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INGATLAN

KALOCSÁN, az Alkotás útján
37 nm2,1 szobás, földszinti
lakótelepi lakás eladó. Tel:
0620/772-0916

KALOCSÁN, a Hunyadi utcá-
ban, jó állapotban lévő, nagy
családi ház eladó. Lakótele-
pi lakásra vagy kisebb csalá-
di 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, a kertvárosban,
családi ház eladó. Tel.:
0670/557-1430

KALOCSÁN, igényes családi
ház, eladó. Ingyen mégsem
adhatom, jöjjön el nézze
meg és megegyezünk. 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, 2,5 ha szántó-
föld eladó. Tel.: 0678/600-
597

KALOCSÁN, a Vörösmarty u.
152. sz. alatti szép állapotú
ház eladó. Ár: 14.800.000
Ft., érd.: 06/30 554-9441.

INGATLAN VIDÉK
FOKTŐN, a Fő utca 19. szám

alatt, családi ház eladó. I.ár.:
5,6 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 lehetőséggel
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 ked-
ves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs köz-
pont Uszoda!  Nyitva tartás:
minden nap 8:00-19:30,
kedd: zárva. Bővebb infor-
máció és bejelentkezés a
0620/562-2060 telefonszá-
mon,

VEGYES
CSETTEGŐT, KERESEK

MEGVÉTELRE! Tel.:

0630/312-5274.
Eladó, 4 m-es, 4 db-os szek-

rénysor megkímélt állapot-
ban, dohányzóasztal, és
egyéb ingóságok. Tel.:
0630/434-2095.

Eladó, 2 db heverő, paplan, vil-
lanyvasaló, futószőnyeg, TV
asztal, ágyhuzat. Tel.:
0678/461483

Matracos heverő, íróasztal, fa-
gyasztószekrény olcsón el-
adó. Tel.:0678/464-803

Bontott cserépkályha eladó.
Tel.: 0670/526-9653

Rotációs kapa, dohányzó asztal,
fagyasztószekrény eladó.
Tel.: 0670/934-2008

Nagyméretű gázkonvektor el-
adó. Tel.: 0630/335-7003

Eladó egy darab 160x220cm-es,
új, kék színű szőnyeg új ár
14.000 Ft, de 10.000 Ft-ért
elvihető. Tel.: 06303125274

MUNKA
Kisebb kőműves munkákat és

burkolást vállalok. Tel.: 0620
/322-8195

JÁRMŰ
Eladó REUNAULT  FLUAN-

CE 1,6-OS garanciális, 3,5
éves. Irányár: 2,59 MFt. Tel.:
0670/4311-607

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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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Kalocsai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya (volt
Munkaügyi Kirendeltség) Kalocsa,
Szent István  István király út 72.
szám alatti épületének  teljes körű
felújítására kerül sor, amely több hó-
napig tart. 

A felújítás  ideje  alatt az Osztály   
Kalocsa, Szent István király út
37. szám alatt, a volt  Raiffeisen
Bank épületében fogadja az ügyfe-
leket.

A Foglalkoztatási Osztály ideiglenes
helyre költözése miatt 

2015. október 29-én, csütörtökön
az ügyfélfogadás szünetel. 
A Foglalkoztatási Osztály az új he-
lyen a már megszokott ügyfélfoga-
dási időben 

2015. november 2-től fogadja az
ügyfeleket.

A költözéssel egyidejűleg változik
a Foglalkoztatási Osztály telefon-
száma.
Az új központi telefonszám:
78/795-000

Fax szám: 78/999-623

A 30/695-13 GSM szám megszű-
nik. 

Valamennyi ügyfelünk megértését és
türelmét köszönjük!

Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Kalocsai Járási Hivatala

Új helyen a Foglalkoztatási Osztály

                                                                                                                                       

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kalocsai Járási Hivatala

Összeszorul az ember szí-
ve a hír hallatán: elhunyt
Bende István, a „Döme”, a
kalocsai birkózósport emb-
lematikus versenyzője,
majd későbbi edzője, aki or-
szágos ismeretséget és el-
ismertséget vívott ki magá-
nak a sportágat művelők és
szeretők népes honi tábo-
rában. Olyan észrevétlenül
hagyott itt bennünket, mint
ahogyan megélte az utóbbi
évtized számára már csen-

desebb hétköznapjait.
Nyíltszívű, őszinte, vídia-
keménységgel vetekedő
egyenes jellemű ember
volt, aki ha a küzdőtérre lé-
pett sportolói fénykorában,
nem ismert más alternatí-
vát, csak a győzelmet.
Szeretett sportágát már
kora gyermekkorától űzte,
amikor követte bátyjait a
birkózóterembe, ahol Dixi
Feri bácsi felismerte a ben-
ne rejlő tehetséget, és belé

plántálta a birkózáshoz el-
engedhetetlenül szükséges
alázatot, szorgalmat és ki-
tartást.
Az ifjúsági magyar bajnok-
ságokon 1963-ban ezüst,
’64-ben pedig aranyérmet
szerzett magának és a ka-
locsai birkózásnak. Az ezt

követő évtizedben aztán az
NB II-es kalocsai birkó-
zócsapat veretlen verseny-
zője volt, aki az országos
bajnokságokon és viadalo-
kon emlékezetes győzel-
meket, szép sikereket ara-
tott. Legendás csípődobá-
sától tartottak a mindenkori
ellenfelek, akik azt is tudták
róla, hogy olyan elementá-
ris önhajtó erővel bír, hogy
soha nem áll meg a végső
győzelemig. Korának leg-
jobbjai között tartották szá-
mon, ifjúsági-és felnőtt vá-
logatott kerettagságig vitte.
Versenyzői pályafutása
után edzői képesítést szer-
zett, és Dixi bácsi mellett el-
sajátította az edzői munka
csínját-bínját is. 1990–2011

között a Kalocsai SE edző-
je volt, tanítványai több or-
szágos diák -és serdülő baj-
noki címet szereztek. Mun-
kájának elismeréseként
2010-ben a Magyar Birkózó
Szövetség a „Fél évszázad
a Birkózósportban” kitünte-
téssel jutalmazta.
Betegsége hallatán még
bíztunk abban, hogy a sző-
nyegen tanúsított kemény-
sége és küzdeni akarása
legyőzi majd az alattomos
kórt is, de sajnos ebben a
küzdelemben már alulma-
radt.
2015. október 14-én, dél-
után kísértük utolsó földi út-
jára a kalocsai temetőben…
Döme, nyugodjál békében!

In memoriam
Bende István

1945–2015



Kalocsa Város Önkor-
mányzata múlt pénteken,
október 23-án 11 órai kez-
dettel tartotta ünnepi meg-
emlékezését a Kalocsai
Fegyház és Börtön falán el-
helyezett 1956-os emlékmű-
nél. Az ünnep fényét a Ka-
locsai Eperföldi Általános
Iskola 7.B osztályának az
1956-os eseményeket meg-
idéző műsora, valamint a
Kalocsai Liszt Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola Ifjú-
sági Fúvószenekarának

közreműködése emelte.
Ünnepi beszédet Perity La-
jos, a Szent István Gimná-
zium intézményvezetője
mondott, majd városunk
társadalmi és civil szerveze-
teinek, intézményeinek de-
legációi megkoszorúzták az
emlékhelyet.
Perity Lajos ünnepi beszédé-
nek kezdetén fölidézte: 1956.
október 27-én éppen ezen a
helyen, gyülekezett a tömeg a
politikai elítéltek szabadon
bocsájtását követelve, akik-
nek „csitítására”  közéjük lőt-
tek, több embert súlyosan,
köztük Tiszavölgyi Ferenc
kalocsai lakost halálosan
megsebesítve. A következő
33 évben a szocialista hata-
lom elhallgatta a történteket.

