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Kalocsára látogatott a
Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés kulturális és turiszti-
kai roadshow-ja, a Garabó
Fesztivál. A fesztivál a me-
gyei közgyűlés itt megtar-
tott kihelyezett ülését kísér-
te el. A sétálóutcában az
ülés napirendjéről és a most
megválasztott megye borai-
ról tartott sajtótájékoztatót
Rideg László, a közgyűlés
alelnöke.
A június 26-án Kalocsán tar-
tott Garabó Fesztiválon a szí-

nes vásári forgatagban bemu-
tatkozott megyénk értéktára
is, valamint térségünk turisz-
tikai kínálata és helyi értéke-
ink is.
A kézműves mesterek porté-
káit, hagyományőrzők, a kis-
termelők élelmiszerterméke-
it, tájjellegű ételeket és az
adott térség értékeit, kiemel-
ten turisztikai látványossága-
it és attrakcióit fölvonultató,
kulturális és gyermekprogra-
mokkal kiegészülő vásár a
közgyűlésnek a megye váro-

saiban megtartott kihelyezett
üléseit kíséri el. A sort Baja
kezdte meg, városunk már a
negyedik város, ahol kihelye-
zett ülést tartanak. 
A régi idők vásári hangulatát
idéző forgatagban helyet ka-
pott a Bács-Kiskun Megyei
Értéktár kiállítása, és a helyi
TDM szervezésében a térség
turisztikai kínálata is bemu-
tatkozott.
A lakosság száma szerinti
sorrendben Baja után Kis-
kunfélegyházát, Kiskunha-
last, majd Kalocsát keresték
föl, s a kihelyezett ülések sora
a Garabó Fesztivállal össze-
kötve újabb településekre is
ellátogat. Mivel azonban a
homokmégyi származású Ri-
deg László középiskolás éve-
it Kalocsán töltötte, így ez a
helyszín számára különösen
kedves – mondta el a feszti-
vál helyszínén tartott sajtótá-
jékoztatón az alelnök, aki a
közgyűlés aznapi, a Városhá-
za dísztermében tartott ülésé-
nek napirendjéről is beszá-
molt. A megyei költségvetés
kisebb módosítását követően
a rendőrség tavalyi teljesít-
ményéről és a jelenlegi határ-
helyzetről hallgatták meg a
megyei rendőrfőkapitány be-

számolóját. Kiderült: me-
gyénk rendőrei az országos
átlagnál messze jobban telje-
sítettek tavaly. Nőtt a közte-
rületen töltött rendőri jelenlét
ideje, és a közterületen elkö-
vetett bűncselekmények há-

romnegyedét földerítették.
Egy másik beszámoló kereté-
ben megyénk egészségügyi,
járványügyi helyzetéről kap-
tak tájékoztatást, és választot-
tak egy kilencfős grémiumot
is a megyei szakmai díjak je-
löltjei munkásságának értéke-
lésére, amelynek tagja lett dr.
Bábel Balázs Kalocsa-kecs-
keméti érsek is. Rideg László
a megye borairól elmondta:
megyénknek a tavalyi bor-
versenyeken aranyérmes bo-
rai közül vakbírálatot követő-
en szakmai zsűri választja ki,
anonim döntéssel. A fehérbo-
rok közt a kiskőrösi Vass Bo-

rászat Irsai Olivérjét, rozék
közt Sümegi Dragan által ké-
szített nedű emelkedett ki le-
ginkább, a vörösborok leg-
jobbja a soltvadkerti Fritt-
mann testvérek 2011-es mer-
lot-ja volt, a desszertborok

között pedig Koch Csaba raj-
nai rizling jégbora érdemelte
ki a megtisztelő címet. E bo-
rokat a közgyűlés sátránál
meg is kóstolhattuk.

INGATLAN

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

KALOCSÁN, a belvárostól,
pár 100 méterre, csendes
helyen, eladó egy teljesen
szigetelt, felújított, dupla
komfortos családi ház, új

tetőtér beépítéssel, ga-
rázzsal, pincével, gáz-
központifűtéssel és cse-
répkályhával. I.ár: 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 ut-
cában családi ház eladó.
Frekventált helyen a kert-
városban. 3 szoba, kony-
ha, főzőfülke, fürdő,
ebédlő, előszoba, garázs,
pince. Megoldást jelent-
het, az olyan költözni vá-
gyok körében, akik nagy-
szülővel keresnek házat,
mert egy szoba + konyha
a házon belül elszeparál-
va épült.100 méterre
ABC, virágbolt, újságos,
sportpálya található. Ár.:
8 MFt. Tel:06-20/511-
9293

KALOCSÁN, a Magyar
László utcában 83m2-es
kertes, szélső sorházrész,
gázkazánnal, nagy mel-
léképülettel, hőszigetelve,
eladó. Irányár: 11M Ft.
Tel: 0630/5948768

KALOCSÁN, háromemele-
tes társasház, 2. emeletén,
2 szoba, összkomfortos,
középső lakás eladó. Te-
hermentes, azonnal köl-
tözhető.  Tel. 0630 658-
6632                         

KALOCSÁN, a Gém utcá-
ban 2 szobás,54 nm-es,
szigetelt 3. emeleti lakás
áron alul eladó. Tel.:
+36304364935

KALOCSÁN, 25 éve épült,
3 szobás, családi ház  el-
adó. Rendezett, kis ud-
varral, első-, hátsó bejá-
rattal, garázzsal, 70 m2
melléképülettel, nagy te-
rasszal. I.ár.: 9,4 MFt.
Te.: 0670/665-2525 

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

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, tégla-

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

FOKTŐN, a Fő utca 19.
szám alatt, családi ház el-
adó. I.ár.: 7 MFt. Tel.:
0670/410-7643

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

3 ha jó szántóföld eladó  a
foktői határban. Tel.:
0678/426-032

HOMOKMÉGYEN, két ge-
nerációnak is alkalmas
családi ház tehermente-
sen eladó, garázzsal, mel-
léképületekkel. Ár: 6,5
MFt. Èrd.: 0620/587-
0223

SZOLGÁLTATÁS

KALOCSAINGATLAN.hu.
Ingatlanközvetítő Iroda
Kalocsán a Városház ut-
cában. Látó Endre Ingat-
lanvagyon-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. Bő-
vebb információ és beje-
lentkezés a 0620/562-
2060 telefonszámon,

VEGYES
ELADÓ! Gumicsónak,

320-as, újszerű, alumíni-
um padlós, 15 LE-ig mo-
torizálható. 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

UNIUN riselinező varrógép,
asztallal együtt eladó. Ár:
12.000 Ft. Tel.:
0630/3419-121

Szőlőprés 50 L-es, megkí-
mélt állapotban lévő el-
adó! Tel.: 0620/539-8993

MUNKA
Kisebb kőműves munkákat

és burkolást vállalok.
Tel.: 0620 /322-8195

ÜZLET-
HELYISÉG
KIADÓ

Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négy-
zetméteres üzlethelyi-
ség kiadó. 
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 tele-
fonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között.

