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INGATLAN

KALOCSÁN, az Alkotás út
37. nm, 2,1 szobás, föld-
szinti lakótelepi lakás eladó.
Tel: 0620/772-0916

KALOCSÁN, a Hunyadi ut-
cában, jó állapotban lévő,
nagy családi ház eladó. La-
kótelepi lakásra vagy ki-
sebb családi házra cserélhe-
tő. I.ár: 10 MFt. Tel.:
0678/464-725

KALOCSÁN, a Petőfi S. utca
143. szám  alatti, 3 szobás

családi  ház áron alul eladó.
I.ár: 4,3 MFt. Tel.:
0620/296-7363

KALOCSÁN, a kertvárosban,
családi ház eladó. Tel.:
0670/557-1430

Kalocsán, eladó igényes szép
házunk, jöjjön el nézze meg
biztosan megegyezünk! Tel:
0620/ 334-3489   

KALOCSÁN, elcserélném 2
szoba összkomfortos, 70
m2-es, belvárosi lakásomat,
40 m2-es kiemelt pincével,

nagy garázzsal, külön bejárat-
tal, jó állapotú kertvárosi
családi házra, értékegyezte-
téssel. Tel.: 0670/297-8404

KALOCSA, Széchenyi út 33.
I/4. első emeleti, 55 nm-es
erkélyes, 2 szobás lakás el-
adó. Tel.: 0670/566-8020

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

Eladó Kalocsán, az Eperföldi
iskolával szemben egy 2.
emeleti, 57 nm –es, 2 kü-
lönálló szobás, jó állapot-
ban lévő, alacsony rezsijű
lakás. Érd: 0630/286-3660

INGATLAN VIDÉK
FOKTŐN, a Fő utca 19.

szám alatt, családi ház el-
adó. I.ár.: 5,2 MFt. Tel.:
0670/410-7643,0670/333-
6027

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

HOMOKMÉGYEN, két ge-
nerációnak is alkalmas
családi ház tehermentesen
eladó vagy bármilyen le-
hetőséggel elcserélném.
Garázzsal és melléképüle-
tekkel. Ár: 6,5 MFt. Èrd.:
0620/587-0283

BÁTYA, Ady E. u. 7.sz. alat-
ti, tetõtér beépítéses csalá-
di ház, eladó. Érd:
+3620/5480-626

SZAKMÁRON, 2 szobás,
fürdõszobás kis ház eladó.
Érd: 0670/4595461.

SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingat-

lanközvetítő Iroda Kalo-
csán a Városház utcában.
Látó Endre Ingatlanva-
gyon-értékelõ és közvetítő.
Tel.: 0630/209-1027. Vár-
juk kedves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda!  Nyitva
tartás: minden nap 8:00-
19:30, kedd: zárva. Bő-
vebb információ és beje-
lentkezés a 0620/562-2060
telefonszámon,

VEGYES
ELADÓ! Szekrénysor, elő-

szobafal, VESTA gáztűz-
hely, ágyneműtartó, elő-
szobafal, állványos varró-
gép, dohányzóasztal. Tel.:
0670/566-8020

Eladó, 2 db heverő, paplan,
villanyvasaló, futósző-
nyeg, TV asztal, ágyhuzat.
Tel.: 0678/461483

Matracos heverő, íróasztal,
fagyasztószekrény olcsón
eladó. Tel.:0678/464-803

Nagyméretű gázkonvektor
eladó. Tel.: 0630/335-7003

A Kalocsai Sárköz népi
üvegcsodái és fazekas re-
mekei kiállítások részére
vásárolnék régi üveg és
cserépedényeket, régi
konyhai eszközöket, régi-
ségeket. 

Tel.: 0670/4567-383
Gyűjtő! Vásárolnék régi zo-

máncozott lemezedényeket

pl. babafürdető kádakat,
vizes-tejes kannákat, ill.
fateknőket, kosarakat. To-
vábbá népviseleteket, cse-
csemő öltözékeket. Tel.:
0670/456-9112

MUNKA
Kisebb kőműves munkákat

és burkolást vállalok. Tel.:
0620 /322-8195

TÁRSKERESŐ
Keresem a társam, művelt,

csinos hölgy személyében,
45 éves korig.
Tel.:0630/841-8278

ÜZLET-
HELYISÉG

KIADÓ
Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négy-
zetméteres üzlethelyi-
ség kiadó. 
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 tele-
fonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között.

