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KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT

MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN

Tamás Bence
bronzérmes az
Universiadén

Jótékonysági
meccs a Sportcsarnokban
Összefogtak a Kalocsai
sportolók a beteg
kisfiúért
(6. oldal)

Fölforrt a vize?
Hűtse magát Meszesen, vagy
Szeliden a nagy kánikulában!

(4. oldal)
(9. oldal)
Fotó: www.kriszfoto.hu
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Közel 3,5 millióval
gazdagodik a
Gyermekosztály
Gyógyvarázs adomány a
Szent Kereszt Kórháznak
A Kalocsai Szent Kereszt
Kórház Gyermekosztálya
is részesült a K&H Csoport Gyógyvarázs gyermek-egészségügyi program országos pályázatának összesen 20 millió forint értékű támogatásából.
A kuratórium döntése értelmében a kalocsai kórház egész pontosan 3 496
899 forintot fordíthat eszközbeszerzésre.
A K&H Csoport pályázatának ünnepélyes eredményhirdetését június 14-én tartották Budapesten, az Egyesített Szent István és Szent
László Kórház dísztermében, dr. Vadász Mária intézményvezető és dr. Korsós
Judit, a gyermekosztály osztály vezetője részvételével.
A támogatott tíz kórház és
három mentőállomás közül
a kalocsai gyermekosztály

országosan a második legmagasabb, majd 3,5 millió
forintos támogatást nyert el
a pályázaton, amiből két
őrző monitort és egy úgynevezett H2 kilégzési teszt készüléket vásárolnak. Előbbi
az életfunkciók folyamatos
megfigyelésére, utóbbi az
emésztőrendszeri betegségek diagnosztizálásához
nyújt segítséget.
Az igényelhető legnagyobb
összeg 4 millió, a legnagyobb elnyert támogatás pedig 3,6 millió forint volt, ezt
a László Kórház nyerte el.
A rendezvényen Horváth
Magyary Nóra kommunikációs ügyvezető igazgató a
K&H Csoport Gyógyvarázs
programjának 12 éves eredményeiről szólt. A 12 év
alatt 315 pályázatot támogattak, 550 millió Ft értékben, ebből 150 esetben kór-

ház volt a kedvezményezett.
Ez idő alatt Bács-Kiskun
megyében 11 gyermekegészségügyi intézményt tá-
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mogattak,
aminek
eredményeképp
összesen
18,4
millió forint értékben vásárolhattak orvosi műszereket, eszközöket régióban elhelyezkedő, gyermekeket ellátó
kórházak, mentőállomások.
Dr. Mészner Zsófia zsűritag,
az Országos Gyermekegészségügyi Intézet eddigi
főigazgatója a pályázati feltételekről, az elbírálásról, a
most kiemelten támogatott
területekről tájékoztatott.
Idén a hátrányos helyzetű
térségek pályázatai kiemelt
figyelemben részesültek,

akárcsak két szakmai
terület, a gasztroenterológia és
neurológia. De
nem csak ilyen
műszerbeszerzést támogatott az
alapítvány.
Vadász Mária, a Kalocsai
Szent Kereszt Kórház főigazgató helyettese eredményhirdetés után tett médianyilatkozatot, amelyből kiderült, hogy a pénzből beszerzendő eszközökkel eddig nem rendelkezett a kórház, azok hiánypótló beruházások lesznek.
Zs.F.

Apróhirdetések
INGATLAN

ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ
Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négyzetméteres üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 telefonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között.
KALOCSÁN, söröző
lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-7480
KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban
lévő, nagy családi ház
eladó. 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,
garázzsal, pincével, gázközpontifűtéssel és
cserépkályhával. I.ár:
15,9 MFt. Tel.:
0620/9248-357
KALOCSÁN, a Bátyai
úton, eladó egy szobás,
2. emeleti 34 nm-es,
világos lakás. 3,5 MFt.
Tel.: 0630/220-8310
KALOCSÁN, a Magyar
László utcában 83m2-es
kertes, szélső
sorházrész, gázkazánnal,
nagy melléképülettel,
hőszigetelve, eladó.

Irányár: 11M Ft. Tel:
0630/5948768
KALOCSÁN,
háromemeletes
társasház, 2. emeletén, 2
szoba, összkomfortos,
középső lakás eladó.
Tehermentes, azonnal
költözhető. Tel. 0630/
658-6632
KALOCSÁN, a Gém
utcában 2 szobás,54 nmes, szigetelt 3. emeleti
lakás áron alul eladó.
Tel.: +36304364935
KALOCSÁN, 25 éve épült,
3 szobás, családi ház
eladó. Rendezett, kis
udvarral, első-, hátsó
bejárattal, garázzsal, 70
m2 melléképülettel,
nagy terasszal. I.ár.: 9,4
MFt. Te.: 0670/6652525
KALOCSÁN, a Petőfi S.
utca 143. szám alatti, 3
szobás családi ház áron
alul eladó. I.ár: 4,3 MFt.
Tel.: 0620/296-7363
KALOCSA szélén, csendes
helyen eladó egy nem
túl nagy teher-és
füstmentes, tetőteres
családi ház rendezett
saroktelken.
Irányár:13,9 M Ft. Tel:
0620/ 334 3489

KALOCSÁN, a
kertvárosban, felújított,
(új nyílászáró,
nyeregtető és
szigetelés), szélső
sorház eladó. Tel.:
0630/520-6482
KALOCSÁN, azonnal
beköltözhetően eladó a
Tóth Mike utcában egy
2,5 szobás szigetelt,
klimás, felújított
társasházi lakás
beépített
konyhabútorral,
garázzsal önálló
kertrésszel. Irányár:10,9
MFt. Tel.: 0670/4530689
INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában,
téglaépítésű kertes,
családi ház eladó. Tel.:
0630/598-0373
FOKTŐN, a Fő utca 19.
szám alatt, családi ház
eladó. I.ár.: 7 MFt. Tel.:
0670/410-7643
NEGYVENSZÁLLÁSON,
családi ház eladó nagy
kerttel! Érd: 0678/462685, 0630/401-1356
HOMOKMÉGYEN, két
generációnak is
alkalmas családi ház
tehermentesen eladó,

garázzsal,
melléképületekkel. Ár:
6,5 MFt. Èrd.:
0620/587-0223
BÁTYA, Ady E. u. 7.sz.
alatti, tetőtér beépítéses
családi ház, eladó.Érd:
+3620/5480-626
ÜDÜLÉS
AKCIÓ! ÜDÜLJÖN,
KESZTHELYEN, az
Abázia Hotelben! 2
fő/6.000 Ft/éj.
Augusztus 15-22. és 2229-ig! Tel.: 0620/9248357
SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.hu
. Ingatlanközvetítő
Iroda Kalocsán a
Városház utcában. Látó
Endre Ingatlanvagyonértékelő és közvetítő.
Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves
ügyfeleinket!
Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda!
Nyitva tartás: minden
nap 8:00-19:30, kedd:
zárva. Bővebb
információ és
bejelentkezés a
0620/562-2060
telefonszámon,

