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Tüdőgondozó



INGATLAN

KALOCSÁN, söröző lakással
együtt eladó Tel.:
0630/967-4780 (keretbe)

KALOCSÁN, a Hunyadi utcá-
ban, jó állapotban lévő,
nagy családi ház eladó. La-
kótelepi lakásra vagy ki-
sebb családi házra cserélhe-
tő. 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 kialakítá-
sú 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 bejá-
rattal, jó állapotú kertvárosi
családi házra, értékegyezte-
téssel. Tel.: 0670/297-8404

KALOCSÁN, a Széchenyi la-
kótelepen, egyedi kialakítá-
sú, 2 szobás lakás, a 3.
emeleten, eladó. Téglaépü-
letben, teljesen felújított,
beépített konyhabútorral,
fürdőszobában kád és zu-
hanyzó is van, reális áron,
eladó vagy családi ház cse-
re is lehetséges, megegye-
zés szerint. Azonnal beköl-
tözhető. Tel.: 0630/ 312-
5274

KALOCSÁN, 2,5 ha szántó-
föld eladó. Tel.: 0678/600-
597

KALOCSÁN, a Vörösmarty
u. 152. sz. alatti szép álla-
potú 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, 0670/333-
6027

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

HOMOKMÉGYEN, két gene-
rációnak is alkalmas családi
ház tehermentesen eladó
vagy bármilyen lehetőség-
gel elcserélném.  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

SZAKMÁRON, 2 szobás, für-
dőszobás kis ház eladó.
Érd: 70/4595461.

SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingatlan-

közvetítő Iroda Kalocsán a

Városház utcában. Látó
Endre Ingatlanvagyon-érté-
kelő és közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk
kedves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs köz-
pont Uszoda!  Nyitva tar-
tás: minden nap 8:00-
19:30, kedd: zárva. Bővebb
információ és bejelentkezés
a 0620/562-2060 telefon-
számon,

VEGYES
Veterán Pannónia motorkerék-

pár, egyező váz és motor-
számmal olcsón eladó. Ár:
35.000 Ft. Tel.: 0670/2507-
501

Diót és kökényt vásárolnék!
Telefon: +3670/4244-550

UNION riselinező varrógép
asztallal együtt eladó! Ár:
6.000 Ft. Tel.: 0630/3419-
121

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-

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

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.

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

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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Felkérjük azon kedves kalo-
csai lakosokat, akiknek 3,5
méternél magasabb fe-
nyőfájuk van, és szívesen
felajánlanák a városnak, je-
lezzék a Kalocsa Kulturális
Központ és Könyvtár e-mail
címén: kalokultura@kalo-

csa.hu vagy a 78/600-777-es
telefonszámon.
A felajánlásokat 2015. no-
vember 16-ig fogadjuk!
A fát kivágással, tereprende-
zéssel térítésmentesen el-
szállítjuk, és a Sétálóutcában
állítjuk fel.

Felhívás a város
karácsonyfájának 
felajánlására

Tisztelettel  hívunk és vá-
runk minden érdeklődőt
Kiss Gy.  Csaba egyetemi
tanár  „ Budapest-Zágráb:
oda és  vissza”  és  „ Bu-
dimpešta-Zagreb s
povratnom kar-
tom” címmel,  ma-
gyar és horvát
nyelven megjelent
könyveinek, 2015

október 28-án (szerdán) 17
órakor kezdődő bemutató-
jára a Kalocsai Kortárs
Művészet Klubba  (Tomo-
ri u. 34).

Horvát 
Önkormányzat 

Kalocsa

M E G H Í V Ó

Már a nyáron nagy erőkkel
láttak hozzá a 250 éves
fennállását emlékévvel és
sok programmal ünneplő,
nagy múltú Szent István
Gimnázium patinás épület-
együttesének energetikai
korszerűsítéséhez, amely
már a célegyenesbe fordult:
heteken belül le is zárulhat
a beruházás.
A közel félmilliárdos uniós
pályázat keretében korszerű-
sítették a Csokonai és a Zöld-
fa utca Óvodák épületeit is,
amely munkálatokkal tavas-
szal, nyár elején végeztek a
kivitelezők. A gimnáziumnál
folyó munkálatokat a nyár

végén kezdték meg.
Régen megfogalmazott igény
volt az épület korszerűsítésé-
re, mivel az elavult fűtő és
hőszigetelő rendszerek miatt
az épület fenntartási költsége
nagyon magas volt. A jubile-
umi évfordulón az elmúlt ne-
gyed évezred mellett az épü-
let megújítását is ünnepelhe-
tik.
Az épülte felújítása ugyan
nem teljes körű, de hatalmas
előrelépést jelent az eddig
még eredeti, utólagosan sem
hőszigetelt nyílászárókkal el-
látott, külső szigeteléssel nem
rendelkező falak és födémek
határolta épületben.

Most a padlásfödém és a tel-
jes homlokzat hőszigetelést
kap, a nyílászárókat részben
kicserélik, részben javítják,
korszerűsítik, és új, konden-
zációs gázkazánokat is föl-
szerelnek. A közbeszerzés a
nyári hónapokban zárult, ez
után kezdődhetett a kivitele-
zés. Elsőként az udvari hom-
lokzatokat, azok nyílászáróit
cserélték korszerűekre és az
ottani falburkolatokat újítot-
ták meg. E munkálatok mos-
tanára le is zárultak. Jelenleg
ugyanezek a munkák a Hu-
nyadi utcai épületszárny utca-
frontján zajlanak. Itt az örök-
ségvédelmi szempontok mi-
att megmaradnak az eredeti,
immár muzeális ablakok, de

új, hőszigetelő ablakszárnya-
kat építenek be. A gépészeti
felújítások során termo-sza-
bályozó szelepeket építettek
be, és már megtörtént a ka-
záncserén is. Ami hátravan
még: a padlásfödém hőszige-
telése.
Ezek alapján a pályázatban
előzetesen meghatározott üte-
mezés tarthatónak tűnik – de-
rült ki Boromisza Viktornak,

a műszaki és városüzemelte-
tési osztály vezetőjének a saj-
tó számára adott tájékoztatá-
sából, így a beruházás befeje-
zésének tervezett október
végi időpontjára ténylegesen
lezárulhat az építkezés.

