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ujsag
KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT

Elfogták a
gyilkosság
miatt körözött Sz. Pált

MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN

Új helyen a
Központi
Röntgen és a
Tüdőgondozó

(7. oldal)

Zárul a gimnázium
fölújítása
Idén már olcsóbb
lesz a téli rezsi

(3. oldal)

(2. oldal)
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Apróhirdetések

Zárul a gimnázium fölújítása
Idén már olcsóbb lesz a téli rezsi
Már a nyáron nagy erőkkel
láttak hozzá a 250 éves
fennállását emlékévvel és
sok programmal ünneplő,
nagy múltú Szent István
Gimnázium patinás épületegyüttesének energetikai
korszerűsítéséhez, amely
már a célegyenesbe fordult:
heteken belül le is zárulhat
a beruházás.
A közel félmilliárdos uniós
pályázat keretében korszerűsítették a Csokonai és a Zöldfa utca Óvodák épületeit is,
amely munkálatokkal tavasszal, nyár elején végeztek a
kivitelezők. A gimnáziumnál
folyó munkálatokat a nyár

végén kezdték meg.
Régen megfogalmazott igény
volt az épület korszerűsítésére, mivel az elavult fűtő és
hőszigetelő rendszerek miatt
az épület fenntartási költsége
nagyon magas volt. A jubileumi évfordulón az elmúlt negyed évezred mellett az épület megújítását is ünnepelhetik.
Az épülte felújítása ugyan
nem teljes körű, de hatalmas
előrelépést jelent az eddig
még eredeti, utólagosan sem
hőszigetelt nyílászárókkal ellátott, külső szigeteléssel nem
rendelkező falak és födémek
határolta épületben.

Most a padlásfödém és a teljes homlokzat hőszigetelést
kap, a nyílászárókat részben
kicserélik, részben javítják,
korszerűsítik, és új, kondenzációs gázkazánokat is fölszerelnek. A közbeszerzés a
nyári hónapokban zárult, ez
után kezdődhetett a kivitelezés. Elsőként az udvari homlokzatokat, azok nyílászáróit
cserélték korszerűekre és az
ottani falburkolatokat újították meg. E munkálatok mostanára le is zárultak. Jelenleg
ugyanezek a munkák a Hunyadi utcai épületszárny utcafrontján zajlanak. Itt az örökségvédelmi szempontok miatt megmaradnak az eredeti,
immár muzeális ablakok, de

Felhívás a város
karácsonyfájának
felajánlására
Felkérjük azon kedves kalocsai lakosokat, akiknek 3,5
méternél magasabb fenyőfájuk van, és szívesen
felajánlanák a városnak, jelezzék a Kalocsa Kulturális
Központ és Könyvtár e-mail
címén: kalokultura@kalo-

csa.hu vagy a 78/600-777-es
telefonszámon.
A felajánlásokat 2015. november 16-ig fogadjuk!
A fát kivágással, tereprendezéssel térítésmentesen elszállítjuk, és a Sétálóutcában
állítjuk fel.
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új, hőszigetelő ablakszárnyakat építenek be. A gépészeti
felújítások során termo-szabályozó szelepeket építettek
be, és már megtörtént a kazáncserén is. Ami hátravan
még: a padlásfödém hőszigetelése.
Ezek alapján a pályázatban
előzetesen meghatározott ütemezés tarthatónak tűnik – derült ki Boromisza Viktornak,

INGATLAN

ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ
a műszaki és városüzemeltetési osztály vezetőjének a sajtó számára adott tájékoztatásából, így a beruházás befejezésének tervezett október
végi időpontjára ténylegesen
lezárulhat az építkezés.

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

MEGHÍVÓ
Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt
Kiss Gy. Csaba egyetemi
tanár „ Budapest-Zágráb:
oda és vissza” és „ Budimpešta-Zagreb s
povratnom kartom” címmel, magyar és horvát
nyelven megjelent
könyveinek, 2015

október 28-án (szerdán) 17
órakor kezdődő bemutatójára a Kalocsai Kortárs
Művészet Klubba (Tomori u. 34).

KALOCSÁN, söröző lakással
együtt eladó Tel.:
0630/967-4780 (keretbe)
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 Petőfi S. utca
143. szám alatti, 3 szobás
családi ház áron alul eladó.

I.ár: 4,3 MFt. Tel.:
0620/296-7363
KALOCSÁN egyedi kialakítású hangulatos családi ház,
eladó. Tel: 0620/ 334 3489
KALOCSÁN, elcserélném 2
szoba összkomfortos, 70
m2-es, belvárosi lakásomat,
40 m2-es kiemelt pincével,
nagy garázzsal, külön bejárattal, jó állapotú kertvárosi
családi házra, értékegyeztetéssel. Tel.: 0670/297-8404
KALOCSÁN, a Széchenyi lakótelepen, egyedi kialakítású, 2 szobás lakás, a 3.
emeleten, eladó. Téglaépületben, teljesen felújított,
beépített konyhabútorral,
fürdőszobában kád és zuhanyzó is van, reális áron,
eladó vagy családi ház csere is lehetséges, megegyezés szerint. Azonnal beköltözhető. Tel.: 0630/ 3125274
KALOCSÁN, 2,5 ha szántóföld eladó. Tel.: 0678/600597
KALOCSÁN, a Vörösmarty
u. 152. sz. alatti szép állapotú ház eladó. Ár:
14.800.000 Ft., érd.: 06/30

554-9441.
KALOCSÁN, az Alkotás útján
37 nm2,1 szobás, földszinti
lakótelepi lakás eladó. Tel:
0620/772-0916
INGATLAN VIDÉK
FOKTŐN, a Fő utca 19. szám
alatt, családi ház eladó.
I.ár.: 5,8 MFt. Tel.:
0670/410-7643, 0670/3336027
NEGYVENSZÁLLÁSON,
családi ház eladó nagy kerttel! Érd: 0678/462-685,
0630/401-1356
HOMOKMÉGYEN, két generációnak is alkalmas családi
ház tehermentesen eladó
vagy bármilyen lehetőséggel elcserélném. Garázzsal
és melléképületekkel. Ár:
6,5 MFt. Èrd.: 0620/5870283
BÁTYA, Ady E. u. 7.sz. alatti,
tetőtér beépítéses családi
ház, eladó. Érd:
+3620/5480-626
SZAKMÁRON, 2 szobás, fürdőszobás kis ház eladó.
Érd: 70/4595461.
SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingatlanközvetítő Iroda Kalocsán a

