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Évek óta a Sárkányhajó
Kupához igazodva, a Kubi-
kus park népszerű helyszí-
nén került megrendezésre a

városi gyermeknap. Idén
azonban nem szervezett
gyermeknapi rendezvénye-
ket az önkormányzat. Akik

„rutinból” megjelentek a
szokott helyen könnyen pó-
rul járhattak…
… volna, ha néhány vállal-
kozó összefogásának kö-
szönhetően a sétálóutcában
nem várták volna alkalom-
hoz illő, színes programok a
kicsiket.
Volt lufibohóc, ugrálóvár,

arcfestés, aszfaltrajz és vízi-
bomba-dobáló verseny, gye-
rekkoktélok, a moziban pedig
kedvezményesen lehetett
jegyet kapni a Madagaszkár
pingvinjei című animációs
filmre.
A szervezőknek a szép idő is
kedvezett: ragyogó napsütés-
ben gyülekeztek a gyermekes

családok, és vidáman töltöt-
ték együtt a délutánt.
A belvárosi gyermeknap a
Tom Negro Bisztró, a Fanti
Léggömb és Party Dekor, Va-
rajtiné Kriszta (Kriszta De-
sign Torta Stúdió), és Nagy
Dávid (Mobil Centrum) jó-
voltából jöhetett létre.

INGATLAN
KALOCSÁN, söröző lakás-

sal együtt eladó Tel.:
0630/967-4780 (keretbe)

KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban
lévő, nagy családi ház
eladó. Lakótelepi lakásra
vagy kisebb családi ház-
ra cserélhető. I.ár: 
10 MFt. 
Tel.: 0678/464-725

KALOCSÁN, a belvárostól,
pár 100 méterre, csendes
helyen, eladó egy telje-
sen szigetelt, felújított,
dupla komfortos családi
ház, új tetőtér beépítés-
sel, garázzsal, pincével,
gáz-központifűtéssel és
cserépkályhával. 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 ut-
cában családi ház eladó.
Frekventált helyen a
kertvárosban. 3 szoba,
konyha, főzőfülke, für-
dő, ebédlő, előszoba, ga-

rázs, pince. Megoldást
jelenthet, az olyan köl-
tözni vágyok körében,
akik nagyszülővel keres-
nek házat, mert egy szo-
ba + konyha a házon be-
lül elszeparálva
épült.100 méterre ABC,
virágbolt, újságos, sport-
pálya található. Ár.: 8
MFt. Tel:06-20/511-
9293

KALOCSÁN, a Magyar
László utcában 83m2-es
kertes, szélső sorházrész,

gázkazánnal, nagy mel-
léképülettel, hőszigetel-
ve, eladó. Irányár: 11M
Ft. Tel: 0630/5948768

KALOCSÁN, háromemele-
tes társasház, 2. emele-
tén, 2 szoba, összkom-
fortos,  középső lakás el-
adó. Tehermentes, azon-
nal költözhető.  Tel.
0630 658-6632 

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, tégla-

építésű 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

NEGYVENSZÁLLÁSON,
családi ház eladó nagy
kerttel! Érd: 0678/462-
685, 0630/401-1356

SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.

hu. Ingatlanközvetítő
Iroda Kalocsán a Város-

ház utcában. Látó Endre
Ingatlanvagyon-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 Vibrációs
masszázs. Bővebb infor-
máció és bejelentkezés a
0620/260-1118 telefon-
számon.

ÜDÜLÉS
ELADÓ! 4 CSILLAGOS

WELLNES szállodában,
7 napra szóló 100.000
Ft-os utalvány, 20.000
Ft-ért. 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
ELADÓ! Gumicsónak,

320-as, újszerű, alumíni-
um padlós, 15 LE-ig
motorizálható. Tel.:
0630/751-0074

80-as Alumínium öntöző-
csövek eladók! Tel:
0678/462-685,
0630/838-8607

ELADÓ! 2 db heverő és 2
db fotel. Sötétzöld bár-
sony bevonattal. Tel.:
0670/332-9149

BABABÚTOR szett eladó,
(kiságy, pelenkázó szek-
rény, kétajtós szekrény)
eladó. Tel.: 0678/464
803

KAMASZ BÚTOR eladó
(heverő, íróasztal, szek-
rény, fenyőmintás bútor-
lapból) Tel.: 0678/464-
804

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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Gyermeknap a
sétálóutcában
Magánkezdeményezés
pótolta a városi 
gyermeknapot

Múlt szerdán, a déli órákban
Kalocsa térségében, az uszó-
di határban, a városunktól

északra fekvő Zasztótól (Kis-
foktő) Bakod-pusztáig he-
lyenként dió nagyságú jég

esett, hatalmas, több tízmilli-
ós károkat okozva a szépen
fejlődő kukorica és naprafor-
gótáblákban.
A jégverés pusztító hatását
fokozta, hogy eleinte „szára-
zon” jött, az eső csak az után
zendített rá, de akkor elemi
erővel. A jég nyomában át-
lyuggatott, szétszaggatott le-
velek, kidőlt, letört szárak
maradtak. A környékbeli gaz-
dák nem emlékeznek ekkora

jégverésre.
Az esőt követően a mélyfek-
vésekben hatalmas belvízfol-
tok alakultak ki, ami nemcsak

növeli a károkat, de nehezíti,
késlelteti a kármentő munká-
latokat is, akár még heteken
át.

Diónagyságú
jegek, özönvíz
Tízmilliós kár 
a nyár eleji viharban
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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-Kalo-
csa: 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, 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.
Jún.01-07.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Jún. 12-15.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
Jún. 16-21.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Szent István kir. út 57. Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt: 06
78 / 462-570 és Tel.: 30 / 9733992
Jún. 22-28.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bátyai
út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt: 0678/561-
032és 0630/9733-992

FOGORVOS
Jún. 13-14. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lász-
ló Tel.: 0678/462-534

Jún. 20-21. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva
Tel.: 0678/461-906

Jún. 27-28. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226

VÉRADÓNAPOK
Június 15. 09:00-12:00: Gyermekotthon, Ka-
locsa, Szt. István  kir. út 18. Véradás a Hu-
nyadi utcáról!                                                                             

Június 22. 13:00-15:00: Polgármesteri Hiva-
tal, Kalocsa, Szt. István  kir. út 35.

Június 29. 09:00-13:00: Közösségi ház, Ka-
locsa, Hunyadi u. 82.

