalaikat. Mindenki színes oklevéllel, foglalkoztató füzettel, mondókás
vagy dalos könyvvel térhetett
haza.
Újvárosi Tagóvoda
Nevelőtestülete nevében:
Tóth Györgyné Óvónő

INGATLAN
KALOCSÁN, söröző lakással együtt eladó Tel.:
0630/967-4780
KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban
lévő, nagy családi ház
eladó. Lakótelepi lakásra vagy kisebb családi
házra cserélhető. I.ár: 10
MFt. Tel.: 0678/464725
KALOCSÁN, a Petőfi S.
utca 143. szám alatti, 3
szobás családi ház áron
alul eladó. I.ár: 4,3 MFt.
Tel.: 0620/296-7363
KALOCSÁN, a Magyar
László utcában 83 m2es hőszigetelt, kertes
sorházrész gázkazánnal,
melléképülettel eladó.
11 M Ft. Tel.: 0630/
594- 8768
KALOCSÁN, a belvárostól, pár 100 méterre,
csendes helyen, eladó
egy teljesen szigetelt,
felújított, dupla komfortos családi ház, új tetőtér
beépítéssel, garázzsal,
pincével, gáz-központi-

fűtéssel és cserépkályhával. I.ár: 15,9 MFt.
Tel.: 0620/9248-357
KALOCSÁN, a Bátyai
úton, eladó egy szobás,
2. emeleti 34 nm-es, világos lakás. 3,5 MFt.
Tel.: 0630/220-8310
KALOCSÁN, az Ibolya utcában családi ház eladó.
Frekventált helyen a
kertvárosban. 3 szoba,
konyha, főzőfülke, fürdő, ebédlő, előszoba,
garázs, pince. Megol-

8 MFt. Tel:06-20/5119293
KALOCSÁN, a természet
közelében őszi költözéssel eladó egy tetőteres,
alápincézett, garázsos,
duplakomfortos családi
ház rendezett kerttel.
Tel: 06208014223
INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, téglaépítésű kertes, családi
ház eladó. Tel.:
0630/598-0373
FOKTŐN, a Fő utca 19.
szám alatt, családi ház
eladó. I.ár.: 7 MFt. Tel.:
0670/410-7643
INGATLAN KIADÓ
KALOCSÁN lakás kiadó.
Tel.: 06 70 / 3262609

dást jelenthet, az olyan
költözni vágyok körében, akik nagyszülővel
keresnek házat, mert
egy szoba + konyha a
házon belül elszeparálva
épült.100 méterre ABC,
virágbolt, újságos,
sportpálya található. Ár.:

SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.hu
. Ingatlanközvetítő Iroda
Kalocsán a Városház utcában. Látó Endre Ingatlanvagyon-értékelő
és közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk
kedves ügyfeleinket!
Gyógyászati és Masszázs

központ Uszoda! Nyitva tartás: minden nap
8:00-19:30, kedd: zárva.
Bővebb információ és
bejelentkezés a
0620/562-2060 telefonszámon,
ALFA LED OXY Vibrációs
masszázs. Bővebb információ és bejelentkezés a
0620/260-1118 telefonszámon.
ÜDÜLÉS
ELADÓ! 4 CSILLAGOS
WELLNES szállodában, 7 napra szóló
100.000 Ft-os utalvány,
féláron.
Megbontható, elajándékozható, mert nem névre
szóló. Sürgős! Tel.:
0630/452 0062
MUNKA
Kisebb kőműves munkákat
és burkolást vállalok.
Tel.: 06/20 322-8195
JÁRMŰ
ELADÓ! Komár, Simson
és Riga motorok. Tel.:
0630/651-1373
Elektromos robogó olcsón

eladó. Tel.:0630/335
7003
VEGYES
Öntöző csövek, 2x100m,
műanyagból eladók.
Tel.:0678/416-123
CORONA
PIZZÉRIÁBA

A Corona Pizzéria, pizzafutárt keres saját gépjárművel. Másodállásban, vagy iskola mellett
is végezhető. Jelentkezését a pizzériában adhatja le. Kalocsa Búzapiac tér 9.

KOSSUTH
UTCAI HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész,
halféleséget a Kalocsa,
Kossuth L. u. 57. szám
alatti HALKERESKEDÉSBEN. Rendelés: személyesen, telefonon:
0678/462-120, 0630/3475087

IMPRESSZUM
Kiadja: WebGrafika Studió
Deák Gábor E.V.
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Tervező szerkesztő:
Deák Gábor
Információ, Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06 30/3125274
e-mail: judit@kalocsaiujsag.hu
www.kalocsaiujsag.hu
Szerkesztőség címe:
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Készült: Mediaworks kiadó
és nyomda kft.
ISSN 1418-9860
Minden jog fenntartva.
A lapban megjelenő hírdetésekért
felelőséget nem vállalunk
Terjesztési információk:
Megjelenik kalocsa és környékén
8000 példányban
kéthetente16 oldalon
Következő megjelenés:
2015. Május 29.
Lapzárta: 2015. Május 22.
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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: 07:0019:00-ig, óránkénti indulással
HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hétköznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti
napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u.
38.
GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől
– péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készenléti szolgálat
22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 19:00 – 22:00, majd ugyanúgy 22:00 – 08:00-ig
Vasárnap és Ünnepnap: 08:00 – 22:00, és ugyancsak a készenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
Máj. 14-17.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bátyai
út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt: 0678/561032és 0630/9733-992
Máj.18-24.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Máj. 25-31.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232