Városház utcában. Látó
Endre Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk
kedves ügyfeleinket!
Gyógyászati és Masszázs központ Uszoda! Nyitva tartás: minden nap 8:0019:30, kedd: zárva. Bővebb
információ és bejelentkezés
a 0620/562-2060 telefonszámon,
VEGYES
Veterán Pannónia motorkerékpár, egyező váz és motorszámmal olcsón eladó. Ár:
35.000 Ft. Tel.: 0670/2507501
Diót és kökényt vásárolnék!
Telefon: +3670/4244-550
UNION riselinező varrógép
asztallal együtt eladó! Ár:
6.000 Ft. Tel.: 0630/3419121

gary.webnode.hu 635
Ft/min, 0620 910 4517

A Corona Pizzériába
konyhai kísegítő-takarítót
keresünk részmunkaidőre.
Jelentkezni a pizzériában a
Búzapiac téren lehet.
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

MUNKA
Kisebb kőműves munkákat és
burkolást vállalok. Tel.:
0620 /322-8195
Otthon végezhető munka! CD
lemezek csomagolása stb.
Érd: 0690 60-36-07
(http://audiopress-hun-

Horvát
Önkormányzat
Kalocsa

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. Otóber 30.
Lapzárta: 2015. Otóber 26.
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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.
Okt. 01-04.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/462-232
Okt. 05-11.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992
Okt. 12-18.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/462-232

FOGORVOS
Okt. 03-04. 09:00-12:00: Dr. Juhász Katalin
Tel.: 0678/465-254
Okt. 10-11. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226
Okt. 17-18. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló Tel.: 0678/462-534
Okt. 23-24-25. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva
Tel.: 0678/461-906
VÉRADÓNAPOK
Október 05.12:00-14:00: Budamobil, Kalocsa, Homokgyõr 33.
Október 12. 09:00-12:00: Piaccsarnok,
Dunapataj, Ordasi u.9.
Október 19. 09:00-11:00: Mûvelõdési ház,
Homokmégy, Kossuth u. 13.
Október 19. 12:00-14:00: Mûvelõdési ház,
Öregcsertõ, Kossuth u. 115.
ÁLLATORVOS
Okt. 04-05.: Dr.Kunvári Zoltán, Miske, Fõ u. 15.
Tel.: 0670/310-9675
Okt. 10-11.: Dr. Török Lajos Kalocsa, Budai
Nagy A. u. 25. Tel.: 0630/943-4005,78/461-582
Okt. 23-24-25.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa,
Nagy Jenõ u. 22.Tel.: 0630/3380976
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
- 1 fõ ács-állványKalocsa:
ozó
- 1 fõ pultos
- 3 fõ segédFajsz:
munkás
- 1 fõ élelmiszer
- 1 fõ fuvarszcsomagoló
ervezõ
- 1 fõ nemzetközi - 1 fõ szárítóüzem
gépkezelõ
tehergépkocsi- 5 fõ betanított
vezetõ
gépkezelõ
- 3 fõ hentes
- 3 fõ húsipari
Császártöltés:
segédmunkás
- 2 fõ tehergépkoc- 2 fõ bolti eladó
si-vezetõ
- 1 fõ kártevõirtó
Dusnok:
- 6 fõ gépi varró
- 1 fõ nõi-ruha sz- 1 fõ takarító
abó
- 2 fõ kõmûves
- 2 fõ nõi-ruha
- 1 fõ terápiás
készítõ
segítõ
- 2 fõ értékesítõ
- 1 fõ gépbeállító Foktõ:
- 4 fõ épületlakatos
takarító
Harta:
Hajós:
- 1 fõ karosszéria - 1 fõ számítógép
karbantartó és szlakatos
ervizes
- 5 fõ hegesztõ
- 5 fõ lakatosipari
A Nemzeti Foglalsegédmunkás
koztatási Szolgálat
- 1 fõ alkatrészállásajánlatairól a
értékesítõ
www.munka.hu
- 1 fõ autószerelõ weboldalon tájékoSolt:
zódhatnak. Tel.:
- 10 fõ betanított 0678/462-148
A Nemzeti Foglalvarrómunkás
koztatási Szolgálat
- 1 fõ útépítési
állásajánlatairól a
mûvezetõ
www.munka.hu
- 1 fõ pék
weboldalon tájéko- 1 fõ sütõipari
zódhatnak. Tel.:
segédmunkás
0678/462-148
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KÖZÉRDEKŰ

Új helyen a Központi
Röntgen és a Tüdőgondozó
A Bács-Kiskun Megyei
Kórház Kalocsai Szent
Kereszt Kórháza által elnyert 1,1 milliárd forintos
beruházás építési munkálatai miatt ideiglenesen új
helyre, a Tüdőgondozó
épületének földszintjére
költözött a Központi Röntgen, a Tüdőgondozó egy
emelettel följebb.

A betegek a Központi
Röntgent és az ultrahang
vizsgálót a kórház belső
udvara felől (a főbejárattól balra) tudják megközelíteni. A felvonóval is
elérhető
Tüdőgondozó
egy emelettel följebb költözött, szintén átmeneti
jelleggel.
A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a Központi

Röntgen új helyén sugáregészségügyi mérést végzett, melynek eredményeként a Központi Röntgen
és a Tüdőgondozó teljes
kapacitással működhet.
A Központi Röntgen a sürgősségi eseteket kivéve
hétfőtől péntekig, 7.30-15
óráig, előzetes bejelentés
alapján fogadja a betegeket, időpontot egyeztetni
a 78/564-300 telefonszámon lehet.

Emléktábla
dr. Horváth Mihálynak
A kalocsai Szent Kereszt
Kórház C épületének falán
helyeztek el emléktáblát dr.
Horváth Mihály, a kórház
egykori igazgatója, a sebészeti osztályt vezető főorvosa tiszteletére. Dr. Horváth
Mihály sokat tett úgy a gyógyító munka tárgyi feltételek javításáért, mint a korszerű gyógyászati eljárások,
módszerek itteni meghono-

sításáért.
A márványtábla fölavatása alkalmából szeptember 25-én
rendezett ünnepségen, a megjelenteket a kórház jelenlegi
vezetője, dr. Mócza György
főigazgató-helyettes köszöntötte, majd dr. Horváth Mihály munkásságát dr. Deák
Zoltán és dr. Sahin-Tóth István főorvosok idézték föl és
méltatták az egykori kollé-

gák, barátok, betegek előtt.
A visszaemlékezők kiemelték
Horváth Mihály önzetlen segíteni akarását, amely magánemberként és szaktekintélyként is jellemezte. Ehhez
magas szintű szakmaiság társult, amivel kiérdemelte az
orvosok, ápolók megbecsülését. A kiváló lágysebészként
ismert dr. Horváth Mihály a
sebészeti osztályt 1971-1986-