ÁLLATORVOS
Jún. 13-14.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.
István kir. u.23. Tel.: 0630/945 1736
Jún. 20-21.: Dr. Bajusz István, Dusnok,
Szt.István kir.u.23.Tel.: 0630/645 4937
Jún. 27-28.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Bu-
dai Nagy A. u. 25.Tel.: 0630/943 4005

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: 
- 3 fő gépi varró
- 1 fő szakács
- 2 fő hegesztő
- 2 fő szerkezetlaka-
tos
- 5 fő hentes
- 3 fő húsipari se-
gédmunkás
- 4 fő bádogos
- 1 fő gépészmérnök
- 1 fő villamosmér-
nök
- 2 fő betanított pék
- 1 fő lakatos kar-
bantartó
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő nemzetközi fu-
varszervező
- 1 fő kártevőirtó,
gyomirtó
- 2 fő gyorséttermi
eladó
- 1 fő pizzasütő
- 11 fő segédmun-
kás
- 1 fő mozgóbolti el-
adó
- 3 fő fagylaltárus
- 1 fő húsbolti eladó
- 1 fő titkárnő
- 10 fő húsipari beta-
nított munkás
- 1 fő jogász
- 1 fő pék
- 5 fő szitanyomó
munkatárs
- 5 fő tamponnyomó
munkatárs
- 1 fő tamponműhely
vezető

- 1 fő varrógépsze-
relő
Hajós:
- 4 fő lakatos
- 2 fő bádogos
- 2 fő szerkezetlaka-
tos
Solt:
- 10 fő betanított var-
rómunkás
- 2 fő villanyszerelő
- 1 fő traktorvezető
Harta:
- 1 fő szobafestő
Fajsz:
- 1 fő szárítógép-
üzem gépkezelő
- 1 fő élelmiszercso-
magoló
Géderlak:
- 2 fő lakatos
- 2 fő hegesztő
Újsolt:
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
Császártöltés:
- 2 fő tehergépkocsi-
vezető
A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148
A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

A Kalocsa Szíve városfej-
lesztési program kereté-
ben az érsekség beruhá-
zásaként épül rohamtem-
póban a Szentháromság
téren az Astriceum,
amelyben egy modern,
mai igényeknek megfele-
lő múzeum várja majd a
látogatókat.
A Főszékesegyházzal szem-
ben álló, egykor kanonok-
házként működött épületet
körülvevő kordonok mö-
gött az udvarban állott épü-
leteket már elbontották, és
javában folynak az újonnan
épülő szárny alapozási
munkái is. A megmaradó
épület belsejében szintén a
bontási munkálatokkal kez-
dődött a beruházás. A pati-

nás épületet eredeti, barokk
formájában állítják helyre.
A vakolat alól feltárják az
eredeti falfelületeket, és ko-
rabeli fotókat is segítségül
hívnak a rekonstruáláshoz.
A belső térben néhány kály-
ha is megújulhat a tervek
szerint. Az udvaron találha-
tó egy kút, amelynek érde-
kessége, hogy az már a
1772-es térképen is látható.
Most ezt is helyreállítják.
Az épületkomplexumban és
annak udvarán az érsekség
eddig is közszemlére tett ér-
tékei mellett sok olyan kiál-
lítási tárgy is látható lesz itt,
amelyeket eddig helyszűke
miatt nem tudtak kiállítani.
Az épülő múzeum összesen
kétezer négyzetméteréből

ezerötszáz lesz kiállítótér,
de az udvar is ugyanerre a
célra kerül hasznosításra.
Az itt létesülő lapidárium-
ban kerül majd elhelyezésre

a Főszékesegyház feltárása-
kor előkerült kőtöredékek
egy része, de Szent Péter-
nek és Szent Pálnak a temp-
lom homlokzatáról lekerült
eredeti szobraival is itt ta-
lálkozhatunk majd. A téren
álló szentháromság szobrot
szintén újrafaragják, annak
eredetije is ide kerül majd. 
Addig azonban még na-
gyon sok mindennek kell itt
történnie, elég csak körbe-
pillantani a helyszínen. In-
dokolt tehát a sietség, mivel
a pályázat jövő március
végi határidejének lejártáig
be kell fejezni a munkát, és
júniusban első tárlatnak is
meg kell nyílnia az Astrice-
umban.
Az érsekség pedig bizako-
dó, és tarthatónak véli a
megjelölt időpontokat,
ugyanakkor dr. Bábel Ba-
lázs Kalocsa-kecskeméti ér-

sek sajtónak tett nyilatkoza-
tából az is kiderül, hogy ter-
vek valóra váltásához még
nem áll rendelkezésre teljes
mértékben a szükséges for-
rás. A pályázati pénzen kí-
vül további támogatást
vagy saját forrást kell be-
vonnia az érsekségnek, ha
maradéktalanul meg szeret-
né valósítani az elképzelé-
seit. A cél egy látogatóbarát,
az érdeklődőket vonzó mú-
zeum megteremtése, mivel
olyan múzeumnak, amely
üresen áll és porosodik, nin-
csen semmi értelme – nyi-
latkozta az érsek.

Épül az Astriceum



Június 6-án, szombaton
Kalocsán rendezték meg
az U14-es korosztályú lab-
darúgó-bajnokságban in-
dult huszonkilenc csapat
három csoportja első he-
lyein végzett együtteseinek
körmérkőzéses megyei
döntőjét, ahol nem keve-
sebb volt a tét, minthogy a
végső győztes emelhette
magasba a korcsoport me-
gyebajnokának járó díszes
trófeát.
Már az is felért egy kisebb
győzelemmel, hogy a finálét
Kalocsán rendezték, ám az
igazi győzelmet a pályán is
kivívta a Gojtán István –
Farkas Gábor edzőpáros
dirigálta Méhecskék SE
szépreményű gárdája, amely

a csoportkör veretlensége
után a döntőben sem talált
legyőzőre, és itt is veretle-
nül hódította el a bajnok-
nak járó veretes serleget.
A sorsolás szerint a délelőtt
első meccsét a Közép cso-
port bajnok „Méhek” az
Északi csoport listavezető-
jével, az UFC Kecskemét
gárdájával játszották, ahol a
mieink Tamás Benjamin
két remekbe szabott találatá-
val, valamint Tesch Milán
góljával 3–0-ra legyőzték a
megyeszékhelyieket. A kö-
vetkező összecsapáson a
Kalocsa a Bácsalmás fia-
taljaival mérkőzött, ahol vál-
tozatos ütközetben 3–3 lett a
végeredmény. Gólszerző-
ink: Tamás B. 2, Markó R.

Az ezt követő büntetőpár-
bajban is a Kalocsa nyert 4–
3 arányban. A „bajnokok
tornájának” záró találkozó-
ján aztán a kecskemétiek
6–0-val elsüllyesztették a
kánikulai melegben duplá-

zó bácsalmási armadát,
így az ő nyakukba került az
ezüstérem.

A megyebajnok Méhecs-
kék SE a következő játé-
koskerettel harcolta ki a vég-
ső elsőséget: Szőgyi Kevin,
Geri Zsolt, Farkas Zalán, Pi-

risi Raul, Bessenyei Raj-
mond, Tesch Milán, Orovicz
Márk, Farkas Szabolcs,
Markó Renátó, Mácsai Fri-
gyes, Tóth Levente, Barna
László, Lakatos-Lengyel
Márton, Tamás Benjamin,
Dusnoki Zalán, Marosvári
Ármin, Kovács Máté.
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A Méhecskék
megyebajnokok

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

Ebben az időszakban zaj-
lanak, illetve már le is zaj-
lottak az óvodai ballagá-
sok. Izgalmas időszak, az
iskolára való fölkészülés
veszi kezdetét e 273 Kalo-
csa környéki kisgyermek
és szülei számára.
A búcsúzó nagycsoporto-
sok most ismerkedtek meg
ezzel a furcsa, összetett ér-
zéssel, amelyben a sok kö-
zös élmény, a szép emlékek
közös újraélése, a búcsú, az
elszakadás fájdalma, a szí-
vünkhöz nőtt társak iránti