KALOCSÁN, söröző 
lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-7480

Karácsonyi
halvásár
KOSSUTH
UTCAI 
HALBOLT
Rendeljen, vásároljon, a
jól ismert minőségi élő,
konyhakész, halféleséget a
Kalocsa, Kossuth L. u. 57.
szám alatti HALKERES-
KEDÉSBEN. Rendelés:
személyesen, 
telefonon: 0678/462-120,
0630/347-5087
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Czár János – „A fának is lel-
ke van” címmel jelent meg
Tamás László könyvtárigaz-
gató új könyve, mely a fafara-
gó, népi játékkészítő, a miskei
„homo ludens” pályafutását,
életét kíséri végig. December
15-én 1130-kor Emlékkiállí-
tással nyílik meg a rendez-
vény, mely Czár János mun-
káiból nyújt egy csokorra va-
lót a Martinovics utcai Is-
kolagalériában. Ezt köve-
tően, 15 órától a szerző
Könyvbemutatójára invi-
tálják a nagyérdeműt.
A könyv ünnepélyes keretek
között történő átadásában a

publikum részére,
többek között, köz-
reműködik Kal-
már Ágnes művé-
s z e t t ö r t é n é s z ,
Buda Ferenc Kos-
suth- és József Atti-
la-díjas költő, valamint Buda
Ádám énekmondó. A rendez-
vény helyszíne a volt Tiszti
Klub Nagyterme, ahová sze-
retettel várnak minden érdek-
lődőt. Másnap, december 16-
án, 1430-tól Homokmégyen,
1630-tól Miskén folytatódik a
könyvbemutató. Mindkét ren-
dezvénynek a helyi könyvtár
ad otthont.

A nemrégiben el-
hunyt Czár Jánossal
2014 nyarán készített
interjút Tamás Lász-
ló, a kalocsai könyv-
tár igazgatója. Ez a
beszélgetés adta a

könyv alapját, mely a Kalocsa
Kulturális Központ és Könyv-
tár és a Kalocsa Népművésze-
téért Alapítvány kiadásában
jut el az olvasókhoz. A családi
archívumból származó, illetve
a Czár János munkáiról ké-
szült művészi fotográfiák ku-
riózumként hatnak, és segíte-
nek elmélyedni Czár János,
mind a Népművészet Meste-

re, s mind a magánember
világában. A személyes
hangvételű írás magával ra-
gadja olvasóját, aki észre-
vétlenül lesz részese e cso-
dás, érdekes világnak,
melybe az életmű kalauzol.
Köszönet illet mindenkit, ki a
könyv létrejöttében közremű-
ködött, annak megjelenését tá-
mogatta. Czár János élete vé-
get ért, de életműve példát
mutat az eljövendő generáci-
ók számára. Legalább ilyen-
kor álljunk meg egy pillanatra,
kiszakadva modernitástól túl-
hajszolt világunkból, és me-
rengjünk el az élet valódi érté-

kein. Szakadjunk ki a vagyon
és a díjak bűvöletéből, hogy
meglássuk az embert. Tamás
László könyve ebben nyújt se-
gítséget.

kes

Könyvbemutató Czár János életéről

Hétfőre virradó hajnalban
tragikus kimenetelű tűzeset
volt Kalocsa északi határá-
ban. Az ottani, kőégetői
hobbikertek egyikén álló
hétvégi ház égett le, eddig
ismeretlen okból. A kalyiba
lakója is a házban volt a tűz
idején, és a fölismerhetet-
lenségig összeégett. A tűz-
szakértők és a rendőrség
is vizsgálja az eset körül-
ményeit.
A tűzoltóságnak a megyei
katasztrófavédelmi portá-
lon megjelent elsődleges
tájékoztatása a tűzesetről
mindössze az alábbi infor-
mációkat közölte:
A kalocsai hivatásos tűzoltó-

kat hétfőn hajnalban riasztot-
ták a tűzesethez. A tűz Kalo-
csa külterületén keletkezett
egy 25 négyzetméteres hét-
végi házban, amely a gyors
tűzoltói beavatkozás ellenére
is teljesen leégett. Az oltási
munkálatokat végző helyi hi-
vatásos tűzoltók egy holttes-
tet találtak a kiégett épület-
ben. Az esettel kapcsolatosan
tűzvizsgálati hatósági eljárás
indult. Később megtudtuk: a
rendőrség is eljárást indított.
A tűzoltóság szakembererei a
tűz okát, keletkezésének kö-
rülményeit igyekeznek meg-
állapítani, a Kalocsai Rendőr-
kapitányság közigazgatási
hatósági eljárás keretében