’88 táján a szocializmus fala
repedezni, az addig stabilnak
hitt rendszer omladozni kez-
dett. ’89. március 15-én száz-
ezres tüntetés volt a budapes-
ti Szabadságtéren. Június 16-
án, a Hősök terén, 31 évvel
kivégzésük után ünnepé-
lyesen újratemették a már-
tír miniszterelnököt, Nagy
Imrét és négy társát. Egy
hatodik koporsó az isme-
retlen mártírokat jelképez-
te. Több százezren szemé-
lyesen vettek részt a teme-

tésen, és az egész ország a
televízió előtt ült, amely élő
adásban közvetítette az ün-
nepséget – emlékezett visz-
sza Perity Lajos.

A hatodik
koporsó

– Tisztán emlékszem arra a
napra. Péntek volt, és na-
gyon meleg – idézte föl
személyes hangon az ünne-
pi szónok. – Az államvizs-
gámra készültem Bátyán.
Előzetesen nem éreztem az
esemény történelmi jelen-
tőségét, de a TV-t azért fél
szemmel figyeltem. (…)
Éppen egy velem egykorú,

szakállas fiatalember, aki
ma Magyarország minisz-
terelnöke, olvasta fel be-
szédét. (…) Egyik leg-
gyakrabban idézett monda-
ta így hangzott: „Valójában
akkor, 1956-ban vette el tő-
lünk, mai fiataloktól jövőn-
ket a Magyar Szocialista
Munkáspárt. Ezért a hato-
dik koporsóban nem csu-
pán egy legyilkolt fiatal,
hanem a mi elkövetkezen-
dő 20, vagy ki tudja hány
évünk is ott fekszik.” – em-

lékezett vissza a szónok,
hozzátéve, hogy úgy érezte
történelmi pillanatnak va-
gyok szem- és fültanúja.

’56 legfőbb
tanulsága

A továbbiakban a megosz-
tottság, széthúzás helyett
összefogást sürgetett a tár-
sadalom minden szegmen-
sében és színterén a gyak-
ran tapasztalható meg nem
értés és acsarkodás helyett,
mert egy közösség csakis
így lehet eredményes. Ezt
az akkori események is bi-
zonyították, és mi épp
mintha ezt, ’56 talán leg-

fontosabb tanulságát feled-
tük volna el. 
Végül az ’56-os forrada-
lom és szabadságharc meg-
ünneplésének fontosságát
hangsúlyozta az ünnepi
szónok. Emlékezni, emlé-

keztetni, tükröt tartani és
tükörbe nézni fiatalnak és
idősnek, civilnek és politi-
kusnak, külföldön élő és
itthon maradt magyarnak,
mindannyiunknak kell –
mondta Perity Lajos.

Az emléke-
zés és tisz-
telet virágai

Az ünnepi beszéd után a
börtön falán elhelyezett
emlékmű előtt városunk
elöljárói, politikai és civil
szervezetei sorakoztak fő-
hajtásra, és helyezték el az
emlékezés, a kegyelet és a

tisztelet virágait az itt ra-
boskodott forradalmárok
emléke előtt tisztelgő em-
lékműnél. Kalocsa Város
Önkormányzatának nevé-
ben dr. Bálint József pol-
gármester, Kinyóné Laka-
tos Melinda alpolgármes-
ter, valamint dr. Kiss Csa-
ba jegyző koszorúzott első-
ként. Ezt követően a Kalo-
csa-Kecskeméti Főegyház-
megye, a Nagyasszonyunk
Katolikus Óvoda, Általá-
nos Iskola és Gimnázium,
Kalocsa Város Óvodája és
Bölcsődéje, a fegyveres és
rendvédelmi szervek, a
Történelmi Vitézi Rend,
1956 Magyar Nemzetőr-
ség, a Hadirokkantak, Ha-
diözvegyek és Hadiárvák
Országos Nemzeti Szövet-
sége, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetsége, a Ma-
gyar Vidék Országos 56-os
Szövetség, a Demokratikus
Koalíció Párt, a FIDESZ
Magyar Polgári Szövetség
Kalocsai Szervezete, az If-
júsági Kereszténydemok-
rata Szövetség és a Keresz-
ténydemokrata Néppárt ka-
locsai szervezetei, a Jobbik
Kalocsai Ifjúsági Tagozata
és kalocsai alapszervezete,
a Magyar Szocialista Párt
kalocsai szervezete, a Ka-
locsa Városi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat, a
Kalocsai Parkgondozó Kft.
és a Kalocsai Vagyonhasz-
nosítási Kft., a Szent Ke-
reszt Kórház, a Kalocsa
Városi Polgárőrség, vala-
mint a Viski Károly Múze-
um küldöttei helyeztek el
koszorút az emlékműnél.
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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. 30-01.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idõ
alatt: 0678/561-032és 0630/9733-992
Nov. 02-08.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kaloc-
sa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/462-232
Nov. 09-15.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992

FOGORVOS
Okt. 31-nov. 01. 09:00-12:00: Dr. Csanádi
Tünde Tel.: 0678/463-223
Nov. 07-08. 09:00-12:00: Dr. Sipos Katalin
Tel.:0630/644-3482
Nov. 14-15. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226

VÉRADÓNAPOK
November 02. 10:00-12:00: Idõsek
Klubja Géderlak, Kossuth 95.
November 02. 12:30-14:00: Faluház Dunaszent-
benedek, Kossuth 62.
November 09. 09:00-12:00: Egyesületek háza
Hajós, Köztársaság tér 3.
RETRO VÉRADÁS:
November 14.(szombat) 10:00-14:00: Mûvészeti
Iskola, Kalocsa, Petõfi u. 26.
November 16. 09:00-11:00: Szociális
Otthon, Kalocsa, Malom u. 5
November 12:00-14:00: Idõsek Napközi Ot-
thona, Bátya, Bercsényi út 17.
November 23. 09:00-13:00: Gyermekotthon
Kalocsa, Szt. István 18.

ÁLLATORVOS
Okt. 31-november 01.: Dr. Szakál Sz-
abolcs, Kalocsa, Nagy Jenõ u. 22. Tel.:
0630/338-0976
November 07-08.: Dr. Koch Róbert, Hajós,
Sallai u. 15. Tel.: 0670/3728307
November 07-08.: Dr. Répási Csaba, Szak-
már, Kárász u. 7. Tel.: 0630/9535176

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

Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kos-
suth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128, 564-459.

ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfél-
fogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezeté-
kes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

Kalocsa:
- 3 fõ segéd-
munkás
- 3 fõ hentes
- 3 fõ húsipari
segédmunkás
- 2 fõ kõmûves
- 1 fõ gépbeállító
lakatos
- 1 fõ minõségel-
lenõr
- 3 fõ betanított
pék
- 6 fõ szerkezet-
lakatos
- 6 fõ hegesztõ
- 2 fõ tehergépkoc-
si-vezetõ
- 1 fõ területi
képviselõ
- 1 fõ kártevõirtó
- 1 fõ hirdetéssz-
ervezõ
- 1 fõ pincér
- 1 fõ autószerelõ
- 1 fõ villanysz-
erelõ
- 3 fõ gépkezelõ
operátor
- 1 fõ vendéglátó
eladó
- 1 fõ web-pro-
gramozó
- 1 fõ ter-
mékmenedzser
Hajós:
- 1 fõ karosszéria
lakatos 
- 1 fõ alkatrész-
értékesítõ
- 1 fõ autószerelõ
- 2 fõ lakatos

- 3 fõ segéd-
munkás
- 1 fõ üzletkötõ 
Solt:
- 10 fõ betanított
varrómunkás
- 1 fõ ács-állvány-
ozó
- 2 fõ betanított sz-
abász
Fajsz:

- 1 fõ élelmiszer
csomagoló
Foktõ:
- 4 fõ épület-
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Nemzeti ünnepünkön októ-
ber 23-án délután ered-
ményt hirdettek a 2015. évi
városi kispályás labdarúgó-
bajnokság mindhárom osz-
tályában, végre eldőlt, hogy
nyolc hónap versengés után
mely csapatok emelhetik
magasba a győzteseknek
járó díszes trófeát.
Az I. osztály 10 csapatos me-
zőnyében a Vén Família
Reptér Söröző együttese ve-
retlenül hódította el a bajnoki

címet. Csapattagok voltak:
Hartman János, Kanalas Nor-
bert, Lichtenberger Renátó,
Rakiás Milán, Kerekes Krisz-
tián, Gillich Patrik, Szvétek
Balázs, Font Norbert, Holcz-
immer Tamás, Frei Márton,
Kancsár Ákos, Turcsik Ba-
lázs, Farkas Ákos, Sári Zsolt.
Csapatvezető: Berger Fe-
renc.
A II. osztály győztese a szin-
tén veretlen Géder Family
gárdája. Csapattagok vol-

tak: Pergel Miklós, Ács Ariel,
Leták Zsolt, Kiss László, Wal-
ter László, Hazai Zsolt, Árvai
Gábor, Magyar Márk, Katona
György, Felnagy Máté, ifj.
Walter László, Berényi Dá-
vid, Boros Károly, Herceg
Kristóf, Herceg Ákos. Csa-
patvezető: Kiss László.
A Szeniorok nyolc csapatos
csoportjában a Kabuka ala-
kulata diadalmaskodott. Csa-
pattagok voltak: Gojtán Ist-
ván, Sziráki Szilárd, Tóth Ró-
bert, Iván Flórián, Unyi Nor-
bert, Polyák Attila, Rumán Ti-
bor, Szabó Péter, Gillich Ta-
más, Králl László, Freppán
György, Kiss László, Farkas
Ferenc. Csapatvezető: Skul-
téti Csaba.
A csoportok gólkirályai a
következők: az I. osztály leg-
jobb gólvadásza Rakiás Mi-
lán (Reptér) 17 találattal. A II.
osztály élén Anisity Gábor
(Fűszer FC Fajsz) végzett 20
góllal, míg a Szenior csoport
gólgyárosa kitüntető címet
Lakatos Péter (Nyugdíjas

Pedagógus) érdemelte ki 30
remekbe szabott találatával.
Folytatás november utolsó

hétvégéjétől már teremben, a
szintén hagyományos Téli
Kupa küzdelemsorozatával.
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A bajnokok
Vén Família -
Reptér Söröző, 
Géder Family, 
Kabuka

Városi kispályás labdarúgó-bajnokság

A KLIKK Kalocsai Tan-
kerület Bátyai Általános
Iskolája a Társadalmi
Megújulás Operatív
Program keretében a TÁ-
MOP-3.1.4C-14-2015-
0601 azonosító számú
projektjére 11.494.800 Ft
támogatást nyert nyolc-
van tanuló nyári táboro-
zásának, tartalmas időtöl-
tésének megszervezésére,
valamint tanáraik to-
vábbképzésének céljára.
A tábor ideje alatt a gye-
rekek kiránduláson és pá-
lyaorientációs tanácsadá-
son is részt vehettek,
emellett az egészségtuda-
tosságra nevelés, illetve a
közlekedésbiztonsági is-
meretek mélyítése is a tá-
bor céljai között szerepelt.
A Bátyai Általános Iskola
diákjai a pályázati támoga-

tás segítségével augusztus
10-15. között kiscsoportos
pályaorientációs foglalko-
záson vettek részt, emellett
szakértő előadók bevonásá-
val ismerkedhettek meg az
egészséges életmóddal. A
kiselőadások, foglalkozá-
sok vártak az iskolai egész-
ségnap céljaival összhang-
ban az egészséges táplálko-
zásra és életmódra neveltek,
illetve a nebulók közleke-

dési készségeinek és sza-
bályismeretének bővítését
szolgálták a közlekedésbiz-
tonság javítása, a baleset
megelőzés érdekében, főleg
a gyalogos és kerékpáros

közlekedés terén. Ezeken
az alkalmakon megkülön-
böztetett figyelem fordult a
nyári szünidővel járó ve-
szélyhelyzetekre. A tábor
ideje alatt kirándulást is
szerveztek az Ópusztaszeri
Nemzeti Történeti Emlék-
parkba 80 diák és kí-
sérőik részvételé-
vel.
A projekt
a pe-

dagógusoknak is tartogatott
izgalmakat: pedagógiai
szakmai módszertani elő-
adásokat hallgathattak a
hátrányos helyzetű gyer-
mekek integrációja, vala-
mint az óvoda-iskola átme-
net pedagógiai, módszerta-
ni kérdéseinek tárgyköré-
ben. Tíz pedagógus „Visel-
kedési és magatartási zava-
rok kezelése a hatékonyabb
nevelés, tanítás érdekében”
című harmincórás képzésen
vehetett részt.

Támogatás összege:
11.494.800 Ft   

A projekt megvalósításának
időszak 2015. június 1-től

október 31.

Nyári tábor a bátyai diákoknak

Európai Strukturális

és Beruházási Alapok

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
ÉRD.: 70/330-7676

TÁVFELÜGYELET 
KIVONULÓ SZOLGÁLAT 
RIASZTÓRENDSZEREK
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AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