érzelmeink fokozott meg-
élése, az új távlatok felé
vonzó kíváncsiság és izga-
lom, és talán az ismeretlen-
től való szorongás – vagyis
vidám életöröm, félelem,
bánat és meghatottság és
szeretet – kavarog. Kezdő-
dik a nyár, óvodás koruk
utolsó nyara, és ég nem is
sejtik, már csak egy év múl-
va is mennyivel többre érté-
kelik majd az évnek ezt a
nyúlfarknyinak tűnő idő-
szakát. 
Ősszel aztán megkezdődik

az ismerkedés az iskolával.
Nem könnyű, de izgalmas,
érdekes időszak lesz ez a
KLIK Kalocsai Tankerüle-
téhez tartozó intézmények-
be, a járás általános iskolá-
iba beiratkozott 273 gyer-
mek számára. Ebből a kör-
nyező településeken 144,
Kalocsán 129 kezdi majd
meg iskolai tanulmányait.
Az utóbbiak közül Kalocsai
Eperföldi Általános Iskolá-
ba 43, a Fényi Gyula Álta-
lános Iskolába 23, annak
belvárosi tagintézményébe

(Lányiskola) 13, a Nebuló
Általános Iskolába 7 diák
kezdi meg az első osztályt.
A többi település közül a
korábbi évekhez hasonlóan
most is Solton iratkozott be
a legtöbb, szám szerint 35

első osztályos. Dusnokon-
Fajszon, illetve Dunapata-
jon 30, a Hajós-Miske-
Drágszél Általános Iskolá-
ba 24, a Hartai Általános Is-
kolába 25 gyermeket írattak
be szüleik.

Búcsúzó ovisok
Kalocsán 129, a járásban 273 
gyermek kezdi meg az iskolát

Évzáró az Újvárosi Óvodában A képen a Pillangó csoportosok.
Óvónők: Hajdúné Kiss Anikó, Nagy Anett. Dajka néni: Pénzes Zoltánné

Megyei döntő: U 14

A döntő végeredménye
1. Méhecskék SE 2 1 1 – 6–3 4

2. UFC Kecskemét 2 1 – 1 6–3 3

3. Bácsalmás 2 – 1 1 3–9 1



A KFC végül is teljesítve év
eleji célkitűzését, át tudta
lépni önmaga árnyékát, és
éppen tíz évi „helybenjárás”
után ismét felállhatott a me-
gyei első osztályú labdarú-
gó-bajnokság dobogójának
harmadik fokára.
Egészen az utolsó bajnoki for-
dulóig vártunk erre az öröm-
ünnepre, ugyanis a Bácsal-
más végig ádáz harcot vívott
a bronzérmes helyezésért a
Márton-alakulattal, és csak
a június 6-i, befejező játéknap
döntött a végső harmadik hely
sorsáról.
Az első játékrészben még tar-
tani tudta csapatunkkal a lé-
pést a mezőny második felé-
hez tartozó „Majsa” (1–1), ám
a második félidőben már
olyan presszió alatt tartották

a mieink a vendégeket, ahol
csak idő kérdése volt, hogy
összeroppanjanak. Szebbnél
szebb gólokat szereztek a
Márton-tanítványok – Ko-
hány Gabi, Vuits Viktor, de
különösen a fiatal Kun-Sza-
bó találata marad majd em-
lékezetes, amely Európa bár-
mely futballarénájában elad-
ható lett volna, amikor tért
ölelő, banán ívű labdája úgy
landolt a hosszú felsőben,
mint madár a fészkébe (4–1).
A lefújáskor aztán hívta és
várta bronzérmes csapatát
a B-közép, zengett a „Szép
volt fiúk!”, örömittasan ünne-
pelte egymást csapat, és min-
dig hálás törzsközönsége a
közösen kitűzött cél elérése
után.
Még, 2013. február 8-án,

Borbély Gábor elnöki szék-
foglalójában többek között
azt is célul tűzte ki a KFC
nagy családja elé, hogy közös
összefogással három év alatt
egy osztállyal feljebb játsszon
az együttes. Nos, ez a terv a
2015/2016-os bajnoki évadra
akár meg is valósulhat, főleg
akkor, ha együtt tudják tar-

tani ezt az egymásért küz-
deni tudó, remek baráti kö-
zösséget, akik egyre jobban
megismerve egymást, egyre
ütőlépesebb csapatjátékra ké-
pesek fejlődésük során.
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – A nyá-
ron, amikor átvettem a csapa-
tot, akkor Borbély Gábor el-
nök úrral azt beszéltük meg,
hogy támadó futballt fogunk
majd játszani, és mindenféle-
képpen a dobogót célozzuk
meg. Nagyon nagy nehézsé-
gek árán, de a csapat maximá-
lisan kihozta magából mind-
azt, ami céljaink megvalósítá-
sához kellett. Ma, itt bebizto-
sítottuk bronzérmes helyün-

ket, amihez gratulálok játéko-
saimnak, és remélem, hogy
jövőre ugyanezzel a gárdával
tudunk majd csatába indulni
és még egyet előre lépni.

KFC – Kiskunmajsa 4–1
(1–1)

200 néző, vezette: Tóth Cs.
Kalocsa: Varga – Sára, Réczi
(Szalontai), Nasz (Pandúr),
Jánosi – Vuits V., Kohány B.,
Farkas T. (Facskó), Márkus
(Pécsi) – Kárpi (Kun-Szabó),
Kohány G. Edző: Márton
Zsolt. Gólszerzők: Farkas T.,
Kohány G., Vuits V., Kun-
Szabó D.
Ifjúsági eredmény: 3–1 a
Kalocsa javára. Gólszerzők:
Zorván Sz. 3.

Bronzba öntött 
bajnokság

Kalocsai FC – Kiskunmajsa FC 4–1

Labdarúgás
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A Bács-Kiskun Megyei
Kórházba 2013-ban integ-
rálódott Kalocsai Szent
Kereszt Kórház történeté-
ben minden bizonnyal a
jeles dátumok között sze-
repel majd 2015. május
21-e, csütörtök, ugyanis a
tegnap Kecskeméten meg-
tartott ünnepélyes nyitó-
rendezvénnyel hivatalosan
is útjára indult az új Szé-
chenyi Terv keretében
megvalósuló TIOP 2.2.6-
12/1B-2013-0013 azonosí-
tó számú projekt.
A megyei, a kiskunfélegyházi
és a kalocsai kórház integrá-
cióját segítő, közel 3 milliárd
forint beruházási összegű pro-
jekt jóvoltából 1,1 milliárd fo-
rint értékű fejlesztés valósul
meg a kalocsai intézményben.
A Bács-Kiskun Megyei Kór-
ház szervezeti keretei között,
100 százalékos uniós támoga-
tásból valósul meg a kifeje-
zetten az integrációt segítő,
egyben magasabb szintű ellá-
tást biztosító beruházás.
Az ünnepi esemény – melyen
dr. Mészáros János, az EMMI
helyettes államtitkára is részt
vett – időpontjának kitűzését
az tette lehetővé, hogy immár