vizsgálja az esetet.
Ezek részleteiről
azonban a hatósá-
gok egyelőre sem-
miféle bővebb tájé-
koztatást nem adtak.
A tűzvizsgálók és a rendőrök
munkáját is nehezíti, hogy a
ház berendezéséből, de még
a szerencsétlenül járt lakó ru-
hájából sem maradt szinte
semmi, a házban lényegében
megsemmisült minden éghe-
tő dolog. Még ő maga is föl-
ismerhetetlenségig össze-
égett.
Meg nem erősített sajtóérte-
sülések szerint az elhunyt
személyazonosságának kér-
dését is nehéz tisztázni, mivel
a holttest oly mértékben meg-
égett, hogy még nemének
megállapítása is gondot je-

lenthet, míg a helyszí-
nen esetleg föllelhető
iratai is a tűz martalé-
kai lettek. Állítólag az
áldozat nem volt tulaj-
donosa a leégett ház-

nak, illetve a hobbikertnek.
Föltehetőleg szívességi hasz-

nálója volt az emberi lakha-
tásra alig alkalmas, mindösz-
sze egy kis szobácskából és
egy néhány négyzetméteres
előtérből álló épületnek. Ám
egyelőre az is csak föltétele-
zés, hogy az elhunyt azonos
azzal a személlyel, aki a kör-
nyékben lakók elmondása
szerint egy ideje ott lakott a
kis házban.

Leégett a ház, bennégett a lakó

Tel.: 0620/991-2555

Halálos kimenetelű tűz egy
kalocsai hobbikertben



Piaci napokon a piac bejá-
ratánál várják a Fidesz he-
lyi csoportja aktivistái azo-
kat, akik aláírásukkal csat-
lakoznának a kötelező bete-
lepítési kvóta ellen tiltakozó
petícióhoz. Gyakran még
sorba is kell állniuk, ami jel-
zi a brüsszeli szándékkal
szemben táplált erős aggo-
dalmakat. Európa vezetői
továbbra is arra készülnek,
hogy a kötelező kvóta révén
akár tízezrével telepítsék be
a migránsokat Magyaror-
szágra is, még ha a törökor-
szági menekültek áradatá-
tól – úgy tűnik – nem is kell
tartanunk. Az ezt szavatoló
uniós döntés azonban nem
válasz a magyar tiltakozás-
ra, ezért az aláírásgyűjtés
tovább folyik.
A hónap elején tartott EU-
csúcstalálkozón történt az
említett előrelépés az ügyben,
amikor a török miniszterel-
nök részvételével döntés szü-
letett, hogy a törökországi
menekülttáborokban lévő
hozzávetőleg kétmillió be-
vándorlóra nem lesz érvényes

a kötelező betelepítési kvóta,
de az európai államokra ez
nem vonatkozik.
A kedvező határozat megszü-
letésében – amint az köztu-
dott – meghatározó szerepe
volt a visegrádi négyek közös
föllépésének és kezdeménye-
zésének.
Ez a kedvező fordulat
azonban a már az Eu-
rópai Unió területén
tartózkodó mene-
kültek tömegére
nem vonatkozik, így
őket a korábbi, demokra-
tikus formalitásokat mellőző
brüsszeli döntés értelmében
továbbra is a kötelező kvóta
elvei szerint osztanák szét. Ez
ma csak Németországban bő
egymillió fős embertömeget
jelenthet, ezért az ezzel ellen-
tétes várakozásokkal, híresz-
telésekkel ellentétben tovább
gyűjtik az aláírásokat.
Amint arra az aláírásgyűjtés
kapcsán adott sajtónyilatko-
zatában a kalocsai Fidesz-
csoport elnöke, Simon Zoltán
rámutatott: e szerint Magyar-
országra több tízezer főt, min-