Vén Família Reptér Söröző

Kabuka

Géder Family

pályázati pénzből



A Márton-legénység idei
tízedik bajnoki fellépé-
sén már a hetedik győ-
zelmét érte el két döntet-
lenje és a mindössze egy
veresége mellett, amely-
lyel megszilárdította po-
zícióját a dobogóért haj-
tók szűk elitjében.
Az október 25-i, akasztói
vendégszereplésén nem
csupán az ellenféllel kel-
lett megküzdenie csapa-
tunknak, hanem a játéktér
egyenetlenségeivel is,
amelyen a firkás, rövid
passzos játék szinte kivi-
telezhetetlen volt. Márton
edző egész héten az suly-
kolta fiainak, hogy a
kecskeméti három pont-

nak csak akkor lesz igazi
értéke, ha menetből
Akasztón is behúzza a
győzelmet a gárda, és az
így elért 23 ponttal már
nyugodtabban várhatjuk
az őszi hajrát a vesztett
pontok tekintetében.
De visszatérve a Stadler
városi „Marakodó Stadi-
on” poklába, az első fél-
idő finisében megszerez-
tük az idegnyugtató
előnyt is. Dostyicza oldal-
ról beívelt szabadrúgásá-
ba középen belecsúsztat-
tak, a kipattanót pedig
Kollár Máté kapura bom-
bázta és a gólba tartó lab-
da Vuits Viktor hátán
megpattanva az akasztói

ketrecben kötött ki (0–1).
A második játékrész kö-
zepén aztán karmesterünk
Kohány Balázs labda-
szerzésből megindult a
vendégek kapuja felé,
majd megpasszolta Kol-
lárt, aki Kohány Gábort
játszotta meg, centerünk
pedig a tőle megszokott
higgadtsággal a hazai há-
lóőr mellett a kapuba he-
lyezte a lasztit (0–2).
MESTERMÉREG:
Márton Zsolt edző: – A
mérkőzésen a játékra
majdnem alkalmatlan  ta-
lajviszonyok miatt inkább
a küzdelem dominált – rú-
gott, csípett, harapott az
ellenfél –, mindezek elle-

nére végig uraltuk a talál-
kozót és két szép góllal
nyertük az összecsapást.
Gratulálok a srácoknak az
igen fontos bajnoki pon-
tok megszerzéséhez, ami-
vel stabilizáltuk helyün-
ket a dobogó harmadik
fokán.

Akasztó FC– KFC 
0–2 (0–1)

100 néző, vezette: Witt-
mann J.
Kalocsa: Péter Cs. – Pin-
tér, Nasz, Szalontai, Vuits
A. – Kohány B. – Vuits V.
(Zorván Sz.), Kollár, Dos-
tyicza (Farkas), Follárdt
(Kárpi) – Kohány G.

Edző: Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 4–0 a
vendég Kalocsa javára.
Gólszerző: Katus R. 2,
Katona D., Szűcs Cs.Több volt 

tempógyőzelemnél

Akasztó FC–Kalocsai FC 0–2
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Rendkívül fontos pontokat húzott be a Kalocsa!

Sokat tettek a győzelemért

Kedd délelőtt, nem sajtó-
nyilvános rendezvény ke-
retében adták át a Kalocsai
Járási Ügyészség Hunyadi
utcában álló, új épületét.
Az ünnepélyes átadón dr.
Polt Péter legfőbb ügyész
mondott ünnepi beszédet a
Kalocsa Járási Ügyészség
alkalmazottai, a Legfőbb
Ügyészség, a Bács-Kiskun
Megyei Főügyészség, és a
társhatóságok képviselői
előtt.
Az ügyészi szervezet első
embere elmondta: A fej-
lesztés, annak a 2000-ben
indult folyamatnak a része,
amelynek célja az ügyész-
ség infrastrukturális fej-

lesztése, hogy a szervezet e
szempontból is megfelel-
jen a kor követelményei-
nek. Minőségi munkát
ilyen körülmények között
lehet a legjobban végezni –
mutatott rá dr. Polt Péter,
hozzátéve: mindez pénz-
kérdés is, de a haszna tár-
sadalmi szinten felmérhe-
tetlen, és sokszorosan meg-
térül.
A Bács-Kiskun Megyei
Főügyészség sajtóközle-
ményt adott ki a megnyitó
ünnepség kapcsán, amely-
ben a rendezvény részletei
mellett a beruházásról is tá-
jékoztatást adtak. A járási
ügyészség évtizedeken át

működött a Szent István út
7. szám alatti, mára már át-
fogó felújításra szoruló
épületben. Az ottani szűkös
elhelyezési körülmények
közt a munkavégzést meg-
nehezítő állapotok ural-
kodtak, ez indokolta egy új
ügyészségi székház meg-
építését. Ez közbeszerzés
keretében épült fel a Kalo-
csa, Hunyadi János u. 42.
szám alatt.
A helyszíni kivitelezési
munkák tavaly május 15-
én kezdődtek el, és 2015.
június 22-én zárultak. A
dolgozók ez év szeptember
elsejével napján vehették
birtokba az új munkahe-

lyüket. A 638 négyzetmé-
ter hasznos alapterületű
épülethez a belső udvarban
kialakított zárt parkoló is
tartozik. A XXI. század
igényeit kielégítő, három-
szintes épületben a megfe-
lelő méretű irodák, tömbö-
sített irattár, valamint ki-

hallgató és kiszolgáló he-
lyiségek is létesültek. Az
ügyészség költségvetésé-
ből finanszírozott beruhá-
zás összesen 318,8 millió
forintból valósult meg –
derült ki a sajtóközlemény-
ből.

Hivatalosan is átadták a 
Hunyadi utcai új épületet

Méltó épületben 
a Járási Ügyészség



6 Kalocsai újság Kalocsai újság 11

Sokan kérdezgetik, Mi van
most az Érsekkertben?
Halad a munka? Befejezik
időben? Egyáltalán mit
csinálnak ott? Jelentjük:
nagy elánnal, számos hely-
színen párhuzamosan dol-
goznak az építők, és a jelek
szerint határidőig „csissz-
re” végezhetnek is min-
dennel, csak most már ne
jöjjön közbe semmi!
Az utóbbi időszakban, úgy
tűnik, megkegyelmezett az
időjárás az építőknek, de az
azt megelőző hetek csapadé-
kos időjárása sok bosszúsá-
got okozott a kivitelezőknek,
és a szűkös határidők miatt
bizonyára némi fejfájást a
beruházóknak. Öröm az
ürömben, hogy talajmun-
kákkal lényegében minde-
nütt végeztek, így a csapadé-
kos idő által leginkább ve-
szélyeztetett munkafáziso-
kon már túl vagyunk.
A park sétányainak rekonst-
rukciója, a régi, korábban sa-
lakos utak térkövezése, mel-
léjük újabb térköves sétá-

nyok létesítése gőzerővel
zajlott látogatásunkkor. A
szélesebb gyalogjárók ottjár-
tunkkor többnyire már elké-
szültek, és az óta valószínű-
leg a hátralévő szakaszokkal
is végeztek. A sétányok ter-
mészetes, barnás-sárgás szí-
ne jól harmonizál a park szí-
neivel és a kalocsai föld szí-
nével is. Ami legalább ilyen
fontos: nem süppedünk bele
bokáig eső után.
A Platán rendezvényköz-
pontban kívül a terasz bur-
kolatának elkészítése, bent
pedig épületgépészeti szere-
lési munkák zajlottak ottjár-
tunkkor. A korábbitól eltérő-
en ellipszis alaprajzú szökő-
kút már teljesen elkészült, de
egyelőre nem mutatta meg
számunkra legszebb arcát,
nemcsak azért, mert nem
működött, hanem a fölhor-
dott sár és avar sem mutatott
valami jól a szürke gránit-
burkolaton. Az Érsekkertben
tett látogatásunk előtt hullott
tetemes mennyiségű eső
összegyűlt a medencében,

így már most is adott némi
ízelítőt majdani hangulatából
a tó.
Az Érsekkert bejáratánál ta-
lálható fogadóépületnél, ahol
viszonylag későn indult a ki-
vitelezés, huszáros hajrával
dübörögnek a projektzáró

felé. Mivel ez az épület is
tető alatt van már,  remények
szerint határidőre kész lesz.
Az érsekkerti főút geszte-
nyefasorát annak északi vé-
génél lezáró faépítmény ren-
deltetése egyelőre nem vilá-
gos. Hogy szép-e? Ízlés kér-

dése, de kétségtelenül for-
mabontó építmény. A fasor
viszont biztosan szebb volt
nélküle. Mindenesetre kész
van ez is, így minden re-
mény megvan arra, hogy a
Kalocsa Szíve projekt, Ér-
sekkertben megvalósuló
projektelemeinek kivitelezé-
se lezáruljon a kitűzött határ-
időig, és az év végével lezá-
rulhasson a város turisztikai
vonzerőnövelését célzó fej-
lesztéssorozat.