FOGORVOS
Máj. 16-17. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva Tel.:
0678/461-906
Máj. 23-24-25. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde
Tel.: 0678/463-223
Máj.30-31. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226
VÉRADÓNAPOK
Május16. szombat 10:00-14:00: Egészségnap Színház előtere, Kalocsa, Sétáló utca
Május.18. 09:00-11:00: Idősek Napközi Otthona,
Bátya, Bercsényi út 17.
Május.18. 12:00-14:00: Budamobil, Kalocsa, Homokgyőr 33.
Május 26. 09:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa,
Hunyadi 82.
ÁLLATORVOS
Máj. 16-17.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa, Nagy
Jenő u. 22. Tel.: 0630/338-0976
Máj. 23-24.: Dr. Répási Csaba, Szakmár, Kárász
u. 7. Tel.: 0630/9535176, 78/475176
Máj. 30-31.: Dr. Koch Róbert, Hajós, Sallai u.
15.Tel.:30/8157613
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. Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezetékes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Kalocsa:
- 5 fő gépi varró
- 2 fő szakács
- 1 fő ruhaipari technikus
- 2 fő hegesztő
- 2 fő szerkezetlakatos
- 1 fő bolti eladó
- 1 fő ruhaipari szabász
- 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
- 4 fő bádogos
- 1 fő gépészmérnök
- 1 fő villamosmérnök
- 1 fő cukrász
- 2 fő betanított pék
- 1 fő lakatos
- 1 fő lakatos karbantartó
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő teleszkópos rakodógép-kezelő
- 1 fő szobafestő
Solt:
- 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
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásajánlatairól a www.munka.hu weboldalon
tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásajánlatairól a www.munka.hu weboldalon tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148
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KÖZÉRDEKŰ

Új tulajdonos a
Porcelánfestőnél
Sikeres nyílt nap és
mintabolt-megnyitó
Évek óta keresett vevőt cégére a Kalocsai Porcelánfestő Manufaktúra tulajdonosa. Most a cég hagyományait követni szándékozó vevő vásárolta meg a
gyárat. Első beruházásként az épület felújítása
mellett mintaboltot nyitottak, és látogatófolyosót is
kialakítottak. Május 4-én
volt a megnyitó, nyílt nappal egybekötve.
Szentesi Istvánné, a korábbi
tulajdonos az értékesítésnél
igyekezett szem előtt tartani,
hogy a cég hagyományait,
értékeit tisztelő vevőhöz kerüljön a vállalat. Úgy vélte,
jó kezekbe került a cég, és a
látottak miatt örömét kifejezve sok sikert kívánt.
Az eddigi szakmai munka
folytatására a szakmai team
egyben tartása a garancia, a
tőkeerővel, hitelképességgel
bíró tulajdonos megjelenésével fejlesztések is lehetővé válnak, a tervek szerint
részben EU-s forrásokból –
mondta egyebek mellett az
ügyvezető igazgató, Kárász
László Csaba.

A termékskála folyamatosan
fejlődik: a pillangós dísztárgyak után már ilyen étkészlet is készül, a vadászmotívumos kínálat is bővül, és a
kalocsai motívumos palettát
dizájnerek bevonásával fejlesztik. A paprikafüzérekkel
dekorált új boltban is kiemelt helyet kapnak a kalocsai edények, ajándéktárgyak. A falakat itt és az
üzem frissen festett falain
pingált kalocsai minták díszítik.
A megnyitón felszólalt Ducsai Ákos, a vállalt új tulajdonosa is, megköszönve a
korábbi tulajdonos bizalmát,
a dolgozóknak a kedvező
fogadtatást, a város vezetőségének pedig a bíztató hozzáállást. Úgy vélte, ilyen
környezetben komoly fejlődés állhat előttük. A szakmai
gárda együtt tartása, a szakmai tapasztalatok megőrzése mellett az új tulajdonosok
a csapatszellem erősítésére
is hangsúlyt fektetnek, például a felújító munkákat is
külső vállalkozók nélkül, a
kollektíva összefogásával

valósították meg.
Dr. Bálint József polgármester megköszönte a vállalatnál eddig végzett munkát, és
sok sikert kívánt a folytatáshoz. Üdvözölte az új tulajdonos törekvéseit a vállalat
megmaradására és fejlesztésére, és reményét kifejezve,
hogy nemcsak a meglévő
munkahelyek
maradnak

meg, hanem újak is keletkezhetnek, amihez a város
minden segítséget megad.
A városunk elöljárói, a vállalat fontos ügyfelei, üzleti
partnerei, a sajtó és más
meghívottak jelenlétében
tartott megnyitó, az üzem
udvarán elköltött ebéddel
zárult. A vendégeket svédasztal és finom marhapörkölt várta, miután megismerkedtek a most kialakított
látogatófolyosóval, és meghallgatták a tárlatvezető magyarázatait.
Az ingyenes tárlatvezetés lehetősége nyitva állt a délután kettőkor kezdődött nyílt
nap részvevői előtt is, a fes-

tést pedig ki is próbálhatták.
Az üzemlátogatás végén a
látogatók az előkészített, fekete kontúrokkal előrajzolt
porcelánlapocskán festhették ki színesre a kalocsai
csokrocskákat, és a falpingálás alapjaival is megismerkedhettek.
A látogatóknak a tárlatvezetés végén kisebb frissítővel,
kávéval kedveskednek. Az
egyébként ezer forintos belépő megfizetése alól a nyílt
napon mentesültek az érdeklődők.
Hasonló nyílt napokat a
jövőben is lesznek, akár
más programokkal is
egybekötve.
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SPORT