ig vezette, 1975-1984-ig pedig a kórház igazgatója volt.
Az újdonságok, korszerű
szakmai eljárások iránt elkötelezett főorvos vezetése alatt
épült a B épület-együttes,
amely a sebészeti és intenzív
osztály, a diagnosztikai osztály és a röntgen, a laboratórium mellett a kórházi gyógyszertárnak és az új konyhának
is helyet adott.
A jeles gyógyítót 2014ben, 89 éves korában érte
a halál. Emléktábláját a
hálás utókor nevében az
aneszteziológiai osztály
munkatársai leplezték le.
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Diákoknak tábor, tanároknak
továbbképzés uniós pénzből
A Klik Kalocsai Tankerülete Bátyai Általános Iskolájának közel 12 milliós pályázati programjának keretében a közlekedési, illetve
a természettudományos ismeretek bővítését célzó táborban vehetett részt ötven
tanuló, tíz tanáruk pedig a
fönntarthatóságra nevelés,
környezeti nevelés tárgykörében tanfolyamon vehetett
részt a pályázati forrás fölhasználásával.
A TÁMOP-3.1.4. C-142015-0601 azonosítószámú,
11.494.800 forint támogatási
összegű projekt keretében az
iskola pedagógusai A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének elősegítésére című
továbbképzésen vehettek
részt, két, egyenként ötfős
csoportban. Az iskolában
tartott, harmincórás képzés
keretében a tanárok a környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés gyakorlatának korszerű módszereiben mélyedhettek el,
még június közepén.

A Bátyai Általános Iskola diákjai két, egyenként huszonöt
fős csoportban, pedagógusok
kíséretében 2015. június 29.
és július 4. között Pálházán
táborozott. Szállásuk a
Zempléni-hegység központjában található Hanyi Istók
Turistaházban volt. A tábor

célja a környék nevezetességeinek megismerése mellett a
gyerekek közlekedési készségeinek fejlesztése, a szabályismeretük elmélyítése, közlekedésbiztonságuk javítása és
a baleset-megelőzés volt. A
táborban a nyári szünet kapcsán előálló közlekedési ve-

szélyhelyzetekre való felkészítés különösen nagy hangsúlyt kapott.
A táborozók megtekintették
az Erdészeti múzeumot, a
Hollóházi Porcelángyárat és Múzeumot, illetve a közeli
perlitbányát, amely Magyarország legnagyobb ilyen bányája. A Telkibányára, Magyarország valaha volt legnagyobb aranylelőhelyére szervezett kirándulás keretében a
tanulók az ottani Ásvány Múzeumban a föld kincseivel ismerkedhettek, sőt, szakavatott kísérő segítségével kézi
bányász eszközökkel a hegyen is gyűjthettek ásványokat. A táborozók Magyarország legrégebbi kisvasútján

elutaztak Kőkapura is, ahol
bejárták a „Páfrány” tanösvényt, megtekintették a Kőkapun található nevezetességeket, majd ellátogattak a
Zemplén Kalandparkba is,
ahol libegőzhettek, és fölkeresték egyebek mellett KeletEurópa leghosszabb bob pályáját, a közeli kilátót, és a
környékben található tanösvényeket is. Széphalomban a
Kazinczy emlékhelyhez és a
Magyar nyelv Múzeumába
látogattak el a nebulók, a Füzérradványba szervezett túra
keretében pedig a megújult
Károlyi kastélyt és arborétumot nézhették meg a gyermekek.
Támogatás összege:
11.494.800 Ft
A projekt megvalósításának
időszak 2015. június 1-től
október 31.

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
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Szeméthalmok
az ipari parkban
A környezetvédelemre természeti értékekre érzékenyeket is bántja a szemét és
bosszantja, az adott területek tulajdonosait pedig kifejezetten dühíti, és jelentős
anyagi kárt is okoznak
azok a renitens szemetelők,
akik a belterületekről apránként a város perifériáira, az itt található gazdasági területekre szorultak. De
miért nem használják inkább a legális, ingyenes szemétlerakási lehetőséget?

Kalocsán már a háztartásokon belüli szelektív hulladékgyűjtés lehetősége is adott, a
keletkezett szemetet ráadásul
el is szállítják a térítési díj ellenében, sőt lomtalanításkor
az egyéb kacatokat is bérmentve elszállítják. Ennek ellenére az Ipari park eldugottabb részein, a városszéli erdős területeken, például a
Foktői út végén található erdősávban szinte naponta szaporodik az illegálisan elhelyezett hulladék.
A zsírsütő üzemtől az pari

parki bekötőút felé haladva az
árkokban, az egykori reptéri
kiszolgáló betonutak mentén,
és az ipari célra szolgáló telkek eldugottabb szegleteiben
egyaránt „díszlenek” a szemétkupacok, a legváltozatosabb összetételben.
A tulajdonosok ma már gyakran magánszemélyek, vagy
vállalatok, és az ártalommentesítésről nekik kell gondoskodniuk, saját költségen. A
„szennyező fizet” nemzetközi környezetvédelmi alapelvet ez esetben csak akkor le-

het érvényesíteni, ha megtalálják a szemetelőt. Ám azok
az utánfutóikkal, egyéb szállító járműveikkel egy pillanat
alatt megjelennek ledobják a
szemetüket, és már kereket is
oldottak.
Kérdés, miért nem viszik a
hulladékot egy-két kilométerrel tovább, a hivatalosan kijelölt hulladéktelepre, ahol lakcímkártya felmutatása mellett
– meghatározott mennyiségig

–ingyenesen és legálisan helyezhetnék el a hulladékot.
Pláne, ha messziről hozzák.
Idén rendőri feljelentés alapján egy eredményes eljárást
folyt le, amikor hajósiakat értek tetten Kalocsán illegális
szemétlerakás közben. Az
ilyen ügyekben egyébként, ha
van az elkövetőre utaló konkrét adat, első fokon a jegyző
hatásköre az eljárás lefolytatása.

KÉZILABDA

Bajnok, az
újonc ellen
A bajnokságot nyert Kalocsai KC együttese a megyéből frissen felkerült, újonc
Holler UFC Dunaföldvár
gárdáját fogadta október
10-én, szombaton este a Városi Sportcsarnok arénájában, ahol törzsközönsége
buzdításától kísérve magabiztos, nagyarányú győzelmet söpört be.
A találkozó pikantériáját az
adta, hogy Kolics mester
egykori tanítványa, a
„Földvárt” most edző Orova Tamás ellen meccselt,
azaz klasszikus mester és tanítványa mérkőzést láthatott
az a másfélszáz néző, aki helyet foglalt a lelátón az öszszecsapáson.
Aztán a 60 perc során kide-
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rült, hogy a Kalocsa nem véletlenül volt bajnok az NB II.
Délnyugat csoportjában, hiszen a mérkőzést végig kézben tartva, kétszámjegyű
különbséggel kényszerítette
térdre ellenfelét, miközben a
játék valamennyi elemében
jobb volt a vendégnél.
A meccs 47. percében már
27–17-et mutatott a csarnok
elektromos eredményjelzője,
amikor a „B-közép” doboktól kísérve rászámolt a csatát
vesztő ellenfélre. Szvétek,
Juhász Peti és Balla felváltva szerezték a szebbnél szebb
gólokat, miközben Virág
szervezte a csapat figurális játékát. A végén aztán a tűzbe
hozott publikum a szokásos
módon vastapssal jutalmazta

a Kolics-armadát, megköszönve az emlékezetes estét,
a látványos gólokban gazdag
összecsapást.
MESTERMÉRLEG:
Kolics János edző: – Nagyon örülök ennek a győzelemnek, igaz készültünk is rá.
A találkozó érdekességét az

szolgáltatta, hogy egykoron a
junior világbajnokságra is kijutó Orova Tamásnak én voltam az edzője, sőt azt is
mondhatom, hogy edzőt is én
csináltam belőle. Természetesen mind a ketten készültünk
egymás ellen, a mai napon
ebből mi jöttünk ki jobban.

