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Adjunktusi
kinevezést kapott
a kalocsai
Szent Kereszt
Kórház két
szakorvosa

MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN

(8. oldal)
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KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT

Kalocsai SE – Haladás VSE 3:0

Jól működött
a gépezet ...
Pörögtek a lányok, magas
fordulatszámon játszott az együttes

(13. oldal)

Megnyílt az első
Paprika Market
Nő a hungarikumok támogatása?

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a következő években
növelné a hungarikumok
támogatására szánt, mintegy évi 500 millió forintos
keretet – mondta a földművelésügyi miniszter hétfőn, a főváros legnagyobb
alapterületű hungarikum
ajándékáruházának hivatalos átadásán. Az első
Paprika Market megnyitóján, Budapesten Fazekas
Sándor elmondta: a rendelkezésre álló mintegy félmilliárd forintot a hagyományőrző szervezetek támogatására, a hungarikumok reklám- és marketingköltségeire fordítják.

(10. oldal)
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Új műszaki szaküzlet nyílt Kalocsa belvárosában
Csütörtök délután ünnepélyes
keretek között nyitotta meg a
volt CIB bank helyének átalakítása, felújítása után kalocsai
üzletét a kiskőrösi, kecskeméti, akasztói, és soltvadkerti kereskedéséről már sokak által
ismert Hufbau-Akker Szaküzlet.
A város elöljárói, az üzlet
munkatársai, valamint a sajtó
megjelent képviselőinek körében Endrődi Ferenc az Akker Plus Kft. tulajdonosa nyitotta meg az új kereskedést,
néhány mondattal kitérve cégük hitvallására, elkötelezettségére.
A 25 éves múltra visszatekin-

tő Akker Plus Kft. a profizmus, a hitelesség, és a kiszámíthatóság jegyében végzi
munkáját, kiemelt figyelemmel kezeli ügyfeleit, és igyekszik minél jobb kapcsolatot
kialakítani vásárlóival. A tulajdonos hangsúlyozta, munkájuk sok bizalmat kíván,
aminek elérésére eddig is, és
ezután is maximálisan törekszenek. Az alkalmat megragadva megköszönte az új üzlet kialakításában, berendezésében részt vevő kollégái
munkáját.
A nemzetiszínű szalagot ezt
követően Endrődi Ferenc,
Turú Gábor tulajdonostárs,

A Kalocsai Tomori Pál Városi
Könyvtár november 5-én, csütörtökön adott helyet várva várt
új sorozatának, a TITÁNKLUBnak. Tamás László könyvtárigazgató terve új rendezvényével, hogy a közönség megismerje Kalocsa város és környéke fiatal talentumait, tettre kész,
jövőképpel és ambícióval rendelkező ifjait, akikre büszkék
lehetünk. A program pozitív hozadéka lehet a diákkorú hallgatóság ösztönzése, bátorítása az
önmegvalósításra, illetve természetesen a fiatal felnőttek becsalogatása a könyvtárba.
A nyitónapon Sziegl Balázs hajósi borász és Varga Tibor ka-





























bora 2014” címet nyerte el, kedvesével vezetik családi vállalkozásukat a Sziegl Pincét
Hajóson, számos programot kínálnak és a beszélgetés alapján ennél
is több tervvel és céllal rendelkezik, amelyek megvalósítása
biztosan nem marad el.
Balázs után Tibor következett,
aki a gödöllői egyetemi évek
csínytevéseibe is beavatta a közönséget a jó hangulat érdekében, majd szemléletes képek segítségével megismertette azokat
a szerkezeteket, nagygépeket,
amelyeket a testvérével együtt
alapított Varga Kreatív Mérnöki

INGATLAN

Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négyzetméteres üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 telefonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között.
KALOCSÁN, söröző
lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-7480

Iroda Kft. keretein belül terveznek és gyártanak. Az ifjú mérnök bemutatkozásában a fűszerpaprika szárítás- és őrléstechnológiájának kidolgozásába adott
betekintést érdekes beszámolójában.
A bemutatkozások után természetesen nem maradhatott el a
már megszokott kötetlen beszélgetés a közönség és az előadók
között. Ehhez a csütörtöki estén
a Sziegl Pince borai és a Varga

Tibor által hozott különleges
paprika chips társult.
A könyvtár új klubja sikeresnek
bizonyul, kíváncsi érdeklődők
már a következő titánok kilétéről kérdezősködtek, de egyelőre
ez maradjon meglepetés. Annyi
bizonyos, hogy a jövő év elején
ismét nagy büszkeséggel adunk
hírt környékbeli tehetségeinkről.
Pécsi Vivien
Kalocsai Tomori Pál
Városi Könyvtár

KALOCSÁN, az Alkotás útján 37 nm2,1 szobás,
földszinti lakótelepi lakás
eladó. Tel: 0620/772-0916
KALOCSÁN, a Hunyadi utcában, jó állapotban lévő,
nagy családi ház eladó.
Lakótelepi lakásra vagy
kisebb családi házra cserélhető. I.ár: 10 MFt. Tel.:
0678/464-725
KALOCSÁN, a Petőfi S.
utca 143. szám alatti, 3

szobás családi ház áron
alul eladó. I.ár: 4,3 MFt.
Tel.: 0620/296-7363
KALOCSÁN, a kertvárosban, családi ház eladó.
Tel.: 0670/557-1430
KALOCSÁN, zöldövezetben, tulajdonostól, áron
alul eladó egy tetőteres,
alápnicézett, garázsos,
duplakomfortos, azonal
beköltözhető családi ház,
rendezett saroktelken.
Tel.: 0620/334-3489
KALOCSÁN, Kossuth
L.úton, 53nm-es, 2 szobás, erkélyes, első emeleti
lakás, tároló helyiséggel
eladó. Tel.: 0630/5041979
KALOCSÁN, elcserélném 2
szoba összkomfortos, 70
m2-es, belvárosi lakásomat, 40 m2-es kiemelt
pincével, nagy garázzsal,
külön bejárattal, jó állapotú kertvárosi családi házra,
értékegyeztetéssel. Tel.:
0670/297-8404
KALOCSÁN, 2,5 ha szántóföld eladó. Tel.: 0678/600597
KALOCSÁN, a Vörösmarty
u. 152. sz. alatti szép álla-

potú 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.:
0670/410-7643,0670/3336027
NEGYVENSZÁLLÁSON,
családi ház eladó nagy
kerttel! Érd: 0678/462685, 0630/401-1356
HOMOKMÉGYEN, két generációnak is alkalmas
családi ház tehermentesen
eladó vagy bármilyen lehetőséggel elcserélném.
Garázzsal és melléképületekkel. Ár: 6,5 MFt. Èrd.:
0620/587-0283
BÁTYA, Ady E. u. 7.sz. alatti, tetőtér beépítéses családi ház, eladó. Érd:
+3620/5480-626
SZAKMÁRON, 2 szobás,
fürdőszobás kis ház eladó.
Érd: 70/4595461.
SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingatlanközvetítő Iroda Kalocsán
a Városház utcában. Látó
Endre Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő. Tel.:

