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Kultúra mecénása díjak először

Baráka 
alatt lesz 
az új 
Duna-híd?
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A kalocsai rendőrség lo-
pás vétség alapos gyanú-
jával vont eljárás alá au-
gusztus végén két géder-
laki fiatalt, akik Kalocsá-
ra jártak át kerékpárt
lopni – derült ki a poli-
ce.hu internetes oldalon
megjelent közleményből.

A kétkerekűk átalakítá-
sát, alkatrészekre bontá-
sát otthon szinte iparsze-
rűen végezhették a rend-
őrségi portálon megjelent
fotók tanúsága szerint.
A Kalocsai Rendőrkapi-
tányság lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott

gyanúja miatt folytat eljá-
rást egy 17 éves és egy 16
éves géderlaki lakossal
szemben. A gyanú szerint a
fiatalok 2015. augusztus
27-én éjszaka egy kalocsai
társasház lépcsőházából a
zárlevágás módszerével tu-
lajdonítottak el két kerék-
párt, majd a hazafelé úton
egy harmadik kétkerekűt is
magukkal vittek.
A fiatalkorúak gyanúsítotti
kihallgatásukon elismerték
a kerékpárok ellopását, il-
letve több hasonló, vagyon
elleni bűncselekménnyel
kapcsolatban is vallomást
tettek. A terhelteknél vég-
zett házkutatás során több
kerékpárt és kerékpáralkat-
részt foglaltak le az egyen-
ruhások. Az eljárás alatt a
fiatalkorúak szabadlábon
védekeznek – írja a portál.

INGATLAN

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 Bátyai
úton, eladó egy szobás,
2. emeleti 34 nm-es, vi-

lágos lakás. 3,5 MFt.
Tel.: 0630/220-8310

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

KALOCSÁN egyedi kiala-
kítású hangulatos családi
ház, eladó. Tel: 0620/
334 3489   

KALOCSÁN, elcserélném
2 szoba összkomfortos,
70 m2-es, belvárosi la-
kásomat, 40 m2-es kie-
melt pincével, nagy ga-
rázzsal, külön bejárattal,
jó állapotú kertvárosi
családi házra, értéke-
gyeztetéssel. Tel.:
0670/297-8404 

KALOCSÁN, a Széchenyi
lakótelepen, téglaépület-
ben, felújított, modern, 2
szobás lakás,  3. emele-
ten, beépített konyhabú-
torral eladó. Azonnal be-
költözhető. Tel.: 0630/
963-5013       

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.: 6 MFt. Tel.:
0670/410-7643

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

HOMOKMÉGYEN, két ge-
nerációnak is alkalmas
családi ház tehermente-
sen eladó vagy bármi-
lyen lehetőséggel elcse-
rélném.  Garázzsal és
melléképületekkel. Ár:
6,5 MFt. Èrd.:
0620/587-0283

BÁTYA, Ady E. u. 7.sz.
alatti, tetőtér beépítéses
családi ház, eladó. Érd:
+3620/5480-626

SZOLGÁLTATÁS

KalocsaIngatlan.hu. Ingat-
lanközvetítő Iroda Kalo-

csán a Városház utcá-
ban. Látó Endre Ingat-
lanvagyon-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,

VEGYES

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

Nagyméretű, üveg, halogén
konyhai edény eladó.
Alkalmas pároláshoz,
grillezéshez, zsír nélküli
sütéshez, újszerű állapot-
ban. Tel.: 0620/539-
8993

ÁLLÁS

Bátyára, kocsmába pultost

keresek, Kalocsa vagy
Bátya vonzáskörzetéből,
hölgy személyében. Tel.:
0670/328-6698

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

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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Az augusztus 20-i ünnep
előestéjén, augusztus 19-én,
szerda este hat órától helyi
énekesek, zenészek, moto-
rosok és az autó-motor
sport képviselői vettek részt
azon a jótékonysági rendez-
vényen, amelyen adomány-
gyűjtést a miskei illetőségű
Juhász Tomika javára, aki
daganatos betegségéből sú-
lyos műtétek után lábadoz-
va szorul segítségre. A kör-
nyék motoros klubjainak
tagjai, autó-motor sporto-
lói, kerékpárosok, íjászok

és más sportolók, valamint
a helyi könnyűzenei élet is-
mert személyiségei és újon-
cai, zenészek és énekesek
közreműködésével, helyi
vállalkozók és magánsze-
mélyek összefogásával és
szervezésében zajló rendez-
vényen hétszámjegyű pénz-
adomány gyűlt össze.
Néhány héttel korábban a ké-
zilabdázók és focisták tartot-
tak jótékonysági rendezvényt
a Sportcsarnokban a beteg
kisfiú megsegítésére, a család
fokozott anyagi terheinek

enyhítésére.
A rendezvényt rövid köszön-
tőjével dr. Magóné Tóth
Gyöngyi, a Kalocsa Kulturá-
lis Központ vezetője nyitotta
meg a nagy számban megje-
lent egybegyűltek előtt, majd
a motorosok, quadosok föl-
vonulása, valamin jókívánsá-
gaik és ajándékaik átadása
következett, ugyanis a ren-
dezvényen megjelent a kis
beteg és családja is, akiknek
a továbbiakban vállalkozók
és magánszemélyek is aján-
dékokat és adományokat ad-

tak át. Sok fölajánlás érkezett
már előzetesen is, de szépen
gyűlt az adomány a közönség
köreiből is, akik a sétálóutca
két oldalán elhelyezett urnák-
ban helyezhették el a segítsé-
gül szánt összegeket. Azt,
hogy a gyűjtés, és ezáltal a
rendezvény sikeres volt, jól
mutatja, hogy az egyik szer-
vező másnap közösségi olda-
lán megírta: összesen
1.105.000 Ft gyűlt össze Ju-
hász Tomika fölépülésének
elősegítésére.
Az adományok átadása után
az augusztus 20-i ünnepsé-
gekre már előzőleg fölállított
színpadon a kalocsai zené-
szek adtak koncertet.
Elsőként a Veracruz együttes
két énekese, Kiss Tibor és

Kiss Zsuzsa állt színpadra,
majd Csapai Szabolcs adott
elő két dalt, Dózsa Erik szin-
tén két számmal készült, gitá-
ron is kísérve énekét. Utána
Haris Viktória lépett színpad-
ra két dallal. A továbbiakban
újra Csapai Szabolcs lépett a
mikrofonhoz, ezúttal a Csapai
Szabolcs Akusztik nevű al-
kalmi formáció kíséretével.
Végül a Feat Rockers együt-
tes teljes koncertélményt
nyújtó produkciója követke-
zett, a tőlük megszokott hard-
rock repertoárjukkal.
Sötétedés után videóüzenetek
közvetítették jóakarók, köz-
tük hírességek jókívánságait
a világ számos pontjáról,
majd DJ. Laczkó és Czick ze-
nélt.
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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.
Szept. 03-06.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
Szept. 07 –13.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Szent István kir. út 57. Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt: 06
78 / 462-570 és Tel.: 0630 / 9733992
Szept. 14-20.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bá-
tyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt:
0678/561-032és 0630/9733-992

FOGORVOS
Szept. 05-06. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde
Tel.: 0678/463-223

Szept. 12-13. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226

Szept.19-20. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló
Tel.: 0678/462-534

VÉRADÓNAPOK
Szeptember 07. 09:00-11:00: Egészségház,
Uszód, Árpád u. 35.