Magabiztos győzelmet arattunk, de ez elsősorban magunknak volt köszönhető.
Szerencsére nem fogták ki az
átlövőnket Szvétek Balázst,
amikor pedig próbálták kikapcsolni, akkor Virág Roland mesterien leszervezte a
támadójátékunkat, amelyekből nagyon szép gólokat lőttünk.
Kalocsai KC – Holler UFC
36–25 (18–12)
150 néző, vezette: Asztalos
B., Bárkányi G.
Kalocsa: Lakatos Á. – Tóth
L. 3, Katona B. 3, Virág R. 3,
Balla G. 9, Szvétek B. 11, Juhász P. 7.Csere: Kanalas N.,
Tóth B., Óvári D. (k.) Baksa
R., Romsics L., Rádóczi K.,
Baksa G., Balázs P. (k.), Varga R. Edző: Kolics János.
Az eredmény alakulása:
13.p.: 5–3, 18.p.: 11–4, 27.p.:
17–10, 35.p.: 23–14, 45.p.:
27–17, 54.p.: 34–23.
Hétméteresek: 5/1, illetve
4/3. Kiállítások: 6, illetve 8
perc.
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Kalocsai FC – Kiskunfélegyházi HTK 1–1

mert itt biztosan nem lesz
gólhullás.
A fordulás után aztán mit
sem engedve az iramból tovább gyűrte egymást a két
társulat, majd a 74. percben
egy kalocsai ellencsapás során Vuits Viktor a félegyházi ketrecbe bombázta a
labdát (1–0). A vendégek
sorozatos cserékkel próbálkor még célt tévesztettek. tak meg frissíteni, így a páLátványos taktikai csata
zajlott az egyébként kifogástalanul előkészített játéktéren, ahol hamar kialakultak a párok, akik derekasan küzdöttek egymással és
a szűnni nem akaró esővel,
ami bizonyára zavaró volt
játékos és néző számára
egyaránt. A védelmek jól
romboltak – igaz, egyszer
a Kalocsa lesgólig jutott –,
meg is jegyezte egy hozzáértő szurkoló, hogy aki itt
ma gólt ér el, az három
ponttal gazdagodik majd,

Rangadóhoz
méltó
ütközetben…
…osztozott meg egymással a bajnoki pontokon az
eddig még százszázalékos
KHTK és a hetek óta nyerő szériában játszó házigazda Kalocsa. A több napos eső áztatta mély talajú
játéktéren végig nagy iramú csatát vívott egymással a két jól felkészített
alakulat, ahol színvonalas
produkciót láthatott a közönség a pénzéért.
A negyedóra végig egy-egy
nagy helyzetet hozott össze
mindkét csapat ellenfele kapuja előtt, ám a labdák ek-

SPORT
lyára lépő Némedi edző talán első labdaérintéséből, a
85.percben egy fejesgóllal
egalizálta az állást (1–1).
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – A
mai mérkőzésen egy nagyon jó erőkből álló Félegyházát fogadtunk, akik
ellen mindenképpen győzelemre játszottunk. Ezt igazolta a játék képe is, hiszen

még a végén is mentünk
előre és próbáltunk meg
újabb gólt szerezni. Nagyon
sajnálom, hogy egy olyan
szituáció utáni bírói ítéletet
fosztott meg bennünket a
három pont megszerzésétől,
amelyből volt egy tucat a
mérkőzés során, ám akkor a
síp néma maradt. Csapatom
a maximálisat kihozta magából a meccs során, amihez gratulálok minden
egyes játékosomnak.
KFC – KHTK 1–1 (0–0)
150 néző, vezette: Allaga
Kalocsa: Péter – Pintér,
Vuits A., Szalontai, Nasz –
Kohány B. – Vuits V., Kollár, Dostyicza, Follárdt
(Kárpi) – Kohány G. Edző:
Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 5–0 a
házigazda KFC javára. Gólszerzők: Kun-Szabó 2,
Vass, Matos, Zorván Sz.

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

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
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Tartós stagnálás
fenyeget?
Vértes András előadása Kalocsán
Múlt csütörtökön 17 órától
az MSZP szervezésében
Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt elnöke tartott előadást a Kalocsa Művelődés Központ (volt Tiszti Klub) emeleti rendezvénytermében. A közgazdász szerint a kormány
gazdaságpolitikája miatt a
tartós stagnálás fenyegeti
hazánkat. A jelen helyzetben sem jelentős béremelésre, sem a nyugdíjak növelésére nem lát lehetőséget a
szakember.
Gazdaság: helyzet és perspektíva – e címmel tartott előadást Vértes András Kalocsán
mintegy 50 érdeklődő előtt. A
rendezvényt Heringes Anita,
az MSZP országgyűlési képviselője nyitotta meg. Az előadáson jelen volt több kalocsai önkormányzati képviselő, közülük az est házigazdájaként Lakatos János, mellette Hirsch Imre, az MSZP kiskőrösi szervezetének elnöke
a pódiumon foglalt helyet.

Hitel helyett
támogatás
A közgazdász szerint a korábbi nemzetközi hitelek helyett most az EU-s források
finanszírozzák a magyar gazdasági növekedést, ami nem
fönntartható. A szerkezeti reformok halogatása, elsősorban az oktatás és egészségügy reformjának elmaradása
a tartós visszacsúszás pályájára állhatja hazánkat.
Vértes András szerint a kormány gazdaságpolitikája –
sokak korábban hangoztatott
véleményével ellentétben –
nem sodorja gazdasági összeomlásba hazánkat, a stabilitás
és államadósság terén ért el

eredményeket is, azonban a
kedvező makrogazdasági
mutatók csalókák. Ezt arra
alapozza, hogy a foglalkoztatottság javulását a közmunkaprogramok torzítják, az építőipar növekedését külső forrás,
az „EU-s pénzeső” generálta,
de már mutatkoznak a visszaesés jelei, így tényleges növekedés egyedül az autóiparban
jelentkezett.
A korábban hazánk gazdaságának a húzóerejét jelentő
nemzetközi hitelek, és az arra
épülő fogyasztásbővítés szerepét most az EU-ból érkező
támogatások vették át, ám ez
2020-tól az uniós támogatási
rendszer változásai miatt nem
lesz fönntartható. A későbbiekben valószínűleg csak részben, vagy egészben vissza
nem térítendő támogatásokat
lehet majd igényelni.