Zárul a gimnázium fölújítása
Idén már olcsóbb lesz a téli rezsi



A Bács-Kiskun Megyei
Kórház Kalocsai Szent
Kereszt Kórháza által el-
nyert  1,1 milliárd forintos
beruházás építési munká-
latai miatt ideiglenesen   új
helyre, a Tüdőgondozó
épületének földszintjére
költözött a Központi Rönt-
gen, a Tüdőgondozó egy
emelettel  följebb.

A betegek a Központi
Röntgent és az ultrahang
vizsgálót a kórház belső
udvara felől  (a főbejárat-
tól balra)  tudják megkö-
zelíteni. A felvonóval is
elérhető  Tüdőgondozó
egy emelettel följebb köl-
tözött, szintén átmeneti
jelleggel. 
A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Szakigazga-
tási Szerve a Központi

Röntgen  új helyén  sugár-
egészségügyi mérést vég-
zett,  melynek eredménye-
ként a Központi Röntgen
és a Tüdőgondozó  teljes
kapacitással működhet. 
A Központi Röntgen a sür-
gősségi eseteket kivéve
hétfőtől péntekig, 7.30-15
óráig, előzetes bejelentés
alapján fogadja a betege-
ket, időpontot egyeztetni
a 78/564-300 telefonszá-
mon  lehet.
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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.
Okt. 01-04.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kaloc-
sa, 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 Kaloc-
sa, 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 lás-
zló 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, Kaloc-
sa, 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: 08:00-
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:
- 1 fõ pultos
- 3 fõ segéd-
munkás
- 1 fõ fuvarsz-
ervezõ
- 1 fõ nemzetközi
tehergépkocsi-
vezetõ
- 3 fõ hentes
- 3 fõ húsipari
segédmunkás
- 2 fõ bolti eladó
- 1 fõ kártevõirtó
- 6 fõ gépi varró
- 1 fõ takarító
- 2 fõ kõmûves
- 1 fõ terápiás
segítõ
- 2 fõ értékesítõ
- 1 fõ gépbeállító
lakatos

Hajós:
- 1 fõ karosszéria
lakatos 
- 5 fõ hegesztõ
- 5 fõ lakatosipari
segédmunkás
- 1 fõ alkatrész-
értékesítõ
- 1 fõ autószerelõ
Solt:
- 10 fõ betanított
varrómunkás
- 1 fõ útépítési
mûvezetõ
- 1 fõ pék
- 1 fõ sütõipari
segédmunkás

- 1 fõ ács-állvány-
ozó

Fajsz:
- 1 fõ élelmiszer
csomagoló
- 1 fõ szárítóüzem
gépkezelõ
- 5 fõ betanított
gépkezelõ

Császártöltés:
- 2 fõ tehergépkoc-
si-vezetõ
Dusnok:
- 1 fõ nõi-ruha sz-
abó
- 2 fõ nõi-ruha
készítõ

Foktõ:
- 4 fõ épület-
takarító
Harta:
- 1 fõ számítógép
karbantartó és sz-
ervizes

A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148
A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Új helyen a Központi
Röntgen és a Tüdőgondozó

A kalocsai Szent Kereszt
Kórház C épületének falán
helyeztek el emléktáblát dr.
Horváth Mihály, a kórház
egykori igazgatója, a sebé-
szeti osztályt vezető főorvo-
sa tiszteletére. Dr. Horváth
Mihály sokat tett úgy a gyó-
gyító munka tárgyi feltéte-
lek javításáért, mint a kor-
szerű gyógyászati eljárások,
módszerek itteni meghono-

sításáért. 
A márványtábla fölavatása al-
kalmából szeptember 25-én
rendezett ünnepségen, a meg-
jelenteket a kórház jelenlegi
vezetője, dr. Mócza György
főigazgató-helyettes köszön-
tötte, majd dr. Horváth Mi-
hály munkásságát dr. Deák
Zoltán és dr. Sahin-Tóth Ist-
ván főorvosok idézték föl és
méltatták az egykori kollé-

gák, barátok, betegek előtt.
A visszaemlékezők kiemelték
Horváth Mihály önzetlen se-
gíteni akarását, amely ma-
gánemberként és szaktekin-
télyként is jellemezte. Ehhez
magas szintű szakmaiság tár-
sult, amivel kiérdemelte az
orvosok, ápolók megbecsülé-
sét. A kiváló lágysebészként
ismert dr. Horváth Mihály a
sebészeti osztályt 1971-1986-

ig vezette, 1975-1984-ig pe-
dig a kórház igazgatója volt.
Az újdonságok, korszerű
szakmai eljárások iránt elkö-
telezett főorvos vezetése alatt
épült a B épület-együttes,
amely a sebészeti és intenzív
osztály, a diagnosztikai osz-
tály és a röntgen, a laboratóri-
um mellett a kórházi gyógy-
szertárnak és az új konyhának
is helyet adott.
A jeles gyógyítót 2014-
ben, 89 éves korában érte
a halál. Emléktábláját a
hálás utókor nevében az
aneszteziológiai osztály
munkatársai leplezték le.

Emléktábla 
dr. Horváth Mihálynak

                                                                                                                                       



A bajnokságot nyert Kalo-
csai KC együttese a megyé-
ből frissen felkerült, újonc
Holler UFC Dunaföldvár
gárdáját fogadta október
10-én, szombaton este a Vá-
rosi Sportcsarnok arénájá-
ban, ahol törzsközönsége
buzdításától kísérve maga-
biztos, nagyarányú győzel-
met söpört be.
A találkozó pikantériáját az
adta, hogy Kolics mester
egykori tanítványa, a
„Földvárt” most edző Oro-
va Tamás ellen meccselt,
azaz klasszikus mester és ta-
nítványa mérkőzést láthatott
az a másfélszáz néző, aki he-
lyet foglalt a lelátón az ösz-
szecsapáson.
Aztán a 60 perc során kide-

rült, hogy a Kalocsa nem vé-
letlenül volt bajnok az NB II.
Délnyugat csoportjában, hi-
szen a mérkőzést végig kéz-
ben 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” dobok-
tól kísérve rászámolt a csatát
vesztő ellenfélre.  Szvétek,
Juhász Peti és Balla felvált-
va szerezték a szebbnél szebb
gólokat, miközben Virág
szervezte a csapat figurális já-
tékát. A végén aztán a tűzbe
hozott publikum a szokásos
módon vastapssal jutalmazta

a Kolics-armadát, megkö-
szönve az emlékezetes estét,
a látványos gólokban gazdag
összecsapást.
MESTERMÉRLEG:
Kolics János edző: – Na-
gyon örülök ennek a győze-
lemnek, igaz készültünk is rá.
A találkozó érdekességét az

szolgáltatta, hogy egykoron a
junior világbajnokságra is ki-
jutó Orova Tamásnak én vol-
tam az edzője, sőt azt is
mondhatom, hogy edzőt is én
csináltam belőle. Természete-
sen mind a ketten készültünk
egymás ellen, a mai napon
ebből mi jöttünk ki jobban.