Szeptember 07. 12:00-14:00: Egészségház,
Foktő, Kossuth u. 3.

Szeptember 14. 09:00-11:00: Művelődési ház,
Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 18.

Szeptember 14. 12:00-14:00:  Orvosi rendelő, Új-
telek, Alkotmány u. 17

ÁLLATORVOS
Szept. 05-06.: Dr.Kunvári Zoltán, Miske, Fő u.
15. Tel.: 0670/310-9675
Szept. 12-13.: Dr. Koch Róbert, Hajós, Sallai u.
15.Tel.:0630/8157613
Szept. 19-20.: Dr. Répási Csaba, Szakmár, Ká-
rász u. 7. Tel.: 0630/9535176, 78/475176

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:
- 2 fő betanított bá-
dogos
- 1 fő pultos
- 1 fő építészmérnök
- 1 fő építésztechni-
kus
- 1 fő villanyszerelő
- 4 fő segédmunkás
- 1 fő pedikűrös
- 1 fő fuvarszervező
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő könyvelő
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari se-
gédmunkás
- 1 fő bolti eladó
- 1 fő web adminiszt-
rátor

Hajós:
- 2 fő mezőgazdasá-
gi gépszerelő
- 1 fő adminisztrátor
- 5 fő hegesztő
- 5 fő lakatosipari se-
gédmunkás

Solt:
- 10 fő betanított var-
rómunkás
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő bérszámfejtő
és munkaügyi ügy-
intéző
- 3 fő kőműves
- 3 fő festő és mázo-
ló
- 2 fő tehergépkocsi-
vezető
- 1 fő híddaru-kezelő

- 1 fő útépítési mű-
vezető
- 1 fő pék
- 1 fő sütőipari se-
gédmunkás
Fajsz:
- 1 fő szárítóüzem
gépkezelő
- 1 fő élelmiszercso-
magoló
Császártöltés:
- 2 fő tehergépkocsi-
vezető
Dunapataj:
- 1 fő gépészmérnök

Dunaszentbene-
dek:
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető

Dusnok:
- 2 fő kárpitos
- 1 fő női-ruha szabó
- 2 fő női-ruha készí-
tő
Bátya:
- 1 fő segédmunkás

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

Jótékonysági est 
augusztus 20. előestéjén
Motorosok, rockzenészek és civilek 
fogtak össze Juhász Tomikáért



A 2015/2016-os bajnok-
ságra hangolódás kellős
közepén tart a Kolics Já-
nos edzette Kalocsai Ké-
zilabda Club NB II-es
bajnok férfi gárdája, és
akárcsak az előző sze-
zonban, ezúttal is jó úton
jár a csapat, hiszen há-
rom előkészületi találko-
zóját is győztesen vívta
meg az együttes.
Az NB I /B-s Várpalota
idegenbeli legyőzése után
Baján is magabiztosan
nyertek Szvétek Balázsék,
majd augusztus 25-én,
kedden este a megyei ve-
télytárs csipkevárosi ar-
madát fogadtuk, amelyet
meggyőző játékkal fekte-
tett két vállra a kalocsai

legénység.
Már a félidőre hetet tet-
tek közé a mieink (17–10),
a fordulás után pedig Ko-
lics mester bevetette a ke-
ret többi tagját is. Mind tá-
madásban, mind védeke-
zésben az edzéseken
sulykolt figurákat és tak-
tikai elemeket gyakorol-
tuk – a fal előtti játékszer-
vezést, vagy éppen a nyi-
tott védekezést –, miköz-
ben Kolics forgatta embe-
reit és mindenkinek lehe-
tőséget adott a találkozó
során.
A folytatásban két tornán
is vendégszerepelnek
majd a mieink a bajnoki
rajt előtt, sőt szeptember
közepén Magyar Kupa ta-

lálkozón még a Péccsel is
összecsap majd a Kolics-
regiment.
MESTERMÉRLEG:
Kolics János edző: – A
felkészülés közepén já-
runk, túl a harmadik előké-
születi találkozón. Nagyon
fontosak ezek az erőpró-
bák, hiszen itt élesedik be
a csapat a bajnoki rajtra,
amikorra el kell érnünk a
csúcsformánkat. A sorsolá-
sunk is olyan, hogy az első

négy fordulóban a legnehe-
zebb ellenfelekkel találko-
zunk majd – Mecsekná-
dasd, Nagyatád, Komló,
Pécs –, amelyek ellen már
topon kell lennünk. Eddig az
előkészületek során az NB
I/B-s Várpalotát, az újonc
Baját és most a Kiskunhalast
is legyőztük, ami bíztató a
folytatást tekintve.
Most már valóban jön a fi-
nomhangolás, a formába
hozás, az őszi hadjárat.