mind a három intézmény
megkapta az engedélyt a
projekt indítására, a szüksé-
ges közbeszerzések lefolyta-
tására.
A kalocsai építészeti kivitele-
zési munkákra, valamint az
informatikai eszközök egy ré-
szére kiírt közbeszerzési fel-
hívás május 13-án jelent meg.
Ám innen az események fel-
gyorsulnak. Előre láthatóan
júniusban az orvosi eszkö-
zökre és a bútorokra is kiírják
a pályázatot, hogy várhatóan
az év utolsó hónapjainak
egyikén már a teljes beruhá-
zás befejeződhessen.
A két másik kórházzal közö-
sen elnyert 3 milliárd forint
egyedülálló esélyt adott a ka-
locsai intézménynek a maga-
sabb színvonalú ellátás felté-
telrendszerének megteremté-
sére, mely elősegíti az integ-
rált ellátást a kecskeméti
anyakórházzal, jelentősen
csökkenti a betegterheket,

például a felesleges utaztatást.
A sürgősségi ellátás és a digi-
tális radiológia infrastruktúrá-
jának korszerűsítésével, a
központi betegfogadó és -ki-
szolgáló terek kialakításával
olyan jelentős előrelépés tör-
ténik a kórházban, amelynek
szinte valamennyi szakterü-
letre jótékony hatása lesz.
A rendelkezésre álló forrás
segítségével a Szent Ke-
reszt Kórház főépületét
mintegy 2000 négyzetmé-
ter alapterületen átalakít-
ják. Ebből közel 150 négy-
zetméter lesz új építésű.
A főépület utcafrontjára nyí-
lóan központi főbejáratot, be-
tegfogadó teret, betegirányítót
alakítanak ki, és ezek infor-
matikai feltételeit is biztosít-
ják. A főépületbe kerülnek át a
szakrendelések és azok a szol-
gáltatások, amelyek jelenleg
az úgynevezett régi SZTK-
ban működnek. Ezzel egy
tömbbe kerül a teljes járóbe-

teg-ellátás, megkönnyítve a
betegek kórházon belüli tájé-
kozódását, lerövidítve és op-
timalizálva a betegutakat.
A sürgősségi ellátás területén
is jelentős fejlesztés történik.
A 8 ágyas, a szakmai besoro-
lás szerint SO1 szintű sürgős-
ségi osztály a „C” épületből
átkerül a „B” épület mély-
földszintjén jelenleg üzemelő
konyha helyére, míg a köz-
ponti betegfelvételt a jelenlegi
intézményi gyógyszertár
mára már feleslegessé vált te-
rületén alakítják ki.
Az 500 négyzetméteres alap-
területű sürgősségi osztályhoz
fedett mentőbeálló csatlako-
zik. Fejlesztik a képalkotó di-
agnosztikát: digitális röntgen
gépeket telepítenek, korszerű
ultrahang berendezéseket sze-
reznek be, amelyek a telera-
diológia működtetését teszik
lehetővé. Minden áthelyezés-
re kerülő szakrendelő – mint
például a szemészet, az uroló-
gia – új műszerparkot kap,
emellett megújulnak az en-
doszkópos és műtéti eszkö-
zök, műszerek is. Egy csatla-
kozó pályázat keretében esély
nyílik a régen várt CT beszer-
zésre is. A projekt segítségé-

vel a műszerek és berendezé-
sek átlagéletkora 6-7 évvel
csökken.
Jelentős mértékű fejlesztés
várható az informatika terüle-
tén is, hiszen az a két tagkór-
ház csatlakozásával az egysé-
ges működés, a betegellátás
összehangolásának elenged-
hetetlen feltétele.
A gyógyítás körülményeinek
korszerűsítése egyben a mun-
kafeltételek javulását is ered-
ményezi. Ennek következté-
ben nőhet a Kalocsai Szent
Kereszt Kórház munkaerő-
megszerző-, és megtartó ké-
pessége, csökkenhet a fluktu-
áció.
A projekt pontos címe: TIOP-
2.2.6-12/1B-2013-0013
„Kecskeméti Megyei Kórház
– Kalocsai Szent Kereszt
Kórház és a Kiskunfélegyhá-
zi Kórház-Rendelőintézet
Gyógyfürdő és Rehabilitációs
Központ Integrációs prog-
ramja”. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával va-
lósul meg.
A munkálatokat várhatóan
2015. augusztus 1-jén kezdik.

Zs.F.

Indul a Kalocsai Kórház 
1,1 milliárdos fejlesztése
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Kerekasztal beszélgetéssel, aktuális
környezetvédelmi kérdéseket fesze-
gető előadásokkal és családi nappal
nyitja meg kapuit az uniós és önkor-

mányzati források felhasználásával
kialakított kalocsai Öko Pont.
A Kossuth Lajos utca és a Pataji út
sarkán, a volt kisegítő iskola épületé-

nek felújításával létreho-
zott komplexumban jú-
nius 11-12-13-án, csü-
törtök-péntek-szomba-
ton várják az érdeklődő-
ket a rendezvény szer-
vezői és a központ leen-
dő üzemeltetői.
Csütörtök délelőtt az ál-
talános iskolás csopor-
tok vehetik birtokukba a
létesítményt, ahol kü-
lönböző szemléltető

eszközök és környezettudatosságra
nevelő „öko-játékok” segítségével ta-
nulhatják meg, hogy miként vigyáz-
zanak bolygónkra. Délután pedig a
város kommunális szolgáltatójának, a
kalocsai környezetvédelemben érde-
kelt civil szervezeteknek, illetve az
önkormányzat képviselőinek részvé-
telével kerül sor a városunkat érintő
környezetvédelmi kérdéseket taglaló
kerekasztal-beszélgetésre. 
Pénteken délelőtt a kalocsai középis-

kolások vehetnek részt többek között
Pakssal és hatásaival foglalkozó elő-
adásokon, majd délutántól egészen
szombat estig a családoké a főszerep,
akik nyílt nap keretében ismerkedhet-
nek meg az új központtal és eszköze-
ivel.
A komplexum alapvetően három
funkciót lát majd el a jövőben. Be-
mutatóteremmel, demonstrációs esz-
közökkel és tanácsadással segíti majd
a lakosságot illetve az üzleti szféra
képviselőit és a különböző közintéz-
ményeket a környezettudatosabb mű-
ködés kialakításában. E mellett inku-
bátorházként is üzemel majd a köz-
pontteret engedve olyan kezdemé-
nyezéseknek, amelyek a teljes város,
vagy akár a tágabb régió és az ország
számára nyújtanak megoldást a fel-
merülő környezetvédelmi problé-
mákra. Lehetőség lesz konferenciák
megtartására is, amelyeknek a minden
szükséges technikával felszerelt kon-
ferenciaterem szolgálhat helyszínül.