KALOCSÁN, söröző 
lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-7480

ELADÓ!
TYSSEN olajégőfej
15.000-60.000,
Kkcal/óra,
QINOD olajégőfej
15.000-60.000,
Kkcal/óra,
BRIKSS motorossz-
ivattyú,
4 db TISZA1 szórófej,
2 db SALEM szórófej,
1 db háromfázisú pap-
rikadaráló,
1 db terménydaráló,
120 L-es LEHEL hűtő-
szekrény,
1 db forgótárcsás mo-
sógép
1 db centrifuga,
1 db gáztűzhely
1 db 22 kg-os, PB gáz-
palack,
4 db vendéglátóasztal,
16 db vasszék
120/16 váltós ROYAL
STANDARD tangó-
harmonika
Tel.: 0678/467-031

KOSSUTH
UTCAI
HALBOLT
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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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 indu-
lással

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.
Júl. 10-12.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
Júl. 13-19.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Júl. 20-26.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232

FOGORVOS
Júl. 11-12. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226

Júl. 18-19. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva Tel.:
0678/461-906

Júl. 25-26. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde Tel.:
0678/463-223

VÉRADÓNAPOK
Július 13. 09:00-12:00: Egyesületek háza, Hajós,
Köztársaság tér 3.

Július 20. 10:00-13:00: Művelődési ház, Dus-
nok, Köztársaság u.2

Július 25. 10:00-14:00: Óvoda, Homokmégy,
Kossuth u. 35.

Július.27.  09:00-13:00: Közösségi ház, Kalo-
csa, Hunyadi u. 82.

ÁLLATORVOS
Jún. 27-28.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Budai
Nagy A. u. 25.Tel.: 0630/943 4005
Júl. 11-12.: Dr. Répási Csaba, Szakmár, Kárász
u. 7. Tel.: 0630/953-5176

Júl. 18-19.: Dr. Kunvári Zoltán, Miske, Fő u. 15.
Tel.: 0670/310-9675

Júl. 25-26.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.Ist-
ván, kir.u.23. Tel.:06 30/945-1736

GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-
20:00, Szent

Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kos-
suth 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
- 2 fő hegesztő
- 2 fő szerkezetlaka-
tos
- 5 fő hentes
- 3 fő húsipari segéd-
munkás
- 4 fő bádogos
- 2 fő betanított pék
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő fuvarszervező
- 2 fő gyorséttermi el-
adó
- 1 fő pizzasütő
- 1 fő segédmunkás
- 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
- 5 fő pénzügyi taná-
csadó
- 1 fő kéményseprő
- 1 fő festő és mázoló
- 1 fő gépészmérnök
- 1 fő villamosmérnök
- 1 fő áruházi eladó
- 1 fő varrógépszere-
lő
Hajós:
- 3 fő lakatos
- 3 fő szerkezetlaka-
tos
- 1 fő lakatosipari se-
gédmunkás

Solt:
- 10 fő betanított var-
rómunkás
- 1 fő festékbolti el-
adó
- 1 fő adminisztrációs
ügyintéző
Harta:
- 1 fő szobafestő
- 1 fő pék
Fajsz:
- 1 fő szárítóüzem
gépkezelő
- 1 fő élelmiszer cso-
magoló
Újsolt:
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
Császártöltés:
- 2 fő tehergépkocsi-
vezető
Dunapataj:
- 2 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő állatgondozó
Dunaszentbene-
dek:
- 10 fő kőműves
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető

A Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat állás-
ajánlatairól a
www.munka.hu web-
oldalon tájékozódhat-
nak. Tel.: 0678/462-
148
A Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat állás-
ajánlatairól a
www.munka.hu web-
oldalon tájékozódhat-
nak. Tel.: 0678/462-
148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Június utolsó nap-
ján közölte a hírt az
MTI: Néhány hó-
napja sokan még
hitetlenkedve fo-
gadták a hírt, hogy
a kormány elkötelezett a
Kalocsa-Paks Duna-híd
megépítése mellett, de im-
már az aggodalmaskodók
is megnyugodhatnak. A híd
megvalósítása magasabb
fokozatra kapcsolt, a ko-
rábban megjelent MTI hír
szerint a kormány 870 mil-
lió forintot különített el a
Kalocsa és Paks közt terve-
zett új Duna-híd megvaló-
síthatósági tanulmányának
elkészítésére és más előké-
szítő feladatok elvégzésé-
nek költségeire. A tanul-
mánynak szeptember 30-ig
kell elkészülnie. 
Az előkészítő munka során
környezeti hatástanulmány

is készül, és a most
elkülönített forrás-
ból tervezési mun-
kálatokra, engedé-
lyeztetési költsé-
gekre is fordítanak.

A hírek szerint a geodéták
hamarosan megkezdik a
megelőző fölméréseket a
Duna mindkét partján.
Korábban, a Kalocsa Szíve
Program alapkőletételénél
L. Simon László jelentette
be, hogy megszületett a
döntés az új Duna-híd épí-
téséről, amelynek révén
térségünk is bekapcsolód-
hat majd a paksi atomerő-
mű bővítési munkáiba,
anélkül, hogy az ott dolgo-
zóknak több órát kellene
utazniuk naponta. Az erő-
műépítés egyidejűleg 6-8
ezer embernek ad majd
munkát az előrejelzések
szerint.

Illegális hulladék a
zártkerti dűlőúton

870 millió forint
a Duna-híd 
építésének 
előkészítésére
Szeptember végére kész lesz 
a megvalósítási tanulmány

Kalocsa északi határában,
a Vajason túli hobbikertes
övezetének fő útján kiálló
vasdarabokkal, műanyag-
kannákkal, törött PVC-csö-
vekkel, korhadó fahulla-
dékkal, üveggel, gumiab-
ronccsal kevert építési tör-
meléket helyeztek el isme-
retlenek.
A szemetelők, akik a hulla-
dékkupacokat az út hosszá-
ban, mintegy száz méteres
szakaszon helyezték el, mint-
ha útjavításra szánnák. Mé-
diaértesülések szerint a sze-
metelők egy szemtanúnak azt
állították, hogy az önkor-
mányzat megbízásából dol-
goznak. A Parkgondozó Kft.-
nél ugyanakkor nem tudtak
az esetről, nem az ő gépeik
szállították oda a sittet. Az ál-
lítólagos szemtanú egy na-
rancssárga Skoda billencset
látott a helyszínen, a Park-
gondozó Kft. szolgálatában
pedig nem is áll ilyen gép.
Több telektulajdonos is ér-
tesítette a helyzetről a vá-
rosgazdát, Korsós Csabát,
aki a helyszín múlt hétfői
szemlézése után erre a hét-
re ígérte a szemétkupacok
elszállítását. Erre korábban

azért nem kerülhetett sor,
mert a város gépei Kalocsa
Szíve projekt építési mun-
kálatain dolgoznak.
Sajtóhírek szerint egyelőre
nem tettek följelentést az is-
meretlen szennyező ellen, de
keresik a szennyezőt. A hosz-
szas jogi procedúra helyett
ugyanis azt szeretnék, ha a
törmeléket szemetelőnek kel-

lene elszállítani és a területet
rendezni, ártalommentessé
tenni a saját költségre. Ha az
illető nem kerül elő, akkor a
Parkgondozó Kft.-nek, illet-
ve áttételesen a városnak kell
állnia a költségeket, amelye-
ket később – ha lesz nyomo-
zás, és az eredményesen zá-
rul – a hulladékok lerakóján
kell behajtani, jogi úton.