Kispályás foci

Májusi gólmajális
Tizenhárom mérkőzés,
135 szebbnél szebb gól
volt a hét hozadéka a városi kispályás labdarúgóbajnokság soros fordulójának, ahol ezúttal is
élénk közönségérdeklődés
mellett zajlottak a találkozók.
Az „A” csoport párosítása
és eredményei: Vén Famí-

lia Reptér Söröző – Angyalok 12–0, Dunamenti Juhászok – Fűszer FC 2–0, Zsodo-Car – Napközi Eu-Szipka 10–2, Kápolna Söröző –
Old 6–1, az Iron Made csapata szabadhetes volt.
A „B” csoport eredményei:
Svebo KaloHírek – Média
Diszkont Vasudvar 4–8, FC
TNT – Géder Family 5–2,

Pedagógus – Bátyai Öregfiúk 9–2, Szigetfok – DHD
Macron 15–4. Focibarátok –
Zöld Elefánt 5–1.
Szeniorok: Üveges Team
– Kalo-Transport 4–9,
Nyugdíjas Pedagógus –
Pyramus Kft. 4–9, Homokmégyi Öreg Bikák –
Kertváros 4–4, Pedagógus – Kabuka 3–10.

A bajnokság állása
„A" CSOPORT
1. Kápolna Söröző

3

3

-

-

26 - 3

9 pont

2. Zsodo Car

3

3

-

-

24 - 7

9 pont

3. Vén Família Reptér Söröző

2

2

-

-

23 - 1

6 pont

4. Dunamenti Juhászok

2

2

-

-

8-5

6 pont

5. Old

3

2

-

1

15 - 15 6 pont

6. Napközi MC Szipka

3

-

-

3

9 - 23

0 pont

7. Iron Made

2

-

-

2

5 - 19

0 pont

8. Fűszer FC. Fajsz

3

-

-

3

4 - 21

0 pont

9. Angyalok

3

-

-

3

4 - 26

0 pont
9 pont

„B" CSOPORT
1. Szigetfok

3

3

-

-

30 - 8

2. Svebo Kalohírek

3

2

-

1

20 - 11 6 pont

3. Pedagógus

3

2

-

1

16 - 9

4. Média Diszkont Vasudvar

3

2

-

1

18 - 14 6 pont

6 pont

16 - 13 6 pont

5. FC. TNT

3

2

-

1

6. DHD. Macron

3

2

-

1 12 - 20 6 pont

7. Zöld Elefánt

3

1

-

2

8. Focibarátok

3

1

-

2 10 - 16 3 pont

8 - 13

3 pont

9. Géder Family

3

-

-

3

5 - 15

0 pont

10. Bátyai Öregfiúk

3

-

-

3

7 - 23

0 pont

SZENIOROK

A Pedagógus értő focit játszó csapata

1. Kabuka

4

4

-

-

27 - 11 12 pont

2. Pyramus Kft.

4

3

-

1

24 - 16 9 pont
19 - 10 8 pont

3. Kertváros

4

2

2

-

4. Kalo Transport

4

2

1

1 26 - 20 7 pont

5. Homokmégyi Öreg Bikák

4

2

1

1

6. Pedagógus

4

-

2

2 15 - 24 2 pont

20 - 17 7 pont

7. Nyugdíjas Pedagógus

4

-

-

4

11 - 26 0 pont

8. Üveges Team

4

-

-

4

11 - 29 0 pont

3 hónapig az

Most
Most m
mindent
indent be
beleadtunk!
leadtunk!

összes

Digitális tévé, internet és telefon együtt,
három hónapig havi 1190 Ft-ért

tévécsatornánkkal
150511-A

4

Válaszd új kétéves lakossági szerződéssel bármely digitális Színvilág csomagu
kapod meg az első három hónapban havi 1190 Ft-ért, hanem a legtöbb filmcsatornánkat és az összes nálad elérhető
tévécsatornánkat is! A negyedik hónaptól a Színvilág csomagodhoz tartozó teljes havi díj és csatornacsomag lép életbe.
Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.
Invitel Nap: Kalocsa, Grősz u. 1., minden kedden 10.00 és 16.00 óra között
Ér tékesítőnk: Béda Istvánné Tel.: +36 70 931 3016

A z ajánlat 2015. május 4 - étől vissz avonásig ér vényes, az Invitel szolgáltatási területén, digitális tévé - és legalább még egy szolgáltatást egyben tar talmazó Színvilág cso m a g r a e l ő f i z e t ő, ú j l a k o s s á g i ü g y f e l e k s z á m á r a . A z e l ő f i z e t ő i j o g v i s z o ny h a t á r o z o t t i d ő n b e l ü l i f e l m o n d á s a e s e t é n a z e l ő f i z e t ő t a z Á S Z F s z e r i n t i k ö t b é r f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g
te r h e l i . A d í j a k a z á f át t a r t a l m a z z á k .

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

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
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Kalocsai KC – Akasztó FC 2–1 (1–1)