KKC – Kkhalas 33–26
(17–10)

50 néző, vezette: Kolics J.
Kalocsa: Lakatos Á. –
Rumi Á. 4, Katona B. 3,
Virág R. 6, Kanalas N.,
Szvétek B. 6, Juhász P. 2.
Csere: Balla G. 8, Tóth B.
3, Tóth l. 1, Rádóczi K.,
Óvári D. (k.), Varga R.
Edző: Kolics János.
Hétméteresek: 2/2, illetve
6/3. Kiállítások: 2, illetve
0 perc.
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A Halassal
szparingoltak

KÉZILABDA

Új hagyomány bontogat-
ja szárnyait: augusztus
22-én a kalocsai Gyuri
Hal ABC szervezésében
immár másodízben ke-
rült megrendezésre a Ha-
lételek Főzőversenye a
bátyai úti Halászcsárda
melletti területen. A kuli-
náris élvezetek mellett
igazi közösségi élmény-
ben volt részük azoknak,
akik nevezőként, vagy a
közönség soraiban részt
vettek szinte egész napos
eseményen, amely az ál-
lamalapítás ünnepének
rendezvénysorozatához
is kapcsolódott gasztro-
nómiai hagyományaink
ápolásával.
A négyfős szakmai zsűri
elnöke, Németh József ér-
tékelő beszédében rámuta-
tott: a II. Halételek Főző-
versenyének főzőmesterei
által elkészített ételek bár-
melyike akár neves ven-
déglőkben, éttermekben is
fölkerülhetne az étlapra, és

megállná a helyét a kíná-
latban. Ilyen elismerés
után kijelenthető, hogy az
amatőr, de lelkes szaká-
csok kitettek magukért
ezen a napon.
A főzőcskézés során föl-
szálló illatár már önmagá-

ban is jó reklámja volt a
rendezvénynek, és aki en-
gedett orra csábításának,
nem csalódott. A rendező
Gyuri Hal ABC versenyen
kívül, de a közönség köré-

ben osztatlan sikert aratva
mutatta be a filézett halból
és halgombócból főzött
halászléjét. A halgombóc-
ról a darált, előzőleg filé-
zett halat fűszerezik, majd
a halászlében kifőzik.
Szálkamentes, gyerekek is

a szülő aggodalma nélkül
ehetik. A részletes recept
Gyuri halárusnál, tapaszta-
latunk szerint nincsenek
„titkai” a trükkjeit szíve-
sen elárulja.

Eredmények

A zsűri és a szervezők
szakmai fődíját a Cuki-
team nyerte el, kitűnő, ösz-
szetett ételsoruk és hosszú
ideje tartó, egyre színvo-
nalasabb szakmai munká-
jukért.
Halászlé kategóriában Se-
rege Mátyás halászléje
győzedelmeskedett, noha a
zsűri elnöke szóbeli érté-
kelésében kissé sokallotta
a csukát a vegyes halászlé-
ben. Második helyre a
Fokhangyások halászléje
került, a harmadik pataji
Benke Csaba harcsa-ponty
vegyes halászléje lett. Ez
utóbbi két csapat más ka-
tegóriákban is érdemeket
szerzett.
Egyéb kategóriában a Fok-
hangyások az első helyet
nyerték el halas töltött ká-

posztájukkal.
A leginnovatívabb étel cí-
mét a Süti Team nyerte el,
ételük: mézes harcsafilé
zöldséges tésztával tálalva.
Feledhetetlen volt Benke
Csaba pontypaprikása is
túrós csuszával tálalva.
A Gyuri Hal ABC különdí-
ját ebben az évben az Au-
tofernando csapata kapta.
A rendezvény e formájá-
ban nem jöhetett volna lét-
re Romek György és fele-
sége, Romekné Kovács
Krisztinát kezdeményező
szerepe és áldozatvállalá-
sa, valamint a támogató
partnerek, a Vízko Épület-
gépészeti Kft. és a Borko-
fa Kft. együttműködése és
segítsége nélkül. A részt-
vevők hálájukat a jövő évi
ismételt részvételükkel fe-
jezik majd ki leghiteleseb-
ben!

II. Halételek
Főzőversenye
Finom ételek és jó hangulat



Közel öt hónapos hazai veretlen-
ségi sorozata szakadt meg a Már-
ton-csapatnak az augusztus 30-i,
Kiskőrös elleni fiaskóval, de ami
különösen fájó volt a 2–0-s vere-
ségben, hogy a srácok sem szakí-
tották szét az istrángot, minden-
áron való győzni akarásuk köz-
ben.
Pedig a Kőröst mostanában oda-
viszsza vertük a bajnoki találkozó-
ink során, ráadásul a borvárosi ar-
mada két zakóval kezdte az idei
szezont, amíg mi veretlenül vár-
tuk az összecsapást. Éppen ezért
még a legpesszimistább kalocsai

szurkolók sem vártak pontvesztést
a vasárnapi mérkőzésen, ami saj-
nos végül is nem várt vereségbe
torkollott.
Utólag lehet okoskodni, de ha az
elején a néhány helyzetünkből
akár csak egyet is gólra váltunk,
akkor behúzzuk az újabb győzel-
münket, és most nem kesergünk a
KFC meglepő fiaskóján. Az is igaz
viszont, hogy ezen a délutánon
nem volt vezéregyénisége, de ki-
ugró teljesítményt nyújtó játéko-
sa sem a Márton-alakulatnak,
amely a kánikulai melegben szoká-
sos futómennyisége töredékét

nyújtotta a pályán, amellyel csak
szerencsével lehetett volna mérkő-
zést nyerni, vagy akár pontot men-
teni.
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Ilyen hoz-
záállással, ennyi futással nem lehet
mérkőzést nyerni. Igaz, ha az ele-
jén – az első tíz perc végére –, a há-
rom lehetőségünkből egy helyzetet
értékesítetünk, akkor bizonyára
más lett volna a végeredmény is. A
két kapufánkért pedig sajnos nem

jár pont, így a Kőrös megérdemel-
ten nyerte a találkozót.

KFC – Kiskőrös 0–2 (0–2)
150 néző, vezette: Vörös G.
Kalocsa: Antóni – Nasz, Vuits A.,
Szalontai, Jánosi (Pintér) – Vuits
V., Kohány B., Kollár, Dostyicza
(Farkas) – Follárdt (Kárpi), Ko-
hány G. Edző: Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 3-2 a Kalocsa
javára. Gólszerzők: Zorván Sz. 2,
Kun-Szabó.