Az Érsekkertben is 
lüktet a Kalocsa Szíve

A KDNP Hunyadi utcai
hittanteremben múlt
szerda este tartott ren-
dezvényének fókuszá-
ban a fiatalok munka-
helyhez jutása állt a fó-
kuszában. A helyi prob-
lémakört az országos és
a megyei háttér fölvázo-
lásával közelítették meg,
és kiemelve a képzés
szerepét is. A rendezvé-
nyen fölszólalt Font
Sándor országgyűlési
képviselő, Mák Kornél
megyei KDNP-elnök,
Farkas Péter a helyi
IKSZ elnöke, valamint
dr. Filvig Géza, a kalo-
csai szervezet elnöke is.
Mák Kornél, a KDNP me-
gyei elnöke elmondta: a
KDNP Bács-Kiskun Me-
gyei Szervezete tájékoz-
tató, figyelemfelhívó ren-
dezvények sorozatával
igyekszik napirenden tar-
tani a témát. Az itteni saj-
tótájékoztató előtt már
volt egy hasonló rendez-
vényük Kecskeméten, ké-
sőbb pedig a megye több
pontján terveznek ilyen
alkalmakat. Kalocsai tájé-
koztatójuk címe ez volt:
„Pályakezdő fiatalok,
kezdő vállalkozások lehe-
tőségeinek segítése Kalo-
csán és a térségben”

Foglalkoz-
tatási ked-
vezmények
és megfele-
lő oktatás

A tájékoztatón elsőként
megszólaló Font Sándor
rámutatott: a fiatal pálya-
kezdők munkához jutásá-
nak segítése nemcsak ha-
zai, hanem egész Európát
érintő feladat. A képviselő
elmondta: a magyar gazda-
ság teljesítménynövekedé-
sének következtében Spa-
nyolországhoz vagy Gö-
rögországhoz képest jól áll
hazánk a munkanélkülisé-
gi ráták tekintetében, ám a
fiatal álláskeresők aránya
így is magas. Ezt orvosolni
kell, a külföldi munkavál-
lalás felé való eltolódást
pedig meg kell állítani. E
célok érdekében két prog-
ram is folyamatban van:
Az egyik, fiatal, vagy 55
év feletti munkavállalót
foglalkoztatók adókedvez-
mény révén igyekszik
helyzetbe hozni a célkor-
osztályokat, míg a másik
az elméleti és a gyakorlati
oktatás párhuzamosságán

alapuló, a középiskolai és
egyetemi oktatásban is
megvalósuló duális szak-
képzés révén biztosít köny-
nyebb elhelyezkedést a ké-
pesítést szerzőnek. Nyuga-
ti országokban, így a német
gyakorlatban ez a módszer
jól működik – mondta
Font.

Példamuta-
tó a kalo-
csai szer-
vezet

A továbbiakban Mák Kor-
nél fölszólalásában kiemel-
te: a duális képzés megva-
lósítása több fronton is
bontogatja a szárnyait ha-
zánkban. Azt ígérte, hogy a
hasonló alkalmakat rend-
szeresíteni fogja a párt
Bács-Kiskun megyében.
Megyénkben egyébként ti-
zenhét szervezete is van a
KDNP-nek.
Mák méltatta a kalocsai
alapszervezet munkáját,
példaként állítva a többiek
elé, és kiemelve dr. Filvig
Géza elnök ebben vállalt
meghatározó szerepét. Az
utánpótlás-nevelésben is
jól áll a kalocsai szervezet:
az Ifjúsági Keresztényde-
mokrata Szövetség (IKSZ)
is büszkélkedhet működő
egységgel Kalocsán, ami-
vel szintén példát adnak
más Bács-Kiskun megyei
egységeknek. A továbbiak-
ban épp ennek a kalocsai
ifjúsági csoportnak az el-
nöke szólt a sajtó képvise-
lőihez. Kijelentette továb-
bá, hogy a fiatalokat meg-
szólító szervezetük az,

amely ugyancsak példa-
ként áll a megye más terü-
letei előtt. Hogy mi is a
céljuk, arról Farkas Péter,
az IKSZ kalocsai vezetője
szólt.

Egy-kettő,
IKSZ!

Az IKSZ helyi vezetője a
fiatalok szemszögéből pró-
bálta bemutatni az itteni
helyzetet. Kiemelte a hát-
rányos helyzetű családok-
ból származó fiatalok előtt
álló jó példák fontosságát,
kritikával illette a médiát a
fiatalok elé tárt „ál-való-
ság” romboló hatása miatt,
és a külföldi boldogulást
keresők felé is érveket fo-
galmazott meg.
Rámutatott, megfelelő
szakmai képesítés és
nyelvismeret hiányában
odakint sem vár senkire
Kánaán. Fölidézte a koráb-
bi önkormányzat által
meghirdetett „Kalocsa ha-
zavár” program kezdeti
eredményeit a program sa-
ját ismerősi köréből és
„csapatából” is sok fiatal-
nak adott lehetőséget elhe-

lyezkedésre, elsősorban a
város Kft.-inél.
Úgy vélte, a Kalocsa haza
vár programot folytatni
kell, amiből az IKSZ is ki-
veheti a részét: fórumokat
és összejöveteleket szer-
veznek, amelyeken hely-
ben befutott, karriert öne-
rőből, szorgalommal itt
épített vállalkozókat mu-
tatnának be a fiataloknak
jó példaként.

Kalocsa
haza vár!

Végül házigazda dr. Filvig
Géza, a párt kalocsai szer-
vezetének az előző önkor-
mányzati ciklusban alpol-
gármester, most önkor-
mányzati képviselő elnöke
szólt a megjelentekhez, fel-
idézve az általuk elindított
„Kalocsa hazavár” prog-
ram eredményeit. Az ön-
kormányzati Kft.-knél és a
magánszférában is számos
fiatalnak sikerült munkát
találni. Ez főképp azért ki-
emelendő, mert Kalocsa
elöregedésének csak a fia-
talok vethetnek gátat.
Jelenlegi lehetőségeiről,
szkeptikusan nyilatkozott.
Elmondta, a mostani vá-
rosvezetés „nem igazán fo-
gadja be” felvetéseit. En-
nek ellenére nem adja föl,
továbbra is igyekszik meg-
jeleníteni mindazt, amit a
Fidesz-KDNP kormánya
értéknek tart, és konkrét ja-
vaslatokkal is él majd a vá-
rosvezetés felé a „Kalocsa
hazavár” program folytatá-
sára.