0630/209-1027. Várjuk
kedves ügyfeleinket!
Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda! Nyitva
tartás: minden nap 8:0019:30, kedd: zárva. Bővebb információ és bejelentkezés a 0620/5622060 telefonszámon,
VEGYES
Vörösmarty utcában 500nm2
méter belső kert művelésre kiadó. Tel.: 06/20 3378
742
CSETTEGŐT, KERESEK
MEGVÉTELRE! Tel.:
0630/312-5274.
Eladó, 4 m-es, 4 db-os szekrénysor megkímélt állapotban, dohányzóasztal,
és egyéb ingóságok. Tel.:
0630/434-2095.
Eladó, 2 db heverő, paplan,
villanyvasaló, futószőnyeg, TV asztal, ágyhuzat.
Tel.: 0678/461483
Matracos heverő, íróasztal,
fagyasztószekrény olcsón
eladó. Tel.:0678/464-803
Bontott cserépkályha eladó.
Tel.: 0670/526-9653
Rotációs kapa, dohányzó asztal, fagyasztószekrény eladó. Tel.: 0670/934-2008

KOSSUTH
UTCAI
HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész,
halféleséget a Kalocsa,
Kossuth L. u. 57. szám
alatti HALKERESKEDÉSBEN. Rendelés: személyesen, telefonon:
0678/462-120, 0630/3475087
Nagyméretű gázkonvektor eladó. Tel.: 0630/335-7003
MUNKA
Kisebb kőműves munkákat és
burkolást vállalok. Tel.:
0620 /322-8195
JÁRMŰ
Eladó REUNAULT FLUANCE 1,6-OS garanciális,
3,5 éves. Irányár: 2,59
MFt. Tel.: 0670/4311-607
ÁLLÁS
ZÖLDSÉG ÜZLETEMBE
ELADÓT KERESEK
AZONNALI KEZDÉSSEL.
TEL.: 0630/3356-698
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locsai gépészmérnök debütált, őket
hagyományteremtő
céllal Pécsi Vivien és
Tamás László kérdezték.
Az est első felében
Sziegl Balázs mesélt csodás szőlőültetvényeken készült képek aláfestésével - borásszá válásának útjáról, arról, hogy
gyermekkorában még inkább
zenész vagy focista szeretett
volna lenni, végül mégis rátalált
arra az útra, melyet már nagyszülei kiköveztek számára. A 27
éves Balázs joggal büszkélkedhet: az általa készített Irsai Olivér „Magyarország legjobb új-

Apróhirdetések
ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ

valamint Kinyóné Lakatos
Melinda alpolgármester aszszony vágták át, majd koccintottak is a cég életében újabb
mérföldkőnek számító üzlet
megnyitására.
A megjelentek körbejárhatták,
megtekinthették a felvonultatott kínálatot. Mint megtudtuk, azt az éppen aktuális szezonhoz, évszakhoz, és a vevői
igényekhez igazodva folyamatosan alakítják, bővítik. Ha
valaki mégsem találná meg a
keresett modellt, bátran fordulhat az üzlet munkatársaihoz, akik készséggel tájékoztatják az aktuális árukészletről, a beszerzés lehetőségeiről.

Ifjú titánok bemutatkozása
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Deák Gábor E.V.
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
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Deák Gábor
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Tel.: 06 30/3125274
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6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
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Minden jog fenntartva.
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8000 példányban
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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: nem üzemel
HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hétköznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti
napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u. 38.
GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől
– péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készenléti szolgálat
22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 19:00 – 22:00, majd ugyanúgy 22:00 – 08:00-ig
Vasárnap és Ünnepnap: 08:00 – 22:00, és ugyancsak a készenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
Nov. 10-15.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/462-232
Nov. 16-22.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992
Nov. 23-29.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/462-232
Nov. 30-Dec.06.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Szent István király út 57. Tel.: ügyelet és
készenléti idõ alatt: 0678 / 462-570, Tel.: 0630 / 9733992

Tel.: 0620/991-2555

FOGORVOS
Nov. 14-15. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226
Nov. 21-22. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló
Tel.: 0678/462-534
Nov. 28-29. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva Tel.:
0678/461-906
VÉRADÓNAPOK
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 Otthona, Bátya, Bercsényi út 17.
November 23. 09:00-13:00: Közösségi ház,
Kalocsa, Hunyadi u. 82.
ÁLLATORVOS
November 14-15.: Dr. Répási Csaba, Szakmár,
Kárász u. 7. Tel.: 0630/9535176
November 21-22.: ifj. Dr. Bajusz István, Dusnok,
Szt.István kir.u.23. Tel.: 0630/645-4937
November 28-29.: Dr. Bajusz István, Dusnok,
Szt.István kir.u.23. Tel.: 0630/945-1736
GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:0020:00, Szent
Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kossuth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128, 564-459.
ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezetékes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

ÁLLÁSAJÁNLATOK
- 10 fõ betanított varKalocsa:
- 1 fõ segédmunkás rómunkás
- 2 fõ betanított sza- 3 fõ hentes
bász
- 3 fõ húsipari se- 1 fõ autószerelõ
gédmunkás
- 1 fõ villanyszerelõ
- 1 fõ kõmûves
- 1 fõ gépbeállító la- - 1 fõ technológiai
gépkezelõ
katos
Fajsz:
- 1 fõ
- 1 fõ élelmiszer csominõségellenõr
- 3 fõ betanított pék magoló
- 6 fõ szerkezetlaka- - 1 fõ szárítóüzem
gépkezelõ
tos
- 5 fõ betanított
- 6 fõ hegesztõ
- 2 fõ tehergépkocsi- gépkezelõ
Császártöltés:
vezetõ
- 2 fõ tehergépkocsi- 1 fõ területi
vezetõ
képviselõ
- 1 fõ ter- 1 fõ kártevõirtó
mékmenedzser
- 1 fõ
Harta:
hirdetésszervezõ
- 1 fõ számítógép
- 1 fõ pincér
karbantartó és sz- 1 fõ autószerelõ
- 1 fõ villanyszerelõ ervizes
Dunapataj:
- 3 fõ gépkezelõ
- 1 fõ autószerelõ
operátor
- 1 fõ vendéglátó el- - 2 fõ nemzetközi
tehergépkocsiadó
vezetõ
- 1 fõ web-prograBátya:
mozó
- 1 fõ termékmened- - 1 fõ adminisztrátor
zser
A Nemzeti Foglal- 3 fõ üzletkötõ
- 1 fõ áruházi eladó koztatási Szolgálat
- 1 fõ nemzetközi te- állásajánlatairól a
hergépkocsi-vezetõ www.munka.hu
- 1 fõ pultos
weboldalon tájékoHajós:
zódhatnak. Tel.:
- 1 fõ karosszéria la- 0678/462-148
katos
A Nemzeti Foglal- 1 fõ alkatrészkoztatási Szolgálat
értékesítõ
állásajánlatairól a
- 1 fõ autószerelõ
www.munka.hu
- 2 fõ lakatos
weboldalon tájéko- 3 fõ segédmunkás zódhatnak. Tel.:
- 1 fõ üzletkötõ
0678/462-148
Solt:
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„Úton-útfélen”
Bábverseny ovisoknak és
kisiskolásoknak a balesetmegelőzés jegyében
A színházban november 6án délelőtt immár másod
ízben tartották meg a Kalocsai Rendőrkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottsága szervezésében az Úton
útfélen című, közlekedési és
baleset-megelőzési témájú
bábversenyét, amelyen ötöt óvodai, illetve általános
iskolai csoport versengett a
díjakért.
A rendezvényt megnyitó
Mayer József r. ezredes, a
Kalocsai Rendőrkapitányság
vezetője rámutatott: a verseny
célja a gyermekbalesetek
megelőzése. Ennek érdekében a felkészülések alatt az
óvodások és a kisiskolások
játékos formában ismerkedhettek a közlekedés szabályaival, amelyek elsajátítása már