Halogatott
reformok
Ezért is tartja különösen nagy
hibának, hogy az európai források elosztásával a forrásokat az üzleti szférába helyezik, ahelyett, hogy az oktatás
vagy az egészségügy reformjára fordítanák. Az ezekhez
szükséges hatalmas forrásigény máshonnan aligha fedezhető, így ezekre később

már nem lesz lehetőség a
közgazdász szerint. A gazdaság fejlődésének első számú
feltétele épp a jól képzett,
egészséges munkaerő, így az
említett lépések elmaradása
gazdasági versenyképességünk további gyengüléséhez
vezethet.

Az államadósság csak alig
csökkent, és még mindig
meghaladja a 2006 előttit. A
belső hitelezés beindítására
elindított, Matolcsy féle növekedési hitelprogramnak
csupán annyi eredménye lett,
hogy nem gyorsan, hanem
csak kis mértékben csökken a
hitelállomány.
Az infláció kedvezően alakult
eddig, mivel a Matolcsy vezette gazdasági menedzsment
letett azon állítólagos tervéről,
hogy a forint gyengítésével
próbáljon a termelő-exportáló
rétegnek előnyt adni, ám a
pénzromlás alacsony ütemről
Vértes elmondta: az elsősorban nem a gazdaságpolitika
érdeme, hanem részben a rezsicsökkentés által torzított
adat, részben az energia világpiaci árának zuhanása
okozta. Ám e téren nincs további lehetőség, ezért a jövőben az infláció növekedésé-

Az előadás végén Vértes
András kérdésekre is válaszolt. Egyik kérdező azt
mondta, hogy itt csak akkor
várható nagy fogyasztásnövekedés, ha drasztikusan
megemelik a béreket, nem
néhány százalékkal, hanem
felével, harmadával, és megkérdezte, volna-e erre lehetőség, ám a közgazdász lelombozta: a versenyképesség
romlását eredményező lépésekre, amilyen ez is volna,
nincs lehetőség. Az alacsony
infláció és az energiaárak alakulása miatt az utóbbi években így is a gazdasági teljesítménynél nagyobb arányban
nőtt a vásárlóerő.
Egy másik kérdező azt kérdezte, hogy a GDP növekedése nem tesz-e lehetővé végre egy komolyabb nyugdíjemelést. Vértes András válaszában elmondta: a jelenlegi
gazdasági helyzetben ez lehe-

Szökik a
tőke és a
munkaerő
Az elmúlt években az ország
elvesztette tőkevonzó képességét, a tőke inkább kifele
megy hazánkból, és a munkaerő is folyamatosan áramlik ki. A tőke meneküléséért a
központosítást és államosítást, a piacokba való állami
beavatkozásokat hibáztatta a
közgazdász, „tőke nem szereti, ha nem a piac, hanem az
állam dönt” – amint fogalmazott.
Az agráriumban a tavalyi egy
kiemelkedően jó év volt például a gabonatermés szempontjából, de a sertésállomány esetében alig volt növekedés – mondta a közgazdász.

Adósság,
hitel, infláció
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vel kell számolni.
Vértes András szerint az
ország gazdaságát fenyegető legnagyobb veszélyt
ma a tartós stagnálás jelenti. Attól kell tartani,
hogy néhány év múlva a
térség országaihoz képest
fogunk nagyon lemaradni, és csak nézzük majd,
amint Románia és Szlovákia elhúz mellettünk.

Nyugdíj- és
béremelésre
nincs lehetőség

tetlen, egyetlen közgazdasági
iskola, vagy elemző sem tartaná elfogadható lépésnek. A
közgazdász fölidézte, hogy az
elmúlt két évben az alacsony
infláció és GDP-növekedés
miatt nem, vagy alig-alig kellett volna nyugdíjat emelni
nyugdíjtörvény vonatkozó
passzusai értelmében, de a
kormány ezt meghaladó
nyugdíjemelés mellett döntött. Két év alatt a törvényes
mértéknél annyival volt nagyobb a nyugdíjak emelkedése, hogy egyes szakértők a
13. havi nyugdíj visszaadásaként tekintettek rá. Ám ez tovább nem folytatható, a jelenlegi gazdasági helyzetben
csak a törvényes mértékű
nyugdíjemelés lehetséges.

A Neurológiai Osztály
lett az Év kollektívája
Az idei „Év kollektívája”
címet a kalocsai Szent Kereszt Kórház neurológiai
osztályának ítélték, amely
elismerést dr. Göcsei Zsuzsanna osztályvezető főorvos Rácz Annamária főnővérrel közösen vett át dr.
Svébis Mihálytól a Magyar
Egészségügy Napja alkalmából évente megtartott,
egyúttal Semmelweis Ignác
születésének évfordulójáról
is megemlékező ünnepély
keretében.
A rendezvényen dr. Svébis
Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatója
mondott ünnepi beszédet.
Párhuzamot vonva Semmelweis Ignác, a legismertebb
magyar orvos szakmai elhivatottsága, emberi kiállása és
az egészségügyben ma dolgozók helytállása közt köszönetet mondott az orvosoknak,

ápolóknak, a gyógyító munka hátterét biztosító szakembereknek, amiért a magyar
egészségügy embert próbáló
körülményei közt kitartanak
választott hivatásuk mellett. A
főigazgató gratulált az elismerésben részesített dolgozóknak, a 2015. Év Kollektívája címet elnyert Neurológiai Osztályt példaképül állítva az intézmény munkavállalói elé.
Az elismerő oklevél átadásakor kitört taps és ujjongás
kapcsán elmondta: külön
öröm számára, hogy olyan
jók és összetartóak a kórház
kollektívái, olyan emberek
dolgoznak együtt, akik örülnek kollégáik sikerének, elismerésének.
Osztályértekezlettől
a fehér asztalig