Fiatalok, munka,
szakképzés, jövő
A KDNP tartott sajtótájékoztatót Kalocsán

Jákob Zsolt egyéni vállal-
kozó, a kalocsai Csajda-
kert étterem tulajdonosa

egy pincér és egy szakács
gyakorlati idejét biztosítot-
ta vissza nem térítendő

TÁMOP forrás segítségé-
vel.
A TÁMOP-2.3.4. A-13/1-
2014-1282 azonosítószámú,
2 fő tanuló gyakornokként
történő foglalkoztatása című
projektjére 2.653.838 forint
vissza nem térintendő támo-
gatási összeget nyert az Em-
beri Erőforrások Minisztéri-
umától Jákob Zsolt egyéni
vállalkozó. A pályázat futa-
mideje alatt Jákob Zsolt vál-

lalta, hogy tavaly szeptem-
ber 1. és 2015. május 30. kö-
zött 9 hónap gyakorlati időt
biztosít 2 fő gyakornoknak,
pincér és szakács munka-
körben, 1 fő mentor
segítségével.
A Projekt a
pályázat-
ban

meghatározott időkeretek
között sikeresen lezárult.

Gyakornokok foglalkoztatása 

a Szent István Kir. út 55. szám alatti
34 nm-es, üzlethelyiség KIADÓ! 

Tel.: 0630/9451-178 

KIADÓ ÜZLET
KALOCSÁN

Európai Strukturális

és Beruházási Alapok

TÁMOP pályázati pénzből

Véghajrá az esős ősz és
a határidő szorításában
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Október 16-án immár ti-
zenötödik éve rendezték
meg Bátyán a horvát nyel-
ven tanuló Bács-Kiskun
megyei diákok találkozóját.
A találkozót először 2001-
ben tartottak meg Herner Ist-
vánné, a Bátyai Általános Is-
kola akkori pedagógusa kez-

deményezésére. A találkozó-
ra azóta is minden évben ok-
tóber közepén kerítenek sort,
és annak keretében a diákok
az őszhöz kapcsolódó nyelvi
feladatokat, fejtörőket olda-
nak meg, továbbá ügyességi
feladatokkal is meg kell bir-
kózniuk. A megmérettetésen

az idén nyolc iskola összesen
136 tanulója vett részt. A tu-
dáspróbán a bátyaiak mellett
Dusnokról, Garáról, Katy-
márról, Bajáról, Bajaszentist-
vánról, Bácsalmásról és Her-
cegszántóról érkezett tanulók
vettek részt, számukra a fel-
adatokat a korábbi évekhez
hasonlóan Prodán Mária ta-
nárnő állította össze. A ver-
senyt az alsósok mezőnyében
a Sugovica Általános és
Sportiskola, míg a felsősök
közt a Bajaszentistváni Álta-
lános Iskola csapata nyerte. A
gyerekek versengése mellett
a horvát nyelvet tanító peda-
gógusok szakmai tapasztalat-
cseréjére és baráti beszélge-
tésre is jó alkalmat kínált a ta-
lálkozó.
A vendégek számára a finom
ebédet és frissítőket a Bátyai

Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat biztosította, amely-
nek elnökével, Anisity Fe-
renccel a találkozó szervező-
inek remek munkakapcsola-
tot sikerült kialakítaniuk.
A rendezvény rangját egy-
szerre mutatja és emeli, hogy
azon olyan illusztris vendé-

gek is részt vettek, mint Si-
balin József, a Horvát Nem-
zetiségi Önkormányzat
Bács-Kiskun megyei elnöke,
Markovicsné Sokác Angéla,
az Országos Horvát Önkor-
mányzat elnökhelyettese, va-
lamint kiemelten Vesna
Haluga, a Horvát Köztár-
saság pécsi konzulja, aki
föl is szólalt a találkozón,
köszöntve annak résztve-
vőit, és fölhívva a gyere-
kek figyelmét a horvát
nyelv tanulásának fontos-
ságára.

Bátyán találkoztak a horvátul
tanuló Bács-megyei diákok

A bajai halászlé negyedma-
gával került föl a hungari-
kumok mostantól már 54
tételből álló listájára. Mel-
lette a fröccsöt, a debreceni
páros kolbászt és az alföldi
kamilla virágzatot emelték
a nemzetünk értékeit össze-
gyűjteni és ápolni hivatott,
rangos listára.
– Hosszú évek munkájának
gyümölcse érett be. Ez egy
közös munka sikere, a döntés
visszaadhatja önbecsülésün-
ket, a csapatmunka előbb-
utóbb meghozza eredményét.
Mindenkinek szeretnék kö-
szönetet mondani, aki az el-
múlt, nagyjából öt esztendő-
ben segítette ezt a munkát –
fogalmazott a bajai városhá-
zán tartott sajtótájékoztatón
Zsigó Róbert országgyűlési
képviselő, államtitkár, amikor
bejelentették az örömteli hírt.

A bajai halászlé tavaly ápri-
lisban került be a települési
értéktárba, majd júniusban a
megyei, ez év januárjában pe-
dig a magyar értékek tárába
vették föl. Végül a helyi és a
megyei értéktár kezdeménye-
zésére emelték a hungariku-
mok közé – idézte föl a fo-
lyamatot Zsigó Róbert.
A címmel járó esetleges elő-
nyöket firtató kérdésre vála-
szolva Zsigó elmondta: nagy
megtiszteltetés ebben a kör-
ben lenni, a bajai halászlé,
mindennapjaink része nem-
zeti érték lett, így már nem
csak a bajaiak ügye, hanem
az egész nemzeté. Megragad-
ta az alkalmat, hogy elmond-
ja: az országban járva úgy ta-
pasztalta, hogy egyre többen
beszélnek jó szívvel Bajáról,
a soknemzetiségű Bácska in-
tegráló, fejlődő fővárosaként

tekintenek rá, ahol barátsá-
gos emberek élnek, és re-
ményei szerint ennek az ál-
talánossá váló vélekedés-
nek néhány esztendőn be-
lül kézzelfogható eredmé-
nyei is lehetnek.

A továbbiakban Fercsák Ró-
bert polgármester a cím je-
lentőségéről szólva rámuta-
tott: a városmarketing szem-
pontjából nagy jelentőséggel
bír az elismerés, mivel a ha-
lászlé pártállástól, felekezeti
elkötelezettségtől függetlenül
összehozza az embereket, és

mivel a hungarikumok az or-
szágimázsban is fontos szere-
pet kapnak, így nemzetközi
vonatkozása is van a döntés-
nek. Ennek is lehet pozitív
hozadéka a bajaiak számára,
de a legfontosabb, hogy a ba-
jaiak büszkék a maguk főzte
halászlére, így e cím minden
ott élő család tudásának elis-
merését jelenti, amire mind-
nyájan büszkék lehetnek, ami
közösségépítő, összetartó erő.

Kalocsai paprikával a legjobb!
Immár a bajai halászlé is hungarikum
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Ér-
deklődőket, hogy a „Földet
a gazdáknak!” Program ke-
retében Bács- Kiskun me-

gyében is megkezdődik a
Magyar Állam tulajdonába
és a Nemzeti Földalap va-
gyoni körébe tartozó, 3

hektár feletti kijelölt föld-
területek értékesítése.
Az árverésekre 2015. no-
vember 23. és december
10. között kerül sor a Bács-
Kiskun Megyei Kormány-
hivatal 6000 Kecskemét,
Halasi út 34. és 6000 Kecs-
kemét, Halasi út 36. szám
alatti épületeiben.