kisgyerekkorban kiemelkedően fontos.
A gyerekek bábelőadásait a
közlekedési szabályok ismeretének szempontjából, valamint színházművészeti és pedagógiai szempontból is értékelte az öttagú zsűri. Az első
szempont szerint Mayer József rendőrezredes és Dr. Leiné Dr. Schön Melinda, a Kalocsai Járásbíróság kijelölt bírósági titkára minősítette a
produkciókat, a művészeti
szempontokat Csonka Zsuzsanna, a Magyar Operaház
művésze érvényesítette a zsűrizés során, míg dr. Magóné
Tóth Gyöngyi, a Kalocsa
Kulturális Központ és
Könyvtár igazgatója, valamint Répási Tamásné rendőr
őrnagy, a Kalocsai Rendőrka-

pitányság bűnmegelőzési előadója a pedagógiai szempontokat jelenítette meg a bíráskodás során.
Először az óvodások, majd az
iskolások álltak paraván
mögé, hogy bemutassák 8-10
perces előadásaikat. Az előadások közti rövid szüneteket
Tóth Viktor mondókák szavalásával, gitárral kísért énekével tette élvezetessé a gyerekeknek.
Az óvodás kategóriában
Szakmár Község Óvodájának Micimackó bábcsoportja nyerte el az első helyezést.
A csapat tagjai: Bogár Csongor, Botos Bence, Botos Patrik, Tamás Eszter, Török Kitti, Tóth Bálint és Vörös Benett, felkészülésüket Nagyné
Szvétek Zsuzsanna és Bagó
Szilvia segítette. Ebben a kategóriában a solti Petjes Családi Napközi és Játszóház
csoportja, az Öregcsertő
Község Óvodája Csertői
Törpék bábcsoportja, a Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Zöldfa utcai Tagóvodájának Micimackó bábcso-

portja, valamint a Kiskőrösi
Óvodák Okoskodó Közlekedők bábcsoportja vett még
részt a megmérettetésen.
Az általános iskolások között
a Kalocsai Eperföldi Általános Iskola Eprecskék bábcsoportját ítélte legjobbnak a
grémium. Csapattagok: Deák
Leila, Fonyódi Petra, Károlyi
Zsófia, Mácsai Anna, Markó
Diána, Palásti Petra és Vékony Enikő. A győztes iskolás csapatot Feketéné Major
Zsuzsanna készítette föl.
A győztes eperföldiek mellett
ebben a korcsoportban indult
még a Kalocsai Fényi Gyula
Általános Iskola Öregcsertői

Általános Iskolájának Csipet-csapat bábcsoportja, a
Kecskeméti Református
Általános Iskola Közlekedők bábcsoportja, a kiskőrösi KEVI Petőfi Sándor
Általános Iskolája, valamint a Kalocsai Nebuló
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI Nebulók bábcsoportja.
Győzteseket ugyan hirdettek, de itt valóban minden
résztvevő nyert, hiszen a
fölkészülés során elsajátított ismereteket a gyerekek
egész életükre megtartják,
sőt, tovább is adhatják társaiknak.
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Símaszkos rablók
Loibl László lakásán
A cégnél használt laptopja és
bélyegzők is eltűntek
Három símaszkos férfi
hatolt be Loibl László, a
Vagyonhasznosítási és a
Parkgondozó Kft. ügyvezetőjének a Kertvárosban
található, sorházi lakásá ba október 30-a éjjelén,
valamivel tíz óra előtt.
Gázspray-vel lefújták, ütlegelni kezdték, majd a
földre lökve megrugdosták az ügyvezetőt, akit a
dolgozószobájában ért a
támadás – derült ki a
másnapi híradásokból. Az
ügyvezető
szerencsére
csak kisebb, annál látványosabb sérüléseket szenvedett ugyanakkor a rablók elvitték a cégeknél
használt laptopját, a céges
bélyegzőket is, valamint

tárcáját, benne bankkártyákkal és iratokkal. Az
ügyvezető bosszút sejt az
őt ért támadás hátterében.
Sajtóértesülések szerint a
rendőrök kora hajnalban
nyomozókutyával követték
a forró nyomot, de az csak
az utca végéig tudta nyomon kísérni a szagot. A
helyszíni adatgyűjtés kezdő
időpontjáról ellentmondó
hírek láttak napvilágot a
sajtóban, de az biztos, hogy
a helyszínelők még a szombat déli órákban is munkájukat végezték a lakásban.
A támadást Loibl László
így idézte föl harmadnapra
közölt, vasárnapi Korona
rádiós interjújában:

lekményt, így a
Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője elleni támadást is. Ezúton
fejezzük ki együttérzésünket,
egyúttal mielőbbi gyógyulást kívánunk Loibl Lászlónak. Bízunk

Sajtóközlemény
Kalocsa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének FideszKDNP képviselő csoportja súlyosan elítél minden erőszakos cse-

Tíz óra előtt valamivel a
dolgozószobájában, laptopja előtt ülve Michael Flatley
táncát nézte a televízióban,
amikor fölpillantva egy símaszkos alakot látott, aki
gázspray-vel próbálta lefújni őt, majd ököllel arcon
ütötte. Társa ekkor a hajánál fogva, székestől földre
döntötte, és hárman rugdalni kezdték. Mindez rövid
ideig tartott, majd távoztak
a rablók, akik egyáltalán
nem beszéltek, sem egymáshoz, sem az ügyvezetőhöz. A távozók a kezük
ügyébe eső értékeket elvitték, de nem kutattak, csak a
távozásuk közben útjukba
eső holmikat vitték el –
mondta el Loibl. Elvitték

többek közt azt az aktatáskát is, amelyben az ügyvezető a céges bélyegzőket,
valamint azt a laptopot és
telefont is, amelyet a cégek
ügyeivel
kapcsolatban
használ, és tárcáját is, benne irataival és bankkártyáival, amelyeket azonnal letiltott. De olyan, az elkövetők számára értéktelen dolgot is elvittek, mint a smart
TV vezérlő konzolja, ez
ugyanis a vevőegység nélkül nem használható.
Loibl szerint a támadók
tényleges célja az ő megfélemlítése, vagy bosszú volt,
az értéktárgyakat ennek álcázására vitték magukkal.
Ezt támasztja alá, hogy ha
ténylegesen a rablás lett
volna a céljuk, akkor másképp alakultak volna a dol-

benne, hogy a nyomozó hatóságok munkája során mielőbb
fény derül az indítékra, a tettesek kilétére, és hogy e súlyos
bűncselekmény elkövetőit a lehető
leghamarabb felelősségre vonják!
Tihanyi Tiborné, Dr. Flvig Géza,

gok – amint fogalmazott.
Úgy vélte, támadói elszámolták magukat, mert a
könnyű testi sértés és magánlaksértéstől eltérően a
csoportosan elkövetett rablás büntetési tétele legalább
nyolc év lehet.
A behatolók egyébként besurranásos módszerrel jutottak be az ügyvezető lakásába, és nem volt nehéz
dolguk, ugyanis a bejárati
ajtó nem volt kulcsra zárva.
Loibl elmondása szerint ezt
a környéket eddig biztonságosnak tudta, és csak lefekvés előtt szokott ajtót zárni.
Mostantól fogva azonban
megvédi magát – nyilatkozta
Loibl
László.
Sajtóhírek ugyanakkor arra
hívták föl a figyelmet, hogy
nemrégiben innen nem
messze is volt egy betöréssorozat, ezért a szomszédok
közelségéből és a „jó környék” érzetéből fakadó biztonságérzetre nem szabad
hagyatkozni. Akkor sem, ha
rablásról, amely sokkal súlyosabb bűncselekmény,
eddig nem érkeztek hírek.