Háromnapos 
programsorozattal 
nyit az Öko Pont

Az idei esztendőben az ürge
lett az év emlőse, amelynek
apropóján közelebbről is
megismerhetjük ezt a foko-
zottan védett, nagy termé-
szetvédelmi értékű rágcsá-
lót. A Földművelésügyi Mi-
nisztérium Vadonleső prog-
ramja által szervezett ese-
mények egyik kulcsszerep-
lője lesz Vincze Bálint a pak-
si ürgék életét egészen kö-
zelről bemutató fotókiállítá-
sa, amelynek egyik darabja
a 33. Magyar Sajtófotó Ki-
állítás 3. helyezését érte el
„Természet és tudomány
(egyedi)” kategóriában. 
2015. május 28-án nyílt meg
a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeumban az a kiállítás,
ami „Az év emlőse 2015 – az
ürge” projekt keretében mu-
tatja be ennek a vicces, de
csak ritkán látható kis emlős-
nek az életét. 
Az ürge természetvédelmi ol-
talom alatt álló, fokozottan vé-
dett rágcsáló (értéke negyed-
millió forint), amely évente
csak egyszer szaporodik. Bár
kolóniában élnek, mégis min-
den egyednek külön földalatti
járatrendszere van. A nyílt, ki-
mondottan rövid füvű terüle-
teken keresik táplálékukat,
ami elsősorban magvakból és
más növényi részekből áll, de
a tücsköket, cserebogarakat és
más ízeltlábúakat is előszere-
tettel elfogyasztják. A felszí-
nen csak nappal figyelhetőek
meg, veszély esetén a szemfü-
lesebbek két lábra állva jelleg-
zetes füttyöt hallatnak, amely

menekülésre készteti környe-
ző társaikat. 
Vincze Bálint, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. tipográfu-
sa és fotósa hosszú évek óta
készít képeket az atomerőmű
környezetének gazdag élővi-
lágáról, többek között a paksi
Ürgemező lakóiról is. Képeit
már a világ számos pontján
bemutatták, nyomtatásban pe-
dig a harmadik exkluzív fotó-
albuma készült el. Legfrissebb
munkája az „Ürge mese”
című verses fotó-mesekönyv,
amely a paksi ürgék minden-
napjain keresztül mutatja be a
természet értékeit és az évsza-
kok változását. A könyvben
található – és természetesen a
kiállításon is megtekinthető –
„Állcsúcson” című kép a 33.
Magyar Sajtófotó Kiállítás
„Természet és tudomány
(egyedi)” kategóriájában har-
madik helyezést ért el. 
A paksi ürgék azonban nem
csak a Fővárosban, de a Ba-
latonnál is láthatók a nyá-
ron: a Földművelődési Mi-
nisztérium Vadonleső prog-
ramja a tihanyi Levendula
Házban a „Tavaszi ürgepik-
nik” eseményével nyitotta
meg az „Év emlőse 2015 -
az ürge” programot, amely-
nek egyik eleme Vincze Bá-
lint szabadtéri fotókiállítása.
Mivel az idei évben várha-
tóan több rendezvény is az
ürgékről szól majd, szinte
egészen bizonyos, hogy az
ország számos pontján lehet
majd találkozni a paksi ür-
gék hétköznapjaival. 

Országjáráson 
a paksi ürge 

Az 1920-as trianoni béke-
szerződés aláírása évfor-
dulójának napján, június
4-én ünnepeljük a nemzet
összetartozásának emlék-
napját, immár ötödik éve.
Ez alkalomból a Szenthá-
romság téren, a Magyar hő-
sök emlékművénél tartott
megemlékezést a kalocsai
önkormányzat. A Himnusz
után Mészáros Loretta, az
Eperföldi Általános Iskola
6/a osztályos tanulója sza-
valta el Juhász Gyula Tria-

non című versét, majd Rom-
sics Imre, a Viski Károly
Múzeum igazgatója mon-
dott emlékező beszédet, föl-
idézve a trianoni békediktá-
tum aláírásának következ-
ményeit: hazánk Horvátor-
szág nélküli területe 283
ezerről 93 ezer négyzetkilo-
méterre, lakossága 18,2 mil-
lióról 7,6 millióra csökkent,
a magyarság egyharmadát a
határokon kívülre rekesztve.
Romsics emlékeztetett: az
aláírás percében a békeszer-

ződés ellen tiltakozva or-
szágszerte megkondultak a
harangok. 
„Az új határok szétválaszta-
nak bennünket, de a mögöt-
tünk tornyosuló 1100 esz-
tendő figyelmeztet arra,
hogy a magyar nemzet má-
soktól függetlenül alkot egy-
séges egészet. Ezért válha-
tott a trianoni szétszaggatás
napja a magyar nemzet ösz-
szetartozásának szimbólu-
mává. Ezekkel a gondola-
tokkal kérem az emlékező
közönséget, hogy lelke mé-
lyén hallja meg az 1920. jú-
nius 4-én megkonduló ma-
gyar harangok zúgását!” –
mondta Romsics.
Az ünnepség virágok és ko-
szorúk elhelyezésével, majd
a Szózat közös eléneklésével
zárult.

A lelke mélyén mindenki
hallja meg...!

A Nemzeti 
Összetarozás Napja
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A rendőrség és a TEK Ka-
locsán, a Vörösmarty utcá-
nak a Vigadó-sor felőli vé-
gén zajlott akciója kereté-
ben egy pénzügyőrt fogtak
el, akit vesztegetés gyanújá-
val már előzetes letartózta-
tásba is helyeztek. További
több helyszínen is volt ház-
kutatás.
A Nemzeti Védelmi Szolgá-
lat feljelentése nyomán a
Kecskeméti Nyomozó
Ügyészség rendelt el nyomo-
zást május 22-én hivatali
vesztegetés elfogadása bűn-
tettének megalapozott gya-
núja miatt.
A nyomozás során május 26-
án, Kalocsán tetten érték,

gyanúsítottként kihallgatták
és őrizetbe vették a bűncse-
lekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható
pénzügyőr férfit. Ugyanaz-
nap több további helyszínen
volt házkutatás.
A nyomozó ügyészség 2015.

május 28-án indítványozta a
gyanúsított előzetes letartóz-
tatásának elrendelését, mivel
tartani lehet attól, hogy a gya-
núsított szabadlábon hagyása
esetén a bizonyítást megne-
hezítené, illetve veszélyeztet-
né. A Kecskeméti Járásbíró-
ság nyomozási bírója a pénz-
ügyőr gyanúsított előzetes le-
tartóztatását május 29-én el-
rendelte. A végzés jogerős, az
ellen fellebbezés nem érke-
zett.
A sajtót tájékoztató Bács-
Kiskun Megyei Főügyészség
a folyamatban lévő nyomo-
zás érdekeire való hivatko-
zással több részletet nem ho-
zott nyilvánosságra.

Pénzügyőrre csapott le 
Kalocsán a TEK

A közelgő, azóta el is múlt
pedagógusnapra tekintettel
a kalocsai KLIK és Kalocsa
Város Önkormányzata
múlt szerda délután kö-
szöntötte a járás és a város
pedagógusait a Tomori Pál
Főiskola udvarán megren-
dezett ünnepély keretében.
A kalocsai bölcsőde, óvodák,
járási általános iskolák és
alapfokú művészeti iskolák, a
városi középiskolák, közmű-
velődési, közgyűjteményi in-
tézmények megjelent aktív és
nyugdíjas pedagógusai, dol-
gozói körében tartott ünnep-
ség Bagó Zsófi, a Kalocsai
Fényi Gyula Általános Iskola
3. osztályos tanulójának sza-
valatával, Tali Gitta Akire so-
kat gondolok című versével
vette kezdetét.
Ez után dr. Bálint József pol-
gármester köszöntötte az ok-
tatási intézmények dolgozóit,
majd a kitüntetések átadása
következett. Romsits Sándor-
né, Völgyesi Józsefné és Piri-
si Andrásné pályájáról Katus
Györgyné, Kalocsa város
óvodáinak és bölcsődéjének
vezetője szólt elismerő sza-

vakkal, majd vasdiplomát
adott át nekik annak tisztele-
tére, hogy óvodapedagógusi
diplomájukat 65 éve szerez-
ték meg.
Szirtes Kálmánné 60 éve tet-
te le abszolutóriumát, amit
gyémántdiplomával ismertek
el. Kováts Ágnes 40 éves ál-
dozatos munkájának elisme-
réseképpen pedagógus-szol-
gálati emlékérmet vehetett át.
Farkasné Kurucz Ágnes, a
Kalocsai Eperföldi Általános
Iskola intézményvezetője Sá-
fár Jánosné nyugdíjas tanító
munkásságát méltatta, aki
gyémántdiplomáját Korsós
Lajosnétól, a KLIK Kalocsai