tegy négy-öt kalocsányi mig-
ránst kellene befogadni. Si-
mon hangsúlyozta, hogy az
Európa szerte széttelepíten-
dők közt tömegével vannak
olyan emberek, akiknek sem
a pontos személyazonossá-
gát, sem előéletét nem ismer-
jük, szándékait pedig különö-
sen nem.
Emlékezetes: a magyar kor-
mány a kötelező kvóta sze-
rinti befogadás rendszerét
jogi úton is megtámadta az
Unió Luxemburgban műkö-
dő bírósága előtt. Az aláírás-
gyűjtéssel reprezentálni kí-
vánja, hogy a kvótát nemcsak
a magyar kormány, nemcsak
a magyar parlament, hanem a

magyar nép többsége is
elutasítja. Azt, hogy a
kormánypárt valóban
nem áll egyedül állás-

pontjával, a helyi alá-
írásgyűjtési eredmények is

alátámasztják, hiszen eddig
csak Kalocsán több mint há-
romezren írták alá az íveket.
Médianyilatkozatában Simon
a nagymértékű lakossági tá-
mogatást megköszönve úgy
értékelte a petíció „sikerét”,
hogy az aláírók ezzel azt a kí-
vánságukat fejezték ki, hogy
Európa maradjon az európai-
aké, Magyarország a magya-
roké, és hogy őrizzük és véd-
jük meg történelmi gyökere-
inket és keresztény kultúrán-
kat, európai és magyar identi-
tásunkat!
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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 mun-
kaszüneti napokon: 08:00-08:00 Ambulancia:
Kalocsa, Kossuth L. u. 38.

GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hét-

főtől – 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.
Dec. 17-20.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Ka-
locsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő
alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992
Dec. 21-27.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalo-
csa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti
idő alatt: 0678/462-232
Dec. 28- jan. 04.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti
idő alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992

FOGORVOS
Dec. 12-13. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lász-
ló Tel.: 0678/462-534
Dec. 19-20. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária
Tel.: 0678/466-226

VÉRADÓNAPOK
December 21. 12.30-14.30: Kórház, Kalo-
csa, Kossuth u.34.
December 28. 09:00-13:00: Közösségi ház,
Kalocsa, Hunyadi u. 82.

ÁLLATORVOS
December 19-20.: Dr. Török Lajos, Kalo-
csa, Budai Nagy A. u. 25. Tel.: 0630/943-
4005
December 24-25.: Dr. Koch Róbert, Hajós,
Sallai u.15. Tel.: 0670/372-8307
December 26-27.: Dr. Bajusz István, Dus-
nok, Szt.István kir.u.23. Tel.: 0630/945-1736
December 31-jan.01.: Répási Csaba, Szak-
már, Kárász u. 7. Tel.: 0630/953-5376

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

Kalocsa:
- 2 fő segédmunkás
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari se-
gédmunkás
- 1 fő gépbeállító la-
katos
- 2 fő szerkezetla-
katos
- 2 fő hegesztő
- 2 fő tehergépko-
csi-vezető
- 1 fő felszolgáló
- 1 fő autószerelő
- 1 fő vendéglátó el-
adó
- 1 fő web-progra-
mozó
- 3 fő üzletkötő
- 1 fő áruházi eladó
- 12 fő takarító,
parkgondozó
- 12 fő személy- és
vagyonőr
- 1 fő géplakatos
- 1 fő turisztikai refe-
rens
- 1 fő forgalmi szol-
gálattevő
- 1 fő pultos
- 1 fő ügyviteli titkár 
Solt:
- 10 fő betanított
varrómunkás
- 1 fő autószerelő
- 1 fő villanyszerelő
- 1 fő technológiai
gépkezelő
- 1 fő szabászati se-

gédmunkás
- 10 fő betanított
munkás (megválto-
zott munkaképes-
ségűeknek)
Fajsz:
- 1 fő élelmiszer cso-
magoló
- 1 fő szárítóüzem
gépkezelő
- 1 fő mezőgazda-
sági üzemvezető
- 1 fő növényter-
mesztési telepveze-
tő
- 1 fő élelmiszeripari
gépkezelő
Dunapataj:
- 2 fő nemzetközi
tehergépkocsi-ve-
zető
Géderlak:
- 1 fő esztergályos
Foktő-Kisfoktő:  
- 1 fő betanított sze-
relő