Az ötödik diadal
zsinórban
Labdarúgás
Mivel a Bácsalmás botlott a
Híd SC otthonában, így
adva volt a lehetőség az előzésre a Márton-rohamcsapat számára. Bízott ebben
játékos, edző és szurkoló
egyaránt, hogy a gárda menetből elgázolja majd „stadlerburgi” ellenfelét is, amely
már az ötödik diadal lenne
zsinórban a csapat tavaszi
hadjárata során.
Nos, ennyi és nem kevesebb
volt az ütközet tétje a KFC
számára, így hazai győzelem
esetén két pont előnnyel léphettünk volna fel a bajnoki
dobogó harmadik fokára.
Aztán, mint a találkozó során
kiderült, hozták is a mieink a
várt három pontot, de lássuk a
részleteket!
A mérkőzés egyperces gyász-

szünettel kezdődött, ahol az
előző héten elhunyt Lakatos
Istvánra, a kalocsai focirajongók körében „Szusza Pista
bácsi” néven közismert legendás gyermeklabdarúgó edzőre
emlékeztek, a Kalocsai Focisuli megalapítójára.
Azonnal támadólag lépett fel
a KFC, de ahogy a szorításból
ki tudtak jönni a széltől támogatott vendégek, úgy kontrákkal teremtettek lehetőségeket
a kapunk előtt. Aztán a 14.
percben a behátráló akasztói
védőket meglepve Dostyicza
Dani lövésre szánta el magát
és 22 méterről besuvasztotta a
bal alsóba a pettyest (1–0).
Rá tíz percre, jobb oldali szabadrúgást lőttek be a kapunk
előterébe az akasztóiak, és az

SPORT
vel az akasztói ketrecbe bombázta (2–1).
A végére ellenfelünk kiállítás
és sérülés miatt kilenc főre olvadt, de ekkor már Vuitsék
okosan járatták a labdát,
tartva az előnyünket és az
újabb nagyszerű győzelmet.

megérdemelt sikert arattunk,
hiszen végig mi irányítottunk,
és a 2–1 ellenére is magabiztos győzelmet arattunk, amihez gratulálok a fiúknak.

KFC – Akasztó FC
2–1 (1–1)
150 néző, vezette: Vörös G.
MESTERMÉRLEG:
Kalocsa: Varga – Sára, Nasz,
egymásra váró mieinket Me- Márton Zsolt edző: – Ismer- Vuits A., Jánosi (Márkus) –
gyes megelőzve a hálónkba ve a Bácsalmás előző napi ve- Farkas T. (Pécsi), Kohány B.,
reségét, azzal a tudattal lép- Dostyicza, Vuits V. – Kárpi,
fejelte a labdát (1–1).
A 61. percben tűzijátékot ren- tünk ma pályára, hogy győze- Facskó (Kun-Szbó).
deztek a vendégek ötösénél lem esetén fel tudunk állni a Edző: Márton Zsolt.
támadóink – a többször fel- dobogóra, és ennek szellemé- Ifjúsági eredmény:
pörgő, majd kipattanó labdát ben küldtem harcba a csapa- 1–0 a KFC javára.
aztán Farkas Tomi elemi erő- tot. Úgy gondolom, ezúttal is Gólszerző: Botykai Levente.
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Újabb előrelépés
Duna-híd ügyben
Minden tűzben benne tartják a vasat
A kormány tervei között is szerepel a Kalocsa-Paks Dunahíd építése – közölte múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján
Lázár János. A Tolna Megyei Közgyűlés is támogatja a híd
megépítését a 2014-20 évi időszakra vonatkozó EU-s területfejlesztési megyei keretéből. Bács-Kiskun megye már korábban úgy döntött, hogy kiemelt célként kezeli a híd ügyét.
Szintén múlt csütörtökön, a
területi programról folytatott
vita keretében tárgyalta a Tolna Megyei Közgyűlés Bencze János (Jobbik) képviselő
módosító indítványát, amely
az új Duna-híd építését javasolta beemelni a programba.
Az integrált területfejlesztési
programot ezzel együtt egyhangúlag fogadta el a közgyűlés.
A döntés értelmében Tolna
megye támogatja a híd építését, de azt a projektként nem
tudják a megyei operatív

programba illeszteni, mivel
lehet, hogy a Terület- és Településfejlesztési
Operatív
Program keretében összesen
rendelkezésre álló 27,5 milliárd forint azt nem is fedezné –
derült ki Fehérvári Tamás (Fidesz-KDNP), a közgyűlés elnöke sajtónyilatkozatból. Fehérvári úgy vélte, a híd építését hazai forrásból lehet megvalósítani.
A Bács-Kiskun megyei közgyűlés stratégiai céljai közt is
szerepel a Paksot Kalocsával
összekötő híd megépítését –

erről már 2014-ben határozatot hoztak. Bálint József polgármester levélben sürgette,
hogy a Tolna megyei döntés
nyomán megyénkben is erősítsék meg a korábbi határozatot. Kalocsán több civil
kezdeményezés is indult az
átkelő létesítéséért amitől azt
remélik, hogy általa a térség
gazdasági szereplői és munkavállalói jobb eséllyel vehetnek részt a Paks II. beruházásban.
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Elkészült az első új lakóotthon
Nyitórendezvény a Martinovics utcában
Hamarosan 60 fő hagyhatja maga mögött a méltatlan körülményeket, miután május 8-án, pénteken már a hat épülő lakóotthon egyikében tarthatták az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból finanszírozott, a Kalocsa, Malom utcai
bentlakásos intézmény kiváltása című projekt hivatalos
megnyitóját. A TIOP forrásból, 100%-os támogatási intenzitással megvalósuló beruházás keretében az öt lakóotthon mellett egy szolgáltató központ is épül.
A megnyitón a Himnusz
hangjai után Borbély Lászlóné és Farkasné Böjtös Beáta
gordonkaduója teremtett ünnepélyes hangulatot, majd az
ellátottak lakóinak megható
műsora következett. Először
Fél Sebestyén egy ismeretlen
szerző költeményéből adott
elő. „Soha ne nézz szánakozva engem én is az élet szépségét zengem” – szavalta a
folytatásban Urgyán Tibor
György versét Czikk Árpád,
majd Lakatos Gizella, szintén
az új otthon leendő lakója, az
ellátottak izgatott várakozásáról szólt.
Az ünnepségen felszólalt
Font Sándor országgyűlési
képviselő is, és beszédében
gratulált a pályázatot 2013ban elnyert önkormányzatnak, valamint a projekt előkészítésében és lebonyolításában, kivitelezésben részt vevő
szakembereknek.
Dr. Tóth Mária, a Szociális és