Továbbra is az NBII. Dél-
nyugat csoportjában foly-
tatja bajnoki hadakozásait
a Kolics János vezette Ka-
locsai Kézilabda Club
aranyérmes gárdája, mivel
az egyesület vezetése úgy
döntött a csapattal karölt-
ve, hogy nem kívánnak élni
a feljutás lehetőségével.
Azért ez a „nem kívánnak
élni” szóösszetétel bővebb
magyarázatra szorul, ám aki
jártas a sportág honi történé-
seiben az tudja, hogy az
NBI/B jóval többet jelent
szimpla osztályváltásnál.
Ugyanis a magyar kézilabdá-
zás második vonalának szá-
mító NBI/B-ben már olyan
vérprofi egyesületek hada-
koznak egymással, amelyek
mind financiálisan, mind já-

tékerősségüket tekintve telje-
sen más dimenzióban járnak
a „félamatőrnek” számító
NBII-nél.
A magasabb osztályban a
csapat költségvetését is szinte
alapból kellene megduplázni,
sőt esetükben legalább féltu-
cat „jó kaliberű” játékost is
igazolnunk kellene, akik
„menedzselése” ismét csak
jelentősen megnövelné a klub
kiadásait. Ám igazán érthető-
en (szakmailag igen megala-
pozottan – A szerk.) a vezető-
edző Kolics János így fogal-
mazta meg egy esetleges osz-
tályváltással kapcsolatos gon-
dolatait: – Mi rövid és hosszú
távon is azt a fő célt határoz-
tuk meg, hogy legelsősorban
is kalocsaiakból álljon ez a
csapat. Minél kevesebb ide-

genlégióst foglalkoztassunk,
és minél több helyi fiatalt
építsünk be. Nos, ebbe a
koncepcióba nehezen férne
bele az a szemlélet, hogy
egy NBI/B-s indulás esetén
akár öt-hat nagy kvalitású
játékost igazoljunk. Erre az
anyagi fedezetet is nagyon
nehéz lenne a klubnak előte-
remteni, és ha ez nem való-
sulna meg, akkor ebben a
roppant nehéz NBI/B-s baj-

nokságban nem hiszem,
hogy reális esélye lenne an-
nak, hogy magasabb osz-
tályban induljunk.”
Ennek tükrében ugye már
egészen más értelmet nyer a
fenti, a „nem kívánnak élni”
a feljutás lehetőségével
megfogalmazás, ugyanis
körbejárva a klub jövőbeli
kilátásait elmondhatjuk,
hogyha mégsem ragaszkod-
nának az eredeti célkitűzé-

sükhöz, akkor többet veszí-
tenének a réven, mint nyer-
nének a vámon. Azaz veze-
tőnek, játékosnak és szurko-
lónak egyaránt jobb a „józan
realitás” talaján maradnia és
a jövő kihívásait karöltve
úgy megvalósítani, hogy
megmaradjon a város sport-
palettáján a Kalocsai KC le-
gendásan nagy családja,
amely példaértékű a régió
sportegyesületei előtt.
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Maradt a józan 
realitás

KÉZILABDA

A Kalocsai Szent Kereszt
Kórház június 30-án, kedden
a Magyar Egészségügy Nap-
ja alkalmából megtartott
Semmelweis-napi ünnepsége
a bizonyíték arra: szinte biz-
tos a siker, ha az ünnepi mű-
sorba sokoldalú, más terüle-
ten is tehetséges kollégákat,
családtagokat vonnak be. A
város legnagyobb intézmé-
nye, egyben munkáltatója a
katolikus iskola színházter-
mében tartotta az elismeré-
sek számát tekintve minden
eddigit felülmúló rendezvé-
nyét.
Az ünnepség az alkalomhoz il-
lően feldíszített színházterem-
ben Bódás János: Valahol ki
van jelölve a helyed című ver-
sével kezdődött, amelyet Mol-
nár József, a Nagyasszonyunk
Katolikus Gimnázium 8. osz-
tályos tanulója szavalt el.
Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kis-

kun Megyei Kórház főigazga-
tója ünnepi beszédében egye-
bek mellett azoknak az orvo-
soknak, ápolóknak, a gyógyító
munka hátterét biztosító szak-
embereknek a munkáját kö-
szönte meg, akik a magyar
egészségügy embert próbáló
körülményei közepette kitarta-
nak választott hivatásuk mel-
lett. A főigazgató párhuzamot
vont Semmelweis Ignác, a leg-
ismertebb magyar orvos elhi-
vatottsága, szakmai és emberi
kiállása és az egészségügyben
ma dolgozó szakemberek hely-
tállása között. Az ünneplőkhöz
szólva mindenkinek személye-
sen is megköszönte a 2015. évi

munkáját, gratulált az elisme-
résben részesített dolgozóknak,
akiket egyben példaképül állí-
tott az intézmény valamennyi
munkavállalója elé. Mint
mondta, külön öröm számára,
hogy jó és összetartó kollektí-
vák vannak a kórházban, olyan
emberek dolgoznak együtt,
akik örülnek kollégáik sikeré-
nek, elismerésének. 

A kórháznak
biztos a lét-
jogosultsága

Dr. Vadász Mária főigazgató-
helyettes ünnepi gondolatait
számos konkrét eredmény és
esemény köré szőtte. Mint
mondta, bár sok bizonytalan-
ság lengte be az elmúlt egy

évet, a gyógyító és diagnoszti-
kus osztályok mindent megtet-
tek a szakmai munka fejleszté-
se és a jobb betegellátás érde-
kében. Általában 100 százalé-
kosan teljesítették az elvárt
eredményt, amit minden or-
vosnak és szakdolgozónak
megköszönt.
Dr. Vadász Mária ugyan előre
bocsátotta, hogy az elért ered-
mények értékelésekor a teljes-
ség igénye nélkül emel ki
egyes osztályokat a felsorolás-
ból, ám mégsem maradt ki sen-
ki, mert valamennyi szakterü-
leten bőven volt mit megemlí-
teni. Számos orvos újabb szak-
vizsgával büszkélkedhet, de az
ellátott betegek és a születések

száma is emelkedett. A dicsérő
szavakból a gazdasági-műsza-
ki háttérszolgáltatás, informati-
ka, anyaggazdálkodás területen
dolgozóknak is jutott. 
A főigazgató-helyettesi kö-
szöntő befejező gondolatai a
jövőről, az abba vetett hitről
szóltak.
Mint elhangzott: „Örömmel és
némi büszkeséggel tölt el, hogy
a közelmúltban a Kalocsai
Szent Kereszt Kórház közel
200 éves történetének újabb je-
lentős állomásához érkeztünk.
Perspektívát nyitunk a jövőbe
azzal, hogy hamarosan meg-
kezdődhet kórházunk mintegy
1 milliárd forintos fejlesztése.
Ugyan a beruházás ideje alatt
számos nehézséggel kell majd
szembenéznünk, de annak tu-
datában végezhetjük munkán-
kat, hogy intézményünknek
stabilan biztos a létjogosultsá-
ga, szakmai feltételeink folya-
matos javulása mellett szolgál-
hatjuk a beutalási körzetünk-
ben élő lakosságot.
A közelmúlt fontos bejelenté-
sei közé tartozik az is, hogy im-
már bizonyosan megépül a Ka-
locsa-Paks Duna-híd, amely a
Paks II. beruházáshoz, majd
annak üzemeltetéséhez fűző-
dően adhat jelentős feladatokat
kórházunknak. A döntéshozók
az eddigi teljesítményünk alap-
ján bíznak bennünk, bíznak ab-
ban, hogy a szükséges fejlesz-
téseket követően mind a beteg
számot, mind a szakmai telje-
sítményt illetően magas fokú
betegellátás valósul meg a ka-
locsai kórházban. 
Dr. Vadász Mária azzal folytat-
ta: „A mai Semmelweis nap
azon ritka események egyike,
amikor eddig talán soha nem
tapasztalt mértékben a minisz-
teri kitüntetéstől a megyei fő-
igazgatói dicséreteken át a
Szakdolgozói Kamara elisme-
réséig nagyon sok munkatár-
sunk erőfeszítését díjazzák.
Szeretném hangsúlyozni, hogy
ezeket az elismeréseket nem-
csak a magas szakmai teljesít-
ményért, hanem hivatásunk