Nem várt 
vereség

Kalocsai FC – Kiskőrös LC 0–2
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Múlt kedden a tervezett Ka-
locsa-Paks Duna-híd meg-
építésében érdekelt települé-
sek képviselői polgármeste-
rei, valamint a Paks 2 projekt
vezetői, politikai, társadalmi
és gazdasági szereplők, köz-
lekedési szakemberek rész-
vételével tartottak tanácsko-
zást a kalocsai Városházán a
Közlekedési Koordinációs
Központ szervezésében. Be-
mutatták a lehetséges három
helyszínt, az azokra fölvetett
műszaki megoldásokat, és
szó esettt a további ütemezés
várható alakulásáról is.
A három helyszínalternatíva
közül az egyik Ordasnál, a Má-
sik Foktő és Baráka közt, a har-

madik Kalocsa és Bátya közt
volna. Jelen pillanatban a szak-
mai érvek szerint a városunk-
hoz legközelebb eső változat
látszik legésszerűbbnek, és
egyben Kalocsa gazdasági
életének az előmozdításához,
az itt élők kényelemérzetének
javításához is ez a megoldás já-
rulna hozzá leginkább.
A helyszínre és a műszaki
megoldásra vonatkozó lehető-
ségeket a tanulmánytervet ké-
szítő Hegymagas Kft. tárta a
hallgatóság elé. A jelenlévők
szavazhattak a híd legalkalma-
sabbnak vélt helyéről, és a leg-
megfelelőbb megvalósításról.
A véleményeket figyelembe
veszik a további döntések elő-

készítése során. A tanulmány-
terv szeptember közepéig elké-
szülhet, majd a minisztérium
értékeli azt, és döntési javasla-
tot terjeszt a kormány elé. Ott
születik majd végső döntés
helyről és hídszerkezetről
egyaránt.
A továbbiakban a Nemzeti In-
frastruktúra Fejlesztő Zrt. fel-
adata lesz a híd tervezőjének
közbeszerzés útján való kivá-
lasztása. Ez akár már a tél fo-
lyamán megtörténhet. A terve-
zés-engedélyeztetés folyamata
hozzávetőleg egy évet vesz
majd igénybe, azt követheti a
kormány végső döntése a meg-
valósításról.
A hídszerkezetre tett javaslatok

közt van olyan is, amely a
puszta praktikumot és olcsó
megvalósítást tartja szem előtt,

de több kifejezetten attraktív
vázlatterv is bemutatásra ke-
rült. Az egyik terv például a
legnagyobb nyílású híd volna
hazánkban, ha ez a változat va-
lósulna meg.

Baráka alatt lesz az új Duna-híd?

Augusztus utolsó hetében már
mindhárom bajnoki osztály
valamennyi csapata ringbe
szállt a városi kispályás labda-
rúgó-bajnokság őszi etapjá-
ban, amely a hagyományok
szerint nemzeti ünnepünkön,
október 23-án zárul majd az
ünnepélyes eredményhirdetés-
sel.
Az I. osztály eredményei:
Kápolna Söröző – Média Diszkont
Vasudvar 1–2, Zsodo-Car – Sziget-
fok 4–5, Vén Família Reptér Söröző

– DHD Macron 8–0, Svebo-KaloHí-
rek – Dunamenti Juhászok 2–4, Pe-
dagógus – Old 5–0.
A II. osztály eredményei:
Zöld Elefánt – Angyalok 4–5, Nap-
közi Eu-Szipka – Fűszer FC Fajsz 1–
5, Géder Family – Bátyai Öregfiúk
8–1, Iron Made – Focibarátok 10–3
Szeniorok:
Kalo-Transport – Kabuka 3–4,
Nyugdíjas Pedagógus – Homokmé-
gyi Öreg Bikák 5–12, Pyramus Kft.
– Kertváros 3–2, Üveges Team – Pe-
dagógus 2–3.

Beindult a nagyüzem
Kispályás labdarúgás

A Napközi Eu-Szipka alakulata

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. DUNA ASZFALT TVSE 3 3 0 0 14 0 14 9

2. KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK 3 3 0 0 10 3 7 9

3. FADDIKORR KISKUNHALASI FC 3 2 1 0 5 2 3 7

4. KECSKEMÉTI LC KTE SI 2 2 0 0 9 3 6 6

5. SCHIEBER PINCÉSZET BLSE 3 2 0 1 7 10 -3 6

6. KISKUNMAJSA FC 3 1 1 1 8 5 3 4

7. KALOCSAI FC 3 1 1 1 6 6 0 4

8. KUNSZÁLLÁS SE 3 1 1 1 6 7 -1 4

9. JÁNOSHALMI FC 2 1 0 1 3 3 0 3

10. KECEL FC 3 1 0 2 10 11 -1 3

11. KISKŐRÖS LC 3 1 0 2 3 5 -2 3

12. SOLTVADKERTI TE TRMX 3 0 1 2 2 7 -5 1

13. BÁCSALMÁSI PVSE 3 0 1 2 1 6 -5 1

14. HARTA SE 2 0 0 2 3 6 -3 0

15. ÁGI NEKTÁR AKASZTÓ FC 3 0 0 3 3 16 -13 0

A bajnokság állása
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Pénteken a Neoton, szom-
baton a Karthago lesz a fő
fellépő a Paprikafesztivál
kínálatában, a gyerekeknek
szombat délután a Kolom-
pos együttes zenél majd.
Lesz gasztrorekord-kísér-
let, számos kiállítás nyílik,
több településről érkezik
kulturális delegáció, közü-
lük Paks lesz a díszvendég.
A pénteki Egészségkaraván
keretében – a népszerű
egészségnapokhoz hasonló-
an – változatos programok-
kal kísért szűrővizsgálatok
várják az érdeklődőket, és
kivételesen ekkor tartják a
Paprikafutást is. A megszo-
kott kísérő programok,
kézműves és kirakodóvá-
sár, néptánc gála is megtar-
tásra kerülnek, az iparcikk-
piacnál vidámpark várja
majd a fesztiválozókat.

Péntek:
Egészség-
karaván

Pénteken megyei Egészség-
karaván érkezése határozza
meg a fesztivál első napjának
programját. A Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat pá-
lyázati programja keretében

egészségügyi szűréseket vég-
ző szakemberek járják végig
megye településeit, amihez
egészséges ételkóstolók, a
gyerekeknek kézműves fog-
lalkozások, valamint sport-
rendezvények kapcsolódnak,
így futóverseny is. Mivel ez
utóbbi kötelező pályázati
elem, így most a szokásoktól
eltérően, az Egészségkaraván
keretében kerül sor a Papri-
kafutásra. A mezőny 16
órakor indul a Kubikus
parkban, nevezni a verseny
előtte lehet a helyszínen,
15 óra 15 perctől.