VEGYES
ELADÓ! Gumicsónak,
320-as, újszerű,
alumínium padlós, 15
LE-ig motorizálható.
Tel.: 0630/751-0074
ELADÓ! 2 db heverő és 2
db fotel. Sötétzöld
bársony bevonattal.
Tel.: 0670/332-9149
UNIUN riselinező
varrógép, asztallal
együtt eladó. Ár: 12.000
Ft. Tel.: 0630/3419-121
Szőlőprés 50 L-es,
megkímélt állapotban
lévő eladó! Tel.:
0620/539-8993
MUNKA
Kisebb kőműves munkákat
és burkolást vállalok.
Tel.: 0620 /322-8195

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

IMPRESSZUM

Tel.: 0620/991-2555

Kiadja: WebGrafika Studió
Deák Gábor E.V.
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Tervező szerkesztő:
Deák Gábor
Információ, Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06 30/3125274
e-mail: judit@kalocsaiujsag.hu
www.kalocsaiujsag.hu
Szerkesztőség címe:
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Készült: Mediaworks kiadó
és nyomda kft.
ISSN 1418-9860
Minden jog fenntartva.
A lapban megjelenő hírdetésekért
felelőséget nem vállalunk
Terjesztési információk:
Megjelenik kalocsa és környékén
8000 példányban
kéthetente16 oldalon
Következő megjelenés:
2015. Augusztus 7.
Lapzárta: 2015. Augusztus 3.
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KÓRZHÁZ
Szent Kereszt Kórház Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 34-36. Tel.: 0678/564-001
MENTŐ
Kalocsa Tel.: 0678/462-342 Segélyhívó: 104
TŰZOLTÓSÁG
Kalocsa Tel.: 0678/462-342 Segélyhívó: 105
RENDŐRSÉG
Kalocsa Tel.: 0678/566-500 Segélyhívó: 107
KOMPJÁRAT
Géderlak –Paks: 07:00 – 12:00 és 14:00-19:00-ig
óránkénti indulással
Gerjen-Kalocsa: 07:00-19:00-ig, óránkénti indulással
HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hétköznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti
napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u. 38.
GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől
– péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készenléti
szolgálat 22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 19:00 – 22:00, majd ugyanúgy 22:00 – 08:00-ig
Vasárnap és Ünnepnap: 08:00 – 22:00, és ugyancsak a készenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
Júl. 23-26.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
Júl. 27 –aug. 02.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Szent István kir. út 57. Tel.: ügyelet és készenléti idő
alatt: 06 78 / 462-570 és Tel.: 30 / 9733992
Aug. 03-09.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt:
0678/561-032és 0630/9733-992

FOGORVOS
Júl. 25-26. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde Tel.:
0678/463-223
Aug. 01-02. 09:00-12:00: Dr. Juhász Katalin
Tel.: 0678/465-254
Aug. 08-09. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226
Aug. 15-16. 09:00-12:00: Dr. Sipos Katalin
Tel.:0630/644-3482
VÉRADÓNAPOK
Július 25. 10:00-14:00: Óvoda, Homokmégy,
Kossuth u. 35.
Július.27. 09:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa, Hunyadi u. 82.
Augustus 03. 09:00-11:00: Szociális Otthon, Kalocsa, Malom u. 5
Augusztus 03. 12:00-14:00: Tűzoltóság, Kalocsa, Búzapiac tér 3.
ÁLLATORVOS
Júl. 25-26.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.István, kir.u.23. Tel.:06 30/945-1736
Aug. 01-02.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa,
Nagy Jenő u. 22 Tel.:0630/3380976
Aug. 08-09.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.István kir.u.23 Tel.:0630/6454937
GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:0020:00, Szent
Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kossuth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128, 564-459.
ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezetékes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

ÁLLÁSAJÁNLATOK
ügyintéző
Kalocsa:
- 1 fő nemzetközi te- 5 fő hentes
- 3 fő húsipari segéd- hergépkocsi-vezető
- 1 fő bérszámfejtő és
munkás
- 2 fő betanított pék munkaügyi ügyintéző
- 1 fő nemzetközi te- - 3 fő kőműves
hergépkocsi-vezető - 3 fő festő és mázoló
- 1 fő fuvarszervező - 2 fő tehergépkocsivezető
- 3 fő fagylaltárus
- 1 fő híddaru kezelő
- 1 fő titkárnő
- 10 fő húsipari beta- Harta:
- 1 fő pék
nított munkás
Fajsz:
- 1 fő jogász
- 1 fő szárítóüzem
- 1 fő pék
gépkezelő
- 5 fő szitanyomó
- 1 fő élelmiszercsomunkatárs
- 5 fő tamponnyomó magoló
Császártöltés:
munkatárs
- 1 fő tamponműhely - 2 fő tehergépkocsivezető
vezető
- 5 fő pénzügyi taná- Dunapataj:
- 2 fő nemzetközi tecsadó
- 1 fő festő és mázoló hergépkocsi-vezető
- 1 fő gépészmérnök - 1 fő állatgondozó
- 1 fő villamosmérnök Dunaszentbene- 1 fő áruházi eladó dek:
- 1 fő varrógépszere- - 10 fő kőműves
- 1 fő nemzetközi telő
hergépkocsi-vezető
- 1 fő pultos
- 1 fő építészmérnök - 3 fő festő és mázoló
- 1 fő építésztechniA Nemzeti Foglalkozkus
- 1 fő villanyszerelő tatási Szolgálat állás- 3 fő segédmunkás ajánlatairól a
www.munka.hu webHajós:
oldalon tájékozódhat- 1 fő lakatos
- 1 fő szerkezetlaka- nak. Tel.: 0678/462148
tos
- 1 fő lakatosipari se- A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásgédmunkás
ajánlatairól a
Solt:
- 10 fő betanított var- www.munka.hu weboldalon tájékozódhatrómunkás
nak. Tel.: 0678/462- 1 fő festékbolti el148
adó
- 1 fő adminisztrációs
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KÖZÉRDEKŰ

Folytatódnak az
egészségnapok
Fórum az EFI partnereinek
Az EU-s források felhasználása után az állam finanszírozza tovább a népszerű
egészségnapokat – hangzott
el a Kalocsai Szent Kereszt
Kórház égisze alatt működő, a települési egészségnapok, valamint a testmozgást, egészséges életmódot
népszerűsítő programok és
klubfoglalkozások szervezésében és lebonyolításában
érdemeket szerzett EFI fórumán múlt szerdán. Az
egészségnapok programjában résztvevő szakmai
partnerek számára rendezett fórum hallgatóságát a
nagy érdeklődés miatt két
turnusra osztva tájékoztatták az elért eredményekről
és a folytatásról.