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltségének igazgatója
elmondta: a Malom utcai
bentlakásos intézmény nyújtotta körülmények már méltatlanná váltak a lakók elhelyezésére. A projekt eredményeként az intézmény 60 lakója élheti majd mindennapi
életét családi házakban, lakásokban és egy lakócentrumban, korszerű körülmények között. Nappali teendőik elvégzését a szintén újonnan épülő szolgáltató központ
segíti. Az építési munkálatok
az összes helyszínen elkezdődtek, egyes kisebb épületek
már befejezés közeli állapotban vannak, így várhatóan
mindegyik beruházás lezárulhat a projekt 2015. október
31-i határidejéig.
Az építési beruházások mellett az ellátottak és a velük
foglalkozó szakemberek felkészítésére is nagy hangsúlyt

fektetnek, akárcsak a gondozottak társadalmi integrációjára, kiemelten a lakóotthonok környezetében élők elfogadó attitűdjének kialakítására. Dr. Tóth Mária szerint
fontos feladat továbbá, hogy
támogató szolgáltatásaikkal a
lakók minél magasabb szintű, önálló életvitelt érhessenek el. A vezető elmondta: a
projekt keretében vállalt képzések, mentorszolgáltatás elindítása, szervezeti fejlesztések, eszközbeszerzések, valamint az építkezési beruházáshoz kapcsolódó járulékos feladatok egy része is megvalósult már.
Dr. Tóth Mária végül megköszönte a helyi szakembereknek a lakók életminőségének
javításáért tett erőfeszítéseiket, a kiváltási stratégia melletti elkötelezettségüket.
Kiss Erzsébet, a városi önkormányzat munkatársa a
projekt részletes életútját mutatta be prezentációjában, és
szervezeti kérdésekről, azok
menet közbeni változásairól
is tájékoztatott, miszerint
2014. január 1-től az intézmény fenntartója a Magyar
Állam, pályázat kedvezményezettje pedig a szociális otthonból kivált Kalocsai Szoci-

ális Szakellátási Központ.
A rendezvény a Mócsy János
u. 2/E szám alatti, 24 fős lakócentrum építésének helyszínén az épület alapkövének
letételével zárult. A Font Sándor és dr. Tóth Mária által elhelyezett időkapszulába elő-

A megnyitónak méltó helyszínt nyújtó Martinovics
utca 3. szám alatti, 483,8
négyzetméter alapterületű
lakóotthon 12 fő ellátását teszi lehetővé, és nem is ez
lesz a legnagyobb.
A több mint 893 millió forint
vissza nem térítendő támogatásból őszig megvalósuló tel-

zőleg a Kalocsai Szociális
Szakellátási Központ igazgatója, Jávorné Pécsi Renáta
gyűjtötte össze azokat a dokumentumokat, fényképeket
és sajtómegjelenéseket, amelyek az utókor számára is bemutatják az Európai Uniós
kiváltási stratégia keretében
megvalósuló beruházás folyamatát.
A projekt mérföldkő Kalocsa
szociális ellátása szempontjából, mivel abban az infrastrukturális fejlesztések a legkorszerűbb ellátásformákkal
kapcsolódnak.

jes projekt összesen 60 gondozottnak biztosít mai elvárásoknak megfelelő elhelyezést. A Komló sor 9. szám
alatti Szolgáltató Központ
747,5 négyzetméteres, a 24
fős Mócsy János utcai lakócentrum 1064, a 10 fős Kossuth Lajos u. 21. szám alatti
otthon 298, a Petőfi Sándor
utcai 8 fős otthon 255, a Sörös Imre utcai lakóotthon
220, míg a Kossuth Lajos u.
40. szám alatti 2 fős lakás
54,5 négyzetméteres alapterülettel szolgálja majd a lakók
kényelmét.
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Sárkányhajó
kupa,
május 28-30
Már lehet nevezni!
Múlt hétfő óta lehet nevezni az egyre népszerűbb, idén május 28-2930-án tartandó Sárkányhajó Kupára, e hétfőtől
pedig edzésidőpontot is
lehet foglalni.
Regisztrálni csak interneten
keresztül lehet a gyiokkalocsa.hu/sarkanyhajo2015 oldalon május 24. éjfélig, és edzési időpontot foglalni is csak
online van lehetőség.
A csapatokban legfeljebb hat
leigazolt, evezős sportágat
űző személy lehet. A felnőtt
csapatokban legalább hat nő,
lány evezősnek kell lennie.
Az iskolás csapatokat kötelezően két felnőttnek kell kí-

sérnie, a fiatalkorúaknak szülői hozzájárulás is szükséges
a versenyzéshez.
Bővebb információért fölkereshetjük a Kalocsai
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK) Fa-

cebook oldalát.
Egy korábbi kezdeményezés
nyomán adománygyűjtés, illetve támogatójegy-árusítás
indult azzal a céllal, hogy
Kalocsa saját sárkányhajót
vásárolhasson. Ez alkalommal azonban még nem saját
hajón versenyeznek majd a
csapatok. Az eddigi sárkányhajó versenyekhez hasonlóan a Bajai Vízisport Klub
közreműködésével, annak
hajóin fut majd a verseny,
amelyet a GYIÖK, a Kalocsa
Kulturális Központ és KSE
közösen szervezett meg a korábban is megszokott helyszínen, a Kubikus-parkban.