magas fokú műveléséért is
kapták azok, akik szűkebb kö-
zösségükben is példaképül
szolgálnak. Egy-egy osztály,
kollektíva összetartása, a kitű-
zött szakmai céloknak is a zá-
loga. Öröm, hogy intézmé-
nyünkben sok az olyan kollek-
tíva, ahol szívesen, egymást se-
gítve, egymást megbecsülve
dolgoznak a munkatársak…”
Az idei évben Tamás Máriát, a
Tüdőgyógyászati Osztály fő-
nővérét érte az a megtisztelte-
tés, hogy az ünnep alkalmából
Semmelweis Ignác munkássá-
gára emlékezett. A főnővér ki-
tűnően szedte össze és mondta
el az orvos géniuszról és a Ma-
gyar Egészségügy Napjáról
szóló gondolatait.
A műsor folytatásaként Iván
Adrienn, a Liszt Ferenc Alap-
fokú Művészeti Intézmény nö-
vendéke zongora előadásában
Sibelius: Caprice című darabja
csendült fel, majd a Kalocsai
Hagyományőrző Néptánc
Együttes táncosai Kalocsa kör-
nyéki táncokat adtak elő. A
csak lassan elülő taps után az
elismerések átadása követke-
zett.

Minden ed-
diginél több
elismerés

Ám ezt megelőzően elhang-
zott: délelőtt, a budapesti köz-
ponti ünnepségen az emberi
erőforrások minisztere az
egyik legmagasabb szakmai
elismerésben, Pro Sanitate ki-
tüntetésben részesítette dr.
Réfy Miklóst, az intézmény
szakmai vezetőjét. Ugyan-
csak a fővárosi ünnepségen
részesült miniszteri elismerő
oklevélben dr. Sipkai Ibolya,
a Belgyógyászati Osztály
osztályvezető főorvosa, vala-
mint Szabó Gyuláné, a Reha-
bilitációs Osztály szakdolgo-
zója.
Örömmel számoltak be arról

is, hogy a Bács-Kiskun Me-
gyei Kórház főigazgatója a
július 2-án tartandó kecske-
méti ünnepségen több mun-
katársnak ad át elismerést.
Főigazgatói dicséretben ré-
szesül Balatoni Balázs főor-
vos. Elismerő oklevelet kap
dr. Göcsei Zsuzsanna osztály-
vezető főorvos, valamint Ku-
nosné Kothencz Anna szak-
dolgozó. Dr. Svébis Mihály
kiváló kórházi dolgozó címet
adományoz Dr. Romsics Er-
zsébet főgyógyszerésznek.
Kiváló előadó, kiváló ügyin-
téző elismerést kap Tóthné
Miskei Mariann munkaügyi
előadó, kiváló szakmunkás
elismerésben részesül Okner
György gépkocsivezető. Dr.
Zolyomi Szilárd és dr. Pap
Gizella adjunktusi kinevezé-
sét veheti át. 
Ezt követően dr. Svébis Mi-
hály és dr. Vadász Mária a
2015. évi kalocsai Semmel-
weis-napi elismeréseket adta
át, az érintettek méltatása
mellett. 
Elismerésben részesült Mol-
nár Zsuzsanna vezető védő-
nő, dr. Andriska Marietta sze-
mész főorvos, Cserenkó Gá-
borné műtős szakasszisztens,
Francz Mária, a Pszichiátriai
Osztály szakdolgozója, Sza-
bóné Sándor Henriette pénz-
ügyi előadó. Az Év Kollektí-
vája címet a 2015. évben a
kórház szakmai vezetése elő-
terjesztésére az Ideggyógyá-
szait Osztály orvosai és szak-
dolgozói nyerték el. Az elis-
merő oklevelet dr. Göcsei
Zsuzsanna osztályvezető fő-
orvos és az osztályvezető fő-
nővér vette át. 
A Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara helyi
szervezetének elnöke, Szige-
tiné Sánta Júlia Tóth Attiláné
aneszteziológiai szakasszisz-
tensnek és Baksa Istvánné-
nak, a Rehabilitációs Osztály
főnővérének munkáját ismer-
te el a kamara nevében,
ugyancsak a két szakember
munkájának, emberi kvalitá-
sainak méltatása mellett.
Az ünnepséget záró állófoga-
dáson szintén a kórház dolgo-
zói, Bréti Róbert és Tóth Vik-
tor szolgáltatták a szalonze-
nét.

Zs.F.

Semmelweis-napi ünnepség Semmelweis-napi ünnepség 
a Szent Kereszt Kórházban

Az ÚJPEST FC Öregfiúk
játékos kerete:
Kapusok: Brockhauser István,
Szűcs László és Nagy Endre
Mezőnyjátékosok: Tamási Zoltán,
Szlezák Zoltán, Sebők Vilmos, Mé-
szöly Géza, Víg Péter, Szanyó Ká-
roly, Kovács Zoltán, Simek Péter,
Farkas Balázs, Erős Károly, Csillag
Krisztián, Fehér Csaba, Egressy
Gábor, Zombori Zalán, Kerényi Nor-
bert, Weisz Tamás, Sztaskó Zoltán,
Vörös Zoltán MANAGER: Ambrus
Imre — Bátya környékén.

ÚJPEST FC ÖREGFIÚK – BÁTYA és 
a KALOCSAI járás válogatottja

nagypályás labdarúgó barátságos mérkőzése
2015. július 31. péntek, 17. óra 30 perctől: 

Belépődíj: 14 éves korig: 500,- Ft/fő, 
14 éves kor felett: 700,- Ft/fő

A helyszínen a rendezvény ideje alatt  büfé üzemel !