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

Folytatódik a 
kvótaellenes 
aláírásgyűjtés

Nagy sikerrel zárult múlt
szombaton a Mikulás étel-
osztás, amelyre kalocsai
vállalkozók adakozásából,
az önkormányzat hathatós
közreműködésével kerül-
hetett sor, immár nem is
először, valószínűleg nem is
utoljára. Az önkormányza-
ti képviselők és segítőik öt
helyszínen várták a polgá-
rokat babgulyással, kaka-
ós kaláccsal.
A városközponti Sétálóutcán
kívül a Csajda-kertben, a
Szőlőkközi Sportcentrum-
ban, a Diego áruház parkoló-
jában és a Judit vendéglővel
szemközti parkolóban állí-
tották föl a Paprikafesztivá-
lon is megismert, piros sátra-
kat. Helyszínenként kétszáz
adag étel várta az éhes szája-
kat, de ezt a legfrekventál-
tabb helyszíneken némileg
még meg is toldották. Ezzel
együtt összesen ezerszáz
adag ebédet osztottak szét.
Az étel kiosztásában a kalo-
csai önkormányzat képvise-
lői tevékenyen részt vettek.
Az osztást délelőtt 11 órakor

kezdték el. A babgulyás mel-
lé kakaós kalács is járt, és
alig egy óra alatt el is kap-
kodták az éhes városlakók.
Kalocsán egyébként már ko-
rábban is volt hasonló akció:
épp egy éve, kísérleti jelleg-
gel tartottak karácsonyi étel-
osztást, amely a jelek szerint
hagyományteremtő erővel
bírt, hiszen annak sikerén
fölbuzdulva már idén hús-
vétkor is hasonló akcióval
kedveskedtek a vállalkozók
és az önkormányzat a város-
lakóknak, majd most, a téli
ünnepek táján is megismé-
telték. Úgy tudjuk, a kedvező
fogadtatást látva az elvi dön-
tés már a folytatásról is meg-
született.

Ünnepi 
ételosztás 
Több mint ezer adag 
babgulyás kakaós kaláccsal



Az országos Gyermekbaj-
nokság Badó László „C”-
csoportjába két kalocsai
gárda is besorolást nyert a
2015-ös szezonra, ahol öt
szépreményű megyei egye-
sület, hét csapata vetélke-
dett egymással. A torna jel-
leggel megrendezett hat
hétvégén, tizenkét meccset
játszott valamennyi együt-
tes  a bajnokság alapszaka-
szában.

A tizenkét forduló még szep-
temberben kezdődött, ahol
hét csapat – Kecskemét I.,
Gézengúz UKC I., Kecske-
mét II., Gézengúz UKC II.,
Lajosmizse UKC, KIKI
SKFT, Kecel KC – vetélke-

dett egymással, az alapsza-
kasz záró fordulóját pedig no-
vember 28-án, Kalocsán ren-
dezték.
Az első fordulóban a megye-
székhelyen a Kecskeméti
Sportiskola I. csapata 18–16-
ra legyőzte a Buzogány Sza-
bolcs edzette Gézengúz II.
csapatát, ám azután mindkét
gárda hibátlan maradt, ami-
kor az utolsó körben a mie-
ink visszavágtak és 25–21
arányban nyertek a Kecs-
kemét ellen. Így, a kalocsai
fiatalok is 11 győzelemmel és
mindössze 1 vereséggel zár-
tak, ám jobb egymás elleni
eredménnyel, ezért meg-
nyerték a csoport küzdel-
meinek alapszakaszát. To-

vábbi jó hír, hogy a kalocsai
Lelesz Brúnó Szabolcs vég-
zett a csoport góllövőlistájá-
nak az élén a 12 meccsen

szerzett 119 (!) remekbe sza-
bott találatával, míg Sebők
Ferenc Péter 50 gólig jutott,
Iván Dominik pedig 40 talá-
lattal lett harmadik a házi gól-
lövőlistán.
A kalocsai és a kecskeméti
fiatalok 6–6 ponttal jutot-
tak tovább a felsőházi rá-
játszásba, ahol a Pick Szeged
két csapata, a Békéscsaba, az
Orosháza, valamint a Békés
együttese vár majd rájuk a
folytatásban.
A Gézengúz UKC U12-es

(2003-as születésűek) csapa-
tában a következő játéko-
sok szerepeltek a bajnoki
alapszakasz során: Polyák
Ádám, Harsányi Pál, Sebők
Ferenc Péter, Iván Dominik,
Lelesz Brúnó Szabolcs, Var-
gyas Szabolcs, Vörös Sza-
bolcs, Varga Olivér, Tóth
Martin, Petrányi Dominik,
Borsós Martin, Klupács
Máté, Bedics Gergő, Kopri-
vanacz András. Edző: Buzo-
gány Szabolcs.
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Első helyen zárt a 
Buzogány-csapat