A tapasztalatokat összegző
partnerségi munkacsoportmegbeszélésen elhangzott, az
európai uniós projekt augusztus végén lezárul, de a fenntartási időszakban – hazai forrásokból – tovább folytatódhatnak a szűrővizsgálatok és
a járás lakossága egészségének megőrzésére irányuló
egyéb programok.
A rendezvény elején dr. Bálint József polgármester is köszöntötte a hallgatóságot,
majd biztosította az EFI-iroda munkatársait és partnereit,
hogy az együttműködési
szerződésben vállalt kötelességét Kalocsa városa továbbra is teljesíti. Ezt követően dr.
Vadász Mária, a kórház vezetője köszönetet mondott az

önkormányzatok támogatásáért, külön is köszöntve az
egyes partnerek, a háziorvosi
praxisok, a szociális központ,
a roma önkormányzat képviselőit, a települések megjelent
vezetőit és az egészségnapok
szervezésében részt vevő
munkatársait, a projektmenedzsmentet és a rendezvényt
szervező Kalocsai Városmarketing Kft. munkatársait.
Az egészségnapok szakmai
programját és az elért eredményeket dr. Zolyomi Szilárd, a projekt szakmai vezetője mutatta be. Prezentációjában a szűrővizsgálatok statisztikai adatait településenként mutatta be, a számokból
levonva a megfelelő következtetéseket is. Később a projekt, illetve a kalocsai EFIiroda további sorsáról szólva

elmondta:
Az Egészségnapok programsorozat lezárása már alkalmat
adott arra is, hogy a belgyógyász adjunktus először,
majd a következtetések tükrében is bemutassa. A szakmai vezető arról az örömteli
hírről tájékoztatott, hogy az
EFI iroda továbbra is a Szent
Kereszt Kórház keretei között
működhet, a szakmai program is folytatódhat, amit havi
2,1 millió forint állami támogatás tesz lehetővé.
A programban részt vevő önkormányzatok nevében Szabó Zsolt, Ordas község polgármestere szólalt föl, üdvözölve a program folytatását. A
hatékonyabb együttműködés

érdekében a polgármester
arra is javaslatot tett javaslatot, hogy az érintett önkormányzatok polgármesterei a
hatékonyabb együttműködés
érdekében, az EFI-vel való
folyamatos kapcsolattartásra
jelöljenek ki állandó kapcsolattartót településeiken. Úgy
vélte, ezt az EFI-nek kellene
kezdeményeznie.
A projekt ünnepélyes zárórendezvényére augusztus
végén kerül sor – közölte a
hallgatósággal Salamon
Enikő, az EFI koordinátora, hozzátéve, hogy ez
újabb alkalom lesz az addigra lezáruló összes programelem értékelésére.
Zs.F.
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Fölforrt a vize?
a magas parttól, illetve az ott
álló évszázados tölgyek alól
vagy félszáz métert is gyalogolni kell a homokos parton,
amely szinte a tengerparti föveny látványát nyújtja. Napozóhely tehát van bőven.
Az alacsony vízállás miatt a

úszók derítik föl a terepet.
Ottjártunkkor nem találtunk
veszélyes helyet, de a kövezés környékét, a vízen közlekedő vagy álló járműveket
mindig kerülni kell! Beljebb
a hirtelen mélyülő meder és a
víz erősebb sodrása tehet próbára minket, tehát indokolt az
óvatosság.
Ha unjuk a fürdést és a napozást, strandröplabda mérkőzésen tehetjük próbára magunkat. A forgalmasabb napszakokban, kiváltképp hétvégén biztosan találunk ellenfelet. Csak ne kelljen sokat sor-

tőnél a Kék Duna vendéglő
és a Hori büfé is tárt karokkal
várja a megéhezetteket, de
rendelhetünk pizzát is telefonon, amelyet a futár némi
szállítási költség fejében a
strandra is kiszállít.
Pezseg a vízisportélet is: evezős túrázók és a technikai vízi
sportok rajongói is fölbukkannak itt. A kajak-kenu,
vagy evezős túrázók néha ki
is kötnek itt, és sátraikat fölállítva tábort vernek, és a folyam szerencsére elég nagy
ahhoz, hogy a motorcsónakosok, jet-skizők is találnak

Duna viszonylag csöndes,
nyugodt, a vize meglepően
tiszta. A meder sem mélyül
hirtelen, a szélében akár kisgyerekekkel is lehet pancsolni, de folyóvíz lévén a Duna
azért okozhat meglepetést. Az
önfeledt fürdőzés előtt legjobb, ha mindig tapasztalt

ban állni a pályáért, mivel
szinte folyamatosan jár a
laszti!
Ha megszomjazunk, ott a
büfé! Általában délben nyitnak. Ételt ugyan – a jégkrémen és a chipsen kívül – nem
árulnak, de a néhány száz
méterre található kompkikö-

megfelelő helyet maguknak
úgy, hogy a strandolókat ne
zavarják mutatványaikkal.
Mindkét közeli természetes
fürdőhelyet ellenőriztük tehát, és rendben találtuk. A
nagy melegek ellen ajánlhatjuk mindenkinek!