A nyári átmeneti időszak
mindig izgalmakkal teli
egy klub életében, mert
ilyenkor nagy a jövés-
menés a csapatok háza
táján, ilyenkor kell a
háttérben az egyesületek
vezetőinek megtartani,
vagy megerősíteni csa-
patukat, illetve marasz-
talni mindazokat, akiket
megkörnyékeztetek.
A felkészülés kezdetére
ugyanis a mindenkori szak-
vezetőknek tudniuk kell,
hogy kik mentek, illetve
kik érkeztek, mert egy edző
mindig azzal a vízzel főz
majd, amelyet a klubveze-
tés megteremt számára. A
hadvezérnek is csak akkor
áll módjában stratégiát és
taktikát megkomponálnia,
ha ismeri serege erényeit és
hibáit, azaz esetünkben a
játékrendszert az adott játé-

kosállomány képességei is-
meretében lehet majd meg-
álmodni és megvalósítani.
Ezért is érdeklődtük Már-
ton Zsolt edzőtől a Kalocsai
FC-vel kapcsolatos válto-
zásokról, arra kérve, hogy
tájékoztassa a közvéle-
ményt csapata formálódá-
sáról.
– Sajnos, változások várha-
tóak a bronzérmet kiharco-
ló játékoskeretünkben, ami
már jelzi, hogy bármennyi-
re szerettük volna, de még-
sem tudjuk a csapatot
együtt tartani. Így, minden-
képpen elkel majd az erősí-
tés, és újakat kell majd iga-
zolnunk várható távozóink
miatt. Hogy kik ők? Már-
kus Kristóf egyetemre ké-
szül, Réczi Valentin már el
is költözött Szegedre új
munkahelye miatt, Sára
Dávid pedig külföldi mun-

kavállalásban gondolkodik.
Sajnos Pandúr Tamás sé-
rült térde sem javul úgy,
ahogy szerettük volna, még
Szalontai Tiborról is olyan
hírek érkeztek, hogy a fő-
város felé kacsingat, pedig
őt mindenképpen jó lenne
itthon tartanunk, hiszen

amikor játszott, ő volt a vé-
delem agytrösztje, a szögle-
teink után szerzett fejesgól-
jairól már nem is beszélve. 
Szerencsére azért vannak
jelöltjeink az „érkezési ol-
dalon” is. A hajósi illetősé-
gű Follárdt Zoltán ifista-
ként megjárta már a Fradit
is, sőt a 2009/2010-es évad-
ban játszott már a Kalocsá-
ban is egy fél szezont. Most
a Híd SC soraiból térne
vissza hozzánk, és várható-
an vele tart majd egyik vé-

dőtársa is, mert a távozóink
miatt mindenképpen kell
majd igazolnunk. Korábbi
kapusunk Antóni Dávid is
hazatér Uszódról, igaz he-
lyette Varga Sanyi pedig
éppen oda távozik. A veze-
tőség még kapcsolatban áll
további jelöltekkel is, ám
ezt addig nem tartanám
publikusnak, amíg nyélbe
nem ütik a megállapodást –
fejezte be tájékoztatóját
Márton Zsolt a KFC szak-
vezetője.

Mi lesz veled KFC ?
Aki bújt, aki nem...
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Az új kalocsai fiók július 8-ai
megnyitóján a meghívottakat
Farkasné Bácskai Ildikó fiók-
vezető köszöntötte. A rendez-
vényen más vezető munka-
társak, kollegák és a helyi
média képviselőinek körében
megjelent Erdős Mihály, a
Generali Zrt. elnök vezér-
igazgatója, valamint Balázs
Gyula régióvezető is.
Rövid megnyitó beszéde után
Erdős Mihály Balázs és Gyu-
la a nemzetiszínű szalag átvá-
gásával hivatalosan is meg-
nyitotta az irodát, majd a
résztvevőket pogácsára, üdí-
tőre invitálták az irodába.
Az iroda megnyitásáról kö-
vetkező számunkban bőveb-
ben is írunk, megszólaltatva a
régióvezetőt és az elnök-ve-
zérigazgatót.

Irodát nyitott Kalocsán a 
Generali Biztosító Zrt.
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Véleménynyilvánítási kam-
pányt indítottak a Fidesz-
KDNP kalocsai szervezetei
az önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonát képező Ka-
locsaKOM Kft., valamint a
város önkormányzati in-
gatlanvagyonának kiárusí-
tására irányuló tervekkel
kapcsolatban.
Minden kalocsai háztartásba
eljuttatták a Fidesz és a
KDNP helyi szervezeteinek
elnökei által aláírt levelet,
amelyben a választópolgárok
véleményét kérik. Két kér-
dést tesznek föl benne: Egye-
tért-e azzal, hogy súlyos hiba
Kalocsa legértékesebb va-
gyonrészeinek eladása, il-
letve, hogy tiltakozik-e a
felelőtlen kiárusítás ellen. 
Az egyszeri bevétel min-
dent megoldó erejében bízó
képviselő-testület többsége
már mindent árul, csak
hogy finanszírozni tudja
magát – vélik a pártok. A
bő nyolc hónapja lezajlott
önkormányzati választáso-
kon többségre jutott vezetés
a szűkülő önkormányzati
feladatok ellenére már csak
úgy tudja fönntartani a vá-
ros finanszírozhatóságát,
hogy eladja az önkormány-
zatnak állandó bevételt je-
lentő városi vagyont, majd
az ellenértékét egyebek el-
lett bérek kifizetésére el-
költve fölélik. A levélhez
csatolt szórólapon indoklá-
sul ezt írják: „… visszavet-
ték sokszoros fizetésért a
2010-ben bukott vezetőket,
lecserélték az önkormány-
zati tulajdonban lévő társa-
ságok vezetőit…”. A Fi-
desz-KDNP szerint múlt
ősszel nem erre kaptak föl-

hatalmazást, ezért fordult a
két párt a választókhoz.
De vajon mely vagyonele-
mekről van szó? A város tu-
lajdonában álló 94 önkor-
mányzati szociális bérla-
kást egy korábbi testületi
döntés értelmében föl fog-
ják ajánlani a bérlőknek
megvásárlásra. Egy másik
alkalommal nyílt étékesíté-
si pályázaton meghirdették
a KalocsaKOM Kft.-t, ahol
nemrégiben fejeződött be
egy pályázati fejlesztésből
finanszírozott műszaki fej-
lesztés. A cég, több mint
3500 előfizetővel büszkél-
kedhet, ebben az esztendő-
ben várhatóan 45 millió fo-
rint nyereséget termel
majd, és sok kalocsai pol-
gár sajátjának érzi. Az ipari
parki telkeket is meghirdet-
ték értékesítésre, az egyko-
ri lőszerraktár területe és a
szomszédos telkek pedig
már el is keltek.
A válaszküldemény beérke-
zését nem kötötték határidő-
höz, de Simon Zoltán, a Fi-
desz-MPSZ Kalocsai Szer-
vezete elnökének a helyi mé-
diában tett nyilatkozata sze-
rint azokat július 13-ig cél-
szerű postára adni az előre
bérmentesített, tehát ingyene-
sen feladható válaszboríté-
kokban, vagy a megadott
postaládákba elhelyezni. Si-
mon hangsúlyozta, hogy a
visszaküldött válasz teljesen
anonim, vagyis a borítékon a
feladó rovatot nem kell kitöl-
teni, csak ha ezt valaki kife-
jezetten akarja.
– Nem az a fontos, hogy név
szerint kik, hanem hogy
mennyien nem értünk egyet
ezzel a felelőtlen szándékkal.