Október 12-én, hétfőn az Év
Kollektívájának munkahelyén, a neurológiai osztályon
osztályértekezletet tartottak,
amelyen a pihenőnapjukat
töltő munkatársak is megjelentek. Az értekezlet után dr.
Göcsei Zsuzsanna a sajtó
munkatársai előtt elmondta: a
15 fős osztály munkáját helyettesével, dr. Tóth Norbert

adjunktussal, valamint Rácz
Annamária diplomás ápoló
főnővérrel közösen szervezik. Osztályuk egyike a kórházban legnagyobb betegforgalmat bonyolító osztályoknak. A kollektíva összetartását a főorvosnő azzal jellemezte, hogy évente többször
is összejönnek munkaidőn
kívül, fehér asztal mellett, és
névnapos kollégáikat sohasem mulasztják el megköszönteni.
Az egymás iránti szolidaritás és összetartás ekkora
igénybevételnél nélkülöz-

hetetlen: csak az elmúlt évben összesen 1040 beteget
vettek fel az osztályra.
Nagy a teher a szakrendelésben dolgozókon is. A két
asszisztenssel
működő
szakrendelőben a tavalyi
évben 8876 beteg jelent
meg. Kúraszerű terápiában
1432 fő részesült.
Ilyen esetszámok mellett az
emberi helytállásra és a dolgozók eredményes együttműködésére akkor is szükség van, ha a huszonkét
ágyas, nyolc kórtermes osztályon folyó munkát a rekonstrukciónak köszönhetően mind az alkalmazott
gyógymódokat, mind a műszerezettséget és a hotelszolgáltatást tekintve megfelelő, korszerűnek mondható körülmények segítik.
Az Év Kollektívája cím és
a vele járó elismerésből erőt
meríthetnek a munkatársak
a további hétköznapok – és
hétvégék – erőpróbáihoz, és
büszkék lehetnek elnyert
címre, amihez szerkesztőségünk ez úton gratulál!
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Online olvasóterem
az Érseki Könyvtárban
Elindult a Főszékesegyházi Könyvtár online
szolgáltatása. A folyamatosan bővülő digitális állomány használatához
mindössze regisztrációra
van szükség, az e-könyvtár használata ingyenes.
Több éven át tartó és most
is folytatódó digitalizáló
munka eredménye érett be,
amikor a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár elindította online könyvtár
szolgáltatásait. Számos
könyvritkaságot tettek hozzáférhetővé már most is, de
a tartalom folyamatosan
bővül, az állomány digitalizálása folytatódik.
Először a leggyakrabban
keresett teológiai, helytörténeti, történeti és más dokumentumokat, ritkaságo-

kat, különlegességeket tettek elérhetővé az internetes
felületen. Az elektronikus
könyvtárhasználat
a
könyvállomány védelme
szempontjából is nagy előrelépés, az olvasók, kutatók hozzáférésének megkönnyítése tekintetében
pedig forradalmi újdonság.
Az eddig feltöltött állományban muzeális könyveket, így középkori kódexeket, kéziratokat, ősnyomtatványokat, régi magyar könyveket, antikvákat, és más könyvritkaságokat is találunk. Emellett
a digitalizálást megelőző
válogató munka során
előnyben részesítették a
széles körben, leggyakrabban használt kézikönyveket, évkönyveket, de sok

ritka folyóirat is kutatható
már az interneten keresztül, köztük főként történeti
és teológiai témájú régi újságokkal, periodikákkal.
Az online könyvtár helytörténeti anyagaiban hozzáférhető művek és dokumentumok, nemcsak váro-
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sunk, hanem az egykori
Kalocsa-bácsi, illetve a
mostani Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye történetének is fontos forrásai. Emellett a kalocsai kötődésű szerzők műveit is
előnyben részesítették az
anyagok válogatásánál.
A Főszékesegyházi Könyvtár
digitális könyvtára a feldolgozás ütemében folyamatosan bővül. A közzétett tartalom JPG, illetve PDF fájlokból áll, amelyekhez regisztráció után korlátlanul,

díjmentesen hozzáférhetőek, de további felhasználásuk, nyomtatásunk a
könyvtár engedélyéhez kötött.
Az e- könyvtár használatához szükséges regisztrációt a http://konyvtar.asztrik.hu/?q=tartalom/regisztracio oldalon végezhetjük
el, az online könyvtári állomány bemutatkozó oldala pedig a http://konyvtar.asztrik.hu/?q=konyvek%2Folvasnivalo címen
található a világhálón.

Elfogták a gyilkosság
miatt körözött Sz. Pált
A rendőrség szeptember 30.
délutánján őrizetbe vette az
R. Emília meggyilkolásával
gyanúsított Sz. Pált. Az áldozat a szeretője volt, a gyilkosság annak Népszínház
utcai lakásában történt
még augusztusban.
Korábban, az Sz. Pál elfogása érdekében a lakosság segítségét kérő rendőrségi felhívás, illetve a kiadott országos körözés kapcsán írtunk
már az esetről. Akkor megírtuk, hogy a rendőrség azt feltételezi, hogy a gyanúsított
idén augusztus 16-án egy budapesti lakásban megölte alkalmi barátnőjét, majd a nő
holttestét egy szőnyegbe csavarva egy autóval Kalocsára
szállította. Az áldozat holttestét szeptember 11-én találták
meg egy kalocsai ingatlan udvarán, majd szeptember 15-

én a rendőrségi portálon a feltételezett elkövető nevét, fotóját is közzétette, kérve a lakosság segítségét.
Az esetnek az országos médiában is volt visszhangja. A
Blikk szerint szeptember 18án azt írta, hogy a nő egyik
rokonának a szállodájában
dolgozó Pál pár hónappal ezelőtt ismerkedhetett meg R.
Emíliával. A család tulajdonában állítólag számos hotel,
üzlethelyiség és ingatlan is
van, a férfi tehát kifejezetten
jó anyagi körülmények közül
származó nőre vetette ki hálóját.
A lap értesülése szerint a
többgyermekes asszonyt a
gyanúsítottal látták utoljára, a
gyilkosság előtti éjszakát pedig valószínűleg együtt töltötték. A Blikk közlése szerint
reggel a férfi egy hatalmas

késsel összevissza szurkálta a
nőt, majd a holttestet egy szőnyegbe csavarta. Ez után egy
barátja segítségét kérte, hogy
a költözködésben segítsen,
így ketten cipelték le a nehéz
szőnyeget, majd a nő Lexusába tették.
Pál a Kalocsára vezető úton,
Csepelen nekihajtott valaminek, aminek következtében
az autó meghibásodott, nem
indult el. Ezért a férfi szakszerviz segítségét kérte. Oda
trélerrel szállították be a jár-

művet, és csereautót is adtak. A
férfi fapofával
áttette a holttestet a másik autóba, és már mehetett is tovább.
A Blikk információi szerint a
holttestet nem a család kalocsai portáján, hanem egy romos ingatlan udvarán temette
el, de annyira felületesen,
hogy a szőnyeg széle kilógott
föld alól, az tűnt föl valakinek.
A rendőrség hivatalos közleménye szerint Sz. Pált 2015.
szeptember 30-án 17 órakor
fogták el Kalocsán, előállították, majd gyanúsítottként
hallgatták ki. A férfival szemben – őrizetbe vétele mellett
– a további eljárást a Buda-

pesti Rendőr-főkapitányság
Életvédelmi Osztálya folytatja le, egyben előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának
indítványozására.
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Polgármesteri
tájékoztató

Városházi tudósítások
A szeptember végén tartott
testületi ülésen sok apróság
mellett néhány fontos kérdésről is tárgyalt a város vezető testülete a bő két órás
ülésen.
Napirend előtt dr. Filvig Géza
négy újabb, a város által
fönntartott munkahelyeken
történt elbocsátás hátteréről
kérdezte a polgármestert. Dr.
Bálint József ezek közül kettőről tudott, de egyik esetben
sem látott politikai indítékot a
háttérben, noha Filvig épp
erre utalt. Egyik ilyen eset
Rigó Gáboré, a Vízimadárpark volt vezetőjéé volt, aki a
Paksi Atomerőműhöz fordult
támogatásért a park területének lőszermentesítésére – ez
a szálláshelyek kialakításának
alapfeltétele a szóban forgó,
korábban katonai használatban állott területen. Az által
kért és megkapott, több mint
egymilliós támogatást egyébként épp ezen az ülésen, egy
másik napirend keretében fogadta el a testület. Paradox
helyzet, hogy a volt vezetővel
szembeni felmondásnak részben e támogatás kérése során
tanúsított hatáskörtúllépés
volt az indoka.