Simon Zoltán és Török Ferenc
önkormányzati képviselők
(Fidesz-KDNP)
Üdvözlettel:
Simon Zoltán
önkormányzati képviselő

Kalocsai SE – Haladás VSE 3:0

Jól működött
a gépezet ...
Pörögtek a lányok, magas fordulatszámon játszott az együttes
A 2015/2016-os NB II-es női
röplabdabajnokság Nyugati csoportjában szereplő
Kalocsai SE együttese november 7-én, szombaton
már a negyedik őszi ütközetét vívta a Városi Sportcsarnok arénájában. Ellenfele ezúttal az ősi rivális – a
nyugati határvég egykori
sztárcsapata –, a Szombathelyi Haladás VSE hölgykoszorúja volt, akik ellen
idei első győzelme megszerzésére készült a Kováts Ágnes edzette Kalocsa.
A szurkolók még viccelődtek
is a lelátón, hogy szombaton
verjük a Szombathelyt?
Aztán, mint az 1 óra 20 perc
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SPORT

időtartalmú találkozó végén
kiderült, játszmanyerést
sem engedélyeztünk a „Halinak”, egyszerűen esélyt
sem adtunk a szakvezetői
stábbal érkező vendégeknek
az összecsapás során.
Igen koncentráltan, egymást buzdítva, testi épségüket sem kímélve játszottak
lányaink, és ha a statisztikának is hinni lehet majd, akkor
valószínűleg a játék valamennyi elemében felülmúlták Szele Anikóék ellenfelüket. A vendégek edzője
cserék sorozatával próbálta
kibillenteni a fonalat jól elkapó Kalocsát, ám az első szettet kivéve a kalocsai ama-

zonhad uralta a meccs alakulását, végig kézben tartva
a mérkőzést.
Az első szettben még ránk
ijesztett a nálunk eddig jobb
eredményekkel büszkélkedhető ellenfél (5:10), ám
15:15-nél utolértük őket, sőt
már 20:18-ra is vezettünk.
Aztán az őrület percei következtek – az események
szinte sokkolták a lelátó publikumát – (21:22, 23:22,
23:23, 24:23), de szerencsére
Szigeti Nusi elemi erejű
bombái jókor és jó helyen
landoltak (26:24).
A második játszmában
semmit sem vett vissza lendületéből a Kalocsa – ugyanúgy presszió alatt tartva vetélytársát – (8:3, 18:13, 22:15)
és 51 perc játékidő után már a
második szettet is behúzták a
Kováts-tanítványok. Itt Szele
Anikó kapcsolt turbófeltöltésbe, vízfakasztó leütéseivel
szinte kilátástalan helyzetbe
hozva a háló túloldalát.
A harmadik játszma nehe-

zebben indult (2:3), ám utána
már jött a henger (8:4, 15:9),
miközben Fehérvári Anna
szó szerint a mezőny fölé
emelkedett, Greksa Zsófi pedig parádésan mezőnyözött a
pályán (22:16). Mire a csarnok elektromos órája 15 óra
20 percet mutatott volna, lányaink már összekapaszkodott indián táncot lejtettek
törzsszurkolóik vastapsa kíséretében.

KSE – Haladás VSE
Szombathely
3:0 (24, 16, 18)
50 néző, vezette: Varjasi
M., Oláh B.
Kalocsa: Szigeti A., Fehérvári A.,, Greksa Zs.,
Dabis Á., Szele A., Kovács P. Csere: Király K.,
Fekete L., Vass L., Fekete G., Kovács B.
Edző: Kováts Ágnes.
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Jánoshalmi FC – Kalocsai FC 0–1

tékrész legalább három nagy kalocsai
helyzete után a mecscset végig támadó
mieink a 63.percben
szabadrúgáshoz jutottak. Kollár Máté végezte
el bal oldalról a „szabadot”,
ami Bundesligába illő banán
Vuits Viktor gólja három pontot ért
ívet rajzolt a légtérben és a
Tovább tart a Márton-le- tizenegy, ám addig is a Már- hosszú oldalon felugró Szagénység remek sorozata, ton-tanítványoknak voltak lontai fejéről Vuits Viktor
hiszen augusztus vége óta gólt ígérő lehetőségei, míg a kobakján landolt, szellőléptű
kilenc játéknap után is ve- hazaiak rendre a saját térfe- támadónk pedig középről a
retlenek maradtak, ráadá- lükön tömörültek. Az első já- kapuba bólintott (0–1). Ezt
sul a 31–13-as gólkülönbségük is azt sugallja, hogy
igenis van feszes tartása az
egyre fajsúlyosabb együttesünknek.

Kilenc forduló
óta veretlenül

Egy újonc csapat otthonában
mindenkinek kétszeres erőbedobással kell játszania ahhoz, hogy biztos legyen a siker, ami a november 8-án vasárnap Jankovácon megtartott ütközetben is teljes mértékben beigazolódott. Igaz,
több mint egy órai szorítás
után roppant meg a hazai

SPORT
követően Kárpinak,
Kohány Gabinak is
voltak még gólt ígérő
megmozdulásai, ám
a hazaiak portása Urlauber mindig a helyén volt.
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Folytattuk az őszi jó teljesítményünket, ezúttal is végig uraltuk a játék menetét, igaz a
helyzeteinkkel nem jól sáfárkodtunk, mert ekkor akár több
gólos győzelmet is arathattunk volna. Gratulálok a csa1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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patomnak az odaadó játékáért,
töretlen győzni akarásáért.

Szent István Gimnázium 250

Jánoshalma – KFC
0–1 (0–0)
100 néző, vezette: Wittmann
Kalocsa: Péter – Pintér, Vuits
A., Szalontai, Nasz – Kárpi
(Farkas), Kohány B., Kollár,
Vuits V. – Follárdt, Kohány G.
(Kun-Szabó). Edző: Márton
Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 2–0 a
vendég Kalocsa javára. Gólszerzők: Katus Richárd, Csikós Dominik

Érseki szentmisével ünnepelt a gimnázium

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK 12 11 1
DUNA ASZFALT TVSE
12 11 0
KALOCSAI FC
12 8 3
KISKŐRÖS LC
12 8 0
BAJAI BLSE
13 6 3
KECEL FC
11 6 1
KECSKEMÉTI LC KTE SI
12 5 3
BÁCSALMÁSI PVSE
12 5 2
KISKUNHALASI FC
12 4 4
JÁNOSHALMI FC
12 4 2
KISKUNMAJSA FC
12 3 2
KUNSZÁLLÁS SE
13 2 2
HARTA SE
12 2 1
SOLTVADKERTI TE TRMX 11 1 2
ÁGI NEKTÁR AKASZTÓ FC 12 0 2