Paprikás
Ételek Főző-
versenye

A már megszokott módon
szombaton lesz az ünnepé-
lyes megnyitó ceremónia,
paprikalovag-avatással, és az
elmaradhatatlan néptáncbe-
mutatókkal, miközben a főző
helyszíneken már javában
készülnek majd az ételek. Az
eredményhirdetést délután fél
öttől fél hatig tartják.
A verseny a korábbi években
kialakult rend szerint folyik
majd. Jelentkezhetnek baráti
társaságok versenyen kívül is,

természetesen az adott szabá-
lyok betartásával. Emellett
újra, immár másodszor meg-
rendezésre kerül a Szürke-
marha pörköltfőző Verseny
is, a tavalyihoz hasonló felté-
telekkel. A jelentkezéshez
szükséges dokumentumokat
a http://kalocsaipaprikafeszti-
val.hu/ oldalon találhatják
meg, majd onnan letölthetik.
Ugyanott minden fontos tud-
nivalóról is tájékoztatás kap-
hatnak az érdeklődők.

Rekord-
kísérlet

Szintén hagyomány, hogy a
paprikás ételek seregszemlé-
jéhez valamilyen rekordísér-

let is társul. Idén már látvá-
nyosságnak sem lesz utolsó,
amikor 2015 töltött paprika
fő majd egyhatalmas, a cél-
nak megfelelően átalakított,
illetve előkészített edényben.
Erre az alkalmatosságra azért
lesz szükség, mert a töltött
paprika könnyen összetöri
szétnyomja egymást, márpe-
dig meg kell, hogy tudják
számolni a 2015 darabot!

Kiállítások,
zene, tánc

A rendezvény díszvendége
Paks városa. A város átfogó
településtörténeti kiállításon
mutatkozik majd be a kalo-
csai közönségnek az egyik
rendezvénysátorban. A Fajszi
Kishalász Egyesület standján
berendezett tárlaton halászati

eszközökkel, módszerekkel
ismerkedhetünk. A Viski Ká-
roly Múzeumban a kalocsai
Szent István Gimnázium 250
éves fönnállásának alkalmá-
ból nyílik az iskola történetét
bemutató kiállítás. A megnyi-
tó szombaton 11 órakor lesz.
A díszvendég Paks mellett
Szekszárdról, Mohácsról is
érkezik delegáció. Előbbi
képviseletében a Muslinca
férfikar bordalokkal érkezik,
az utóbbi települést a busók
képviselik majd. Paksról a
néptánc és modern tánc terén
is tevékenykedő Tűzvirágok
tánccsoport műsora is bemu-
tatkozik.
A zenei kínálat húzónevei a
Neoton és a Karthago együt-
tes lesz, de a kicsiket valószí-
nűleg a Kolompos együttes
húzza majd oda a színpad-
hoz leginkább. Szombat
déltől a „Daloló házior-
vos”, dr. Fehér Eszter éne-
kel majd nótákat a finom
ebéd mellé.
Két hét múlva jön tehát
újra városunk legnagyobb
ünnepe.

Paprikát bele!

Neoton és Karthago a
Paprikafesztivál sztárjai 
Várják a főzőveseny nevezőit!

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. Kalocsai Üzemmér-
nöksége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 

2015. szeptember 02 – 
szeptember 07 -ig 

ivóvízhálózat fertőtlenítési 
és mosatási munkákat végez 

Bátya – Fajsz – Dusnok  helységekben.

Fenti időszakban a víz minőségének romlásával, idősza-
kos vízhiánnyal és nyomás-csökkenéssel kell számolni,
valamint az ivóvizet klórtartalma miatt csak korlátozott
felhasználásra javasoljuk. Ivóvízszükségletüket az eset-
leges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtá-
rolással szíveskedjenek biztosítani.”

Ivóvízhálózat
fertőtlenítés

Augusztus 28-án dr. Svébis
Mihály főigazgató intézmé-
nyi értekezlet keretében, egy
gyönyörű virágcsokor át-
nyújtásával köszönte meg a
nyugdíjba vonuló dr. Vadász
Máriának, a Kalocsai Szent
Kereszt Kórház főigazgató-
helyettesének sikeres munká-
ját, az  intézmény megmenté-
se érdekében tett erőfeszíté-
sét,  a kórház fejlődő pályára
állítását. A főigazgató egyben
bemutatta  a kecskeméti me-
gyei kórházból érkező dr.
Mócza György főorvost, akit
a kórház  vezetésével bízott
meg.

Dr. Svébis Mihály méltatásá-
ban kitért arra, hogy dr. Vadász
Mária rendkívül nehéz hely-
zetben állt az intézmény élére,
vezetése alatt  a csőd közeli
helyzetből stabilizálódott a kór-
ház gazdálkodása. Vissza állí-

tották a gyermekosztályt, kor-
szerűsödött a kórház struktúrá-
ja és  új orvosok érkeztek. Szá-
mos sikeres pályázat indult és
fejeződött be, ezen erőfeszíté-
sek nagyban hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a nagy múltú kalo-
csai kórház immár biztos anya-
gi és szakmai alapon tekinthet
a jövőbe. 
A főigazgató egyben bemutatta
Mócza György főorvost, aki
szeptember 1-jétől bízott meg a
kórház vezetésével. Mint el-
hangzott, alapos tájékozódás
után  dr. Mócza Györgyöt tart-
ja a legalkalmasabbnak a fő-
igazgató-helyettesi feladatok
ellátására. Miután dr. Mócza
György  köszöntötte az intéz-
ményi értekezlet résztvevőit,
azt ígérte, rövid időn belül
konkrét vezetői elképzeléseit is
ismerteti.

Dr. Vadász Mária felszólalá-

sát szó szerint közöljük:
„Mindenekelőtt a kinevező
egykori önkormányzat képvi-
selőinek köszönöm, hogy kine-
vezésemmel bizalmat szavaz-
tak személyemnek és annak a
programnak, melyet a kalocsai
kórház megmaradása, fejlődé-
se érdekében nyújtottam be, és
elkötelezettséggel igyekeztem
vezetői munkám során megva-
lósítani. 
A kihívás nem csak a konszoli-
dált működés és a gyógyító el-
látások fejlesztése volt, de meg
kellett harcolni a kórházért kí-
vül és belül is.
Köszönet illeti az egykori és a
jelenlegi országgyűlési képvi-
selőket, dr. Semjén Zsoltot és
Font Sándort, akik töretlenül
hittek a kórház létjogosultságá-
ban és támogatták, támogatják
törekvéseinket. 
Az integrációs folyamat 2013-
ban már konszolidáltabb körül-
mények között érte kórházun-
kat, de még számtalan teendő

maradt.
Köszönet a Bács-Kiskun Me-
gyei Kórház vezetésének, hogy
az integráció megvalósulását
követően mindent megtett a
fejlesztési források megszerzé-
séért, a kórházi infrastruktúra
megújulásához szükséges beru-
házás megindításáért. Kívá-
nom, hogy sikerrel befejeződ-
jön és a kórház egyre javuló fel-
tételek között szolgálhassa a
térség mintegy 70 000 lakosát.
Köszönetet mondok mindazon
munkatársaimnak, akik egye-
tértettek a kórház jövője érde-
kében kitűzött célokkal, végig
együttműködőek és lojálisak
voltak, akik partnerek voltak az
innovatív megoldások megva-
lósításában. Kiemelten szeret-
ném a Főorvosi Kar és a veze-
tőtársak támogató munkáját
megköszönni. 
Kórházunk neve: Szent Ke-
reszt, hűen tükrözi mindennap-
jaink, a jelen és jövő küzdelme-
it a szolgálatba állók számára.
Őszintén bízok benne, hogy ezt
a nemes szolgálatot hittel és
odaadással fogják folytatni be-
tegeink, és a járás lakossága ér-
dekében.
Jómagam 40 évi szolgálat, 30