Magabiztos győzelmet arat-
tunk, de ez elsősorban ma-
gunknak volt köszönhető.
Szerencsére nem fogták ki az
átlövőnket Szvétek Balázst,
amikor pedig próbálták ki-
kapcsolni, akkor Virág Ro-
land mesterien leszervezte a
támadójátékunkat, amelyek-
ből nagyon szép gólokat lőt-
tünk.

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, Ju-
hász P. 7.Csere: Kanalas N.,
Tóth B., Óvári D. (k.) Baksa
R., Romsics L., Rádóczi K.,
Baksa G., Balázs P. (k.), Var-
ga 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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Bajnok, az
újonc ellen

KÉZILABDA

A Klik Kalocsai Tankerüle-
te Bátyai Általános Iskolá-
jának közel 12 milliós pá-
lyázati programjának kere-
tében a közlekedési, illetve
a természettudományos is-
meretek bővítését célzó tá-
borban vehetett részt ötven
tanuló, tíz tanáruk pedig a
fönntarthatóságra nevelés,
környezeti nevelés tárgykö-
rében tanfolyamon vehetett
részt a pályázati forrás föl-
használásával.
A TÁMOP-3.1.4. C-14-
2015-0601 azonosítószámú,
11.494.800 forint támogatási
összegű projekt keretében az
iskola pedagógusai A koope-
ratív tanulás a hátrányos hely-
zetű gyermekek integrált ne-
velésének elősegítésére című
továbbképzésen vehettek
részt, két, egyenként ötfős
csoportban. Az iskolában
tartott, harmincórás képzés
keretében a tanárok a kör-
nyezeti nevelés és a fenn-
tarthatóságra nevelés gya-
korlatának korszerű mód-
szereiben mélyedhettek el,
még június közepén.

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

célja a környék nevezetessé-
geinek megismerése mellett a
gyerekek közlekedési készsé-
geinek fejlesztése, a szabály-
ismeretük elmélyítése, közle-
kedésbiztonságuk javítása és
a baleset-megelőzés volt. A
táborban a nyári szünet kap-
csán előálló közlekedési ve-

szélyhelyzetekre való felké-
szítés különösen nagy hang-
súlyt kapott.
A táborozók megtekintették
az Erdészeti múzeumot, a
Hollóházi Porcelángyárat és -
Múzeumot, illetve a közeli
perlitbányát, amely Magyar-
ország legnagyobb ilyen bá-
nyája. A Telkibányára, Ma-
gyarország valaha volt legna-
gyobb aranylelőhelyére szer-
vezett kirándulás keretében a
tanulók az ottani Ásvány Mú-
zeumban a föld kincseivel is-
merkedhettek, sőt, szakava-
tott kísérő segítségével kézi
bányász eszközökkel a he-
gyen is gyűjthettek ásványo-
kat. A táborozók Magyaror-
szág legrégebbi kisvasútján

elutaztak Kőkapura is, ahol
bejárták a „Páfrány” tanös-
vényt, megtekintették a Kő-
kapun található nevezetessé-
geket, majd ellátogattak a
Zemplén Kalandparkba is,
ahol libegőzhettek, és fölke-
resték egyebek mellett Kelet-
Európa leghosszabb bob pá-
lyáját, a közeli kilátót, és a
környékben található tanös-
vényeket is. Széphalomban a
Kazinczy emlékhelyhez és a
Magyar nyelv Múzeumába
látogattak el a nebulók, a Fü-
zérradványba szervezett túra
keretében pedig a megújult
Károlyi kastélyt és arborétu-
mot nézhették meg a gyer-
mekek.

Támogatás összege:
11.494.800 Ft   
A projekt megvalósításának
időszak 2015. június 1-től
október 31.

Diákoknak tábor, tanároknak
továbbképzés uniós pénzből

A környezetvédelemre ter-
mészeti értékekre érzéke-
nyeket is bántja a szemét és
bosszantja, az adott terüle-
tek tulajdonosait pedig ki-
fejezetten dühíti, és jelentős
anyagi kárt is okoznak
azok a renitens szemetelők,
akik a belterületekről ap-
ránként a város perifériá-
ira, az itt található gazdasá-
gi területekre szorultak. De
miért nem használják in-
kább a legális, ingyenes sze-
métlerakási lehetőséget?

Kalocsán már a háztartáso-
kon belüli szelektív hulladék-
gyűjtés lehetősége is adott, a
keletkezett szemetet ráadásul
el is szállítják a térítési díj el-
lenében, sőt lomtalanításkor
az egyéb kacatokat is bér-
mentve elszállítják. Ennek el-
lenére az Ipari park eldugot-
tabb részein, a városszéli er-
dős területeken, például a
Foktői út végén található er-
dősávban szinte naponta sza-
porodik az illegálisan elhe-
lyezett hulladék.
A zsírsütő üzemtől az pari

parki bekötőút felé haladva az
árkokban, az egykori reptéri
kiszolgáló betonutak mentén,
és az ipari célra szolgáló tel-
kek eldugottabb szegleteiben
egyaránt „díszlenek” a sze-
métkupacok, a legváltozato-
sabb összetételben. 
A tulajdonosok ma már gyak-
ran magánszemélyek, vagy
vállalatok, és az ártalommen-
tesítésről nekik kell gondos-
kodniuk, saját költségen. A
„szennyező fizet” nemzetkö-
zi környezetvédelmi alapel-
vet ez esetben csak akkor le-

het érvényesíteni, ha megta-
lálják a szemetelőt. Ám azok
az utánfutóikkal, egyéb szál-
lító járműveikkel egy pillanat
alatt megjelennek ledobják a
szemetüket, és már kereket is
oldottak.
Kérdés, miért nem viszik a
hulladékot egy-két kilométer-
rel tovább, a hivatalosan kije-
lölt hulladéktelepre, ahol lak-
címkártya felmutatása mellett
– meghatározott mennyiségig

–ingyenesen és legálisan he-
lyezhetnék el a hulladékot.
Pláne, ha messziről hozzák.
Idén rendőri feljelentés alap-
ján egy eredményes eljárást
folyt le, amikor hajósiakat ér-
tek tetten Kalocsán illegális
szemétlerakás közben. Az
ilyen ügyekben egyébként, ha
van az elkövetőre utaló konk-
rét adat, első fokon a jegyző
hatásköre az eljárás lefolyta-
tása.