Az árverések regisztráció-
ja a fenti napokon 8.00
órakor, illetve 13.00 óra-

kor kezdődik az árverési
hirdetményekben rögzítet-
tek szerint. Az egyes napo-
kon árverésre kerülő ingat-
lanok pontos adatai az ár-
verési hirdetmények mel-
lékleteiben találhatóak.

A Hirdetmények a Nemze-
ti Földalap honlapján
(www.nfa.hu), és a Bács-
Kiskun Megyei Kormány-
hivatal honlapjain
(www.kormanyhivatal.hu/

hu/bacs-kiskun és
www.bkmkh.hu) találhatók
meg, továbbá kifüggesztés
útján az NFA megyei ki-
rendeltségeinél, az árverés
helye szerinti épületben,
valamint az értékesítésre
kerülő földrészlet fekvése
szerint illetékes (közös)
önkormányzati hivatalok
hivatali helyiségeiben rész-
letesen is megismerhetők.

(Bács- Kiskun Megyei
Kormányhivatal)

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal

Lázba hozta a gazdatársa-
dalmat a három hektár
alatti földrészletek árverés
nélküli, nyilvános pályáza-
ton történő értékesítése. Iz-
zanak a Nemzeti Föld Alap
(NFA) honlapjának vona-
lai, s az ott található pályá-
zati kiírásra járásunkból is
sokan rákeresnek e napok-
ban. A kalocsai járásban

mintegy 90 hektár állami
földet jelöltek ki értékesítés-
re. A legmagasabb árat
ajánló pályázó nyer, de van
megállapított minimális ér-
tékhatár is, amely megkö-
zelíti a hektáronként egy-
millió forintos árat. A temő-
földrészletek három ütem-
ben kerülnek értékesítésre.
Az első ütemben térségünk-

ben Bátyán, Drágszélen, Du-
napatajon, Fajszon, Foktőn,
Hajóson, Hartán, Homokmé-
gyen, Öregcsertőn és Solton
kínálnak eladásra többnyire
1,5-2 hektáros ingatlanokat. A
legnagyobb, összesen min-
tegy 9 hektáros egybefüggő
területet négy földrészlet al-
kotja, ez Solton került kiírás-
ra. Ebben az ütemben kalo-
csai ingatlan egyáltalán nincs.
A kalocsai járásban az öt hek-
tárt sem éri el a második
ütemben értékesítésre szánt
termőföldek területe. Az eb-
ben az ütemben kiírt területek

egytől-egyig Hajóson találha-
tóak.
A harmadik ütemben is Hajós
viszi a prímet, 18 önálló, ösz-
szesen 23 hektár területű föld-
részletet hirdettek itt meg. Eb-
ben az ütemben már kalocsai
területek is kiírásra kerültek,
3 földrészletre lehet pályázni,
amelyek összterülete 6 hektár.
Foktőn két részletben 0,7
hektárt, Szakmáron egy ke-
vesebb mint fél hektárnyi te-
rületet szándékoznak értéke-
síteni. A legkisebb eladásra
szánt állami terület egy
Uszód földrészlet, ez mind-
össze 0,05 hektáros.

Földrészletenként, forma-
nyomtatványon

A hektárra vetített legalacso-
nyabb minimális árakat Du-
napatajon és Solton tapasztal-
tuk. Az előbbi esetben egy 1,6

hektáros, mély fekvésű, rossz
minőségű termőföld minimá-
lis árát 860 ezer forintban ha-
tározták meg, míg Solton egy
1,7 hektáros belterületi föld-
részletre hasonló állapítottak
863 ezer forintos küszöbárat. 
A legfeljebb 3 hektáros terü-
letek tulajdonjogát a legma-
gasabb árat felajánló pályázó
nyeri el. Pályázni az NFA
honlapjáról letölthető „Aján-
lat Nemzeti Földalapba tarto-
zó Földrészlet vételére” című
lap kitöltésével, a szükséges
mellékletek csatolásával le-
het. A pályázatonként egy-
egy ingatlanra vonatkozó
ajánlatot zárt borítékban kell
eljuttatni az NFA Bács-Kis-
kun Megyei Kirendeltségére
(6000 Kecskemét, Bajcsy-
Zsilinszky körút 2.). A pá-
lyázatok benyújtásának ha-
tárideje 2015. november
27-én 12 óra.

Licit
Kilencven hektár állami 
földet értékesítenek 
a járásban

A Kiskunsági Nemzeti
Parkban, valamint Kis-
kunhalas külterületén ke-
letkezett erdőtüzeknél ta-
núsított rendkívüli hely-
tállásukért harmincnégy
tűzoltót, köztük Urbán
Gábor tűzoltó századost,
a Kalocsai Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
szolgálatparancsnokát

részesítettek miniszteri,
főigazgatói, illetve megyei
igazgatói elismerésben,
amelyeket október 22-én,
adtak át ünnepélyes kere-
tek között. A kalocsai Ur-
bán Gábor a nagy kiter-
jedésű, hosszantartó er-
dőtűznél szakaszparancs-
nokként tanúsított bátor
helytállásának elismeré-

seképpen a Rendkívüli
Helytállásért érdemjel
ezüst fokozatát adomá-
nyozták. 
Július utolsó hétvégéjén
megyénkben két nagy ki-
terjedésű erdőtűz is tom-
bolt, két külön helyszínen.
A tüzeket a katasztrófavé-
delem és más szervezetek
együttműködésével, sike-
rült eloltani. A Kiskunsági
Nemzeti Parkban július 24-
én, pénteken csaptak föl a
lángok. A borókás, illetve
fenyves és lomberdő borí-
totta, körülbelül 140 hektá-
ros területen, több külön-
böző kiterjedésű tűz égett,
amelyeket három és fél na-
pos megfeszített munkával
sikerült eloltani a lánglova-
goknak, a hivatásos, az ön-
kormányzati, az önkéntes
tűzoltók, valamint segítő
civilek összehangolt mun-
kájával. Az utolsó tűzgócot
hétfő kora estére számolták
föl.
A nemzeti parkban kitört
tűz ellen már két napja
küzdöttek a tűzoltók, ami-
kor július 26-án, vasárnap
délután Kiskunhalas külte-

rületén található, mintegy
háromszázötven hektáros,
túlnyomó részben fenyves,
kisebb részben lombos
erdő, amely tíz-ötven hek-
tár méretű foltokban égett.
A Bács-Kiskun megyei
tűzoltók munkáját Csong-
rád, Fejér és Tolna megyei
bajtársak és két honvédségi
helikopter is segítette. A
tűz által veszélyeztetett la-
kóépületeket a tűzoltóknak
egytől-egyig sikerült meg-
védeniük a lángoktól, és
személyi sérülés sem tör-
tént. A tűz pusztítását har-
madnap hajnalra sikerült
végleg megfékezni.