0
1
1
4
4
4
4
5
4
6
7
9
9
8
10

45
41
31
24
29
37
27
19
12
15
18
12
15
9
7

6
4
13
15
21
22
11
18
17
23
19
45
51
34
42

34
33
27
24
21
19
18
17
16
14
11
8
7
5
2

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

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

250 éves fönnállását üli idén a
Kalocsai Szent István Gimnázium. Ebből az alkalomból
egész éves rendezvénysorozatot szervezett a nagy múltú
intézmény
vezetősége,
amelynek fontos állomása
volt a múlt csütörtökön délután öt órától az egykori Jezsuita templomban érseki
mise. A misét dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek a Gimnáziumban egykor
végzett paptestvérekkel közösen mutatta be a Szent István
király (egykori Jezsuita)
templomban. Egykor ez a
templom adta helyszínét a jezsuita rend által fönntartott
gimnázium hitéletének. Ennek a korszaknak az iskola államosítása vetett véget.
Az érseki szentbeszédben dr.
Bábel Balázs fölidézte az iskola történetét, szólt a piarista alapítókról és a későbbi je-

zsuiták nagyszerű, esetenként
világraszóló eredményeiről,
de arra is megragadta az alkalmat, hogy megemlékezzen Szent Imre hercegről, ez
ugyanis a szent épp esedékes
névünnepe miatt, valamint a
magyar ifjúság pártfogójaként az iskola jubileuma miatt

is aktuális volt.
A misén Leányfalusi Vilmos
orgonaművész, a Főszékesegyház karnagya, valamint a
Zsebics Ilona vezette Főszékesegyházi Énekkar adott zenei szolgálatot, majd a mise
után néhány orgonaműből és
három kórusműből álló rövid

koncerttel is megörvendeztették a közönséget. Az
énekkarnak
egyébként
majdnem minden tagja volt
a gimnázium növendéke,
így Leányfalusi Vilmos is,
aki az 1955-ben érettségizett, a kórusvezető Zsebics
Ilona pedig egy időben az
intézmény tanára volt.
A misén a gimnázium jelen-

legi vezetősége mellett számos jelenlegi és egykori tanára is megjelent. Itt volt
gimnázium talán legidősebb
élő tanára, Schultéti Ida tanárnő is, aki jelenlegi lakóhelyéről, Szegedről utazott
ide a jubileum miatt. A tanárnő a tőle megszokott jó erőről és frissességről adott tanúságot, amikor a mise után a
templom bejárata előtt volt
gimnazisták generációival
folytatott szimultán beszélgetést.
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Fidesz-KDNP
sajtótájékoztató
Az ellenzék Török Gusztáv és
Angeli Gabriella megbízásait firtatja
A Fidesz és a KDNP kalocsai szervezeteinek elnökei
évértékelő sajtótájékoztatóján bírálták a városvezetés
által összeállított, Önért
című
kiadványt,
mondván, idegen
tollakkal ékeskedik. Török Gusztáv
megbízatásának tartalmával kapcsolatban
kétségeket fogalmazott meg
Simon Zoltán, dokumentumokat is mutatott. Dr. Angeli Gabriellát egy kaposvári székhelyű vállalat alkalmazza, amely céggel a Kalocsai Vagyonhasznosítási
Kft. erre az évre közel
nyolcmilliós szerződést kötött kommunikációs felada-

tok ellátására – közölte Filvig Géza.
Előbb Simon Zoltán vázolta a
korábbi polgármester foglalkoztatásával kapcsolatos
aggályait. Az önkormányzat
Török
Gusztáv
Andort
egyebek mellett területfejlesztési és városfejlesztési feladatok
ellátásával, a megyei és országos szervekkel való kapcsolattartással bízta meg, 280
ezer forintos bére mellé irodát,
telefont, telekommunikációs
eszközöket és saját gépkocsi
használat esetén költségtérítést is biztosítva. Ezzel szemben a Bálint József polgármester által dr. Kecskés Lász-

Közlemény
Simon Zoltán és dr. Filvig Géza
önkormányzati
képviselők
2015.10.30-án sajtótájékoztatót
tartottak „amiről a siker propaganda nem szól” címmel.
Tájékoztató tartalmából megállapítható hogy a helyi Fidesz –
KDNP szervezet a mai napig nem
tudta feldolgozni azt a tényt, hogy

lónak, a Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatójának
küldött levélben azt írja: az
uniós projektek Terület- és Településfejlesztési Operatív
Programjához kapcsolódó
fejlesztések előkészítése és
megvalósítása során Kalocsa
város képviseletében két önkormányzati alkalmazásban
álló kolléga jogosult tárgyalásokat folytatni, dokumentumokat készíteni, és adatot
szolgáltatni. Az eredeti irat nevesíti az érintetteket, de Török
Gusztáv Andor nem szerepel
köztük.
„Megkérdezném, hogy Török
Gusztáv Andornak mi a feladata, amiért ő évente közel 3,5
millió forintot fölvesz?” – kérdezte Simon Zoltán.
A továbbiakban Filvig Géza
tárt a nyilvánosság elé dr. Angeli Gabriella burkolt visszafoglalkoztatására utaló adatokat. Őt havi 360 ezer forintos
javadalmazásért egy olyan
vállalat foglalkoztatja, amely
ez év elején a Bálint József el-

elvesztették a helyi választásokat
és úgy gondolják, hogy még kampányidőszak van.
Többször felhívtam a képviselőtestület figyelmét, hogy nincs
kampány időszak és esküjükhöz
híven a város fejlődése érdekében
dolgozzanak.
A két képviselő nem ezt teszi, hanem személyi kérdésekkel és ehhez kapcsolódó szerződésekről beszélnek, és különféle összeesküvés
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Kilenc kalocsai zongoristapalánta
is jeleskedett a megyei találkozón
nökölte TEIT-től négymilliós támogatást kapott.
Ugyanakkor a Vagyonhasznosístási Kft. szintén az év
elején kötött szerződést a
vállalattal kommunikációs
feladatokra, havi közel 650
ezer forint fejében – derült ki
egyebek mellett Filvig tájékoztatásából. A képviselő
hozzátette: egyedül épp ez a
képviselőtársa tarthat fönn a
Városházán állandó irodát,
teljes infrastruktúrával, a város költségén.
A Démász felé fönnálló
adósság rendezéséről a képviselők elmondták: a 2010
előtti önkormányzat kötötte
szerződés előnytelen volt a

elméleteket gyártanak és kommunikálnak a város polgárai felé.
Kijelentem, hogy az általuk kifogásolt szerződések jogszerűek és
törvényesek.
Megvizsgáltam azokat a szerződéseket, amelyeket az előző önkormányzati vezetés kötött, sok érdekes dolgot fedeztem fel, ami szintén megérne egy misét.
A város fejlődése érdekében nem
foglalkozom ezekkel a kérdések-

városra nézve, s ezt a szolgáltató is elismerte, ezért előrehaladott
tárgyalásokat
folytattak a peren kívüli rendezésről. Valóban állt fönn
kötelezettség, amely 60 millió körüli követelés körül járt
a választások előtt. Ehelyett
Bálint József tárgyalásainak
eredményeként 170 millió
lett.
Az ellenzéki képviselők kifogásolták továbbá, hogy az
előző önkormányzta által kijárt Kalocsa Szíve projekt
eredményeit, vagy a Kalocsa-Paks híd ügyének előmozdítását az Önért című kiadványban érdemtelenül kisajátítja a városvezetés.

kel sem most sem a jövőben.
Ezúton is felkérem a Fidesz –
KDNP-t képviselő önkormányzati
képviselőket, hogy konstruktív
módon működjünk együtt „Kalocsa Város jövője érdekében” és
pártjaikhoz méltatlan sajtó tájékozatóktól a jövőben tartózkodjanak.
Dr. Bálint József Miklós
Kalocsa Város Polgármestere