Szeméthalmok 
az ipari parkban

Európai Strukturális

és Beruházási Alapok



…osztozott meg egymás-
sal a bajnoki pontokon az
eddig még százszázalékos
KHTK és a hetek óta nye-
rő szériában játszó házi-
gazda Kalocsa. A több na-
pos eső áztatta mély talajú
játéktéren végig nagy ira-
mú csatát vívott egymás-
sal a két jól felkészített
alakulat, ahol színvonalas
produkciót láthatott a kö-
zönség a pénzéért.
A negyedóra végig egy-egy
nagy helyzetet hozott össze
mindkét csapat ellenfele ka-
puja előtt, ám a labdák ek-

kor még célt tévesztettek.
Látványos taktikai csata
zajlott az egyébként kifo-
gástalanul előkészített já-
téktéren, ahol hamar kiala-
kultak a párok, akik dereka-
san 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 hozzá-
értő szurkoló, hogy aki itt
ma gólt ér el, az három
ponttal gazdagodik majd,

mert itt biztosan nem lesz
gólhullás.
A fordulás után aztán mit
sem engedve az iramból to-
vább gyűrte egymást a két
társulat, majd a 74. percben
egy kalocsai ellencsapás so-
rán Vuits Viktor a félegy-
házi ketrecbe bombázta a
labdát (1–0). A vendégek
sorozatos cserékkel próbál-
tak meg frissíteni, így a pá-

lyára lépő Némedi edző ta-
lán első labdaérintéséből, a
85.percben egy fejesgóllal
egalizálta az állást (1–1).
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – A
mai mérkőzésen egy na-
gyon jó erőkből álló Fél-
egyházát fogadtunk, akik
ellen mindenképpen győze-
lemre játszottunk. Ezt iga-
zolta 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 ma-
gából a meccs során, ami-
hez 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., Kol-
lár, Dostyicza, Follárdt
(Kárpi) – Kohány G. Edző:
Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 5–0 a
házigazda KFC javára. Gól-
szerzők: Kun-Szabó 2,
Vass, Matos, Zorván Sz.

Rangadóhoz
méltó 
ütközetben…

Kalocsai FC – Kiskunfélegyházi HTK 1–1
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Az idei „Év kollektívája”
címet a kalocsai Szent Ke-
reszt Kórház neurológiai
osztályának ítélték, amely
elismerést dr. Göcsei Zsu-
zsanna osztályvezető főor-
vos Rácz Annamária főnő-
vérrel közösen vett át dr.
Svébis Mihálytól a Magyar
Egészségügy Napja alkal-
mából évente megtartott,
egyúttal Semmelweis Ignác
születésének évfordulójáról
is megemlékező ünnepély
keretében. 
A rendezvényen dr. Svébis
Mihály, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kórház főigazgatója
mondott ünnepi beszédet.
Párhuzamot vonva Semmel-
weis Ignác, a legismertebb
magyar orvos szakmai elhi-
vatottsága, emberi kiállása és
az egészségügyben ma dol-
gozók helytállása közt köszö-
netet mondott az orvosoknak,

ápolóknak, a gyógyító mun-
ka hátterét biztosító szakem-
bereknek, amiért a magyar
egészségügy embert próbáló
körülményei közt kitartanak
választott hivatásuk mellett. A
főigazgató gratulált az elis-
merésben részesített dolgo-
zóknak, a 2015. Év Kollektí-
vája címet elnyert Neuroló-
giai Osztályt példaképül állít-
va az intézmény munkaválla-
lói elé.
Az elismerő oklevél átadása-
kor kitört taps és ujjongás
kapcsán elmondta: külön
öröm számára, hogy olyan
jók és összetartóak a kórház
kollektívái, olyan emberek
dolgoznak együtt, akik örül-
nek kollégáik sikerének, elis-
merésének.

Osztályértekezlettől 
a fehér asztalig

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

adjunktussal, valamint Rácz
Annamária diplomás ápoló
főnővérrel közösen szerve-
zik. Osztályuk egyike a kór-
házban legnagyobb betegfor-
galmat bonyolító osztályok-
nak. A kollektíva összetartá-
sát a főorvosnő azzal jelle-
mezte, hogy évente többször
is összejönnek munkaidőn
kívül, fehér asztal mellett, és
névnapos kollégáikat soha-
sem mulasztják el megkö-
szönteni.
Az egymás iránti szolidari-
tás és összetartás ekkora
igénybevételnél nélkülöz-

hetetlen: csak az elmúlt év-
ben összesen 1040 beteget
vettek fel az osztályra.
Nagy a teher a szakrende-
lésben 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 dol-
gozók eredményes együtt-
működésére akkor is szük-
ség van, ha a huszonkét
ágyas, nyolc kórtermes osz-
tályon folyó munkát a re-
konstrukciónak köszönhe-
tően mind az alkalmazott
gyógymódokat, mind a mű-
szerezettséget és a hotel-
szolgáltatást tekintve meg-
felelő, korszerűnek mond-
ható 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 szerkesztő-
ségünk ez úton gratulál!

A Neurológiai Osztály
lett az Év kollektívája

Múlt csütörtökön 17 órától
az MSZP szervezésében
Vértes András, a GKI Gaz-
daságkutató Zrt elnöke tar-
tott előadást a Kalocsa Mű-
velődés Központ (volt Tisz-
ti Klub) emeleti rendez-
vénytermében. A közgaz-
dász szerint a kormány
gazdaságpolitikája miatt a
tartós stagnálás fenyegeti
hazánkat. A jelen helyzet-
ben sem jelentős béremelés-
re, sem a nyugdíjak növelé-
sére nem lát lehetőséget a
szakember.
Gazdaság: helyzet és pers-
pektíva – e címmel tartott elő-
adást Vértes András Kalocsán
mintegy 50 érdeklődő előtt. A
rendezvényt Heringes Anita,
az MSZP országgyűlési kép-
viselője nyitotta meg. Az elő-
adáson jelen volt több kalo-
csai önkormányzati képvise-
lő, közülük az est házigazdá-
jaként Lakatos János, mellet-
te Hirsch Imre, az MSZP kis-
kőrösi szervezetének elnöke
a pódiumon foglalt helyet.