A kalocsaiak megkérdezése
azért vált aktuálissá, mert az
önkormányzat 8,5 hónapos
működése során olyannyira
felhalmozódtak a negatív
dolgok, hogy arról a lakossá-
got tájékoztatni kellett. Meg
kellett adni azt a lehetőséget,
hogy a város vagyonának ki-
árusításáról lehetőleg minél
többen alkossanak véleményt
– nyilatkozta Simon, aki sze-
rint ennyi idő eltelte után a
vezetésnek már nem vissza-
mutogatással kellene foglal-
koznia, hanem tenni a dolgát,
mindent megtéve, hogy a hi-
ányt vagyonvesztés nélkül
kezelje.
Simon emlékeztetett: a kö-
vetkező ciklusra és az azt
megelőző kampányra azzal a
kormányzati ígérettel készül-
tek, hogy erőfeszítéseik, új-
szerű, költséghatékony kez-
deményezéseik elismeréséül
mintegy 170 millió forint
rendkívüli támogatásban ré-
szesül majd az önkormány-
zat, amihez szerinte a jelenle-
gi városvezetés az általuk ki-
nyilvánított és gyakorlatban
is érezhető visszarendeződés
miatt nem jutott hozzá, csak
egy töredékét kapta. Simon
és pártja szerint a hiány azóta
is nemhogy csökkenne, ha-
nem még nő is az egyes mun-
kavállalók esetében közel
duplájára emelt bérek, egyéb
kiadások miatt. Ezért próbál-
nak megálljt parancsolni a
város vagyona, ezáltal jö-
vőnk kiárusításának – nyilat-
kozta Simon Zoltán, hozzáté-
ve, hogy a visszaküldött vé-
leménynyilvánító ívek föl-
dolgozása után a kapott ered-
ményeket nyilvánosságra
hozzák majd.

Eladjuk? 
Megtartsuk?
Gyarapodnak a válaszküldemé-
nyek a KalocsaKOM és az ingatla-
nok eladásáról

Minden egyház, minden val-
lási közösség életben fontos
alkalom, amikor a nyáj új
pásztorral, a felekezet új hi-
vatással gazdagodik. A kato-
likus egyházban június ha-
gyományosan a papszentelé-
sek hónapja. Az elmúlt he-
tekben 20 újmisés pappal

gazdagodott a Magyar Kato-
likus Egyház.
Richter Mátyás diakónust a
városunkban a Szent József
(Zárda-) templomban június
27-én tartott szentmisén
szentelte pappá dr. Bábel Ba-
lázs Kalocsa-kecskeméti ér-
sek.

Papszentelés
Kalocsán
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Sokáig nem volt mozgás a
Foktői úti laktanyánál, még a
porta környékén is derékig érő-
re nőtt a fű. Az utóbbi időben
újra egyre nagyobb a mozgoló-
dás itt. Lenyírták a füvet, utók
jönnek-mennek, most pedig a
kapura reflektorokat is fölsze-
reltek. A porta épületében kato-
naruhás embereket látni.
Az eddig elhatottnak tűnő, föl-
gyomosodó Foktői úti lakta-
nyában és környékén beindult
sürgés-forgásra a környéken
lakó olvasónk hívta fel figyel-
münket. Óhatatlanul fölvetődik
a kérdés: összefügghet mindez
azokkal a szóbeszédekkel,
amelyek szerint a kormány állí-
tólag menekülttábort akar léte-
síteni Kalocsán?
Ezzel kapcsolatban lapzártán-
kig semmiféle hivatalos infor-

máció nem látott napvilágot.
Ugyanakkor tény, hogy egy-
mást érik a híradások a mene-
kültáradatról, európai szintű
probléma jelenleg az illegális
bevándorlás kérdése, amelyben
hazánk az egyik ütközőzóna.
Mivel a déli határ felől érkez-
nek a migránsok, az ezzel kap-
csolatos feladatok zöme is eb-
ben a régióban jelentkezik. Vá-
rosunk földrajzi helyzetét és
meglévő honvédelmi infrast-
ruktúráját, a két laktanyát te-

kintve ésszerű lehet, hogy a ha-
tárvédelem és a bevándorlás
kezelése terén keletkező fel-
adatok ellátásában Kalocsa is
szerepet kapjon. A két lakta-
nyák alkalmasak lehetnek egy
esetleg ideiglenes tábor fölállí-
tására. A déli határ közelsége,
valamint geometriai értelem-
ben központi elhelyezkedésünk
miatt ugyanakkor határvédelmi
célokra is igénybe vehetik a
laktanyát.
De minderről sem hivatalos,

sem nem hivatalosan kiszivár-
gott hírünk nincs. Amit tu-
dunk: idegenrendészeti hely-
zet van, ez régiónkat fokozot-
tan érinti, miközben az orszá-
gos politikában Szelényi Zsu-
zsa, az Együtt politikusa a me-
nekülthullám miatt új, ideigle-
nes befogadó állomások kiala-
kítását követelte, itt helyben
szóbeszéd tárgya az esetleges

menekülttábor megnyitása, a
Jobbik helyi szervezete pedig
sajtóközleményben tiltakozott
a tábor esetleges fölállítása el-
len, és a kérdésről való egyér-
telmű tájékoztatást követelt. A
párt korábban a lakosság és a
települések biztonsága érde-
kében lakott területen kívül el-
helyezett, zárt táborok fölállí-
tását szorgalmazta.

Menekülttábor 
létesülhet Kalocsán?
Mozgolódás a Foktői úti laktanyánál

Mire olvasóink kezükhöz
veszik ezt a lapot, talán már
a Schöffer-torony fölújítása,
az érsekkerti fogadóépület
rekonstrukciója, valamint a
Csillás parktól az érsekker-
tig húzódó turisztikai övezet
építése is kezdetét veszi. Ez-
zel utolsó, de legnagyobb
szabású szakaszába ér a
projekt.
A június 15. délutánján meg-
tartott alapkőletételt követően
L. Simon László, a Miniszter-
elnökség parlamenti államtit-
kára, Font Sándor országgyű-
lési képviselő, dr. Bálint Jó-
zsef polgármester, Loibl Lász-
ló, a Kalocsai Vagyonhaszno-
sítási és Könyvvezető Kft.
ügyvezetője, Boromisza Vik-
tor, a városfejlesztési és -üze-
meltetési osztályvezető, vala-
mint Marton Balázs projekt-
menedzser a Művelődési
Központ kamaratermében tar-

tott sajtótájékoztatót. Ezen szó
esett az összesen 2,7 milliárd
forintos támogatásából tavaly
útjára indult projekt aktuális
kérdéseiről, köztük a fokoza-
tosan életbelépett forgalom-
korlátozásokról.
Font Sándor elismerően szólt
elődje, dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes Kalo-
csa Szíve Program elindításá-
ban játszott szerepéről. Loibl
László a szűk határidők miat-
ti nehézségekről beszélt,
hangsúlyozva: mindent elkö-
vetnek, hogy időben elkészül-
jenek, és megköszönte a Dél-
alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség (DARFÜ) együtt-
működését. Dr. Bálint József
pedig az előző képviselő-tes-
tületeknek és elődjének, Tö-
rök Ferencnek a pályázat el-
készítéséért, az apparátusnak
az ügyért végzett munkáért,
Font Sándornak közreműkö-

déséért mondott köszönetet. A
polgármester azt reméli, a be-
ruházás anyagi hasznot is hajt
majd a kalocsaiaknak.

Így állunk

Boromisza Viktor a program
épp folyó munkálatairól szá-
molt be. A Tájház már márci-
usban elkészült, megtörtént a
műszaki átadás-átvétel, meg-
indult a használatbavételi eljá-
rás. A Kálvária fölújítása a jú-
nius 30-ai műszaki átadással
és átvétellel szintén lezárult.
A Platánnál a rendezvényköz-
pont és a szökőkút augusztus
végéig elkészülhet. A volt

Nagyszemináriumban a tu-
risztikai látogatóközpont és
borászati bemutatótér építési
munkáinak e hó végi és a
Schöffer Gyűjtemény szep-
tember 30-ai határideje Boro-
misza szerint szintén tartható.