7
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Holttestek
a boros
tartályban
Két halott férfit
találtak egy tartályban Császártöltésen. A tisztázatlan körülmények között elhunyt
személyek holttestét
május elsején találták
meg egy borospincében
felállított tartályban –
értesült a Bács-Kiskun
megyei katasztrófavédelemtől az MTI.
A katasztrófavédelem
szóvivője, Kovács Andrea elmondta: a holttesteket keceli és helyi tűzoltók védőöltözet és lég-

zőkészülék használatával emelték
ki a mintegy ötven köbméteres
tartályból. Egyelőre nem tudni, mi okozta a két férfi halálát –
tette hozzá.
A távirati iroda megkeresésére Árvai Edina, a
Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság
sajtószóvivője azt közölte: az ügyben hatósági eljárás keretében a
Kiskőrösi Rendőrkapitányság folytat vizsgálatot.

GYEREKEK
FIGYELEM !
Kézműves, fazekas tábor indul a

Fazekas Alkotóházban
2015. június 15.-19. (9 órától-12 óráig)
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)

A X. Kalocsai
Kincsesláda
vendége:
Szombati
Ferencné
Az elmúlt héten Szombati Ferencné Kárpi Erzsébet pingáló,
ny. tanár volt a Kalocsai Kincsesláda vendége. Az előadó felidézte Szakmáron töltött gyermekkorának emlékeit.
A kalocsai porcelánfestő üzemben kezdett el dolgozni, ahonnan
a herendi szakmunkásképző iskolába küldték. A népművészet valamennyi ágát magáénak érzi,
éveken keresztül néptáncosként

is szerepelt. Nyugdíjazásáig szakoktatóként, tanárként dolgozott,
sokat fáradozott a kalocsai porcelánfestés utánpótlásának biztosításáért.
Ma is tanít, a könyvtárban pingáló szakkört vezet, aktív résztvevője a Mezei Virágok Népdalkörnek.
Szombati Ferencné a családját
mutatja be

XXIII. KÉK MADÁR FESZTIVÁL
K a l o c s a 2 0 1 5 . jú n i u s 5 -6 -7 .

június 5. péntek
17 órakor a Városi Galériában
Konok Tamás festőművész és Hetey
Katalin szobrászművész kiállítása
a Konok-Hetey Művészeti Alapítvány
rendezésében. A kiállítást megnyitja:
N. Mészáros Júlia művészettörténész
A megnyitón közreműködik: Lakatos
Péter zongoraművész
A belépés díjtalan
19 órakor a Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény aulájában „Csontváry” - a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenye Csontváry inspirációjára készült zeneművekből, képei
vetítésével a Magyar Művészeti Akadémia rendezésében
Vezényel: Gyüdi Sándor
Belépődíj: 2.200 Ft
21 30 órakor a Tomori Pál Főiskola udvarán a Belmondo együttes koncertje
előzenekar: a Wedding Day
Belépődíj: 2.200 Ft

június 6. szombat
9 órától a Sétáló utcában
Kézműves mesterek vására, bemutatója. A vásárban fellép a Madarasi
Harmonika zenekar (Bácsalmás)
Egész délelőtt játszóház a gyerekeknek
10 30 órakor a Városi színházban
Balogh-Lukácsházi: A kistigris interaktív zenés meseóra hangszerbemutatóval. Mesélő: Somogyvári Tímea Zita és Lukácsházi Győző
Közreműködik a Szegedi Szimfonikus

Zenekar Vezényel: Balogh Sándor
Belépődíj: gyerek , felnőtt 1.000 Ft
Itt kerül sor a Kék Madár Alapítvány
pályázatának eredményhirdetésére
19 órakor a Városi Színházban
Weöres Sándor: Tojáséj
a Maladype Színház vendégjátéka
Rendező: Balázs Zoltán
Belépődíj: 2.200 Ft
21 30 órakor a Tomori Pál Főiskola udvarán Balázs Fecó önálló előadói estje
Belépődíj: 2.200 Ft

június 7. vasárnap
9 órától a Sétáló utcában Kézműves
mesterek vására, bemutatója
11 órakor a Sétáló utcában
(esőhelyszín: Városi Színház)
a Babra Együttes (délszláv)
népzenei koncertje
Belépődíj: 2.200 Ft
19 órakor a Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény aulájában. Kelemen
Barnabás és Kokas Katalin hegedűművészek szólóestje Közreműködik:
Varga Oszkár (brácsa)
Belépődíj: 2.200 Ft
A Fesztivál ideje alatt a Liszt Ferenc
Zeneakadémia növendékei játszanak
városszerte
Jegyek és bérletek (10.000.- Ft.) elővételben május 29-től a „Madárházban”
(Sétáló utca), Június 5-től az előadások helyszínén vásárolhatók. Mozgáskorlátozottaknak a belépés ingyenes.
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egybehangzó szavazataival
került elfogadásra. Akárcsak az összes többi, az
ülés nyilvános szakaszában
tárgyalt kérdés.

A Városházról
jelentjük
Démász, Távhő, Kék Madár
A múlt heti testületi ülésen több kérdés mellett az ötéves
megyei területfejlesztési támogatásokra benyújtott kiemelt
projektek módosításáról is döntöttek, aminek révén újra
szerepel Kalocsa céljai közt a távhőrendszer és a zöld fűtőmű megvalósítása. Zárt ülésen módosították a Démásszal
Közvilágítás-üzemeltetésre kötött szerződést, és forrásokat
ítéltek meg a KEF-nek és a Kék Madárnak.