Tizenharmadszor rendezte
meg a kalocsai Liszt Ferenc
AMI a Bács-Kiskun megyei
zongoristák találkozóját,
amelyet Szendrei Imre zongoraművész emlékére tartanak meg évről-évre a zongorázni tanuló, zeneiskolás
diákok részvételével. Idén
tizenkét iskola csaknem
nyolcvan növendéke adott
számot tudásáról a megyei
rangadón, amelyen a kalocsai Liszt AMI kilenc tanulója is versenybe szállt, és
szép sikereket ért el.

püket a helyszínen adott nyilatkozatában külön kiemelte
Fehérvári István, a Liszt AMI
igazgatója, fölhívva a figyelmet, hogy a grémium összetétele a verseny tizenkét évvel
ezelőtti kezdetei óta változatlan: elnöke Dombiné Kemény Erzsébet, zsűrielnök, az
SZTE főiskolai tanára, a
Szendrei emlékkönyv szerző-

je, tagjai Dobai Tamásné, valamint Lestákné Valasek Szilvia, a Szekszárdi Liszt Ferenc
Zeneiskola tanárai.
A találkozón a megye zeneiskoláinak legjobbjai vesznek
részt, akiket tanáraik méltónak találtak, hogy az iskola
színeit egy megyei találkozón
képviseljék, így a színvonal
hagyományosan magas –

A zongoristapalánták megyei
seregszemléje reggel nyolc
órakor vette kezdetét a Liszt
Ferenc AMI kamaratermében
(az egykori Művelődési Házban), és a négy kategóriában
indulók versenyszámait szinte egész napon át hallgatta a
háromtagú zsűri. Az ő szere-

nyilatkozta Fehérvári István.
Itt már a részvétel is megtiszteltetés tehát, ahol a gyerekek nem szó szerinti versenyben állnak egymással,
hanem minősítésekért és különdíjakért versengenek, ez
segít nekik oldottabban, kisebb stressz mellett a legjobbjukat nyújtani. A versenyzők produkcióit kiemelt
nívódíjjal, vagy dicsérettel
jutalmazta a zsűri, emellett
számos, jellemzően könyvekből, kottákból álló különdíj is gazdára talált.
A négy korcsoportból háromban indult összesen kilenc kalocsai versenyző,
akik közül hárman kiemelt
nívódíjban részesítettek, hatan nívódíjat nyertek, emellett négyüknek egy-egy különdíjat is sikerült itthon tartaniuk, fölkészítő tanáraik,
Felnagyné Geri Emese, Fi-

lus Mónika, Haskóné Apagyi Judit, valamint Vízi Melinda nagy büszkeségére.
A kalocsai versenzők eredményei a következőképpen
alakultak:
I. korcsoport
- Horváth Elvíra Kíra - kiemelt nívódíj, korcsoportjában
a legjobb kalocsai versenyző
- Mezei Adél - kiemelt nívódíj
- Kehrer Ákos – nívódíj és
különdíj
II. korcsoport
- Fehérvári Emma - kiemelt
nívódíj, korcsoportjában a
legjobb kalocsai versenyző
- Balogh Lili – nívódíj és különdíj
- Bolvári Eszter – nívódíj
- Solymosi Lilla – nívódíj és
különdíj
- Zalavári Álmos - nívódíj és
különdíj
III. korcsoport
- Körmendy Márton – nívódíj, korcsoportjában a legjobb
kalocsai versenyző

Advent Budapesten

Advent Bécsben

1 napos kirándulás autóbusszal, felszállás: Hajóson és Kalocsán!

1 napos kirándulás autóbusszal, felszállás: Hajóson és Kalocsán!

December 5. és 12. (szombat)

December 19. (szombat)

Nagytétényi kastély-Vörösmarty
tér-Erzsébet tér-Szent István
Bazilika-Andrássy út
8:00 óra Indulás Hajósról a kastély melletti parkolóból.
8:00 óra Indulás Hajósról a kastély melletti parkolóból.
Első állomásunk a Nagytétényi
Kastély, ahol minden évben adventi programokkal várják a látogatókat. A délutánt már a budapesti adventi vásárban töltjük a Vörösmarty
téren. A szabadidő keretében érdemes elsétálni a Szent István bazilikához, az Erzsébet térre a kará-

csonyfához, a Four
Seasons hotelben
rendezett adventi
vásárba is, vagy
csak beülni egy
hangulatos kávézóba, vagy az utcán a koncerteket és
utcazenészeket hallgatva forralt bort
kortyolgatni és kenyérlángost majszolni. Hazafelé autóbuszos városnézésen gyönyörködhetünk a karácsonyi fényekkel feldíszített budapesti látványosságokban.
Ez nem Bécs, más a hangulat, ez
Budapest. Érdemes kipróbálni.
Részvételi díj: 3.500,- Ft/fő
Belépő a nagytétényi kastélyba: felnőtt 1.500,- Ft, 6-26 év és 62 év felett 800,- Ft/fő, mely a tárlatvezetés
és az aktuális programok díját is tartalmazza!
(Az utazás 40 fő jelentkezése esetén
indul!)
Jelentkezés:
Mayer Edina 20/9-125-328
myretours@gmail.com

5:45 Indulás Hajósról a kastély melletti parkolóból.
A karácsonyi és adventi vásár a 18. század óta várja a látogatókat. Két helyszínre is invitáljuk vendégeinket. Először Schönbrunn-ba, utána a legnagyobb bécsi karácsonyi vásárra a
Christkindlmarktra, amely a Rathausplatzon, a bécsi városháza előtt található.
Indulás haza kb. 19:00 órakor.
Részvételi díj: 7.500,- Ft/fő
Belépő a schönbrunni kastélyba: felnőtt
13-16 EUR, gyerek 9,5-10,5 EUR

Metrójegy:
6,10
EUR
Madame Tussauds
Panoptikum:
15
EUR
(Az utazás 40 fő jelentkezése esetén indul. A schönbrunni látogatási igényét
legkésőbb november 30-i jelezze!)
Jelentkezés:
Mayer Edina 20/9-125-328
myretours@gmail.com

Kalocsai újság
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Megnyílt az első
Paprika Market
Nő a hungarikumok támogatása?

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
a következő években növelné a hungarikumok támogatására szánt, mintegy évi

500 millió forintos keretet –
mondta a földművelésügyi
miniszter hétfőn, a főváros
legnagyobb alapterületű
hungarikum ajándékáru-

házának hivatalos átadásán. Az első Paprika Market megnyitóján, Budapesten Fazekas Sándor elmondta: a rendelkezésre
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álló mintegy félmilliárd forintot a hagyományőrző
szervezetek támogatására, a
hungarikumok reklám- és
marketingköltségeire fordítják.
A keret növelésére irányuló
igényt azzal indokolta, hogy a
hungarikumok száma már jelenleg is 54 nőtt idén is, és tovább emelkedik, számuk száz
körüli lehet majd – vélekedett
a miniszter, hozzátéve, hogy
egyes termékeknél, például a
debreceni páros kolbász esetében pedig szükség lehet a
piacra való újbóli bevezetésre. A hungarikumok a magyar
nép kimagasló teljesítményei,
minél szélesebb körű megismertetésük fontos a bel- és a
külpiacokon is – jelentette ki
Fazekas Sándor, majd rámutatott: a hungarikumok minősítési rendszere alulról építkezik, civil kezdeményezésre,
így hungarikum ugyanis csak
az a magyar csúcsteljesítmény
lehet, amelyet valamely magyar közösség magáénak
érez, és ápolja annak hagyományát.