Most jön a
java

Épp ezekben a hetekben indul
a Schöffer-torony teljes felújí-
tása és az Érsekkert bejáratá-
nál létesülő turisztikai fogadó-
épület kialakítása. E munkate-
rületeket várhatóan e napok-
ban adják át a kivitelezőknek.

A legnagyobb horderejű rész-
beruházás a belváros közterü-
leteinek átfogó rekonstrukci-
ója, amelynek során a híd szé-
lesítésével a Csillás-parktól a
Szentháromság téren át az Ér-
sekkertig turisztikai felvezető
zóna épül, a légkábelek he-
lyett földvezetékrendszerek
kiépítésével és más közműki-
váltásokkal. A munkák a múlt
héten elkezdődtek. A projekt
részeként a Csillás-parkban
turisztikai buszparkoló, de a
Sörház utcában is új parkolók
létesülnek. Megújulnak nem-
csak a villamos és híradás-
technikai hálózatok, de az ivó-
víz, szennyvíz és csapadék-
víz-elvezető rendszerek is. Az
Érsekkertben sétányok újul-
nak meg, díszburkolatok és új
közvilágítás épül.
A belvárosban egyidejűleg fo-
lyó építkezések miatt útlezá-
rások, forgalmirend-változá-
sok lesznek a Foktői úton, az
Alkotmány utcában, a Híd ut-
cán, Sörház közben, Szenthá-
romság téren, Asztrik téren, a
Kunszt József, Érsekkert utcá-
ban és az Érsekkertben.

Alapkőletétel
A Kalocsa Szíve Program 
legnagyobb beruházása indul
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Július 2-án tartotta leg-
utóbbi ülését Kalocsa város
önkormányzati testülete. A
forró nyári napon közel há-
romórás, vitáktól sem men-
tes ülésen izzasztották egy-
mást a képviselők. A 13 ren-
des és, egy sürgősséggel na-
pirendre vett téma mellett
Napirend előtt és az egye-
bek tárgykörében is voltak
fölszólalások. A három leg-
nagyobb horderejű döntés
egy telekeladásról, a város
hitelkeretének megemelésé-
ről és a Parkgondozó Kft.
ellen egyelőre nem jogerő-
sen kiszabott negyvenhét-
milliós bírságra beadandó
föllebbezésről szólt.
Emellett számos kisebb súlyú
kérdés is terítékre került. Így
meghallgatták és elfogadták a
Kalocsai Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság 2014. évi be-
számolóját, döntöttek a tör-
vény által előírt integrált tele-
pülésfejlesztési stratégia meg-
alkotásáról, és elfogadták a
város környezetvédelmi
programját és integrált hulla-
dékgazdálkodási tervét az ez
évtől 2020-ig tartó időszakra.
Természetesen ezek is fontos
kérdések, de különösebb vi-
tával nem jártak, hasonlóan a
több térségi településsel kö-
zösen alkotott szennyvízköz-
mű önkormányzati társulás
vagy a Homokhátsági Regi-
omnális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulá-
si megállapodásának módosí-
tásához, vagy az utóbbi társu-
lás beszámolójához. Ugyan-
csak kevés izgalmat váltott ki
a Települési Értéktár Bizott-
ság 2015. első félévi beszá-
molójának elfogadása.
Adminisztratív lépések voltak
az éves összesített közbeszer-
zési terv aktualizálásáról és
Vagyonhaszonisítási és
Könyvvezető Kft.-vel kötött
vagyonhasznosítási szerződés
új elszámolási rend szerinti és
egyéb módosítása is.
A Hétszínvirág Oktatási és
Kulturális Alapítvány önkor-

mányzati támogatásért folya-
modott a testülethez, olaszor-
szági néptáncfesztiválon való
részvételükhöz, amit meg is
szavaztak számukra – ezt a
pontot sürgősséggel vették
napirendre.
Kifejezetten örömteli fejle-
mény volt, hogy több kalo-
csai óvoda számos csoportjá-
nál a csoportlétszám túllépés-
ét kellett engedélyezni, az
érintett csoportokban egy-
két-három fővel, mivel a
gyermeklétszám magasabb
lett a vártnál, noha nemrég
csökkentették az óvodai ka-
pacitást 500-ról 450 főre.
Ugyanakkor éles vita kísérte
már a Kft.-k működéséről tá-
jékoztatót is, a több korábbi
telekeladás utáni újabb ingat-
lanértékesítésre irányuló ja-
vaslat pedig nem is kapta meg
a kellő többséget.
Átment viszont az ellenzék
által erősen bírált, 150 millió
forintos, ideiglenes hitelkeret-
növelés, és különösebb vitát
nem váltott ki, de elég nagyot
szólt a Parkgondozóra kisza-
bott, közel ötvenmilliós hul-
ladékgazdálkodási bírság,
amelyre egyhangú döntés
alapján nyújt be föllebbezést
a város.

Ingatlan-
eladás 
elnapolva

A környékbeli Vén család
Budapesten bejegyzett vál-
lalkozása egy 3,5 hektáros,
megvételére tett ajánlatot,
555 Ft/m2 áron, ezt azonban
az ellenzék támogatása hí-
ján elutasította a testület. A
javaslat elfogadásához mi-
nősített többség, itt 7 igen
szavazat kellett volna. Mi-
vel a többségi oldal egy kép-
viselője, Bolvári Ferdinánd
távollétében egy ellenzéki
szavazatra is szükség lett
volna.
A napirendet előterjesztő pol-
gármester elmondta: a vállal-
kozó EUR-raklapokat és más
fatermékeket gyártó üzemet
akar létesíteni. Egy korábbi
ülésen a terület fölaprózódá-
sától tartva, valamint az in-
gatlanáraknak a híd és a Paks-
2 miatti közelgő emelkedésé-
ben bízva az ellenzék élesen
bírálta azt a végül a többség
által elfogadott javaslatot is,
amely az ipari parki fejleszté-
si telkek értékesítésre történő
meghirdetéséről szólt.
Mostani fölszolalásában Sza-
bó Balázs (Jobbik) szerint, ha
eladja a város a Kalocsa-
KOM Kft.-t, amit ő ellenez,
akkor nincs szükség az ilyen
rosszul időzített értékesítésre,
ugyanakkor a spekuláció ve-
szélyére is figyelmeztet. A
polgármester szerint azonban
az eladás nem cél, hanem
eszköz, hogy munkahelyeket
teremtsenek és adóbevétele-

ket generáljanak.
Dr. Filvig Géza a versenyez-
tetést, a vállalakozó részlete-
sebb terveit, a tervezett üzem
méretét, a tervezett új munka-
helyek számának megjelölé-
sét hiányolta, kevesellte az
egyetlen értékbecslésre és
ajánlatra alapozott értékesí-
tést, ezért ellenezte a javasla-
tot.
A javaslat végül a pénzügyi
és a jogi bizottság támogatása
ellenére 6 igen, 3 nem szava-
zat és 2 tartózkodás mellett
nem kapta meg a szükséges
támogatást.
A döntés kimondása után dr.
Bálint József megjegyezte:
„Olyan vállalkozóról van szó,
amelyet önök a kampányban
fölhasználtak, és nagy dérrel-
durral mutogattak, hogy tíz
munkahelyet teremtettek. Tö-
rök Ferenc polgármester úr
elment még szalagot vágni,
avatni is, majd hozzátette:
örül neki, hogy ilyen támoga-
tókat tudhat maga mögött az a
vállalkozói kör, akiket a Fi-
desz-KDNP fölhasznált bizo-
nyos dolgokra!”