Tankerületének igazgatója
nyújtott át.
A tankerületi igazgató a to-
vábbiakban megköszönte
kollégái kitartó és áldozatos
munkáját, majd oklevelet
adott át a kalocsai tankerület
56 dolgozójának.
Az okleveleket Tamaskó
László, Szabó László, Gyuri-
ta Józsefné, Katonáné Ko-
vács Krisztina, Kozákné
Szentgyörgyi Ilona, Gorbay-
Nagy Tihamér, Nagy Gézá-
né, Alföldi Albert, Illés Attila
Ádámné, Frei Lászlóné, Vass
Áron, Bodocz Ádám, Farkas-
né Kurucz Ágnes, Sófalvi
Adrienn, Kishegyiné Baráth

Ildikó, Kocsisné Somogyi
Gyöngyi, Martonyi-Szabó
Gabriella, Farkas Anikó, Ba-
logh Csaba Zoltán, Romsics
Imréné, Demsa Lilla Violet-
ta, Máté Jánosné, Fehérvári
István, Csupor Zsolt Jánosné,
Perity Lajos, Sánta Edit,
Fuchs Attila, Dr. Kohány
Sándorné, Sztupovszki Anett,
Benkovicsné Gyöngyösi
Rita, Gillich Róbert, Kasi
Boglárka, Horváth Istvánné,
Práger László, Kőnigné Vá-
radi Borbála, Pintérné Vén
Mónika, Kiss Péter János,
Varga Attiláné, Vörös Zoltán-
né, Illésné Koszta Krisztina,
Illés Zoltán, Betlenné Dajkó
Ágnes, Lakatos Ignácné, Me-
zei Gabriella, Arnold Adrien,
Török Krisztina, Riczu
Györgyné, Rumi Csaba, Ká-
konyi Lászlóné, Husztáné
Serfőző Margit, Holler Zol-
tán, Baksáné Tamás Gizella,
Filvig Ágnes, Lakatos István,

Mazaneczné Kirscher Mag-
dolna, Pecznyik György ve-
hette át.
Bagó Lászlóné 50 éve szer-
zett végbizonyítványt a Sze-
gedi Tudományegyetemen,
hamarosan átveheti aranydip-
lomáját. Ennek tiszteletére az
ő pályáját is fölelevenítette
Korsós Lajosné.
A díjátadó ünnepség fényét a
Solti Vécsey Károly Általá-
nos Iskola és AMI Rézfúvós
kvartettjének, az Eperföldi
Általános Iskola tanulóinak, a
Liszt Ferenc AMI magánéne-
keseinek, valamint társastánc
és néptánc tanszaka tanulói-
nak műsora, valamint a Ne-
buló Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola és EGYMI 2.
osztályos diákjainak színpadi
játéka emelte.
A rendezvényt finom uzson-
na melletti kötetlen beszélge-
tés zárta.

Pedagógusnap
Elismerések a térség több
mint hatvan pedagógusának

Vesztegetés, 
rajtaütés

M E G H Í V Ó
2015 június 21-én (vasárnap) kerül sor Kalocsán az
Antunovity János címzetes püspök születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából megrendezésre
kerülő emléknapok záróeseményére.

A NAP PROGRAMJA: 
14,00 óra Kiállítás megnyitása „Zbogom bili salaši

/Isten veletek szállások” címmel a Kalocsai Szín-
ház előcsarnokában. A kiállítást megnyitja: Hepp
Mihály az Országgyűlés horvát nemzetiségi szó-
szólója.  Közreműködik a Zabavna Industrija  ze-
nekar

14,30 Tudományos előadások és könyvbemutató a
Hunyadi u. 2.sz. épület emeleti  előadótermében

16,00 óra  Horvát nyelvű szentmise a Szent Jó-
zsef(Zárda) templomban. A szentmisét bemutatja:
Msgr. Stjepan Beretić  a szabadkai Szent Teréz
katedrális plébánosa

17,00 óra Koszorúzás Antunovity János címzetes
püspök emléktáblájánál (Hunyadi u.2.)

18,00 órától folklórműsor  horvát  nemzetiségi nép-
táncegyüttesek, énekkarok  zenekarok fellépés-
ével ,  utána vendéglátás és táncház a Tomori Pál
Főiskola udvarán felállított rendezvénysátorban.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a 
Horvát Önkormányzat Kalocsa 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
HAJÓSI BAROKK KASTÉLY
2015. JÚNIUS 12. PÉNTEK 18:00 ÓRÁTÓL

PROGRAM:
18:00 Időszaki kiállítás megnyitó:

Gubányi Imréné Bözsi néni
homokmégyi naív festő munkásságát
bemutató tárlat. A kiállítást megnyitja:
Romsics Imre a kalocsai Viski Károly
Múzeum igazgatója, fellép: a
Homokmégyi Hagyományőrző
Tánccsoport.

19:00 Jódlishow-Áprily Géza német és magyar nyelvű
zenés interaktív gyermekműsora nem csak gyerekeknek!

20:00 A 20. évfordulóját ünneplő nemesnádudvari
Animato Egyházi Kórus koncertje.

21:00 A szerbiai világhírű harmonikás Mića Janković és a
Madarasi Harmonikások Alapítvány tangóharmonika
együttesének balkáni hangulatú és sváb koncertje.

Gyermekprogramok az egész
rendezvény alatt!

A belépés díjmentes!
Szeretettel várunk minden

érdeklődőt!
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Eladó a Ka-
locsaKOM!