évi főállású egészségügyi veze-
tői, ebből 15 év főigazgatói
poszton betöltött munka után
köszönök le és vonulok nyug-
díjba, de ez nem jelenti azt,
hogy feledésbe merül a hivatá-
som, ezért akik úgy érzik majd,
hogy segíteni tudok valamiben
azok megtalálnak. Jó szívvel
ajánlom fel akár emberi, akár
szakmai segítségemet a továb-
biakban is.
Az új főigazgató helyettesnek
nagyon sok sikert és jó egész-
séget kívánok az előtte álló fel-
adatokhoz.
Kedves Kollégák! Kedves Ve-
zető Társaim! Kedves Munka-
társak!
Köszönöm a munkátokat, a
munkájukat. Kérem, higgye-
nek a kalocsai kórház jövőjé-
ben, és végezzék felelősségtel-
jesen, magas szakmai színvo-
nalon a beteggyógyítást és ne
feledjék, hogy a tenger is csep-
pekből áll, és milyen hatalmas
erő lakozik benne.
Mindenkinek kívánok munká-
jában és magánéletében sikere-
ket, örömöket és jó egészséget!

Tovább, előre, 
Szent Kereszt Kórház!”

Köszönetnyilvánítás 
dr. Vadász Máriának
Bemutatták az új főigazgatót
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A korábban a Dunapataji Taka-
rékszövetkezet kalocsai fiókjának
helyet adó, Szent István király út
21. szám alatt álló, műemlék jellegű
épület átalakítása révén, pályázati
forrás bevonásával létrejövő Pilvax
Kávéház és Panzió borpincével,
konferenciateremmel és kerékpár-
kölcsönzővel is rendelkezik majd,
és 16 kétszemélyes szobája révén
25%-kal nő Kalocsa kereskedelmi
szálláshely kapacitása. Ez kedvező-
leg hathat a térség turisztikai látvá-

nyosságok, programok látogatott-
ságára is.
A Pilvax Kávéház és Panzió Kalocsa
szívében a Dél-Alföldi Operatív
Program keretéből, az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap segítségével
valósul meg. Az új turisztikai ven-
déglátóegység a Civis Core Invest
Kft. által a DAOP-2.1.2-12-2012-
0023 azonosítószámú, „Pilvax Kávé-
ház és Panzió kialakítása Kalocsa szí-
vében” című projektre elnyert
166.965.932 forintnyi támogatás se-

gítségével – 70%-os támogatási in-
tenzitás mellett – összesen
238.522.760 forintból kerül kialakí-
tásra – írja a Civis Core Invest Kft.
múlt szerdai sajtóközleményében.
A panzió 16 szobája közül egy aka-
dálymentes lesz. A befejezéséhez kö-
zeledő Kalocsa Szíve Program és a
vele összhangban álló szálláshelyte-
remtő beruházás egymást segítve já-
rulhat hozzá a turizmus fellendítésé-
hez, látogatószám és a vendégéjsza-
kák számának növeléséhez.

Valószínűleg a Paksi Atomerőműben
éveken belül megkezdődő fejlesztés
is növeli majd a minőségi szálláshe-
lyek iránti igényt, különös tekintettel a
Kalocsa-Paks Duna-hídra, amely je-
lentősen javítja városunk és térsége
részvételi esélyét a munkálatokban.
Ugyanakkor az elsődleges cél a turiz-
mus igényeinek kielégítése és a szol-
gáltatási színvonal növelése. E téren
már jelenleg is helyhiány mutatkozik
a városban és térségében a minőségi
szálláshelyek tekintetében, és a nem-
sokára elkészülő turisztikai látvá-
nyosságok, kiemelten a Főszékesegy-
ház rekonstrukciójának a lezárulása
után várhatóan a turisztikai szállás-
igény is nőni fog.

Patinás 
épület

A Pilvax Kávéház és Panziót befo-
gadó épület 1820 körül klasszicis-
ta stílusban épült, földszintes, la-
kóház. A XIX. században az érse-
ki uradalom szolgálatában álló
Szabó család tulajdonában állt,
majd még ugyanannak a század-
nak a végén a főkáptalani urada-
lom vásárolta meg, szolgálati lakás
céljára. Sokáig lakott itt Simig Re-
zső uradalmi jószágkormányzó, a

kalocsai Önkéntes Tűzoltóegylet
alapító főparancsnoka, ezért Simig
házként is szokták emlegetni.
A közel 200 éves műemlék lakó-
ház megmentésének egy lehetsé-
ges formája valósul meg azzal,
hogy a leromlott állagú épület ér-
tékeit megtartva, a XXI. század
igényeinek megfelelően kiegészít-
ve első osztályú panziót hoznak
benne létre.
A Pilvax Kávéház és Panzió építé-
si munkálatai 2015 májusában in-
dult a belső épületek bontásával.
Most egy teljesen új épületszárny
kerül kialakításra, már a falazásnál
tartanak az építők. A projekt vár-
hatóan az év végéig lezárul.