Hitel helyett
támogatás

A közgazdász szerint a ko-
rábbi nemzetközi hitelek he-
lyett most az EU-s források
finanszírozzák a magyar gaz-
dasági növekedést, ami nem
fönntartható. A szerkezeti re-
formok halogatása, elsősor-
ban az oktatás és egészség-
ügy reformjának elmaradása
a tartós visszacsúszás pályá-
jára állhatja hazánkat.
Vértes András szerint a kor-
mány gazdaságpolitikája –
sokak korábban hangoztatott
véleményével ellentétben –
nem sodorja gazdasági össze-
omlásba hazánkat, a stabilitás
és államadósság terén ért el

eredményeket is, azonban a
kedvező makrogazdasági
mutatók csalókák. Ezt arra
alapozza, hogy a foglalkozta-
tottság javulását a közmunka-
programok torzítják, az építő-
ipar növekedését külső forrás,
az „EU-s pénzeső” generálta,
de már mutatkoznak a vissza-
esés jelei, így tényleges növe-
kedés egyedül az autóiparban
jelentkezett.
A korábban hazánk gazdasá-
gának a húzóerejét jelentő
nemzetközi hitelek, és az arra
épülő fogyasztásbővítés sze-
repét most az EU-ból érkező
támogatások vették át, ám ez
2020-tól az uniós támogatási
rendszer változásai miatt nem
lesz fönntartható. A későbbi-
ekben valószínűleg csak rész-
ben, vagy egészben vissza
nem térítendő támogatásokat
lehet majd igényelni.

Halogatott
reformok

Ezért is tartja különösen nagy
hibának, hogy az európai for-
rások elosztásával a forráso-
kat az üzleti szférába helye-
zik, ahelyett, hogy az oktatás
vagy az egészségügy reform-
jára fordítanák. Az ezekhez
szükséges hatalmas forrás-
igény máshonnan aligha fe-
dezhető, így ezekre később

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

Szökik a
tőke és a
munkaerő

Az elmúlt években az ország
elvesztette tőkevonzó képes-
ségét, a tőke inkább kifele
megy hazánkból, és a mun-
kaerő is folyamatosan áram-
lik ki. A tőke meneküléséért a
központosítást és államosí-
tást, a piacokba való állami
beavatkozásokat hibáztatta a
közgazdász, „tőke nem szere-
ti, ha nem a piac, hanem az
állam dönt” – amint fogalma-
zott.
Az agráriumban a tavalyi egy
kiemelkedően jó év volt pél-
dául a gabonatermés szem-
pontjából, de a sertésállo-
mány esetében alig volt nö-
vekedés – mondta a közgaz-
dász.

Adósság, 
hitel, infláció

Az államadósság csak alig
csökkent, és még mindig
meghaladja a 2006 előttit. A
belső hitelezés beindítására
elindított, Matolcsy féle nö-
vekedési hitelprogramnak
csupán annyi eredménye lett,
hogy nem gyorsan, hanem
csak kis mértékben csökken a
hitelállomány.
Az infláció kedvezően alakult
eddig, mivel a Matolcsy ve-
zette 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 elsősor-
ban nem a gazdaságpolitika
érdeme, hanem részben a re-
zsicsökkentés által torzított
adat, részben az energia vi-
lágpiaci árának zuhanása
okozta. Ám e téren nincs to-
vábbi lehetőség, ezért a jövő-
ben az infláció növekedésé-

vel kell számolni.
Vértes András szerint az
ország gazdaságát fenye-
gető legnagyobb veszélyt
ma a tartós stagnálás je-
lenti. Attól kell tartani,
hogy néhány év múlva a
térség országaihoz képest
fogunk nagyon lemarad-
ni, és csak nézzük majd,
amint Románia és Szlo-
vákia elhúz mellettünk.

Nyugdíj- és
béremelésre
nincs lehető-
ség

Az előadás végén Vértes
András kérdésekre is vála-
szolt. Egyik kérdező azt
mondta, hogy itt csak akkor
várható nagy fogyasztásnö-
vekedés, ha drasztikusan
megemelik a béreket, nem
néhány százalékkal, hanem
felével, harmadával, és meg-
kérdezte, volna-e erre lehető-
ség, ám a közgazdász lelom-
bozta: a versenyképesség
romlását eredményező lépé-
sekre, amilyen ez is volna,
nincs lehetőség. Az alacsony
infláció és az energiaárak ala-
kulása miatt az utóbbi évek-
ben így is a gazdasági teljesít-
ménynél nagyobb arányban
nőtt a vásárlóerő. 
Egy másik kérdező azt kér-
dezte, hogy a GDP növeke-
dése nem tesz-e lehetővé vég-
re egy komolyabb nyugdíj-
emelést. Vértes András vála-
szában elmondta: a jelenlegi
gazdasági helyzetben ez lehe-

tetlen, egyetlen közgazdasági
iskola, vagy elemző sem tar-
taná elfogadható lépésnek. A
közgazdász fölidézte, hogy az
elmúlt két évben az alacsony
infláció és GDP-növekedés
miatt nem, vagy alig-alig kel-
lett volna nyugdíjat emelni
nyugdíjtörvény vonatkozó
passzusai értelmében, de a
kormány ezt meghaladó
nyugdíjemelés mellett dön-
tött. Két év alatt a törvényes
mértéknél annyival volt na-
gyobb a nyugdíjak emelkedé-
se, hogy egyes szakértők a
13. havi nyugdíj visszaadása-
ként tekintettek rá. Ám ez to-
vább nem folytatható, a jelen-
legi gazdasági helyzetben
csak a törvényes mértékű
nyugdíjemelés lehetséges.