Démászszerződés
sokadszor
Az első napirend alatt a
testület elfogadta a Démász
Zrt. ajánlatát a közvilágítás
további üzemeltetésére. E
szerint az önkormányzat és
a szolgáltató közt 2003 novemberében kötött, többször módosított szerződés
úgy módosul, hogy az önkormányzat 230 ezer forint+ÁFA/hó készenléti díjat, továbbá 15.390+ÁFA
hibaeseti kiszállási díjat fizet a szolgáltatónak a LED
fényforrású világító berendezésekre, míg a hagyományos lámpatestekre a korábbi szerződés rendelkezései az iránymutatóak, figyelembe véve a lámpatestek számát. Ezt a napirendet az ellenérdekű fél kérésére zárt ajtók mögött tárgyalták, így csak a fönti
határozatot ismerhettük
meg, de az összes napirend
közül ennek a tárgyalása
tartott legtovább.

Szennyvízközmű zárszámadás
A második napirend keretében Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak és Kalo-

csa közös szennyvízközmű-beruházásának 2014.
évi zárszámadásáról tárgyaltak.
A dokumentumot a Társulás közgyűlése már elfogadta, ám a társasági törvény szerint azt minden
résztvevő önkormányzatnak is meg kell erősítene. A
zárszámadást tárgyalta a
felügyelő bizottság, könyvvizsgáló is ellenőrizte, és
rendben találta. Most a testület is egyhangúlag elfogadta azt.

Fűtőmű és
távhő csak
azért is!
A harmadikként azt a határozatjavaslatot tárgyalták,
amely az ötéves megyei területfejlesztési forrásainak
elosztásához a kiemelt projektek közé az idén végleg
meghiúsult távhőberuházás
helyett új konstrukcióban
javasolná a rendszer kiépítését Kalocsán.
Ez megteremti a lehetőséget, hogy a megye megfelelő forrást különítsen el e
célra a 2015-20-as megyei
területfejlesztési keretéből.
A források fölosztása a különböző területek közt jelenleg is folyik az önkormányzatok által korábban
bejelentett projektjavaslatok alapján.
A korábbi projekt meghiú-

sulását az előző testületi
ülésen jelentette be hivatalosan dr. Bálint József polgármester, az erre irányuló
minisztériumi döntésről
szóló levél nyomán. Hangsúlyozta, a projekt megszüntetése miatt nem érik
hátrányok Kalocsát későbbi pályázatainál. A mostani
módosítást a polgármester
a projektet megszüntető
minisztérium államtitkárságának javaslatára terjesztette elő. A kérdésben a
kormányzattól kapott szóbeli tájékoztatás szerint remény van akár a korábbi,
50 %-os intenzitásnál jobb
kondíciók elérésére is a
távhőrendszer és a fűtőmű
megépítésére.

A Kék
Madár, KEF
támogatása
Két napirend az önkormányzattól kért támogatások elbírálásáról szólt. A
Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) működési feltételeinek biztosítására irányuló pályázata 78 ezer forintos önrészéhez kért támogatást az önkormányzattól, a Kék Madár Alapítvány 700 ezer forint készpénztámogatás megítélését, valamint 300 ezer forint közvetlen költség befogadását kérte. Az előbbi
kérdésnél Szabó Balázs bizottsági elnök a gyermek
ifjúsági és sport bizottság
egyhangú támogatásáról
számolt be, a második esetében a polgármester elmondta, a költséget a város
tudja vállalni, a költségvetésbe is be van tervezve.
Ezek után mindkét javaslat
a jelenlévő 11 képviselő
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Polgármesteri tájékoztató
Az ülés végén Bálint József polgármester röviden
tájékoztatott a Tolna Megyei Önkormányzat támogató határozatáról a Kalocsa-Paks híd ügyében, hozzátéve, hogy kérte a BácsKiskun Megyei Közgyűlést a hídépítést támogató
korábbi
határozatának

Pünkösdi
Gyermek Nap
2015. május 23.
14–19 óra
Kalocsa, Sétáló utca
Ugráló vár, trambulin
Gladiátor ügyességi
verseny
Aszfaltrajzverseny,
kézműves foglalkozások,

megerősítésére, Lázár János miniszter pedig utasítást adott a projekt pénzügyi előkészítésére.
Az atomerőműhöz kapcsolódó térségi források elvonásáról elmondta, az még
nem végleges, május 28-ig
a kormányzati javaslattal
áll elő a kérdés rendezésére. Szintén az erőművel
kapcsolatban elmondta,
hogy a többségi tulajdonos
állam, élve törvény adta jogával, tízezer forintért fölvásárolta a város paksi
részvényét.
Végül Bálint József kérte a
képviselőket, tegyenek javaslatokat az idei kitüntető
díjak jelöltjeire, pár soros
indoklást is fűzve hozzá.

korongozás, arc és
kézfestés, lufi hajtogatás,
vizes lufi dobáló és görkorcsolya ügyességi verseny,
bábelőadás, éneklés…
Szeretettel várunk minden
gyermeket és szülött!
Az alkalom ingyenes!
Rendező:
Magyar Pünkösdi Egyház
Kalocsai Gyülekezete

Májusi eső aranyat ér?
Károkat okozott az égi áldás
Múlt szerdán söpört végig az országon az a
markáns
hidegfront,
amelynek hatására hazánkban több szupercella is kialakult. Kalocsára és térségére jégesővel
és orkánerejű széllel köszöntött be a front.