Urbán 
Gábor 
helytállása

A 2015 júliusában Kaskan-
tyú település mellett bekö-
vetkezett tűzeset felszámo-
lása során végzett kiemel-
kedő munkája elismerése-
ként dr. Pintér Sándor, Ma-
gyarország belügyminisz-

tere a Rendkívüli Helytál-
lásért érdemjel ezüst foko-
zatát adományozta Urbán
Gábornak, aki július 26-án
vett részt a Kiskunsági
Nemzeti Park Kaskantyú
és Orgovány települések
közti, különösen védett te-
rületén keletkezett tűzeset
felszámolásában. Az in-
doklás szerint a mintegy
140 hektárt érintő tűz oltá-
sa során Urbán kiemelkedő
parancsnoki helytállást ta-
núsított a rendkívül nehéz,
szinte járhatatlan, bozótos,
föl nem robbant tüzérségi
robbanótestektől veszélyes
területen végzett munka
során. A hozzá beosztott
hivatásos, önkormányzati
és önkéntes rajokat az élet-
és vagyonbiztonságot szem
előtt tartva, kiemelkedően
irányította a közel ötven-
hektáros területen, ami ál-
tal eredményesen gátolták
meg a tűz terjedését.
Urbán Gábor százados
több mint két évtizede tel-
jesít hivatásos tűzoltói
szolgálatot a Kalocsa Hi-
vatásos Tűzoltó-parancs-
nokság kötelékében, ahol
immár hat éve látja el a
szolgálatparancsnoki fel-
adatokat, pontos, lelkiis-
meretes munkavégzéssel.

Forrás: Bács-Kiskun Me-
gyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság  

„Rendkívüli Helytállásért”
Belügyminiszteri elismerés a kalocsai 

tűzoltó szolgálatparancsnoknak

Nyugdíjba vonult dr. Váro-
si Zsuzsanna, volt megyei,
járási tisztifőorvos. A köz-
szolgálatban töltött negyven
év utáni nyugdíjazása al-
kalmából dr. Zombor Atti-
la, a megyei kormányhiva-
tal főigazgatója és dr. Be-
dics Andrea járási hivatal-
vezető bensőséges, ünnepé-
lyes keretek közt búcsúztat-
ta a szakembert.
A nyugdíjba vonuló pályájá-

nak méltatása során dr. Zom-
bor Attila kiemelte: a volt me-
gyei és járási tisztifőorvos
azon kormánytisztviselők
egyike, aki nem csak nagy
szakmai gyakorlattal és ta-
pasztalattal látta el feladatát,
hanem úgy dolgozott, hogy
mindeközben közmegbecsü-
lés övezte. 
A főigazgató hosszan sorolta
föl a felsőfokú nyelvvizsgát,
szakmai és vezetői képzése-

ket és képesítéseket, amelyek
dr. Városi Zsuzsanna szakmai
életútját kikövezték.
A főigazgató rámutatott: dr.
Városi Zsuzsanna 2000. és
2007. közötti időszakot átfo-
gó megyei tisztifőorvosi
megbízatása alatt vezetésével

kiemelkedő színvonalon va-
lósultak meg a kitűzött szak-
mai célok. Munkásságáért
számos miniszteri és más ki-
tüntetésben részesült, de szá-
mára mégis a munkatársak-
tól, a felügyelete alatt álló in-
tézmények vezetőitől, és az
ügyfelektől kapott elismerés
és megbecsülés volt a legér-
tékesebb.
Dr. Városi Zsuzsanna mind-
végig kitartott választott hiva-
tása mellett, és azon belül is a
közegészségügy, egészségvé-
delem és az egészségügyi
igazgatás szakterületei mellett
kötelezte el magát. Vezetői
kvalitásait szerénység, köz-
vetlenség, munkatársai felé
személyes példamutatás jel-
lemezte. Kollégáitól elvárta,

hogy az ügyfeleket szakmai
tanácsokkal, érvekkel segít-
sék, győzzék meg a hiányos-
ságok megszűntetésének fon-
tosságáról, és a szankcionálás
tényleg csak végső eszköz le-
gyen – mondta a.
Dr. Városi Zsuzsanna nyug-
díjaztatása alkalmából kor-
mánymegbízotti elismerés-
ben is részesült. Búcsúszó-
ként ezt az elismerést és az al-
kalomra szervezett szívélyes
hangulatú ünnepséget is meg-
köszönte a Kormányhivatal
vezetésének, ahogyan köszö-
netet mondott dr. Zombor At-
tila főigazgatónak és dr. Be-
dics Andrea járási hivatal ve-
zetőnek is az eddigiekben ta-
núsított támogató együttmű-
ködésért.

Múlt péntek hajnalban
még a magaslaton fekvő,
védett belvárosban is fagy
volt, ilyenkor a határban a
hideg már kíméletlenül sze-
di a termést. A fagyra
egyébként is igen érzékeny
fűszerpaprika fagyzugos
területeken eddig bírta, aki
mostanáig nem szedte meg
másodszor, harmadszor a
paprikaföldet, az komoly
károkkal számolhat, ami
akár több százezerre rúg-

hat, , nagyobb területen pe-
dig milliós nagyságrendű is
lehet.
Folyamatosan figyelik ilyen-
kor a paprikatermesztők az
egyre megbízhatóbb időjárás-
előrejelzéseket, így az októ-
ber 23-i ünnepnap dacára so-
kan gumicsizmában, esőkö-
penyben, vízhatlan kötény-
ben a harmat áztatta a földe-
ken voltak már kora hajnal-
ban, családtagokkal, napszá-
mosokkal együtt, hogy ment-

sék, ami menthető. Szomorú,
fázós paprikaszedés ez. „Teli-
be” szedik a paprikát, zöldet,
kormosat, pirosat egybe,
hogy gyorsabban haladjanak.
A Kalocsától É-ra fekvő terü-
leteken –3, nulla és +1 fokot
is mértek, így változatos ké-
pet mutat a határ, de a mély-
fekvésekben mindenütt fa-
gyott. Így Duna menti közsé-
gek határában az eddig szá-
ron maradt fűszerpaprika be-
takarítására, legalábbis a

fagynak kitettebb helyeken,
nem sok remény van. Kisebb
eréllyel érkezett a hideg Bá-
tya, Fajsz, Dusnok határába,
ahol a fagytól erdősávok, ku-
koricatáblák védte területe-
ken van még esély a paprika
utójának beérésére és lesze-
désére is.

3000-3500
per kiló

Az idei paprika minőségre jó-

nak ígérkezett, és a mennyi-
séggel sem lett volna baj, ha
nem érkezik a korai fagy. Sok
területen azonban még most
is érik a fűszer, ennek ellené-
re úgy hírlik, hogy a jó minő-
ségű, válogatott csövekből
készült idei paprikának bor-
sos lesz az ára,  3000 forint
alatt nemigen lehet hozzájut-
ni egy kilóhoz, de 3500-ért is
árulják. A magas minőségű
kistermelői paprikára így is jó
a kereslet, országszerte min-
denhonnan érdeklődnek a
kistermelői, őstermelői papri-
ka iránt. Sok termelőnek már
tavasszal, nyárelőn elfogyott
az áruja – tudtuk meg.

A fagy viszi a paprika utóját?
A gazdák mentik, amit lehet

Nyugdíjba vonult
a tisztifőorvos
Dr. Városi Zsuzsanna 2000.
óta látta el e feladatot