Gézengúz Utánpótlás Kézilabda Club

Remekelt a klub U12-es fiúegyüttese
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Ha valaki azt állította volna a
bajnoki rajt előtt, hogy az őszi
szezon végére öt pont előnnyel
áll majd a dobogó harmadik
fokán a KFC „megyeegyes”
alakulata, azt bizonyára előre
aláírta volna játékos, vezető és
edző egyaránt. Ugyanis az elő-
ző évad kivételével, időtlen idők
óta nem zártuk ilyen jó ered-
ménnyel a megyei első osztályú
bajnokság őszi etapját, amit a
megszerzett 30 bajnoki pon-
tunk csak megerősít.

A 14 meccsen elért 30 bajnoki
pont 72 százalékos csapattelje-
sítményt takar, amely dicséretes
+ 21 gólos pozitív gólkülönbség-
gel is párosult.
A nyári indulásról, a bajnokság
történéseiről a csapat edzőjét

Márton Zsoltot faggattuk, arra
kérve, hogy ossza meg velünk ér-
tékelő gondolatait.
–Az előző bajnokság végén Sára
Dávid, Réczi Valentin és kapu-
sunk Varga Sanyi távozott a csa-
pattól, de elmondhatom, hogy
minden csapatrészbe olyan új
fiúk érkeztek, akikkel erősöd-
tünk. Kollár Máté, Follárdt Zol-
tán, Pintér Roland, Antóni Dávid
és a sérüléséből felépült Szalontai
Tibi a keret valódi erősítését je-
lentették. Így, célkitűzésünk úgy
érzem reális volt akkor, amikor
a vezetéssel karöltve a dobogót
terveztük be, közösen a fiúkkal.
Mindjárt az első, Kecel elleni
mérkőzés igen emlékezetes ma-
radt számunkra, és nem csak
azért, mert győzelemmel rajtol-
tunk, hanem azért, ahogy lehoz-

ták a srácok azt a meccset. Úgy
nyertünk egy jó erőkből összeto-
borzott Kecel ellen, hogy már 0–
2-re, sőt 1–3-ra is vezettek, ám az
utolsó húsz percben négy gólt ter-
melve fordítottunk közönségünk
buzdítása mellett. A másik talál-
kozó, amelyet ki szeretnék
emelni, az az ősz rangadója volt
a Félegyháza ellen, és ez azért is
emlékezetes, mert irreális talajon,
felázott, víztócsákkal tarkított
küzdőtéren olyat hajtott a csapat,
és mindezt olyan színvonalon tet-
te, amely a nézők egyöntetű vé-
leménye szerint is az utóbbi évek
egyik legjobb meccse volt. Hoz-
záteszem, a vendégeknek csak a
86. percben sikerült egyenlíteni-
ük. De azért szólnék a negatívu-
mokról is, mint például a Kőrös
elleni hazai találkozó, ahol az ele-
jén kétszer is lekontráztak ben-
nünket, miközben mi még talán
bele sem álltunk a
meccsbe, és utána
már futhattunk a
pénzünk után. A
másik fájó pont
számomra a Baja
elleni döntetlennel
végződő derbi
volt, ahol a Baja
jószerével kétszer
lőtt a kapunkra,
mégis három gólt
szerzett, ám az is

igaz, hogy a kapusunk igen na-
gyokat hibázott. Ami dicséretes
volt, hogy ezen a meccsen is fel
tudtunk állni háromszor is a ki-
lencven perc során.
Hogy szóljak a játékunkról is, bi-
zonyára észrevették szurkolóink
is, hogy megpróbáltunk egy le-
támadásos focit játszani, ami-
hez a kondicionális alapokat
megszerezte a csapat a felkészü-
lés során. A legideálisabb had-
rendünk a 4–1–4–1-es formá-
ció volt, azaz a négy védőnk előtt
és a négy középpályás között ott
volt „szűrőben” Kohány Balázs,
elöl pedig az ék, testvérbátyja
Kohány Gabi volt. Emlékezetes
volt az ősz során az is, hogy tíz(!)
meccsen sorozatban veretlenek
maradtunk, így sikerült 14 mér-
kőzésen 30 pontot szereznünk.
A statisztikám szerint a 14 meccs
során Kohány Balázs 10 alka-