A vihar fönnakadásokat okozott az áramellátásban is,
ezeket az áramszolgáltató
szakemberi pár óra alatt elhárították. A szél városszerte ágakat tört le, tövestől is
csavart ki fát, tetőkben is károkat okozott, például megbontotta a kórház egyik épü-

letének tetőhéjazatát is. A jég
nemcsak a növények hajtásait törte le és lyuggatta ki leveleit, de épületekben, autókban is károkat okozott.
Az Érsekkertben egy derékbetört fa a szabadtéri színpad
új üléssoraira dőlt, több
széket összetörve. A sok
megdőlt törzs, törött, lógó
ág okozta balesetveszély
miatt egyelőre jobb a kertet elkerülni.

Kirchheimban
jártunk
Április 21-én a Szent István
Gimnázium tanulói közül tizennégyen útnak indultunk
busszal Kirchheimba, Kalocsa testvérvárosába.
Az út hosszadalmas és fárasztó volt, de ennek ellenére
jó hangulatban telt el. Este fél
8 körül érkeztünk meg a
Schloss Gymnasium parkolójába, ahol a német családok szeretettel fogadtak bennünket.
Hosszabb szünet után három
éve újból működik egy cserekapcsolat a német gimnázium tanulóival. Szerdai napunk a gimnáziumban kezdődött, egy nagy, modern
épületben. Az igazgatónő köszöntötte a csoportunkat,
majd betekintést nyerhettünk

egy tanórára. Ezután besétáltunk a város központjába,
ahol egy idegenvezető megmutatta nekünk a város nevezetességeit. A német diákok
11 órakor csatlakoztak hozzánk és együtt mentünk a Városházára, ahol a polgármester asszony fogadott bennünket. Ezután az iskolai menzán
ebédeltünk – hamburgert! J
Tanítás után barátságos kosárlabda mérkőzést játszottunk a miénknél „kicsit” nagyobb tornateremben.
Csütörtökön megint az iskolában kezdtünk. Néhányan
nyelvtan órán voltunk, mi is
hozzájárultunk a német diákok tudásához, miszerint a
németben van magyar jövevényszó is, a Kutsche (kocsi).

Ezután a német diákokkal
közösen vonattal Stuttgartba
utaztunk. Először egy színházi előadást tekinthettünk meg,
majd a szabadidőben a kilométer hosszú sétálóutcában
nézelődtünk. A program a
Mercedes Benz Múzeumban
folytatódott, ahol csodás régi
és újabbnál újabb autókat láthattunk.
Pénteken az első 2 tanítási
órára mentünk be a levelező
partnerünkkel, kiderült, hogy
90 perces duplaóra. A magyar

Fekete szalag
Tiltakoznak a kórház ápolói
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara által
meghirdetett „Közös kiáltás
az egészségügyért” mozgalom kertében 103 ezer egészségügyi dolgozó közösen tiltakoztak megalázó bérük ellen, többek közt azonnali, 50
ezer forintos béremelést követelve. A kezdeményezéshez a Szent Kereszt Kórház
dolgozói is csatlakoztak.
A kezdeményezők Budapestre, a Hősök terére tartottak

békés, politikamentes felvonulás május 12. délutánján,
amelyre a kalocsai kórház
kollektívájából is szerveztek
delegációt. A kalocsai kórház
orvosai közül többen azzal
fejezték ki az ápolókkal való
szolidaritásukat, hogy a fehér
köpeny alatt fekete pólót viseltek, vagy fekete szalagot
tűztek.
Egyidejűleg a Magyar Kórházszövetség is üzenetben
fordult a társadalomhoz, és a

mozgalomhoz már az Egészségügyi Gazdasági Vezetők
Egyesülete is csatlakozott.
Sajtóértesülések szerint a közösségi oldalról indult civil
kezdeményezés szervezői
nem kérték föl együttműködésre a kamarát, ám az mégis, szinte azonnal reagált.
A magyar egészségügyből 26
ezer ápoló hiányzik – szemben a három-négy évvel ezelőtti négyezerrel. A hiány
legfőbb oka az elvándorlás és

csoport azután a Ritter csokoládégyárba ment, ahol mi is
készíthettünk csokit. Majd
Laichingenbe utaztunk egy
Kalandparkba, ott már vártak
bennünket a vendéglátó családok. A különböző nehézségű pályák teljesítése után grilleztünk.
A hétvége családi körben zajlott. Több német-magyar páros a szülőkkel együtt más
német városokba ment kirándulni, mások Kirchheimban
szerveztek különböző érdeagyelszívás, vagyis, hogy a
szakdolgozók a jobb megélhetésért külföldre vándorolnak, de sok a pályaelhagyó is.
E folyamatok visszafordítására a demonstrálók korábbi
kamarai javaslat alapján
azonnali, legalább 50 ezer forintos béremelést követelnek

kes programokat, melyekkel
színesítették élményeinket.
Hétfői hazautazásunk kicsit
kalandosra sikerült, de kis
csúszással épségben hazaértünk. Sok szép élménnyel
gazdagodtunk, nagyon jó érzés volt, hogy megértettük a
németeket, és ahogy telt az
idő, egyre bátrabban mertünk
beszélni is. Szeptemberben
mi fogjuk vendégül látni a
német diákokat, mi is szeretnénk hasonló színvonalas
programot összeállítani.
Utazásunkat a Szent István
Gimnázium Alapítványa, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Kalocsa Város Önkormányzata és a Klebersberg
Intézményfenntartó
Központ is támogatta, akiknek segítségét ezúton köszönjük.
Báthy Anna és a Szent István Gimnázium 13 tanulója

és a szakdolgozói életpályamodell azonnali bevezetését.
A szakápolók arról panaszkodnak, hogy az alacsony bérek már a puszta megélhetéshez is alig elegendő. Ezért a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói kamara 12 pontos
követeléséből nem engednek.