Hűtse magát Meszesen, vagy
Szeliden a nagy kánikulában!
Szeretjük a meleget, de ez
már sok! Az idei nyár sorozatban hoz olyan tartós hőséget, amelyet már csak vízparton lehet elviselni. Legközelebbi strandolási lehetőség az uszodában várja a
kalocsaiakat, de ilyenkor,
nyáron sokan a természetes
vizeket részesítik előnyben.
Az élővízben való fürdőzésre kiváló lehetőség kínálkozik a Szelidi-tónál, aki pedig
jobban szereti a folyóvizet,
még közelebb, a meszesi
strandon találhat menedéket a hőség elől.
A rendkívüli, tartós hőségben
nem csoda, hogy aki teheti,
vízpartot keres. Szeliden hétvégenként már akkora a forgalom, mint a régi szép időkben, a vendéglátóegységek
forgalma rekordokat döntöget, a vízpart még éjszaka is
fürdőzőktől hangos. A parkolók betelve, érdemes korán
jönni. Hétköznap is sokakat
idecsábít a tó simogató vize,
amely egyébként tiszta, a
nagy meleg ellenére nincs
megbuggyanva. A tó jellegzetes hidegfoltjaival tarkított
vizén kívül is minden adott a

parton az önfeledt nyaraláshoz: kulturált környezet, jó
szálláshelyek és vendéglők
hozzáértő, kedves személyzettel, az egykori szabadkemping területén pedig a megszokott vidámpark is várja a
vakációzókat a gyerekek legnagyobb örömére. Igaz, Kalocsától Szelid már autóval is
távolság, de mégis elég közel
van ahhoz, hogy kisebb túra
keretében akár kerékpárral is
odajussunk. Ez esetben a forgalmas 51-es út helyett a
Szakmár felé vezető utat, az
egyébként is rövidebb földes
utakat érdemes választani. Az
utóbbihoz azonban vagy kellő helyismeret, vagy előzetes
tájékozódás szükséges, amihez például a Google Earth
program remek segítséget
nyújt.
Aki közelebbi célpontot keres, vagy épp a folyóvizet
preferálja, azt a Duna várja.
Kocsival pár perc alatt odaérhetünk, de biciklivel sem
megterhelő az a mintegy félórányi tekerés, amely után
végre belecsobbanhatunk a
folyó hűsítő vizébe. A nagyon
tiszta, 23 fokos víz partjához

EVEZÉS

Tamás Bence
bronzérmes az
Universiadén
A dél-koreai Kvangdzsuban zajló egyetemisták világversenyén az Universiadén, bronzérmet szerzett
az evezősök elit mezőnyében az egykori kalocsai
Apród Péter tanítvány Tamás Bence, aki városunk
lakója, ám jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem
hallgatója.
Bence a Kalocsai SE versenyzőjeként már kisdiák
kora óta sikert sikerre halmozott a korosztályos regattákon. A kezdetektől látni lehetett, hogy a sportág iránti
kitartása, elhivatottsága és az
evezés iránti alázata hatalmas
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szorgalommal és nem kis tehetséggel is párosult, így edzője már ekkor szép karriert
jósolt tanítványának. Aztán
Bence az évek során egyre
fantasztikusabb időket repesztett könnyűsúlyú egypárban – formája egyre felfelé ívelő volt –, pedig vetélytársai hozzá képest álomhajókkal versenyeztek az ő már
egyszer leamortizált szkiffjével szemben.
Aztán az országos korosztályos sikerek után Bence a
kalocsai Szent István Gimnázium végzős tanulójaként
már „Kiváló tanuló és Sportoló” kitüntető címet is

szerzett, és a fővárosban a
nagyhírű Műszaki Egyetem
evezős szakosztályában folytatta tovább. Itt már a magyar utánpótlás válogatott
tagjaként jöttek a nemzetközi sikerek is. Ausztria,
Olaszország, Hollandia –
U23-as Világbajnokság, Európai Egyetemi Játékok –,
ahol „A”-döntők, bronz és
ezüstérem fémjelezték parádés eredménysorát.
És jött 2015. júliusa, amikor
a magyar küldöttség tagjaként Tamás Bence egykori
kalocsai élevezős is részt vehetett az „egyetemi sport
olimpiáján”, az Universiadén, amely már önmagában
is egy sportkarrier dicső elismerése. Nos, július 7-én, kedden aztán eljött a mi fiunk
nagy napja is. Bence a férfi
könnyűsúlyú egypárok fináléjában hatalmas csapászszámot diktálva szó szerint
kezdte szétrázni a döntő mezőnyét – 1800 méterig magabiztos előnnyel az élen
haladt –, ám az utolsó kétszázon utolérték vetélytársai

és a célban már megelőzte
lengyel és új-zélandi vetélytársa is. Ezzel a kalocsai fiú
megkoronázta eddigi pályafutását, hiszen bronzérmet vehetett át a 28. Nyári
Universiadén. Ez egyben
már a magyar küldöttség negyedik érme volt, amely hét
percen belüli szenzációs idővel párosult a 2000 méteres
táv leküzdése után. Ezzel az
időeredménnyel (6:59,42),
Bence a dobogóra állhatott
volna versenyszámában a
2012-es londoni olimpia evezős döntőjében is, ahol az új-

zélandi Drysdale nyert
(6:57,82), a cseh Synek
(6:59,37) előtt.
Eredményei és eddigi pályafutása követendő példa
lehet minden fiatal sportoló
számára, de különösen a kalocsai evezősöknek, hiszen
Bence esetében is beigazolódott az a napóleoni mondás, hogy „minden közkatona a tarsolyában hordozza a
marsallbotot”, azaz mindenkiből lehet bármi, csak szilárd
elhatározás, kitartás, szorgalom és még több munka kell
hozzá!
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Bátaszék SE – Kalocsai FC 0–4 (0–2)

Szezonnyitó
edzőmeccs
Július 13-án, hétfőn kezdte
meg a bajnoki rajtra készülést a Kalocsai FC „megyeegyes” labdarúgó-csapata és
július 17-én pénteken már
első előkészületi találkozóját
is lejátszotta a Márton Zsolt
edzette együttes.
Az ellenfél a Tolna megyei

bajnokság egyik élcsapata a
Bátaszék SE volt, amely saját
katlanjában fogadta a pár napja edzésbe álló Kalocsát. A
cél, edzői szempontból nem
is lehetett más, mint a nagyfokú terhelés adagolása mellett a csapatgépezet fogaskerekeinek összerakása.

Bátaszék – KFC 0–4 (0–2)
Kalocsai FC:Antóni – Pintér,
Sára, Szalontai, Jánosi – Kohány B., Dostyicza, Follárdt,
Kollár – Vuits V., Kohány G.
Cserék: Kun-Szabó, Kárpi,
Farkas T., Péter Cs., Zorván
Sz. Edző: Márton Zsolt.
Annak ellenére, hogy az első
gyakorló mérkőzését játszotta
a csapat, egyáltalán nem látszott a támadásszövéseinken,
hogy újak is vannak a pályán,
amit csak alátámasztott, hogy
a félidő lefújására, már két
nagyszerű Kohány Gábor
gólnak örülhettünk (0–2), ami
minden bizonnyal meglepte a
tolnai alakulatot.