Épül a Pilvax Kalocsán
Minőségi szálláshelyek és 
kávéház extrákkal a belvárosában
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Az általános iskolások er-
délyi kirándulásával kap-
csolatban dr. Angeli Gab-
riella, az önkormányzati
kommunikációért felelős
képviselő tájékoztatta la-
punkat.
Diákjaink erdélyi tanulmá-
nyi útját már évek óta a
„Határtalanul” pályázat ke-
retében szervezi a KLIK
Kalocsai Tankerülete és
Kalocsa Város Önkor-
mányzata. E pályázat a ta-
nulók kirándulásának szál-
lás- és útiköltségére adható
be. Noha az általános isko-
lák működtetői az önkor-
mányzatok, a fenntartójuk
a KLIK, így az oktatási fe-

ladat is az övék, az ő fel-
adatuk a kirándulás meg-
szervezése, és a szükséges
pályázatok megírása és a
költségek nagyobb részé-
nek, a szállás- és utazási

költségeknek a 70-80 %-
ának viselése. Ebbe nem is
szeretnénk beavatkozni, hi-
szen a pályázatot minden
évben az általános iskolák
főigazgatója, igazgatói ír-
ják, és a tankerület nyújtja
be az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Támo-
gatáskezelőjéhez. Az Ön-
kormányzat az utazó tanu-
lók családjainak terheit, a
belépőjegyek, a biztosítás
és napi háromszori étkezés
költségeit vállalja át.
Általában már tavasszal ki-
írják a pályázatokat, de
idén mintegy kéthónapos
csúszással hirdették meg a
„Határtalanul” pályázatot.

A korábbi években az elbí-
rálás július-augusztusban
megtörtént, és ekkor kötöt-
ték meg a támogatási szer-
ződéseket is. Ám idén a pá-
lyázat késői kiírása miatt
az elbírálás is hosszabbra
nyúlik, így a nyertes pályá-
zatok kihirdetése és a tá-
mogató nyilatkozatok
megérkezése is ősszel vár-
ható. A pályázat kihirdeté-
sét ebben a tanévben is
meg kell várni, ezért nem
oldható meg a diákok szep-
temberi utazása. Előzete-
sen arról tájékoztatták ön-
kormányzatunkat, hogy áp-
rilis 11 és 18-a között lesz
megszervezhető a kirándu-
lás, mert az erdélyi isko-
lákban, ekkor van szünet
így a kollégiumi szállást
tudják biztosítani. A kirán-
dulók létszáma 180-190 fő,
úti cél a korábbi gyakorlat
szerint, a szálláshely, Szé-
kelyudvarhelyen vagy Szé-
kelykeresztúron lesz.
Az önkormányzat megte-

hetné, hogy a teljes erdélyi
tanulmányút költségeit ki-
fizeti, és a kirándulást
megszervezi. Amíg nem
volt „Határtalanul” pályá-
zat, és az alapfokú oktatás
városi feladat volt, meg is
tettük. Most is felajánlot-
tuk, hogy Kalocsa Város
Önkormányzata elő- vagy
megfinanszírozza az uta-
ztatás és a szállás költsége-
it. Ezzel azonban ellehetet-
lenítenénk a pályázatírók
munkáját.
Önkormányzatunk a jövő-
ben is támogatja diákjaink
erdélyi tanulmányútját, és
vállal minden olyan költsé-
get, amelynek kifizetésével
nem sérti mások érdekkö-
rét. Továbbra is segítünk
utazó tanulóink családjai-
nak azzal, hogy a tanulmá-
nyút idejére finanszírozzuk
gyermekeik biztosítását,
belépőjegyeit és étkezését.-
Nyilatkozta lapunknak dr.
Angeli Gabriella önkor-
mányzati képviselő

Tavasszal lesz az erdélyi 
tanulmányi kirándulás
Dr. Angeli Gabriellát kérdeztük!

A hagyományokat követve az au-
gusztus 20-án délelőtt a Városháza
dísztermében tartott ünnepi testületi
ülés keretében adták át városunk ki-
tüntetéseit és szakmai elismeréseit.
A helyi kötődésű személyiségekről el-
nevezett díjak sorsáról az önkor-
mányzati testület július 30-ai ülésén
határozott. Döntésük értelmében kö-
zülük kettő, a Kalocsa Városért –
Csáky Imre Díj és a Kalocsa Város
Polgármesterének Kitüntető Díja idén
nem került kiadásra.
A díjazottak a pályájukat ismertető,
elismerő szavak után oklevelet és mű-
vészi kivitelű bronz plakettet vehettek
át dr. Bálint József polgármestertől.
Az ünnepi testületi ülés végén az egy-
begyűltek koccintottak a díjazottakra,
és az ünnepre.

A tizenegy 
díjazott:
Kalocsa Város Ifjúságának Neve-
léséért – Dreisziger Ferenc Díj:
Keleti Sarolta tanár; több évtizedes
tanári és vezetői munkájáért. 
Kalocsa Város Tudományos Mun-
káért – Tóth Mike Díj: dr. Lakatos
Andor érseki levéltáros; Kalocsa
város történetének kutatásáért és
tudományos munkájáért.
Kalocsa Város Népművészetéért –
Király Ilus Díj: Kákonyi László
néptáncos; a kalocsai néptánc ha-
gyományainak ápolásáért és a Pi-
ros Rózsa Táncegyüttes vezeté-
séért.
Kalocsa Város Művészetéért –

Haynald Lajos Díj: Kiss István
művésztanár; a város művészeti
életének szervezéséért.
Kalocsa Város Közművelődéséért
– Cziráki Imre Díj: Tamás László
könyvtárigazgató; kiemelkedő
könyvtárosi munkájáért, kulturá-
lis programok szervezéséért.
Kalocsa Város Közszolgálatáért –
Bozsó Ferenc Díj: dr. Lakatos Ist-
ván nyugalmazott bíró; több évti-
zedes igazságszolgáltatásban vég-
zett munkájáért, valamint a Kék
Madár Alapítványban végzett
szervező tevékenységéért.
Kalocsa Város Egészségügyéért –
Ilk Viktor Díj: dr. Deák Zoltán fő-
orvos; több évtizedes példamuta-
tó és kiváló szakmai, gyógyító
munkájáért.
Kalocsa Város Gazdaságáért –
Vidats István Díj: a város Szirá-
ki Szilárd; a városban végzett ki-
emelkedő gazdasági tevékenysé-
géért.
Kalocsa Város Sportjáért – Vatai
László Díj: dr. Rigó József; a vá-
rosi asztalitenisz szakosztály meg-
szervezéséért, vezetéséért, ered-
ményes működtetéséért. 
Kalocsa Város Szociális Munká-
ért Díj: Sántha Béláné; a városban
lelkiismeretesen, nagy empátiával
végzett szociális tevékenységéért.
Kalocsa Város Ifjúsági Díj: Grek-
sa Zsófia ifjúsági polgármester; a
város ifjúságának szervezéséért és
a Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzatban végzett munkájáért, a
városi sportesemények szervezé-
séért.