lommal tűnt ki, míg Follárdt és
Kohány Gabi 7-7 találkozón,
Vuits Viktor pedig hatszor került
a csapat legjobbjai közé. A házi
góllövőlistánk állása a követke-
ző: Kohány Gábor 12, Vuits Vik-
tor 7, Kárpi Rudolf és Kollár
Máté 4-4 találattal. Az ősz csatá-
rozásai során 31 sárga és 2 piros
lapot gyűjtöttek be játékosaim,
amely elfogadható egy ilyen kie-
gyensúlyozott bajnoki küzdelem-
sorozat után.
Remélem, hogy tavaszra is
együtt tudjuk tartani majd a
társaságot, és aki a kalocsai focit
szereti és tudna segíteni, annak a
támogatását szívesen vennénk és
ezúton is megköszönnénk – fe-
jezte be elemző értékelését Már-
ton Zsolt az együttes mindig
többre és jobbra vágyó, és ezért
megszállottan dolgozó ambició-
zus szakvezetője.

Dobogón 
telel a csapat

Kalocsai Futball Club
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Eredményes őszi szezont zártak Hogy miért éppen Déry Ti-
bor nagysikerű művének
címét alakítottam át a saját
szám íze szerint annak sem-
mi különösebb oka nincs,
pusztán megtetszett. Az ere-
deti művel való bármilyen
azonosság – mivel sosem ol-
vastam – így csupán a vé-
letlen műve lehetne, de sze-
rintem nem lesz.
Tavaly láttam pár érdekes téli
képet a neves közösségi olda-
lon, de idén szerettem volna
kicsit közelebb lépni az ese-
ményekhez. A saját szemem-
mel is látni akartam ezt a der-
mesztő fürdőt, bár jó magam
sosem vetemednék ilyesmire.
Nekem a téli fürdő romanti-
kájához 36 fokos vízhőfok az
ideális egy termálban. Kis
nyomozással sikerült kiderí-
tenem, hogy mikor érdemes
kimennem a Szelidi-tó part-
jára, hogy ne maradjak le
semmiről. 
Dermedt emberek pingvin
sapkába és kisgatyába öltöz-
ve rohantak be a vízbe vala-
mi furcsa zászlót lengetve.
Kilenc elvetemült pasas és
két elszánt hölgy. Térdma-
gasságig jutottak a nagy ro-

hanás közepette, kissé meg-
torpantak, majd hangosan fel-
jajdultak. A kedves olvasó
fantáziájára bíznám az el-
hangzó szavak és ordítások
színes palettáját, de nyugod-
tan engedjék szabadjára a
képzeletüket. Én sajnos nem
írhatom le, mert szeretném,
hogy ez a pár sorom megje-
lenjen valahol. Páran gyors
mártózást követően már tén-
feregtek is kifelé a vízből,
rákvörös végtagokkal, de lát-
hatóan voltak, akik élvezték a
jeges fürdőt és pár karcsapás-
ra is felbátorodtak.
Nem igazán tudtam elképzel-
ni ennek az egész esemény-
nek a pingvin sapkás, zászló
lengetős miben létét, ezért kö-
zelebb merészkedtem a srá-
cokhoz. Ekkor láttam, hogy a
zászlón egy mikulás sapkás
dagadt kis pingvin volt, vala-
mint cirill betűkkel egy fel-
irat: ДедМороз Пингвины
Nem bírtam tovább, hogy ne
kérdezzek rá, és a srácok se-
gítőkésznek mutatkoznak pár
gyors lélekmelegítő feles
után. Megtudtam, hogy ez a
kis csapat tulajdonképpen a
Budamobil egy kollektívája,

mely évről évre bővült, sőt je-
lentős szponzor gárda áll mö-
göttük. Ez a harmadik év,
hogy megrendezik a tradicio-
nálisan „Mikulás úszásnak”
nevezett téli fürdést, melynek
szerves részét képezi a fősz-
ponzor „Kukoricás Feri”
(Szőnyi Ferenc) által sütött

sültkolbász és forralt bor. A
lelkemre kötötték, hogy ne
felejtsem el megemlíteni,
hogy ezúton is nagyon kö-
szönik Puskának (Selecta
Kft) a zászló kivitelezését és
Bogárkának (András Anikó)
a pingvin sapikat, Szejónak

(Szeitz Tibor) a vízi mentő
szolgálatot. 
A „finommézédescsemege-
kukorica” szezonja után eb-
ben a hidegben a srácok sze-
rint fontos a forralt bor és a
meleg kaja, mert ez segíti, elő
az idézem ” hogy újra előke-
rüljenek a heréink” érzést.