Győzni indult a KFC Bátaszékre

SPORT
A második játékrészben aztán
előbb az ifiből felkerült gólkirályunk Kun-Szabó Dániel
rázta meg magát (0–3), majd a
visszatérő Szalontai Tibi tette
fel a pontot az i-re, és állította
be a 4–0-s végeredményt.
Márton Zsolt edzőt arra
kértük, hogy osszon meg velünk pár gondolatot az újonnan érkezőkről: – Kollár
Máté nagyon labdabiztos, látszik, hogy képzett futballista,
de sérülés miatti kihagyása
miatt erőben utol kell érnie
magát. Follárdt Zoltán remek támadó erényekkel bír, de
a játék szervezésében is otthon
van. Fizikálisan neki is van
pótolni valója. Pintér Roland
a Baja korábbi játékosa is pályára lépett kalocsai színekben, aki máris szikrázóan kemény védőjátékkal mutatkozott be, olyan erényeket villogtatva, amit mindig is hiányoltam védekezésben.
Az edző szerint a tesztmérkőzés mindenképpen elérte célját, mivel a fiúk igencsak elfáradtak a rekkenő
hőségben, ám a találkozó jót

tett az összekovácsolódásnak
is, hiszen a három új fiút –
Follárdt, Kollár, Pintér –
máris befogadta a csapat,
amely egy emberként küzdött a 90 perc során. Ahhoz
képest, hogy az első edzőmeccs volt, akadtak jó teljesítmények is. Kohány Gabi,
Szalontai, Kohány Balázs,
máris jó formát mutatott, de
Dostyicza és az ifiből felkerült csatár Kun-Szabó Dániel is jó játékot produkált.
A hétköznapokon természetesen folytatódnak az ínszaggató tréningek, majd
24-én, pénteken a Bátaszék
jön vissza hozzánk. Bízunk
benne, hogy addigra már
mindenki hadra fogható lesz
a keretből, és Márton edzőnek kellemes gondjai lesznek a csapatösszeállítást illetően.
Aki teheti, jöjjön ki pénteken
18:30 órára a városi pályára,
nézze meg a srácokat, mert
formálódik a csapat, jó a
hangulat és a hozzáállás, jó
úton jár a kalocsai együttes.
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Egymilliárdos kormányzati segítség az érsekség beruházásaihoz
Dr. Bábel Balázs érsek
másfél éves lobbimunkája érett be a most megítélt támogatással, amelyet az idei és a jövő évi
költségvetés terhére folyósít a kormány a Főszékesegyház felújításának
befejezése mellett az egykori kanonokházban jelenleg épülő Astriceum
múzeumának kialakítására és a Szentháromság
tér rekonstrukciójára.
Minderre éppen egymilliárdnyi segítség érkezik
két év alatt.
A Magyar Közlönyben a
hó elején jelent meg a kormányhatározat, amely sze-

rint az idei költségvetésből
573 millió, a jövő éviből
további 427 millió forintot
ad a kormány a KalocsaKecskeméti Érsekség felújítási és építési munkálataira, illetve az azok kapcsán elvégzendő régészeti
feltárásokra. A forrás egyebek mellett az orgona teljes
körű felújítását is segíti
majd, az létsülő új múzeum pedig tovább növeli városunk kulturális súlyát és
turisztikai vonzerejét.
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye
felújítási
munkálatai mellett a Szombathelyi Egyházmegyénél
folyó beruházásokat is támogatja a kormány. Az
utóbbi munkákhoz kétszázmillió forinttal járulnak hozzá központi forrásból: az idén 94 millió forintot, jövőre pedig 106
millió forintot kapnak fejlesztéseikre a szombathelyiek az állami költségvetésből.
Fotó: Magyar Kurír
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Bálint József síkra
száll az elkerülőút
folytatásáért
Sajtóközleményt adott ki
dr. Bálint József, arról,
hogy az 51-es út felújítása
és a kalocsai elkerülő szakasz megépítése érdekében
levélben fordul a kormányzathoz Kalocsa.
„Nekünk, kalocsaiaknak fontos, hogy megépüljön a teljes
elkerülőút a városunk körül.
2003-ban megépítettük a 3,6
km-es északi szakaszt, most
azt kérjük a kormány döntéshozóitól és a térség országgyűlési képviselőjétől, hogy
támogassák a további kivitelezést az 51-es út felújítása
mellett” – írja a polgármester.
A közlemény nyomatékosítja: az elkerülőútra a jövőben

várhatóan megnövekvő forgalom miatt kiemelten szükség van. Dr. Bálint József
polgármesterként az újabb
szakasz megépítését szorgalmazó minden kezdeményezést maximálisan támogat, a következő
testületi ülésen
pedig képviselőtársai támogatását is kérni fogja
a város fejlődésének érdekében
való közös fellépésre. A város
pedig levélben
fordul a kor-

mányzathoz az ügy előbbre
vitele és az 51-es út felújítása
érdekében – derült ki a közleményből.
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Jótékonysági
meccs a Sportcsarnokban

^ĂũƚſŬƂǌůĞŵĠŶǇ
Paks, ϮϬϭϱ͘ũƷůŝƵƐϮϮ͘

Összefogtak a Kalocsai
sportolók a beteg kisfiúért
A Méhecskék Sport Egyesület, a Kalocsai Futball Club
és a Kalocsai Kézilabda Club
közösen szervez jótékonysági
gálameccset július 25-én,
szombaton 18 órakor a Városi Sportcsarnokban. Az
akcióval a szakmári Juhász
Tomika gyógyulásához, családjának a betegsége miatt
megsokasodott anyagi terhei
enyhítéséhez kívánnak hozzájárulni.
A hatéves Tomikán agydaganata miatt kellett komoly műtétet végezni tavaly októberben. Utókezelése jövő februárig tart, és ennek finanszírozása nagyon nagy terhet ró a családra.
A kisfiú 24 órás felügyeltre
szorul. Édesanyja gyomorszondán keresztül eteti speciá-

lis tápszerekkel háromóránként. Van olyan is, amikor hetente több alakommal is el kell
utazniuk a szegedi klinikára, és
néha 3-4 napot is ott kell tölteniük. Ezért a család minden segítségnek nagy hasznát veszi.
Aki anyagi lehetőségei szerint
hozzá szeretne járulni Tomika
gyógyulásának elősegítéséhez,
az kiváló alkalmat találhat erre
most szombaton a Sportcsarnokban, ahol izgalmas mérkőzések várják a nézőket, és még
sportlegendák ereklyéire is lehet licitálni.
A belépés ingyenes, a szervezők becsületkasszába várják a
pénzadományokat, amelyeket
az árverezésen befolyt bevétellel kiegészítve Juhász Tomika
gyógyulására és utókezelésére
ajánljanak föl.