150 milliós
hitelkeretnö-
velés

Az önkormányzatok nyáron,
a szeptemberi adó bevételek
beérkezéséig likviditási gon-
dokkal küzdenek. Ennek át-
hidalására kért az OTP-től
150 millió forintos, kedvez-
ményes kamatozású hitelke-
ret-növelést az önkormány-
zat. Ezzel a korábbi 100 mil-
liós likviditási hitel két és fél-
szeresére nő. A javaslatot bí-
rálta az ellenzék, a város el-
adósításától tartva. A polgár-
mester erre reagálva elmond-
ta: az összeget csak szükség
esetén hívnák le, és azt éven
belül vissza kell téríteni.

Egyebek

Az egyebek közt Simon Zol-
tán a Magtár utca lakóinak a
nyugalmáért emelt szót, ahol
a az Asztrik téren és az Ér-
sekkertben folyó munkákon
dolgozó, zajos gépek kora
hajnaltól nehezítik a pihenést.
A továbbiakban a kalocsai
önkormányzati vagyon kiáru-
sítása miatt fejtette ki a Fi-
desz-KDNP aggodalmait.
Úgy vélte a város gondjainak
orvoslására nem lehet jó
megoldás a város vagyon-
ának, különös tekintettel a je-
lentős nyereséggel működő
KalocsaKOM Kft.-nek és az
ipari park rövidesen fölérté-
kelődő területeire. Elmondta,
a kérdésben pártja a lakosság-
hoz fordult, és szépen gyűl-

Kalocsa Város Önkormány-
zata ezúton tájékoztatja az
érintett lakosságot, hogy a
Kalocsa Szíve Program kere-
tében a belvárosban zajló út-
és közműrekonstrukciós
munkák miatt 2015. június
29-től, várhatóan 2015. de-
cemberéig ideiglenes forga-
lomkorlátozások lépnek élet-
be az érintett területeken.
A forgalmi rend változása a
következő utcákat érinti:
Foktői út, Alkotmány utca
Híd utca, Sörház köz, Szent-
háromság tér, Asztrik tér,
Kunszt József utca, Érsekkert
utca, Érsekkert. Az ideiglenes
forgalmi rendről a kivitelező
cégek képviselői részletes tá-
jékoztatást fognak eljuttatni a
következő napokban, minden
érintett háztartásba.
A Kalocsa Szíve Program ki-
vitelezési munkái 2014. szep-
temberében kezdődtek el, a

teljes projekt 2016. tavaszára
fejeződhet be. A fejlesztés
eredményeképpen a mai el-
hanyagolt közterületek he-
lyén új, modern arculatú, ma-
gas szolgáltatási színvonalú,
rendezett, akadálymentes és
zöld közösségi terek jönnek
létre, az épülő új parkolóknak
és sétányoknak köszönhető-
en pedig a városrész közleke-
dése is megújul. A projekt
megvalósítására mintegy net-
tó 2,3 milliárd forintos kor-
mányzati és uniós forrás áll a
Kalocsa Város Önkormány-
zata vezette konzorcium ren-
delkezésére. A 2016. tavaszá-
ig tartó rekonstrukció több
építési ütemben zajlik, ame-
lyek miatt a lakosság megér-
tését és türelmét kérjük

2015. június 24.
Kalocsa Város 
Önkormányzata

Forró nyár a Városházán

Tájékoztató 
ideiglenes
forgalmi 
rendváltozásról

nek a válaszküldemények.
A pártoknak joguk van a la-
kossághoz fordulni, bár úgy
látja, hogy nem az igazságot
írták le – mondta Bálint Jó-
zsef, majd megkérte a grémi-
um tagjait, hogy képviselő-
ként ne nyilvánuljanak meg a
kérdésben. Hozzátette, gyűjt-
hetnek támogatókat akár az
igen, akár a nem mellett, ők
haladnak tovább az elterve-
zett úton, és lesz kitörési pont,
amely után majd megváltozik
a helyzet megítélése.
Emellett Török Ferenc hiány-
zó szennyvízcsatorna kiépíté-
sére irányuló lakossági igényt
jelzett.
Szabó Balázs a rokkanttele-
piek életét megnehezítő, a
vasúton túli sertéstelepről
áradó bűz miatt szólalt föl,

megoldást sürgetve. Tihanyi
Tiborné is csatlakozott ehhez,
ugyanis a lakótelepen is je-
lentkezik a probléma, ami
miatt már a jegyzőhöz is for-
dult.

Közel ötven-
milliós bír-
ság a Park-
gondozó Kft.
-nál

A hulladél kezelésére és táro-
lására vonatkozó szabályok
megsértéséért 47.040.642 Ft
hulladékgazdálkodási bírsá-
got szabtak ki a Kalocsai

Parkgondozó és Közszolgál-
tató Nonprofit Kft.-re – tájé-
koztatott az ülés végén a pol-
gármester. Hozzátette, termé-
szetesen föllebbezünk, mert
sok minden nem áll meg be-
lőle. A kalocsai jegyzőt 2014.
augusztus 16-án kelt levélben
keresték föl, majd szeptem-
ber 24-én érkezett bejelentés
a kalocsai hulladékátrakó ál-
lomással kapcsolatban. E sze-
rint a hulladékokat ott gyűj-
tik, de az átrakást és az el-
szállítást nem végzik, így sok
hulladék halmozódott föl.
Bálint József elmondta, az
ügy előzménye egy Kalocsa
és Vaskút közti vita, ennek
részleteit most tisztázzák, ami
biztosan hosszú jogit tortúra
lesz. A másodfokú döntés is-
meretében lehet dönteni a

folytatásról, de min a polgár-
mester fogalmazott: „me-
gyünk tovább bíróságra, nem
fogunk 47 milliós bírságot ki-
fizetni, még akkor sem, ha
ennek harminc százaléka
minket illet. Dr. Filvig Gézá-
nak a bejelentéstevő szemé-
lyét, áttételesen a vélelmez-
hető indítékát firtató kérdésé-
re dr. Bálint József polgár-
mester meglepő őszinteség-
gel válaszolt. Azt mondta, az
valószínűleg a kampány ré-
sze volt, de ez a bírság össze-
gét nem befolyásolja. Hozzá-
tette: „ha valaki bejelentést
tesz egy törvénytelenség
ügyében, ami bekövetkezett,
akkor nem a följelentőt bün-
tetik meg.” Filviggel ellentét-
ben úgy tudja, hogy nem név-
telen följelentés volt, hanem

egy környékbeli társaság volt
a bejelentő. Azt is kijelentette,
hogy ha olyan javaslatot kap
a jogi képviselőtől, akkor az
ügyvezető ellen eljárást kez-
deményez.
Török Ferenc az elhangzotta-
kat azzal árnyalta, hogy a
vaskútiak többféleképp nehe-
zítették végül ellehetetlenítet-
ték a kalocsai telep szakszerű
működését.
Bálint József jelezte, hogy tud
róla, ezért is vizsgálják a kér-
dést, és megtámadják a hatá-
rozatot.
A testület tizenegy igen sza-
vazattal úgy határozott, hogy
támogatja a további jogi lé-
pések megtételét, előszöris a
fellebbezést a határozat el-
len.