Tartós stagnálás
fenyeget?
Vértes András előadása Kalocsán



A rendőrség szeptember 30.
délutánján őrizetbe vette az
R. Emília meggyilkolásával
gyanúsított Sz. Pált. Az ál-
dozat a szeretője volt, a gyil-
kosság annak Népszínház
utcai lakásában történt
még augusztusban.
Korábban, az Sz. Pál elfogá-
sa érdekében a lakosság se-
gítségét kérő rendőrségi fel-
hívás, illetve a kiadott orszá-
gos körözés kapcsán írtunk
már az esetről. Akkor megír-
tuk, hogy a rendőrség azt fel-
tételezi, hogy a gyanúsított
idén augusztus 16-án egy bu-
dapesti lakásban megölte al-
kalmi barátnőjét, majd a nő
holttestét egy szőnyegbe csa-
varva egy autóval Kalocsára
szállította. Az áldozat holttes-
tét szeptember 11-én találták
meg egy kalocsai ingatlan ud-
varán, majd szeptember 15-

én a rendőrségi portálon a fel-
tételezett elkövető nevét, fo-
tóját is közzétette, kérve a la-
kosság segítségét.
Az esetnek az országos mé-
diában is volt visszhangja. A
Blikk szerint szeptember 18-
án azt írta, hogy a nő egyik
rokonának a szállodájában
dolgozó Pál pár hónappal ez-
előtt ismerkedhetett meg R.
Emíliával. A család tulajdo-
nában állítólag számos hotel,
üzlethelyiség és ingatlan is
van, a férfi tehát kifejezetten
jó anyagi körülmények közül
származó nőre vetette ki há-
lóját.
A lap értesülése szerint a
többgyermekes asszonyt a
gyanúsítottal látták utoljára, a
gyilkosság előtti éjszakát pe-
dig valószínűleg együtt töl-
tötték. A Blikk közlése szerint
reggel a férfi egy hatalmas

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

művet, és csere-
autót is adtak. A
férfi fapofával
áttette a holttes-
tet a másik autó-

ba, és már mehetett is tovább.
A Blikk információi szerint a
holttestet nem a család kalo-
csai portáján, hanem egy ro-
mos ingatlan udvarán temette
el, de annyira felületesen,
hogy a szőnyeg széle kilógott
föld alól, az tűnt föl valaki-
nek.
A rendőrség hivatalos közle-
ménye szerint Sz. Pált 2015.
szeptember 30-án 17 órakor
fogták el Kalocsán, előállítot-
ták, majd gyanúsítottként
hallgatták ki. A férfival szem-
ben – őrizetbe vétele mellett
– a további eljárást a Buda-

pesti Rendőr-főkapitányság
Életvédelmi Osztálya folytat-
ja le, egyben előterjesztést tet-
tek előzetes letartóztatásának
indítványozására.
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Elfogták a gyilkosság 
miatt körözött Sz. Pált

Elindult a Főszékesegy-
házi Könyvtár online
szolgáltatása. A folyama-
tosan bővülő digitális ál-
lomány használatához
mindössze regisztrációra
van szükség, az e-könyv-
tár használata ingyenes.
Több éven át tartó és most
is folytatódó digitalizáló
munka eredménye érett be,
amikor a Kalocsai Főszé-
kesegyházi Könyvtár elin-
dította online könyvtár
szolgáltatásait. Számos
könyvritkaságot tettek hoz-
záférhetővé már most is, de
a tartalom folyamatosan
bővül, az állomány digita-
lizálása folytatódik.
Először a leggyakrabban
keresett teológiai, helytör-
téneti, történeti és más do-
kumentumokat, ritkaságo-

kat, különlegességeket tet-
tek elérhetővé az internetes
felületen. Az elektronikus
könyvtárhasználat a
könyvállomány védelme
szempontjából is nagy elő-
relépés, az olvasók, kuta-
tók hozzáférésének meg-
könnyítése tekintetében
pedig forradalmi újdonság.
Az eddig feltöltött állo-
mányban muzeális köny-
veket, így középkori kóde-
xeket, kéziratokat, ős-
nyomtatványokat, régi ma-
gyar könyveket, antikvá-
kat, és más könyvritkasá-
gokat is találunk. Emellett
a digitalizálást megelőző
válogató munka során
előnyben részesítették a
széles körben, leggyakrab-
ban használt kézikönyve-
ket, évkönyveket, de sok

ritka folyóirat is kutatható
már az interneten keresz-
tül, köztük főként történeti
és teológiai témájú régi új-
ságokkal, periodikákkal.
Az online könyvtár hely-
történeti anyagaiban hoz-
záférhető művek és doku-
mentumok, nemcsak váro-

sunk, hanem az egykori
Kalocsa-bácsi, illetve a
mostani Kalocsa-Kecske-
méti Főegyházmegye tör-
ténetének is fontos forrá-
sai. Emellett a kalocsai kö-
tődésű szerzők műveit is
előnyben részesítették az
anyagok válogatásánál.
A Főszékesegyházi Könyvtár
digitális könyvtára a feldol-
gozás ütemében folyamato-
san bővül. A közzétett tar-
talom JPG, illetve PDF fáj-
lokból áll, amelyekhez re-
gisztráció után korlátlanul,

díjmentesen hozzáférhető-
ek, de további felhasználá-
suk, nyomtatásunk a
könyvtár engedélyéhez kö-
tött.
Az e- könyvtár használatá-
hoz szükséges regisztráci-
ót a http://konyvtar.aszt-
rik.hu/?q=tartalom/regiszt-
racio oldalon végezhetjük
el, az online könyvtári ál-
lomány bemutatkozó olda-
la pedig a http://konyv-
tar.asztrik.hu/?q=kony-
vek%2Folvasnivalo címen
található a világhálón.

Online olvasóterem 
az Érseki Könyvtárban



„Innentől nem hivatkozha-
tunk arra, hogy elődeink
mit hagytak ránk”. Ezt
azon a sajtótájékoztatón
mondta dr. Bálint József
polgármester, amelyen a
kormányzat által váro-
sunknak megítélt rendkí-
vüli, vissza nem térítendő
támogatásról számolt be. A
Belügyminisztériumtól ka-
pott forrással, valamint és a
KalocsaKOM Kft. közel-
múltban történt értékesíté-
séből befolyt 451 milliós be-
vétellel az önkormányzat
stabilizálta ez évi költségve-
tését, 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 ingat-
lanértékesítésből volt tervez-
hető a két nagy adósságot föl-
halmozott önkormányzati
társaság feltőkésítése, mivel a
város hitelfelvételi lehetősé-
ge, ezáltal likviditása igen
szűkös volt. A Démász köve-
teléseinek rendezésére szin-
tén nem mutakozott más for-
rás. A költségvetési egyen-
súly megteremtésére 310
millió forint értékben tervez-
tek ingatlaneladásokat az év
folyamán, de ennek minden
áron való teljesülését a költ-
ségvetés elfogadásakor „nem
vésték kőbe”.
A tájékoztatás szerint az ön-
kormányzat kényszerhelyzet-
ben hirdette meg eladásra a