WĂŬƐŝƚŽŵĞƌƅŵƾƐǌşŶĞŝƚƂůƚŝŵĂŐĄƌĂĂǀşǌƚŽƌŽŶǇĂĚĞďƌĞĐĞŶŝĂŵƉƵƐ&ĞƐǌƚŝǀĄůŽŶ
EĠǀĂĚſƐǌƉŽŶǌŽƌŬĠŶƚǀĞƐǌƌĠƐǌƚŝĚĠŶĂĚĞďƌĞĐĞŶŝĂŵƉƵƐ&ĞƐǌƚŝǀĄůŽŶĂǌDsDWĂŬƐŝƚŽŵĞƌƅŵƾƌƚ͘
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ƚŽŵĞƌƅŵƾ&ĠŶǇƚŽƌŽŶǇŶĞǀĞƚǀĞƐǌŝĨƂů͕ĂŵĞůǇƌĞŵŝŶĚĞŶĞƐƚĞϮϭĠƐŚĂũŶĂůŝϮſƌĂŬƂǌƂƚƚĨĠŶǇĨĞƐƚĠƐƚ
ǀĞƚşƚĞŶĞŬŵĂũĚŬŝ͘
 ǀşǌƚŽƌŽŶǇ ůĄďĄŶĄů ůĠǀƅ ƚŽŵĞƌƅŵƾ &ĠŶǇƚŽƌŽŶǇ WſĚŝƵŵ ĞŵĞůůĞƚƚ ŬŝĞŵĞůŬĞĚƅ ǌĞŶĞŝ ĠƐ ŬƵůƚƵƌĄůŝƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚ ŬşŶĄů ŵĂũĚ Ă ĨĞƐǌƚŝǀĄůŽǌſŬŶĂŬ͘ 1ŐǇ ŵŝŶĚĞŶ ĞƐƚĞ ƚŝƐǌƚĞůĞƚƺŬĞƚ ƚĞƐǌŝŬ Ă WĂŬƐŝ
ƚŽŵĞƌƅŵƾƌƅůĞůŶĞǀĞǌĞƚƚƐǌşŶƉĂĚŽŶĂƵŵĂƐǌşŶŚĄǌƐǌƚĄƌũĂŝ͕ŬƂǌƚƺŬ<ƅŚĂůŵŝŽůƚĄŶŶĂůĠƐŽŵďſǀĄƌŝ
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ŚĂũŶĂůŽŶŬĠŶƚ pedig Campus-ƉŽůůſ ŵŽǌŝ Ăǌ ĞůŵƷůƚ ĠǀĞŬ ŵĂŐǇĂƌ ĠƐ ŶĞŵǌĞƚŬƂǌŝ ƐŝŬĞƌĨŝůŵũĞŝǀĞů͘ Ğ
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VII. NYÁRI SZABADTÉ
ÉRI FILMEST
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A Magyyar Continenttal Singers neve az eg
gyik leghír
íresebb és legrégibb nevek
n
közé tartozik a mag
gyar keresztény zenei életb
ben. Énekeik komoly mondanivalót hordoznak,
k, változatos stíílusokban, igényyes zenei köntösbe öltözte
etve.
Váru
unk mindenkit egy különleg
ges zenei estére!
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Kenutábor
Hétfő reggel már mindenki
nagyon izgatott volt, főleg,
hogy a tervezett időpont után
egy órával sikerült csak elindulni. A buszban már jó hangulat és vidámság kísérte
utunkat. Esztergomban a kipakolás és a sátrak felállítása
után elindultunk egy kis városnézésre, melynek a legfőbb célja a gyönyörű Bazilika volt. Legelőször egy esztergomi lelkészt látogattunk
meg, aki egy kápolnában
megáldotta kis csapatunkat és
a csodaszép Szent István
ikont, melyet Palásti Andrea
készített. Ezután a várat tekintettük meg. Az este szintén jó hangulatban telt, a nap
zárásaként szalonnát sütögettünk, énekeltünk és beszélgettünk a tábortűz körül.
Másnap délelőtt vízre szálltunk és megkezdődött az evezés. Mivel ez az első nap volt,
ezért csak körülbelül 30 km-t

mentünk. A Dunakanyarban
kenuzni felbecsülhetetlen élmény volt és a táj varázslatos,
hogy tovább tudjunk gyönyörködni a vidékben, összekapaszkodtunk és együtt
csordogáltunk lefele. Ebédelni Nagymarosnál álltunk
meg, mellyel szemben a Visegrádi várat tekinthettük
meg. A nap végén a Kisoroszi
szigetcsúcsnál kötöttünk ki,
ahol igazán közel kerültünk a
természethez, viszont a mosdóhoz sajnos hosszú út vezetett. A jól megérdemelt finom
bográcsos vacsora után ismét
a tábortűz köré ültünk és
megbeszéltük a következő
napot. Szerdán a reggeli és a
kötelező csoportképek után
folytattuk utunkat. Az egész
napos evezés után Szentendrén kötöttünk ki, ahol este sétáltunk egyet a gyönyörű városban. Ezen a napon mindenki korán lefeküdt aludni,

mivel másnap reggel ötkor
kellett kelnünk, hogy elkerüljük Budapesten a hajóforgalmat. Fővárosunkat kenuból, a
Dunáról látni hihetetlen élmény volt. Csütörtökön volt
a legnehezebb napunk, mert
már 50 km-t kellett megtennünk. A sátrazás Ercsiben,
ahol már várt minket a paprikás krumpli és az isteni fánk,
mely nagyon jól esett a csapatnak a hosszú nap után.
Péntek reggel fél 10 körül
újra útnak indultunk és sebe-

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 !
Az ÚJPEST FC Öregfiúk
játékos kerete:
Kapusok: Brockhauser István,
Szűcs László és Nagy Endre
Mezőnyjátékosok: Tamási Zoltán,
Szlezák Zoltán, Sebők Vilmos, Mészöly Géza, Víg Péter, Szanyó Károly, Kovács Zoltán, Simek Péter,
Farkas Balázs, Erős Károly, Csillag
Krisztián, Fehér Csaba, Egressy
Gábor, Zombori Zalán, Kerényi Norbert, Weisz Tamás, Sztaskó Zoltán,
Vörös Zoltán MANAGER: Ambrus
Imre — Bátya környékén.