Területcsere
másodszor
A Kalocsa Szíve projekt kapcsán már korábbi testületi ülésen is volt szó arról, hogy tervezési hiba folytán területcserét kellett végezni a Csillásparki buszparkoló kialakításához. Az akkor jóváhagyott
területcserével kapcsolatos
megállapodást az ottani szórakozóhely és a mellette lévő
parkoló tulajdonosa később
fölmondta, új javaslattal állt
elő, amelyről az ülés előtti napon sikerült vele végleges
megegyezésre jutni. Így e napirendet sürgősséggel tárgyalták.
Az egyik napirend keretében

a testület elfogadta a bölcsőde
tavalyi tanévben végzett
munkájáról készült beszámolót Egy másik pont alatt korábbi rendeletmódosítások
miatt egyébként is érvényüket
vesztett rendelkezéseket helyeztek hatályon kívül, most
formálisan is. Döntöttek még
a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
és elhelyezésére vonatkozó –
magyarán a szippantós szolgáltatás ellátására irányuló –
közszolgáltatási szerződés
megkötéséről, és a vonatkozó
helyi rendeletet is módosították.
Csatlakozott az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer középiskolai
és felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, így diákjaink
ebben az évben is igényelhetik az országos rendszer keretében kérhető támogatást, és
jóváhagyták Kalocsa város
integrált településfejlesztési
stratégiáját, amelynek tartalmáról a vitát már korábban
lefolytatták, és az akkor elhangzott javaslatokat beépítették a tervbe.

Átvilágítás
elnapolva
Volt még egy sürgősségi napirend, amely a város Kft.inek átvilágítására irányuló,
meghívásos rendszerben érkezett ajánlatok elbírálásáról
szólt volna. Ezt napirendre is
tűzték, de az ellenzék részéről
dr. Filvig Géza megkérdőjelezte a sürgősség indokait.
Nehezményezte továbbá,
hogy az előterjesztést csak az
ülés kezdő időpontjában kapták kézhez, azt áttanulmányozni nem volt idejük.
Emellett azt is kérte, hogy az
árajánlatokba is betekinthessenek. E célból a polgármester szünetet rendelt el. A szünet után az ellenzék több tagja is kétségének adott hangot

az ajánlatok megfelelőségét
illetően, hiányolva az ajánlatokból referenciákat és a
módszertan leírását. Végül a
polgármester hajlandónak
mutatkozott a napirend visz-

szavonására, hogy később,
nyílt pályázaton kért ajánlatokból, megfelelően alapos
előkészítés után térhessen
vissza a kérdésre a testület.
Az átvilágításra a Kft.-k további sorsának eldöntéséhez
volna szükség, amit már a korábbi átvilágítás javaslati része is jelzett. Magyarán azt a
döntést kell előkészíteni a
könyvvizsgálók segítségével,
hogy mely tevékenységek
kerüljenek át intézményi ellátásba, mely cégek szűnjenek
meg, vagy egyesüljenek a további gazdaságosabb működés érdekében.

Soron kívül
újul meg a
színpad
Az Ifjúsági Ház (volt Úttörőház) színpadának fölújításáról
is szólt egy napirend, mert az
épület fölújítása ugyan szerepel Kalocsa kiemelt projektjei között, azonban a színpad
állapota balesetveszélyes,
ezért a felújítás nem tűr halasztást. Ez irányba már történtek lépések, akkor a költségvetésben együttműködő
civil szervezet céltámogatásá-
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ra már elkülönítették a szükséges összeget, ám fölvetődött, hogy egyszerűbb és jobb
megoldás volna, ha maga az
önkormányzat újítaná föl a
színpadot. ehhez azonban az

elkülönített összeget más rovatba kellett átcsoportosítani,
ami most megtörtént.

Ingatlanértékesítések
Két ingatlan értékesítéséről is
döntött a testület. Egyik esetben egy rokkanttelepi családi
ház alatt álló telket értékesítették, mivel idős lakója elhunyt, az örökösök értékesítenék a házat, a vevő azonban
a telekkel együtt venné meg.
E kérdésben egyetértés mutatkozott, azonban megoszlottak a vélemények egy kisebb szántóterület értékesítéséről. Ez a javaslat az ellenzék ellenszavazataival ment
csak át. A vita során Szabó
Balázs az ingatlanértékesítéseket megelőző alaposabb eljárási rend kialakítását sürgette, amelynek során a képviselők személyesen, de szervezetten tájékozódhatnak az
adott ingatlanok jellegéről, állapotáról. A polgármester ezt
ellenezte, mondván nem kívánják szabályozni ezt, de a
lehetőség eddig adott volt a
képviselők számára.
A grémium szentesítette azt a
megállapodást is, amely a vá-

ros egyes sportlétesítményeinek a testnevelés órák keretében történő térítésmentes
használatáról rendelkezik.
A Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet között 2006-ban
kötött, az állami földek szociális földprogram céljára történő, térítésmentes földátadásról, illetve ennek kapcsán a
vagyonkezelésről szóló szerződés megszűntetése közös
megegyezéssel történő fölbontásáról is határoztak. Egy
kalocsai vállalkozó területhasználati díj megfizetése
alóli mentesítés iránti kérelmét elutasította a testület,
akárcsak egy magánszemély
által benyújtott fellebbezést.

Egyebek
Dr. Filvig Géza az önkormányzat kommunikációjáról
tett föl kérdést, a város honlapján megjelenő politikai tartalmú, szerinte egyoldalú cikkek eltávolítását kérve. A polgármester szerint a kritikákat
állni kell, ő is állja, dr. Angeli
Gabriella pedig arról tájékoztatta a képviselőt, hogy a korábbi ülésen általa kifogásolt,
a város honlapjáról egy kattintással elérhető, politikailag
az egyik oldalhoz köthető
blogoldalt a portálról már eltávolították. ezt Filvig Géza
üdvözölte.
Török Ferenc egy közmunkás történetét mondta el, akit
állítólag azzal fenyegettek
meg a polgármester nevében,
hogy ha elfogadja a volt polgármestertől kapott munkaajánlatot, akkor többé nem
vehet részt semmilyen programban, mert „ez politika”.
Bálint József nem értesült korábban az esetről, kijelentette:
ő ilyen üzenetet nem küldött,
és biztosította a képviselőt,
hogy nem gátolják a munkaerő szabad áramlását.