KalocsaKOM Kft.-t. A pol-
gármester szükséges rossz-
ként említette a vállat eladá-
sát, de hangsúlyozta, hogy a
TARR Kft.-nél jó kezekben
lesz a szolgáltató, ugyanis
nem csak fönntartani, de fej-
leszteni is képes lesz a válla-
latot.
A befolyt nettó 451 millió fo-
rintot nem üzemeltetési cé-
lokra 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 össze-
sen 115.811.000 forintba ke-
rültek a városnak. Ezzel a cé-
gek adósságait nem rendez-
ték, de az összeg egy részéből
az ügyvezetők rendezhetik
adósságaik egy részét.
A Vagyonhasznosítási Kft.-
nek a Kalocsa Szíve Program
sikeres végig vitelére 30 mil-
lió forint támogatást adtak,
amelyet ez év végéig vissza
kell térítenie. Emellett továb-
bi 45.425.374 forint működé-
si célú tagi hitelt is kapott a
cég. Ennek visszafizetésére
2017. év végéig vállalt köte-
lezettséget a társaság.
A Démász felé fennálló 175
millió forintos adósság visz-
szafizetésére három éves ha-
táridőt 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 átutal-
ták a szolgáltató számlájára.
Ezzel együtt összesen
249.365.434 forintot költött
el augusztus végéig az önkor-
mányzat – foglalta össze a
történteket Bálint József.

Önhiki!

A városvezető ezután beje-
lentette, a májusban benyúj-
tott, 217.941.411 forint ösz-
szegre irányuló szóló pályá-
zatukra, 174.418.047 forintot
vissza nem térítendő támoga-
tást ítéltek meg városunknak.
A polgármester által elmon-
dottak szerint ebből az ösz-
szegből a hátralévő Démász
adósságot is ki tudják fizetni,
ehhez azonban a testület dön-
tése 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 bevételeink-
ből és a tartalékokból tudjuk a
költségvetés és a fejlesztések
is finanszírozhatóak lesznek
– mutatott rá a polgármester,
aki hozzátéve, hogy a veze-
tésnek ettől függetlenül to-
vább kell dolgoznia a bevéte-
lek növelésén, és a költségek
csökkentésén, de innentől
nem hivatkozhatnak arra,
hogy elődeik mit hagytak rá-
juk. „Innentől kezdve, ha

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

Bálint József.
A polgármester végül az elő-
készítés alatt álló és a már be-
adott pályázatokról is szólt.
Bízik a vezető a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány (JETA) felé be-
nyújtott pályázatunk sikeré-
ben, amelytől 30 millió forint

fejlesztésre szánt forrást re-
mél. Elmondása szerint az
abból az uszoda hőszivattyú-
inak cseréjét, a Földhivatal
nyílászáróinak cseréjét, a
Paksi közi lakótelep teljes út-
hálózatának felújítását, a Mű-
velődési ház felújítását finan-
szíroznák, valamint a Park-
gondozó Kft. telephelyének
rendezésére is sor kerülhetne.

Emellett a Paksi Társadalmi
Tanács 41 tagja közösen is
pályázik a Paks-2-vel össze-
függő, de a „kerítésen kívüli”
fejlesztésekre, és még az idén
folytatódhat az épületenerge-
tikai pályázatok sora is, ezút-
tal a Viski Károly Múzeum
nyílászárócseréivel.

Kalocsai újság8 Kalocsai újság 9

Polgármesteri
tájékoztató

Az ülés végén Bálint Jó-
zsef néhány fontos kér-
désről adott rövid tájé-
koztatást. 

Többek közt elmondta: a
Kalocsa Security Kft.
esetében váratlan felszá-
molás fog lezajlani, mert
a föllelhető vagyon nem
fedezi a fölszámolás költ-
ségeit. A többi Kft. eseté-
ben folytatódik végelszá-
molás.

A Parkgondozó Kft.-re
első fokon kiszabott
majd’ ötvenmilliós hulla-
dékgazdálkodási bírságot
a följebbviteli eljárás ke-
retében másodfokon fél-
millióval növelték. Ezt
Kalocsa nem fogadhatja
el, a Kft. bírósághoz for-

dul. Ha azonban a megtá-
madott ítélet mégis meg-
áll, akkor a munkáltatói
felelősség kérdése is föl-
vetődik, amiről a testület
dönt majd. Az ügyvezetőt
négyhavi díjjal sújthat-
ják. Teljes kártérítés csak
akkor volna igényelhető,

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

Nem panaszkodhatunk:
174 millió önhiki Kalocsának

A szeptember végén tartott
testületi ülésen sok apróság
mellett néhány fontos kér-
désről is tárgyalt a város ve-
zető 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 ket-
tőről tudott, de egyik esetben
sem látott politikai indítékot a
háttérben, noha Filvig épp
erre utalt. Egyik ilyen eset
Rigó Gáboré, a Vízimadár-
park volt vezetőjéé volt, aki a
Paksi Atomerőműhöz fordult
támogatásért a park területé-
nek lőszermentesítésére – ez
a szálláshelyek kialakításának
alapfeltétele a szóban forgó,
korábban katonai használat-
ban állott területen. Az által
kért és megkapott, több mint
egymilliós támogatást egyéb-
ként épp ezen az ülésen, egy
másik napirend keretében fo-
gadta el a testület. Paradox
helyzet, hogy a volt vezetővel
szembeni felmondásnak rész-
ben e támogatás kérése során
tanúsított hatáskörtúllépés
volt az indoka.