A május 28-án, csütörtökön
tartott testületi ülés legna-
gyobb, több mint egyórás vi-
tát kiváltó kérdése kétségkí-

vül az önkormányzat 100%-
os tulajdonát képező Kalo-
csaKOM Kft. értékesítésére
kiírandó pályázat körül folyt.
Az előterjesztés az értékesítés
szándékát az indokolja, hogy
a kor igényeinek megfelelő
szolgáltatáshoz a jövőben
szükséges, nagy költségigé-
nyű fejlesztésekhez az önkor-
mányzatnak nincsen tőkéje, a
város pénzügyi helyzetének
rendezéséhez pedig szükség
volna az érte befolyó összeg-
re. Az előzetes könyvvizsgá-
lati anyagok szerint a cég
eredményesen működik. A
polgármester a szóbeli indok-
lásában rámutatott: a költség-

vetésbe betervezett 250 mil-
lió forintos vagyonértékesí-
tést ezzel az egy vagyontárg-
gyal meg lehet oldani.
Az ellenzék élesen kritizálta a
javaslatot, az „arany tojást
tojó tyúk” eladását emleget-
ve. A Kft. jelenlévő ügyveze-
tője által a helyszínen is meg-

erősített tény, hogy a vállalat
évi akár ötvenmillió forintos
nyereséget is képes produkál-
ni jelenlegi állapotában. Ez

megmerősíteni látszik Szabó
Balázs érvelését, aki a válla-
lat valós értékére kérdezett rá,
mert becslése szerint akár 6-
700 milliót, vagy még többet
is érhet a Kft. Korábban,
amíg a vállalat üzemeltette a
KalocsaTV-t, addig ez a köz-
feladat az eredmény jórészét
fölemésztette. 
Tihanyi Tiborné a vállalat
gazdasági eredményeire, a
tízmilliós pozitívumra muta-
tott rá, de a munkahelyek és a
3655 előfizető kényelme, biz-
tonsága miatt is aggódott.
Török Ferenc szerint a Kalo-
csaKOM értékesítése a kalo-
csaiak érdekével ellentétes el-
gondolás, nemcsak azért,
mert a lakosság sajátjának
érzi a szolgáltatót, hanem
azért is, mert a térség legszín-
vonalasabb szolgáltatását
nyújtja versenyképes áron, a
hálózat értékesítésével pedig
a város elvesztené a befolyá-
sát az üzletpolitika és az árak
tekintetében, miközben még
bevételektől is elesne.
Dr. Filvig Géza emlékeztetet,
hogy a ’90-es években a bal-
liberális kormányzat országo-
san is eladta a közműhálóza-
tokat, ami emelkedő árakat és
romló szolgáltatást eredmé-
nyezett. Ezért a napirend tör-
lését javasolta, amelyet azon-
ban a többség nem támoga-
tott. A végszavazásra vonat-
kozóan név szerinti szavazást

javasolt a képviselő, azonban
ezt a jelenlévő képviselők
egynegyedének együttesen
kellett volna indítványoznia,
így formai okokból dr. Bálint
József polgármester elvetette.
A javaslatot a pénzügyi bi-
zottság egyhangúlag támo-
gatta, azonban a jogi bizottság
többsége annak elfogadását
nem javasolta.
Ennek ellenére a jelenlévő 11
önkormányzati képviselő 7
igen és 4 nem szavazattal el-
fogadta a javaslatot. Ennek
értelmében a KalocsaKOM
Kft.-t nyilvános pályázaton
értékesítésre hirdeti meg az
önkormányzat.

Pályázat
ipari parki
telkek érté-
kesítésre

Az ipari parkban található
ingatlanok értékesítésével a
bevétel növelése mellett a
befektetők idevonzása,
munkahelyteremtő beru-
házások ösztönzése is cél.
A jogi bizottság 2 igen 4 nem
szavazattal a határozat elfo-
gadását nem javasolta, a
pénzügyi bizottság azonban
egyhangú döntéssel támogat-
ta és a vagyon bizottság is el-
fogadásra javasolta az előter-
jesztést – jelentették be dr.
Angeli Gabriella, Katus Atti-
la és Lakatos János bizottsá-
gok elnökei.
Török Ferenc úgy vélte, a ja-
vaslat nem szolgálja Kalocsa
érdekét. Ha minden fillér is

számít, meg kell gondolni, mi
az, amit eladunk. A hídbeje-
lentésre emlékeztetve rámu-
tatott: valószínűleg fölmen-
nek az ingatlanárak, és a lát-
szatát is el szeretné kerülni
annak, hogy ár alatt értékesít-
senek ingatlanokat, amelye-
ket pár év múlva a spekulán-
soknak nagy nyereséggel ad-
nak tovább a tényleges ter-
melő vállalakozásoknak.
Munkahelyteremtésre viszont
akár ingyen is át kellene adni
a területet – vélekedett.
Dr. Bálint József kijelentette,
az ingatlaneladás csak esz-
köz, a valós cél a termelő vál-
lalkozások idevonzása, a
munkahelyteremtés és ipari
adóbevétel generálása. A híd
árfelhajtó erejét elismerte, de
a stratégiai lépéseket most
kell meghozni, hogy az emlí-
tett két célt teljesíthessék.
Egyes jelentkezők esetében
valóban fölmerült a spekulá-
ció szándékának gyanúja.
Ezért a később megkötendő
szerződés tervezetébe fék
gyanánt beépítették azokat a
rendelkezéseket, hogy a meg-
jelölt gazdasági tevékenysé-
get három éven belül a vevő-
nek meg kell kezdenie, az ön-
kormányzatnak pedig négy
évig visszavásárlási joga van,
a szerződés szerinti áron. A
beérkező ajánlatokat később
mindenképp tárgyalni fogja a
testület.
Katus Attila rámutatott: a
Duna-híd építéséről szóló
döntés nyomán a vállalkozók
a híd és az erőmű építésében
való részvétel érdekében jön-
nének ide, így addigra el kell
végezniük szükséges beruhá-
zásaikat.

A legutóbbi lapzártánk óta megtartott két testületi
ülésen más döntések közt a legnagyobb horderejű
a város ingatlanjainak és jól teljesítő gazdasági tár-
saságának, a KalocsaKOM-nak az értékesítésére
irányuló döntések voltak, de fölmérik a szociális
bérlakás-állomány kedvezményes kivásárlására
irányuló bérlői igényeket is.

Angeli Gabriella szerint az
ipari parki területek épp
arra valók, hogy a vállal-
kozók megvásárolják azo-
kat, munkahelyteremtő be-
ruházásokat hajtsanak vég-
re és termeljenek.
Dr. Filvig Géza  a képviselők
személyes felelősségére fi-

gyelmeztetett.
Azzal kapcsolatban, hogy a
Kft.-k tőkéjét szükséges ren-
dezni, amit ebből az értékesí-
tésből befolyó összegből
szándékoznak kifizetni, fon-
tosnak tartotta megjegyezni,
hogy a Kft.-k kötelező ön-
kormányzati feladatokat lát-
tak el, és amíg nem voltak
Kft.-k, addig intézményi ke-
retek közt látták el ugyaneze-
ket a feladatokat, ami szintén

az önkormányzat pénzébe
került. Tehát nem újonnan
fölmerült fizetési kötelezett-
ség, hogy a Kft. tőkéjébe
pénzt tegyen, hanem a köte-
lező feladatok elvégzését old-
ja meg így.
Nyilvánvaló értéknövekedés
várható a kalocsai ingatlanpi-

acon, különösen a most meg-
hirdetésre szánt területeken, a
leendő híd közelében vannak.
Filvig szerint egy-két-három
év múlva ezek ára akár tíz-
szeresére is emelkedhet, ezért
felelőtlenség azokat most
meghirdetni. Az egybefüggő
területeken lévő kisebb par-
cellák eladása a nagy terület-
igényű ipari tevékenységek
megjelenését nehezíti, pedig
a paksi építkezés kapcsán épp