Az ülés végén Bálint József néhány fontos kérdésről adott rövid tájékoztatást.

Többek közt elmondta: a
Kalocsa Security Kft.
esetében váratlan felszámolás fog lezajlani, mert
a föllelhető vagyon nem
fedezi a fölszámolás költségeit. A többi Kft. esetében folytatódik végelszámolás.

A Parkgondozó Kft.-re
első fokon kiszabott
majd’ ötvenmilliós hulladékgazdálkodási bírságot
a följebbviteli eljárás keretében másodfokon félmillióval növelték. Ezt
Kalocsa nem fogadhatja
el, a Kft. bírósághoz for-

dul. Ha azonban a megtámadott ítélet mégis megáll, akkor a munkáltatói
felelősség kérdése is fölvetődik, amiről a testület
dönt majd. Az ügyvezetőt
négyhavi díjjal sújthatják. Teljes kártérítés csak
akkor volna igényelhető,

olyan helyzetbe kerülünk,
azt csak saját magunknak
róhatjuk föl.” – mondta

fejlesztésre szánt forrást remél. Elmondása szerint az
abból az uszoda hőszivattyúinak cseréjét, a Földhivatal
nyílászáróinak cseréjét, a
Paksi közi lakótelep teljes úthálózatának felújítását, a Művelődési ház felújítását finanszíroznák, valamint a Parkgondozó Kft. telephelyének
rendezésére is sor kerülhetne.

Bálint József.
A polgármester végül az előkészítés alatt álló és a már beadott pályázatokról is szólt.
Bízik a vezető a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány (JETA) felé benyújtott pályázatunk sikerében, amelytől 30 millió forint

Emellett a Paksi Társadalmi
Tanács 41 tagja közösen is
pályázik a Paks-2-vel összefüggő, de a „kerítésen kívüli”
fejlesztésekre, és még az idén
folytatódhat az épületenergetikai pályázatok sora is, ezúttal a Viski Károly Múzeum
nyílászárócseréivel.

Nem panaszkodhatunk:
174 millió önhiki Kalocsának
„Innentől nem hivatkozhatunk arra, hogy elődeink
mit hagytak ránk”. Ezt
azon a sajtótájékoztatón
mondta dr. Bálint József
polgármester, amelyen a
kormányzat által városunknak megítélt rendkívüli, vissza nem térítendő
támogatásról számolt be. A
Belügyminisztériumtól kapott forrással, valamint és a
KalocsaKOM Kft. közelmúltban történt értékesítéséből befolyt 451 milliós bevétellel az önkormányzat
stabilizálta ez évi költségvetését, sőt, maga mögött
hagyhatja külső adósságait
is – jelentette be dr. Bálint
József.
A polgármester a városháza
kis házasságkötő termében
tartott tájékoztatón fölidézte,
hogy az év elején csak ingatlanértékesítésből volt tervezhető a két nagy adósságot fölhalmozott önkormányzati
társaság feltőkésítése, mivel a
város hitelfelvételi lehetősége, ezáltal likviditása igen
szűkös volt. A Démász követeléseinek rendezésére szintén nem mutakozott más forrás. A költségvetési egyensúly megteremtésére 310
millió forint értékben terveztek ingatlaneladásokat az év
folyamán, de ennek minden
áron való teljesülését a költségvetés elfogadásakor „nem
vésték kőbe”.
A tájékoztatás szerint az önkormányzat kényszerhelyzetben hirdette meg eladásra a

KalocsaKOM Kft.-t. A polgármester szükséges rosszként említette a vállat eladását, de hangsúlyozta, hogy a
TARR Kft.-nél jó kezekben
lesz a szolgáltató, ugyanis
nem csak fönntartani, de fejleszteni is képes lesz a vállalatot.
A befolyt nettó 451 millió forintot nem üzemeltetési célokra fordították – mondta
Bálint József, hanem főként
az önkormányzati társaságok
feltőkésítésére fordították. A
Parkgondozó
Kft.
50.207.000, a Menza Kft.
65.604.000 forintot kapott,
így ezek a tranzakciók összesen 115.811.000 forintba kerültek a városnak. Ezzel a cégek adósságait nem rendezték, de az összeg egy részéből
az ügyvezetők rendezhetik
adósságaik egy részét.
A Vagyonhasznosítási Kft.nek a Kalocsa Szíve Program
sikeres végig vitelére 30 millió forint támogatást adtak,
amelyet ez év végéig vissza
kell térítenie. Emellett további 45.425.374 forint működési célú tagi hitelt is kapott a
cég. Ennek visszafizetésére
2017. év végéig vállalt kötelezettséget a társaság.
A Démász felé fennálló 175
millió forintos adósság viszszafizetésére három éves határidőt köt meg a város és a
szolgáltató közt megköttetett
új megállapodás. A törlesztés
első
részletét
képező
58.129.060 forintot, az
egyezségben megadott határ-

időig, augusztus 31-ig átutalták a szolgáltató számlájára.
Ezzel együtt összesen
249.365.434 forintot költött
el augusztus végéig az önkormányzat – foglalta össze a
történteket Bálint József.

ha tényleges károkozás is
történt volna, de ezt nem
állapították meg
Dr. Bálint József röviden
beszámolt a Paprikafesztiválról és az idősek napjáról. A vezető mindkét
rendezvényt sikeresnek
ítélte.

Önhiki!
A városvezető ezután bejelentette, a májusban benyújtott, 217.941.411 forint öszszegre irányuló szóló pályázatukra, 174.418.047 forintot
vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg városunknak.
A polgármester által elmondottak szerint ebből az öszszegből a hátralévő Démász
adósságot is ki tudják fizetni,
ehhez azonban a testület döntése szükséges.
A költségvetés stabilizálása
után kimondhatjuk, hogy a
város összes külső tartozása
megszűnt, így nyugodtan
nézhetünk a 2016-os, ’17-es,
’18-as költségvetések felé –
mondta Bálint József. Plusz
állami pénzekre már nem lesz
szükségünk, és a bevételeinkből és a tartalékokból tudjuk a
költségvetés és a fejlesztések
is finanszírozhatóak lesznek
– mutatott rá a polgármester,
aki hozzátéve, hogy a vezetésnek ettől függetlenül tovább kell dolgoznia a bevételek növelésén, és a költségek
csökkentésén, de innentől
nem hivatkozhatnak arra,
hogy elődeik mit hagytak rájuk. „Innentől kezdve, ha
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