Lipcsey György, a Magyar
Turizmus Zrt. agrármarketing
vezérigazgató-helyettese úgy
vélte, a Paprika Market és a
hasonló kezdeményezések jó
szolgálatot tesznek a a magyar
termékek legjavának népszerűsítésében. A Magyar Turizmus Zrt. az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Kiállítás és Vásár (OMÉK)
mellett ebben az évben mintegy 180 millió forintot fordít
belföldi promócióra, jövőre
ennek másfélszeresét szándékoznak erre költeni.
A Paprika Market tulajdonosa, Rácz Péter arról tájékoztatott, hogy a hivatalosan most
átadott üzletben a héthónapos
tesztüzem alatt 18 ezer vásárló fordult meg, akik összesen
53 ezer terméket vásároltak
meg. Azt is elmondta az eseményről elsődlegesen tudósító MTI-nek, hogy szándékukban áll egy hasonló ajándékáruház megnyitása már jövőre, de további részleteket, így a tervezett helyszínt sem árulta el.
Forrás: MTI / Kormány.hu

Attaséfeleségek
Kalocsán

A HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály szervezésében november harmadikán a Magyarországra
akkreditált katonai attasék
feleségei látogattak el Kalocsára. A kirándulás megszervezésével az volt a mi-

nisztérium célja, hogy a hazánkban katonadiplomácia
tevékenységet folytató véderő-, katonai, és légügyi attasék feleségei is megismerjék hazánk nevezetességeit, kulturális értékeit – derült ki a Honvédelem.hu

weboldal híradásából.
Az attasék asszonyai megtekintették a Tájházat, bepillantást nyerve népművészeti örökségünkbe. A látogatók
itt kipróbálhattak népi kézműves tevékenységeket is,
amilyen a tojásfestés, vagy a
hímzés. A továbbiakban fölkeresték a Főszékesegyházi
Könyvtárat és az Érseki
Kincstárat, valamint a fűszerpaprika termesztésének
és földolgozásának hagyományait bemutató múzeumot is. Az illusztris látogatók kalocsai tartózkodásuk
zárásaként a Kalocsai Porcelán Manufaktúrát látogatták meg – írja a portálon
közzétett beszámoló az attaséfeleségek kalocsai kirándulásáról.

Ivóvízhálózat
fertőtlenítés
Tisztelt Felhasználók!
A Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Kalocsai Üzemmérnöksége értesíti tisztelt Felhasználóit, hogy
2015. november 05 – november 15 -ig
ivóvízhálózat fertőtlenítési és mosatási munkákat végez Kalocsa – Bátya – Fajsz – Dusnok –
Szakmár – Homokmégy –Mácsa – Halom Öregcsertő – Csorna-puszta – Drágszél – Miske – Újtelek – Dunaszentbenedek – Alsóerek
– Felsőerek – Hillye – Alsómégy – Géderlak –
Dunapataj – Foktő – Uszód -Ordas helységekben.
Fenti időszakban a víz minőségének romlásával,
időszakos vízhiánnyal és nyomás-csökkenéssel
kell számolni, valamint az ivóvizet klórtartalma
miatt csak korlátozott felhasználásra javasoljuk. Ivóvízszükségletüket az esetleges rövidebb vízhiányos időszakok áthidalására előtárolással szíveskedjenek biztosítani.
Kérjük megértő türelmüket!

Kalocsai újság
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Adjunktusi kinevezés
dr. Pap Gizellának és
dr. Zolyomi Szilárdnak
Szakmai előmenetelük és
tudományos publikációik
elismeréseként adjunktusi
kinevezést kapott a kalocsai
Szent Kereszt Kórház két
szakorvosa, dr. Pap Gizella
és dr. Zolyomi Szilárd. A két
kinevezett férj és feleség.
A két fiatal, kalocsai orvos
története szinte regénybe illő:
egyetemista korukban csoporttársak voltak, már ott
meg kellett tanulniuk együttműködni és együtt dolgozni.
Ez nagyon jó baráti és munkakapcsolatot alakult ki köztük, amiből szerelem, majd

házasság lett.
Dr. Pap Gizella 2004-ben,
férjével egy időben végzett a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen.
Már egyetemista korukban
mindketten elhatározták,
hogy a kardiológiai szakirány
felé fordulnak. Az egyetemi
évek alatt a későbbi férj és feleség élénk tudományos tevékenységet folytatott, közösen több közleményük jelent
meg tudományos folyóiratokban, Pap Gizella a TDK
(Tudományos Diákköri Konferencia) állandó résztvevője

elismerte a szerződés
előnytelen voltát.
Bálint József értetlenségét
fejezte ki, hogy elődei miért nem támadták meg peres úton az előnytelennek
vélt szerződést. Ugyanakkor rámutatott hogy a szolgáltató és az önkormányzat
között a szerződés azótais
érvényben van, így a kötelezettség fennáll.

is volt. Az orvosi egyetemen
2004-ben végzett párnak
egyenesen a kalocsai kórházba vezetett az útja.
Dr. Zolyomi Szilárd a térség
lakossága előtt az Egészségnapok programsorozat révén,
a térségi egészségfejlesztési
projekt szakmai vezetőjeként
is ismertséget szerzett.
A Kalocsán eltöltött 10 év
alatt férjével egy időben két
szakvizsgát és négy licencvizsgát tettek le. 2011-ben
belgyógyászati, 2014-ben
erre ráépülő kardiológiai
szakvizsgát tettek. Licenc
vizsgát pedig mindketten diabetológiából, lipidológiából,
obezitológiából és hypertonológiából tettek.

25 közmunkás, téli
képzéssel

Városházi tudósítások
A múlt hónap utolsó csütörtökén tartott testületi
ülésen más fontos témák
közt szó volt a Démász
adósság visszafizetéséről, a
november elsejével elindult Öko-Pont működtetésének kérdéseiről és a szintén e hó elején indult téli
képzéses közfoglalkoztatási programról. Szintén tárgyaltak több, a szociális ellátást, illetve intézményzrendszert érintő kérdést,
és döntöttek egy ötvenmilliós kölcsönről is, amit a
Vagyonhasznosítási Kft.
jövőre fizethet vissza.
Egyik napirendi pont alatt
hozott határozattal csatlakozott városunk az Üde
Kunság Vidékfejlesztési
Egyesülethez.
Az ülés végén a polgármesteri bejelentések közt elhangzott: a Kalocsa Security
végelszámolása felszámolásba fordul, mert a költségeket nem fedezik a források. Egyúttal bejelentette, a
cég akkori ügyvezetőjével
szemben büntetőfeljelentést
tett a NAV egy korábbi

170 millió a
Démásznak

munkaügyi és egyéb vizsgálatokat végző ellenőrzés
eredményei alapján.

50 millió a
Kalocsa
Szíve előfinanszírozására

50 milliós tagi kölcsönt
adott Kalocsa Város Önkormányzata a 100%-os
tulajdonában álló Vagyonhasznosítási Kft.nek, amire a Kalocsa Szíve egyes projektelemeinek előfinanszírozására
van szükség.
A társaság az összeget más
célra nem fordíthatja, és azt
a projekt teljes pénzügyi zárása után, jövő tavasszal hív-
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hatja le a pályázati forrásból.
A Kft. a neki korábban, hasonlóképpen megítélt, további 30 millió forintos kölcsön visszafizetésére is halasztást kapott a mostani
döntéssel. Az eredeti tervek
szerint idén december 31-én
zárult volna a projekt, de ez
jövő március 31-ére tevődött
át, mivel az érsekség az általa vezetett projektelemekre
addig kapott halasztást.