sen haladtunk Solt felé. Bár a
társaság már kezdett fáradni,
de a lelkesedés még mindig
nem hagyott alább. Néhány
pihenővel, de végigcsináltuk
ezt a napot is és este fél 9 körül megérkeztünk a táborhelyünkre, ahol már tárt karokkal vártak minket. A vacsora
babgulyás volt, amit a tábor
tulajdonosa készített nekünk.
És végül elérkezett a szombat, a túra utolsó napja. Mindenki frissen és vidáman ébredt, a szokásos reggeli után

a már teljesen összeszokott
csapat elindult Kalocsa felé.
Harta előtt valamennyivel
csatlakozott hozzánk Gábor
Magdolna tanárnő is motorcsónakkal és a finom süteményekkel. A célban összekapaszkodva és Szent István
gimnáziumos zászlóval a
kézben érkeztünk. Ezt a csodálatos élményt sosem fogjuk
elfelejteni.
Madarász Maja
9.b
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Fekete hétvége a kalocsai utakon
Egy halott és tizenegy
sérült két nap alatt
Futótűzként terjedt el a
híre a városban a tragikus
balesetnek, amely a reptéren történt e hó 12-én vasárnap, és egy 19 éves kalocsai lány halálát okozta,
és mellette egy igen súlyos
és több könnyű sérültről is
szólnak a híradások.
Ugyanaznap meszesen is
autóbaleset történt, pár
száz méterre attól a helytől, ahol már két nappal
korábban, péntek este is
hídkorlátnak ütközött egy
kisteherautó. Valamivel
korábban egy motoros járt
szerencsétlenül Kalocsa
belterületén, az 51-es főúton. Országszerte 150 balestről érkeztek híradások:
a balesetek hétvégéje volt.
A következő pénteken személyi sérüléssel nem járó
ütközés történt, szintén az
51-es főúton, a város északi határában.

Kalocsai
lány volt az
áldozat
A legsúlyosabb kimenetelű
szerencsétlenség a kalocsai
reptéren történt, ahol július
12-én este negyed kilenckor,
a repülőtéren két kalocsai
személyautó eddig tisztázatlan körülmények között öszszeütközött. A balesetben az
egyik autó utasa, egy 19
éves kalocsai nő a helyszínen életét vesztette, négyen
pedig megsérültek, egyikük
súlyosan.
A baleset körülményeit a
Kalocsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya vizsgálja.
Az első híradások szerint az
összeütközött két autó gyorsulási versenyen vett részt, a

későbbi médiaértesülések
szerint azonban másképp
történhetett az eset. Ami bizonyos: egy régi típusú Renault Clio és egy BMW pályaautó ütközött olyan erővel, hogy az előbbi jármű
hátsó ülésén utazó lány szörnyethalt – őt a tűzoltóknak

kellett kiszabadítaniuk erővágó segítségével a súlyosan
megrongálódott Renault-ból
– a jobb első ülésén utazó fiatal férfi kirepült a kocsiból,
és súlyos sérüléseket szenvedett, a két sofőr könnyebb
sérülésekkel vészelte át a
balesetet, a BMW-ben ülő 19
éves, szintén kalocsai nő pedig lábsérülést szenvedett.
Az egyik helyi médium
helyszíni beszámolókra hivatkozva úgy tudja, hogy a
mostani baleset részesei is
rendszeres résztvevői voltak
azoknak a vasárnaponként
megtartott baráti találkozóknak, amelyen a kör tagjai –
az autó-motor sport szerelmesei – jellemzően nem versenyezni, hanem a tuningolt
járműveik szemléjére, kölcsönös
kipróbálgatására
gyűltek össze.
Azon a vasárnapon az egyik
autó a pályán driftelgetett
vagy kanyarodott, amikor a
másik, hátulról érkező, egyenesen haladó járművel ütkö-

zött. Médiaértesülések szerint az egyik érintett sofőr
géderlaki, a másik akasztói,
de állítólag a pályát is és ezeket az összejöveteleket is
mindketten jól ismerték.
A felelősség kérdésének tisztázása a rendőrség dolga
lesz, de az borítékolható,

hogy számos emberi hiba,
mulasztás, figyelmetlenség
és szabálytalanság együttesen vezetett ehhez a tragikus
kimenetelű balesethez.

Elesett a
motoros
Július 10-én, pénteken délután egy fiatal motoros férfi
járt szerencsétlenül a TescoAldi körforgalomnál. Az 51es számú főút 119-es kilométerszelvénye közelében a
motoros a körforgalomba
történő behajtása során eddig
tisztázatlan körülmények között megcsúszott és elesett.
Az elsődleges híradás szerint
a motoros súlyos sérüléseket
szenvedett, később az Országos Mentőszolgálattól kedvezőbb hírek érkeztek: e szerint a motorost könnyű sérülésekkel szállították az ügyeletes baleseti intézetbe.
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Fának
hajtott
Egy súlyos,
három
könnyű
sérült
Ugyanaznap, július 10-én,
este fél nyolc előtt Foktő
külterületén is baleset volt.
A meszesi üdülőterülettől a
strandhoz vezető földes
úton egy személygépkocsi
eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról,
egy üdülő kerítésének csapódott és fölborult – derült
ki az eset kapcsán kiadott
rendőrségi tájékoztatásból.
Az autóban a sofőrön kívül
három utas tartózkodott. Az
elsődleges orvosi szakvélemény szerint baleset során
a sofőr a nyolc napon túl
gyógyuló, súlyos, utasai
könnyű sérüléseket szenvedtek.
Az esethez a tűzoltóság is
kivonult, majd a jármű
áramtalanítása után átadták
a helyszínt a mentőknek és
a helyszínelő rendőröknek.

Hídkorlátnak ütköztek
Két sérült
Két nappal később, július
12-én este háromnegyed
hat körül ugyanazon az
úton történt baleset. Kalocsa külterületén, a meszesi
Duna parton egy tehergépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között Dunába
torkolló csatorna hídjánál
lévő balos kanyarban a híd
korlátjának ütközött. A gépkocsi 34 éves vezetője és
34 éves utasa – mindketten
keceliek – az orvosi szakvélemények alapján nyolc
napon belül gyógyuló
könnyű sérüléseket szenvedtek.
Szóbeszéd jár arról, hogy a
két meszesi baleset esetében az okok közt a sofőrök
ittassága is fölmerülhet, ám
ezt a hírt a rendőrség egy
helyi médium kérdésére
sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta.
Fotók: KaloHírek