Idén először:
Kalocsai Kultúra
Mecénása-díj

Az augusztus 21-én a sétálóutcában
középkori külsőségek közt adta át dr.
Bálint József polgármester a Kalocsa

Kulturális Központ és Könyvtár által
idén alapított díjakat. Az elismerése-
ket minden évben az államalapítás
ünnepéhez kapcsolódóan adják majd
át, olyanoknak, akik a város kulturá-
lis életének fölpezsdítéséért tettek so-
kat, vállaltak áldozatot.
A díjnak arany, ezüst és bronz foko-
zata mellett minden évben külön elis-
merésben részesül a legnagyobb
pénzügyi támogató.

A díjazottak:
A Kalocsai Kultúra Mecénása-díj
bronz fokozata: Etzenhauzer Konrád,
aki a szállítmányozás területén segíti
kitartóan a várost. 
A Kalocsai Kultúra Mecénása-díj
ezüst fokozata: Németh József sza-
kács, az augusztus 21-ei királyi va-
csora készítőjéhez, és számos városi
rendezvény aktív szervezője.
A Kalocsai Kultúra Mecénása-díj
arany fokozata: Szallár Károly, a kö-
zeli bakodpusztai turisztikai és ven-
déglátó komplexum irányítója. A díjat
a nevében Csánki Ottóné vette át. 
A legnagyobb pénzügyi támogatónak
járó díszes emlékszobrot a Paksi
Atomerőmű kapta. Az elismerést a
vállalat üzemviteli igazgatója, 
Cziczer János vette át.

Átadták a városi 
kitüntető díjakat
Kultúra mecénása díjak először

Négy napirend alatt is in-
gatlanokra érkezett ajánla-
tokról tárgyalt a testület
múlt szerdai ülésén. Há-
rom már másodszor került
terítékre, az egyik most
zöld utat kapott. A másikat
egyelőre elnapolták, a har-
madikat elutasították. To-
vábbi tíz olyan ingatlan
megvásárlására irányuló
ajánlatot is elutasított a tes-
tület, amely az ipari park-
ra kiírt ingatlanértékesíté-
si pályázatra érkezett.
Az újra pályázó magánsze-
mély egy jelenleg kihasználat-
lan iskolaudvar-részt, az egy-
kori Szőlőkközi Iskola telké-
nek szélső sávját kívánta meg-
vásárolni. A terület és az ingat-
lan későbbi hasznosíthatósá-

gának megőrzése végett aján-
latát elutasították.
A Grieg Kft. viszont megkap-
ta a szintén már másodszor
kért két üres telket a reptéri la-
kótelepen, amelyeken gará-
zsokat szeretne építeni. Ko-
rábban azonos feltételek mel-
lett ajánlatát elutasították, és
Kinyóné Lakatos Melindát, a
körzet képviselőjét azzal bíz-
ták meg, hogy mérje föl a la-
kossági igényeket. A képvise-
lő informális tájékozódása so-
rán a garázst igénylő, megvá-
sárolni, bérelni szándékozó la-
kosokkal találkozott, de ellen-
vetéssel nem, így a testületet
az előterjesztés támogatására
bíztatta. A javaslat meg is kap-
ta a szükséges többséget, így a
Kft. megépítheti a garázsokat.

Tíz ajánlat:
elutasítva

Az egyik napirendi pontban
tíz ingatlanra tett ajánlatról is
tárgyaltak, amelyek a június
elsején az ipari parki ingatla-
nok értékesítésére kiírt pályá-
zatra érkeztek. Ezek az aján-
latok egy vállalat és két ma-
gánszemély vásárlási szándé-
kát jelezték – előbbi kettő
egy-egy, az utóbbi nyolc te-
lekre tett ajánlatot –, ám egy-
től-egyig egyhangúlag eluta-
sították őket, noha területek-
re kapott értékbecsléssel ösz-
szevetve volt több olyan terü-
letegység is, amelyre az aján-
lattevő magasabb árat ígért.
Összességében azonban el-
lentétes tendencia mutatko-
zott: az ajánlatok összege 22
millió forint, a becsült értéke-
ké mintegy 30 millió volt.
Sem a pénzügyi, sem a gaz-
dasági bizottság nem támo-
gatta az előterjesztés megsza-
vazását, a föléígért telkek ese-
tében sem, és mivel ezzel az
állásponttal az ellenzék is

egyetértett, rövid idő alatt,
tényleges vita nélkül, egy-
hangúlag döntöttek az ajánla-
tok elutasításáról.

Lesz-e rak-
lapüzem?

Az egyik ipari parki terület-
re a pályázattól függetlenül
érkezett ajánlat. A megcél-
zott területre korábban a
Vén Família Kft. tett ajánla-
tot, a mostanival azonos fel-
tételekkel és célmegjelölés-
sel. Raklap és egyéb fater-
mékek gyártására vásárolná
meg a területet az új vevő, a
Rozifa Kft. is. E kérdésben
azonban nem tudtak dűlőre
jutni a képviselők. Az ellen-
zék a területek várható ér-
téknövekedése miatt is
odázná az eladást, a telkek
értékesítése előtt azok köz-
művesítését is sürgették,
hogy ipari parki ingatlanok-
hoz méltó területeket érté-
kesíthessünk, annak megfe-
lelő áron. Kevesellték a
szerződésbe tervezett garan-

ciákat – a tevékenység tény-
leges megkezdése három
éven belül és négyéves visz-
szavásárlási garancia – és új
jogtechnikai eszközöket is
javasoltak bevetni az esetle-
ges spekulációs szándékok
kivédésére. A telek tíz éven
belüli továbbértékesítése
esetén szintén kikötnék az
önkormányzat szerződött
áron való elővásárlási jogát.
Bolvári Ferdinánd a megte-
remtendő munkahelyek szá-
mára való utalást és az erre
irányuló garanciák kialakí-
tását sürgette. E célból az
ajánlattevővel további tár-
gyalások kezdeményezését
javasolta.
Az e téren szkeptikus pol-
gármester végül engedett a
patkó két oldalán ülő, de e
kérdésben egyetértő képvi-
selőknek, így nem bocsátot-
ta szavazásra a határozatot,
hanem annak a következő
testületi ülésig történő elna-
polásáról, és a vállalkozás-
sal való kapcsolatfölvétel
szándékáról szavaztatott,
ami egyhangú támogatást
kapott a testülettől.

Önkormányzati 
ingatlanügyek
Majd egy tucat ajánlatot 
elutasított a grémium