ilyenek megjelenésében re-
ménykedünk. Végül a fölvá-
sárlók járnak jól, nagy ha-
szonnal értékesítve a telket az
egyesítéséhez, ami ellen nem
lehet fékeket beépíteni, mert
azokat ki fogják játszani –
mondta a képviselő.
A polgármester válaszában
többek közt elmondta, nem
várnak öt évet, hogy újra vál-
tozás legyen a város élén, és
majd azoknak adják meg a
lehetőséget, hogy megtegyék
a nagy lépést. Nekik most
van feladatuk, erre kaptak
fölhatalmazást – mondta.
Szabó Balázs, majd Török
Ferenc is a három éves idő-
tartamot sokallta, utóbbi azt
javasolta, hogy hároméves
határidő helyett egy év alatt
kelljen megkezdenie a beru-
házást. A polgármester vi-
szont figyelmeztetett, hogy
egyes beruházások esetében
a hatósági eljárásokra sem
elegendő egy év. Angeli
Gabriella pedig arra hívta
föl a figyelmet, hogy az in-
dítványban a hároméves
határidő nem a beruházás,
hanem a tényleges termelő
tevékenység megkezdésé-
re vonatkozik.
Katus Attila szerint a fölaján-

lott ár mellett a folytatni szán-
dékozott tevékenység is fon-
tos szempont, és nem kell
mindenáron értékesíteni. De
ahhoz, hogy munkahelyek
keletkezzenek, ipar kell, ah-
hoz pedig területet kell adni
hozzá.
A fölvetésekre az aljegyző el-
mondta, hogy ezen ingatla-
nokra nincs érvényes ajánlat,
ezért a pályáztatással reklá-
mozni is kívánják, de ver-
senyhelyzetet is teremtenek.
Az ajánlatok közül később a
testület választja ki a megfe-
lelőket.
Végül a határozatjavaslatot 7
igen, 4 nem szavazattal elfo-
gadták. Ennek értelmében 22
ingatlant hirdetnek meg érté-
kesítésre. A bírálatnál az ár
mellett a fölajánlott fizetési
ütemezést, tervezett haszno-
sítási célt, a megvalósítás ter-
vezett időpontját is figyelem-
be veszik.

A szociális
bérlakások-
ra is sor 
kerülhet

A múlt heti testületi ülé-
sen a szociális bérlaká-
sok kérdése került a
képviselők elé. Hasonló
bérlakás-eladás már
volt a ’90-es években
Kalocsán.
A Gazdaságfejlesztési és
Munkahely-teremtési Bi-
zottság május 12-i ülésén
Lakatos János elnök ve-
tette föl, hogy mérjék fel,
a 94 önkormányzati bér-
lakás bérlői közül ki élne
elővásárlási jogával. Dr.
Filvig Géza bizottsági tag
javaslata alapján ezt a
kérdést a képviselő-testü-
let elé vitték, ezt szintén
a múlt csütörtöki ülésen
tárgyalták.
A testület fölhatalmazta a
Vagyonhasznosítási és
Könyvvezető Kft.-t, hogy
keresse meg a bérlőket e
fölmérés céljából.
Az érintett bérlők, egye-
nes ági rokonaik, vala-
mint örökbe fogadott
gyermekük a lakottságuk
miatt jelentős kedvezmé-
nyekkel vásárolhatják
meg a bérlakásokat, azzal
a feltétellel, hogy öt évig
nem értékesíthetik azt
szabadon.

Huszonhárom év, több
mint százhatvan produk-
ció, elégedett nézők serege,
országos hírnév, és ami itt a
legfontosabb: több tízmillió
forint a beteg gyerekek hét-
köznapi boldogulásának,
gyógyulásának elősegítésé-
re – dióhéjban ez a Kék
Madár Fesztivál eddigi
eredménye.
A fesztivál alapítója és igaz-
gatója elégedett volt az idei
rendezvénnyel is, hiszen vár-
hatóan 1,5-1,7 millió forint
lesz a bevétel, tehát ismét tud-
ják majd támogatni a beteg
gyerekeket – derült ki Laka-

tos Györgynek a rendezvény
zárása után tett médianyilat-
kozatából.
A fesztivál hagyományaihoz
tartozik a magas színvonal,
amiből idén sem adott alább
a műsorfelelős főszervező,
Lakatos György.
Már az induláskor viszonylag
magasra tette a színvonalbeli
mércét a fesztivál, bár a nagy
volumenű produkciók, az
operaelőadások, vagy a híres
rockzenészek csak később
kerültek a fesztivál műsorfü-
zetébe.
A programok látogatottsága,
eltekintve a péntek esti Bel-

mondó koncertjére mutatko-
zó szerény érdeklődéstől,
idén kifejezetten jó volt – tud-
tuk meg a programigazgató-
tól. Tavaly a gyermekprog-
ram kis látogatottsága oko-
zott némi csalódást a szerve-
zőknek, idén a csaknem telt-
házas műsor mellett erre nem
lehetett panasz. A Belmondó
koncertje iránti érdeklődést
az is befolyásolhatta, hogy
péntek éjjel egy másik, épp
ugyanazon réteg érdeklődé-
sére számot tartó koncert is
volt a városban. Bár a szerve-
zőkkel egyeztették, hogy a
kezdéssel megvárják a másik
koncert végét, de valószínű-
leg számosan voltak olyanok,
akiket ez a sörözői buli térí-
tett el a Kék Madár program-
jától.
Ezzel kapcsolatban Lakatos
György elmondta munkatár-
sunknak, hogy eddig minden
évben volt valami hasonló

keresztbeszervezés, hozzáté-
ve, az esetleg alacsony láto-
gatottság nem csökkenti a
föllépésüket felajánló művé-
szek érdemeit. 
– „A Quimby és Koncz Zsu-
zsa hatalmas közönséget
vonzott, de az, hogy például
a Belmondo idén szerényebb
látogatottsággal futott, nem
gondolnám, hogy azt jelenti,
hogy ők kevesebbek, vagy
rosszabbak az említetteknél.
Mindössze más rétegnek
szólnak, életüknek más sza-
kaszában vannak, az egyik-
nek nagyobb a háttere, mint a
másiknak és ez már közön-
ségszámban is több száz fős
differenciát jelent. Ettől füg-
getlenül meghallgattam a
Belmondót és nagyon jól ját-
szottak. Volt a koncert olyan
minőségű, mint anno a
Quimby előadása” – nyilat-
kozta Lakaltos György.
A jövőbeni tervek közt haté-

konyabb, ütemtervszerű
kommunikáció, céltudatos
marketing, időben elkezdett
tájékoztatás szerepel, de a fi-
atalokat is igyekeznek majd
megszólítani. A fesztivál kö-
zel negyedszázada alatt föl-
nőtt egy generáció, rájuk
„dolgozni kell”, minél inkább
bevonva őket a fesztivál vér-
keringésébe. Az ifjúság meg-
mozgatására a Budapest bár,
a Punnany Massif együttesek
mellett a már „nagy öreg”
Tankcsapda meghívása is
szerepel a tervek közt. Az
épülő érsekkerti szabadtéri
színpadra pedig máris opera-
előadást álmodik Lakatos
György, aki szokás szerint a
fesztivál után szusszan egyet,
majd a hétköznapokba visz-
szacsöppenve máris kezdi a
következő évi Kék Madár
Fesztivál programjának szer-
vezését.

Kék Madár
Huszonharmamdszor járt Kalocsán 
Bő másfélmillió fordítható 
a gyerekekre

A Városházról 
jelentjük
Értékesítésre hirdetik meg 
a város sok fontos 
vagyonelemét