Megnyílnak az
EU-s források
Államtitkári tájékoztató
Kalocsán az induló
pályázatokról
Font Sándor országgyűlési
képviselő, térségünk fejlesztési biztosa, Kis Miklós Zsolt,
agrár- és vidékfejlesztésért
felelős államtitkár, valamint
dr. Bakos Tamás, a Kalocsán
is működő Széchenyi Programiroda regionális igazgatója tartott fórumot július 8án a hamarosan megnyíló
uniós pályázati forrásokról a
Hotel Kalocsa különtermében.
Kezdő, fiatal vállalkozók is jelentős uniós támogatásokhoz
juthatnak a 2020-ig rendelkezésre álló, összesen 1300 milliárd forintnyi pályázati keretből. A pályázatok fő kedvezményezettjei azok a kis- és középvállalkozások
lesznek,
amelyek termelő, munkahelymegtartó, illetve -teremtő beruházásaikhoz igényelnek támogatást – derült ki egyebek mellett a fórumon, amelyre a kalocsaiak mellett Kiskőrösről és a
járás más településeiről is érkeztek vállalkozók, hogy első
kézből kaphassanak tájékoztatást a most induló fejlesztési
ciklus pályázati lehetőségeiről,
és közvetlenül az államtitkár-

nak tehessék föl kérdéseiket.
Kiss Miklós Zsolt államtitkár
előadása felütéseként rámutatott: a magyar kormány sikeres
tárgyalásainak köszönhetően
hatalmas fejlesztésre fordítható összeg áll rendelkezésre, ami
megnövelte a mozgásteret a támogatható célok kijelölésében,
ugyanakkor az EU gazdagabb
államai több saját, állami forrást tudnak e célok mögé állítani. Ezért alapos mérlegelés
alapján kell kiválasztani a fejlesztendő tevékenységeket és
az optimális ráfordítások mértékét.
Az uniós források lehívásában
élen járunk: az előző fejlesztési ciklusban az egy főre eső fejlesztési összegeket tekintve
másodikak voltunk az EU-ban
– mutatott rá az államtitkár.
A jelenlegi pályázati ciklusban,
tehát 2015-től 2020-ig a teljes
keret 60%-át tervezik a kis- és
középvállalkozásoknak juttatni, akik az elnyert összegeket
vállalkozásfejlesztésre és munkahelyteremtésre fordíthatják.
A nagyvállalkozások több pá-

lyázatot tudnak beadni, több
erő jut azok előkészítésére, a
tőkeerejük és hitelképességük
miatt a pályázat költségeit és az
önrészigényüket is könnyebben fedezik. Ezért a 20072013-ig tartó időszak tapasztalatai szerint a források 50%-át a
pályázók 1%-a nyerte el. A tanulságokat levonva ezt most
igyekeznek elkerülni, azzal,
hogy a nagyvállalkozások pályázati lehetőségének megtartása mellett a kis-és közepes
vállalkozások kiemelten támogatottak lesznek.
Nem csak a vállalkozói szféra
juthat forráshoz: 70 milliárd forint az önkormányzatok, nonprofit szervezetek által elnyerhető alapokba kerül.
Jelentősen egyszerűsödik a pályázati eljárásrend, ami a kisebb vállalkozásokat sok adminisztratív teher alól mentesíti –
erről dr. Bakos Tamás előadásában esett több szó.
Aki 300 millió forint alatti támogatásra pályázik, az egyszerűsített eljárási rendben nyújthatja be pályázatát. Ehhez nem
föltétlen szükség pályázatíró:
ha a pályázó megfelel a feltételeknek, szinte automatikusan
támogatásban részesül. Ám itt
nincs hiánypótlási lehetőség:
ha a benyújtott pályázat nem
felel meg maradéktalanul a kiírásban szereplő feltételeknek,
el kell utasítani. Beruházás esetén három árajánlatot kell becsatolni a megfelelő formanyomtatványon.
A kisebb területeken gazdálkodó, de nagy hozzáadott értéket

termelők részére lehet kedvező
a most bevezetésre kerülő átalánytámogatás. Ennek összegét
az adott termelő vagy kisgazdaság gazdasági erejét kifejező,
úgynevezett standard termelési értékhez kötik. Átalánytámogatásra akár a 1,5 hektáron
gazdálkodó termelők is pályázhatnak, de inkább a néhány tíz
hektáron termelőknek lesz előnyös az új konstrukció.
A korábban a mezőgazdasági
szférában dolgozó államtitkár,
valamint a szintén gazdálkodó
Font Sándor közös tájékoztatóján természetesen sok szó esett
az agrárszféra támogatásáról is.
A borászatok 20 milliárdos keretből pályázhatnak. A kiemelt
célok között szerepel továbbá
az agrárkörnyezet-gazdálkodás, a biotermelés, valamint a
kisebb cégek feldolgozó hátterének támogatása is. Kétszázötvenmillió forint ökogazdálkodásra, 20 milliárd forint kisebb méretű gabonatárolók
építésére lesz pályázható. A
nagy az élőmunka igényű zöldségtermesztés támogatásától a
foglalkoztatás növelésében is
komoly előrelépést várnak,
akárcsak az erdőgazdálkodás
70 milliárdos keretétől. Százmilliárd forintot szánnak elsősorban kisebb kapacitású állattenyésztő telepek fejlesztésére.
Az üvegházi kertészet, a geotermikus energia hasznosítása,
öntözésfejlesztés szintén a prioritások között szerepel.
Így a gazdaságon belüli öntözésfejlesztésre 60 milliárd forint áll majd rendelkezésre, ám
a nagyobb vízrendszerek kiépí-

tése állami forrásokból történik, vagy más pályázatokból
valósulhat meg.
A projektek támogatási intenzitása 50% lesz, de ebben a
hátrányos
kistérségekben
élők – megyénkben Bácsalmás és térségében – kivételt
élvezhetnek. Ott a támogatási intenzitás 60%, de a fiatal
gazdák, a több gazda társulásával létrehozott, közösségi
beruházásokat tervezők is hasonló támogatáshoz juthatnak. A sikeres pályázóknak
hároméves fenntartási kötelezettségük lesz, és 5%-os árbevétel-növekedést kell elérniük. A pályázó vállalkozásnak a benyújtást megelőző
365 napos üzleti eredményét
is be kell mutatnia.
Az első pályázati kiírások augusztus közepén, végen jelennek meg. Az egyes pályázati források 24 hónapig állnak nyitva. A beérkezett pályázatok sorszámot kapnak,
azokat érkezési sorrendben
bírálják el. A pályázatokat
pontozásos rendszerben értékelik. A támogatás legmagasabb összege 500 millió forint, de élelmiszer-feldolgozó
üzem esetén akár az 1 milliárdot is elérheti.
Elhangzott még, hogy a szolgáltató szektorban is lesz lehetőség pályázni, például a
falusi turizmus, vendéglátás
céljaira, vagy idegen nyelvű
honlap készítésére és működtetésére.
A kiírt pályázatokat a
www.palyazat.gov honlapon
követhetjük nyomon!