Területcsere
másodszor

A Kalocsa Szíve projekt kap-
csán már korábbi testületi ülé-
sen is volt szó arról, hogy ter-
vezési hiba folytán területcse-
rét kellett végezni a Csillás-
parki buszparkoló kialakítá-
sához. Az akkor jóváhagyott
területcserével kapcsolatos
megállapodást az ottani szó-
rakozóhely és a mellette lévő
parkoló tulajdonosa később
fölmondta, új javaslattal állt
elő, amelyről az ülés előtti na-
pon sikerült vele végleges
megegyezésre jutni. Így e na-
pirendet sürgősséggel tár-
gyalták.
Az egyik napirend keretében

a testület elfogadta a bölcsőde
tavalyi tanévben végzett
munkájáról készült beszámo-
lót Egy másik pont alatt ko-
rábbi rendeletmódosítások
miatt egyébként is érvényüket
vesztett rendelkezéseket he-
lyeztek hatályon kívül, most
formálisan is. Döntöttek még
a nem közművel gyűjtött ház-
tartási szennyvíz begyűjtésére
és elhelyezésére vonatkozó –
magyarán a szippantós szol-
gáltatás ellátására irányuló –
közszolgáltatási szerződés
megkötéséről, és a vonatkozó
helyi rendeletet is módosítot-
ták.
Csatlakozott az önkormány-
zat a Bursa Hungarica ösz-
töndíjrendszer középiskolai
és felsőoktatási ösztöndíj-
rendszerhez, így diákjaink
ebben az évben is igényelhe-
tik az országos rendszer kere-
tében kérhető támogatást, és
jóváhagyták Kalocsa város
integrált településfejlesztési
stratégiáját, amelynek tartal-
máról a vitát már korábban
lefolytatták, és az akkor el-
hangzott javaslatokat beépí-
tették a tervbe.

Átvilágítás 
elnapolva

Volt még egy sürgősségi na-
pirend, amely a város Kft.-
inek átvilágítására irányuló,
meghívásos rendszerben ér-
kezett ajánlatok elbírálásáról
szólt volna. Ezt napirendre is
tűzték, de az ellenzék részéről
dr. Filvig Géza megkérdője-
lezte a sürgősség indokait.
Nehezményezte továbbá,
hogy az előterjesztést csak az
ülés kezdő időpontjában kap-
ták kézhez, azt áttanulmá-
nyozni nem volt idejük.
Emellett azt is kérte, hogy az
árajánlatokba is betekinthes-
senek. E célból a polgármes-
ter szünetet rendelt el. A szü-
net után az ellenzék több tag-
ja is kétségének adott hangot

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

szavonására, hogy később,
nyílt pályázaton kért ajánla-
tokból, megfelelően alapos
előkészítés után térhessen
vissza a kérdésre a testület.
Az átvilágításra a Kft.-k to-
vábbi sorsának eldöntéséhez
volna szükség, amit már a ko-
rábbi átvilágítás javaslati ré-
sze is jelzett. Magyarán azt a
döntést kell előkészíteni a
könyvvizsgálók segítségével,
hogy mely tevékenységek
kerüljenek át intézményi ellá-
tásba, mely cégek szűnjenek
meg, vagy egyesüljenek a to-
vábbi gazdaságosabb műkö-
dés érdekében.

Soron kívül
újul meg a
színpad

Az Ifjúsági Ház (volt Úttörő-
ház) színpadának fölújításáról
is szólt egy napirend, mert az
épület fölújítása ugyan szere-
pel Kalocsa kiemelt projekt-
jei között, azonban a színpad
állapota balesetveszélyes,
ezért a felújítás nem tűr ha-
lasztást. Ez irányba már tör-
téntek lépések, akkor a költ-
ségvetésben együttműködő
civil szervezet céltámogatásá-

ra már elkülönítették a szük-
séges összeget, ám fölvető-
dött, hogy egyszerűbb és jobb
megoldás volna, ha maga az
önkormányzat újítaná föl a
színpadot. ehhez azonban az

elkülönített összeget más ro-
vatba kellett átcsoportosítani,
ami most megtörtént.

Ingatlanérté-
kesítések

Két ingatlan értékesítéséről is
döntött a testület. Egyik eset-
ben egy rokkanttelepi családi
ház alatt álló telket értékesí-
tették, mivel idős lakója el-
hunyt, az örökösök értékesí-
tenék a házat, a vevő azonban
a telekkel együtt venné meg.
E kérdésben egyetértés mu-
tatkozott, azonban megosz-
lottak a vélemények egy ki-
sebb szántóterület értékesíté-
séről. Ez a javaslat az ellen-
zék ellenszavazataival ment
csak át. A vita során Szabó
Balázs az ingatlanértékesíté-
seket megelőző alaposabb el-
járási rend kialakítását sürget-
te, amelynek során a képvise-
lők személyesen, de szerve-
zetten tájékozódhatnak az
adott ingatlanok jellegéről, ál-
lapotáról. A polgármester ezt
ellenezte, mondván nem kí-
vánják szabályozni ezt, de a
lehetőség eddig adott volt a
képviselők számára.
A grémium szentesítette azt a
megállapodást is, amely a vá-

ros egyes sportlétesítményei-
nek a testnevelés órák kereté-
ben történő térítésmentes
használatáról rendelkezik.
A Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet között 2006-ban
kötött, az állami földek szoci-
ális földprogram céljára törté-
nő, térítésmentes földátadás-
ról, illetve ennek kapcsán a
vagyonkezelésről szóló szer-
ződés megszűntetése közös
megegyezéssel történő föl-
bontásáról is határoztak. Egy
kalocsai vállalkozó terület-
használati díj megfizetése
alóli mentesítés iránti kérel-
mét elutasította a testület,
akárcsak egy magánszemély
által benyújtott fellebbezést.

Egyebek

Dr. Filvig Géza az önkor-
mányzat kommunikációjáról
tett föl kérdést, a város hon-
lapján megjelenő politikai tar-
talmú, szerinte egyoldalú cik-
kek eltávolítását kérve. A pol-
gármester szerint a kritikákat
állni kell, ő is állja, dr. Angeli
Gabriella pedig arról tájékoz-
tatta a képviselőt, hogy a ko-
rábbi ülésen általa kifogásolt,
a város honlapjáról egy kat-
tintással elérhető, politikailag
az egyik oldalhoz köthető
blogoldalt a portálról már el-
távolították. ezt Filvig Géza
üdvözölte.
Török Ferenc egy közmun-
kás történetét mondta el, akit
állítólag azzal fenyegettek
meg a polgármester nevében,
hogy ha elfogadja a volt pol-
gármestertől kapott munka-
ajánlatot, akkor többé nem
vehet részt semmilyen prog-
ramban, mert „ez politika”.
Bálint József nem értesült ko-
rábban az esetről, kijelentette:
ő ilyen üzenetet nem küldött,
és biztosította a képviselőt,
hogy nem gátolják a munka-
erő szabad áramlását.
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