A nemrégiben megítélt
rendkívüli támogatási
összegből, a korábbi Önhikihez hasonlóan igényelhető forrásból visszafizette az önkormányzat
a Démász Zrt.vel korábban megkötött, az előző
önkormányzat szerint a
városra nézve igen előnytelen szerződésből fakadó
kötelezettségek nem teljesítéséből fakadó adósságot.
Simon Zoltán és Filvig
Géza azt hangsúlyozta,
hogy a szerződést még Török Gusztáv Andor írta alá,
és Bálint József jegyzőként
ellenjegyezte azt, pedig a
tavaly őszi választásoknál
a mostani 170 millió helyett 60 milliónál tartottak
a szolgáltatóval a tárgyalások, ugyanis a Démász is

A Belügyminisztérium téli
képzéses közfoglalkoztatási programjának keretében 25 fő építőipari dolgozó téli képzésére és
nyár derekáig tartó, közmunka keretében történő
foglalkoztatása válik lehetővé közel húsz millió forintnyi támogatásból.
A tanfolyam januárban indul, azon minden, a program keretében foglalkoztatott közmunkás számára a
részvétel kötelező. Foglalkoztatásuk november 1-jével indult és jövő június végéig tart. A program keretében kivétel nélkül építőipari munkahelyeken dolgoznak majd a közfoglalkoztatottak. Közülük 10 fő kőműves és hidegburkoló, 5
fő építő- és anyamozgatógépkezelő, 5 fő épület és
szerkezetlakatos, valamint
5 fő víz, csatorna és közmű
rendszerszerelő képzésben
részesül.
Az eredeti előterjesztéshez
képest több mint 1.250.173
forinttal nagyobb összegről
szólt a javaslat, amely öszszeg megszerzésére dologi
kiadások, a közfoglalkoztatás tárgyi föltételeinek
megteremtése céljából lehet.
Egyetlen hozzászólóként
dr. Filvig Géza üdvözölte a
program folytatását, mivel
a közfoglalkoztatás az előző években is sikeres ága-

zat volt városunkban. Megdicsérte a hivatal dolgozóit, amiért a pályázatot építőipari munkahelyek létesítésére készítették ellő, ez
ugyanis fejlődik, növekvő
tendenciát mutat. Reményét fejezte ki, hogy a képzések és gyakorlati tapasztalats révén a dolgozók később a versenyszférában is
sikeresen elhelyezkedhetnek.
Az előterjesztés tartózkodás és ellenszavazat nélkül
megkapta a testület támogatását. A pályázati kérelem már korábban beadásra került, de a benne foglalt
tehervállalás csak a testületi döntés után vált hatályossá.

atalok képviselői, a Szociálpolitikai kerekasztal tagjai, valamint a nemzetiségi
önkormányzatok elnökei,
akik elfogadták, és támogatásukról biztosították, partnerként segítik a program
végrehajtását. A most elfogadott programba az érintettek észrevételeit, javaslatait is belefoglalták. A testület szintén 10 egybehangzó igen szavazattal fölhatalmazta a polgármestert a
program aláírására.

2016. január 1-től Kalocsa
Város
Önkormányzata
Szociális Központjához integrálva, önálló szakmai és
szervezeti egységként működteti. A szükséges
SZMSZ módosítási javaslatok és az egyesített intézmény szakmai programjának elkészítésével pedig
megbízták az intézmény
vezetőjét.
A testület megszavazta a
fogorvosokkal
kötendő
szerződéseket is a hétvégi

A következő napirend a
Bem utcai Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnak és a
Városháza címén elérhető
Család- és Gyermekjóléti
Központnak a Szociális
Központ égisze alatt történő egyesítését javasolta. Január elsejétől indul az új
rendszer. A gyermekvédelmi, illetve a szociális ellátásról és igazgatásról szóló
törvények változásai a különböző közigazgatási szintek közti feladat-átcsoportosításai költséghatékonyabb,
gazdaságosabb
rendszer fölállítását célozza. A javaslat is ezeknek az
elvárásoknak való megfelelés érdekében született,
meg is kapta mind a 10 jelenlévő képviselő igen szavazatát.
A határozat értelmében a
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatot (Bem apó u.
19.), valamint a Család és
Gyermekvédelmi Központot (Szent István király út
35.)

ügyelet ellátására. Ez csak
a megyeszékhelyeken kötelező feladat. Városunkban a
hétvégi fogorvosi ügyelet
fizetős
szolgáltatásként
működik a most megkötött
szerződések értelmében.

Szociális intézkedések
Két napirend szociális,
szervezeti kérdésekkel
foglalkozott. A testület
törvényi követelménynek
eleget téve elfogadta az
ötéves esélyegyenlőségi
program esedékes felülvizsgálatát, valamint a
jogi szabályozás változása
miatt módosították a család- és gyermekjóléti ellátás intézményrendszerét.
A törvény szerint a programot kétévente kell fölülvizsgálni. Az esélyegyenlőségi törvénynek eleget téve
2013-ban fogadta el a programot az akkori önkormányzat, így a fölülvizsgálat most vált esedékessé.
Annak elmaradása a különböző pályázatoknál kizárást
jelenthetett volna. Az ezt
megelőző testületi ülésen
az önkormányzat elrendelte a program felülvizsgálatát.
A programot egyeztették a
Helyi Esélyegyenlőségi Fórummal, amelynek tagjai a
Kulturális, Oktatási és Szociális Bizottság mellett az
esélyegyenlőségi célcsoportok, így az idősek, romák, fogyatékosok, nők, fi-

Elindult az
Öko-Pont
Elkészült az Öko-Pont a
Heller-sarokkal átellenben,
a szép, de korábban teljesen
leromlott, s most, az előző
önkormányzat által elnyert
pályázat keretében megújult épületben. Ez az
örömteli esemény terhet is
ró a városra, hiszen november 1-jétől öt éven át üzemeltetnie kell a létesítményt.
Az erre irányuló javaslat a
Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár javára
történő költségvetési átcsoportosításra tett javaslatot,

azzal, hogy az intézmény
két új munkatársal lássa el
a nagyrészt kommunikációs és rendezvényszervezői
feladatokat.
Több ellenzéki képviselő
amellett érvelt, hogy a működtetés olcsóbb volna
Kft.-keretek közt, mert a
társasági formában lehetne
pályázni a munkaerőköltségek támogatására, amire az
intézmény nem jogosult. A
polgármester azonban a feladat ellátását ebben a formában látja biztosítottnak,
amiről a vele a kérdésről
tárgyaló két bizottság elnökét is meggyőzte. Bolvári
Ferdinánd vállalkozói tapasztalatait megosztva a kiközvetített munkaerő alkalmasságában rejlő kockázatokra hívta föl a figyelmet.
Szabó Balázs azt kérdezte,
hol van előírva, hogy hány
alkalmazottal kell ellátni a
feladatot, mert ez irányú tételes kötelezettségvállalást
nem talált?
Dr. Angeli Gabriella rámutatott: a projekt négy asztalt, széket és laptopot tartalmazott, tehát föltehetőleg négy fővel képzelték el
a működtetést.
Dr. Filvig Géza azt a kompromisszumot
javasolta,
hogy ha a polgármester ígéretet tesz, hogy közbenjár
az intézményvezetőnél,
hogy a két új munkahelyet
kalocsai fiatalokkal töltsék
be, akkor megszavazza a
javaslatot. Miután dr. Bálint
József ezt megígérte, ez a
javaslat is csont nélkül, 10
szavazattal átment.
A munkahelyeket két diplomaszerzés előtt álló kalocsai fiatal, Nikolett és Dániel töltötte be.