Kérdeztem még a srácoktól,
hogy miért éppen oroszul van
a zászlón a felirat és mit je-
lent, mire elmondták, hogy ez
tulajdonképpen a „Télapó
pingvinjei” akar lenni, de
nem tudják, hogy miért oro-
szul. Talán mert jól néz ki,

meg a japán jeleket végképp
nem ismerik. Kérdeztem azt
is, hogy miért pont pingvin?
Ezt sem igazán tudták meg-
válaszolni, de annyi bizonyos
hogy az szereti a hideget és
belemegy a vízbe. A srácok
feltételezik, hogy a sült kol-
bászt is szeretik a pingvinek,
de erre vonatkozólag még
nem találtak David Attenbo-
rough filmet. Igaz, saját be-
vallásuk szerint nem is keres-
tek. Ráadásul egy mókus hü-
lyén nézne ki a hideg vízben.
Hát, sokkal okosabb nem let-
tem a srácok kifaggatása után
sem, hogy mi miért történt, de

jó buli volt. Jövőre ugyanitt,
reméljük havas tájban, lékről.
Ez a srácok eredeti és grandi-
ózus álma.
P.S.: Kukoricásnak meg én is
külön köszönöm a sült kol-
bászt.

s.r

Képzelt riport a Szelidi
pingvinfesztiválról

3. KFC 14 9 3 2 39–18 30

Hazai mérleg: 7 4 2 1 26–11 14

Vendégként: 7 5 1 1 13–7 16

A Kalocsai Horvát Önkormányzat  2015
december  21-én  18 órai kezdettel  ha-
gyományos rác karácsony estet rendez
Kalocsán a Hunyadi u. 2. szám alatti
hittanteremben. Az est folyamán rác ka-
rácsonyi köszöntő és rác karácsonyi
énekek hangzanak el a hagyományos
szokások szerint.

Minden érdeklődőt 
szeretettel hívunk és várunk.

Horvát Önkormányzat Kalocsa  

Rác  Karácsony
- Badnja
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Nyílt nappal és ünnepélyes
átadórendezvénnyel zárult
le szombaton a „Kalocsa
Szíve Program – Integrált
turisztikai vonzerőfejlesztés
Kalocsa belvárosában”
című, DAOP 2.1.1/G-13-
2013-0001 kódszámú pro-
jekt a paprika fővárosában. 
A rendezvényen a város ve-
zetői bemutatták a 2,291 mil-
liárd forintos európai uniós
forrásból megvalósuló pro-
jekt részleteit, annak struktú-
ráját, és ismertették az elké-
szült turisztikai attrakciókkal
kapcsolatos jövőbeni terve-

ket. A beruházás elsődleges
célja a minőségi turisztikai
igényeknek megfelelő inno-
vatív, egyedi, nemzetközi
szinten is versenyképes ide-
genforgalmi szolgáltatások
kialakítása volt, valamint a
befektetők számára inspiráló
turisztikai attrakciók számá-
nak növelése és ily módon az
idényjelleg csökkentése. 
Ennek keretében számos mú-
zeum és egyéb látnivaló újult
meg a városban, továbbá
olyan rendezvényhelyszínek-
kel bővült a település idegen-
forgalmi palettája, amelyek

biztosítják hogy e páratlan
barokk kisváros egész évben
vonzó célpont legyen ne csak
a hazai, de a külföldi turisták
számára is. 
Így megújult a térségre jel-
lemző építészetet, a méltán
népszerű kalocsai népművé-
szetet és a korábbi évszáza-
dok hétköznapjait bemutató
tájház, új látogatóközpontot
alakítottak ki, ahol a vendé-
gek megismerkedhetnek
nemcsak az ezer éves város-
sal és annak egyházi kultúr-
ájával, hanem a Duna Borré-
gió boraival is, míg a meg-
újult Érsekkertben felépült
Platán Rendezvényközpont
érdekes előadások és progra-
mok színhelyéül szolgálhat.
Szintén az Érsekkerthez köt-
hető, hogy páratlan botanikai
kincsekkel rendelkező park-
ban immáron tanulmányi sé-

tát is tehetnek kicsik és na-
gyok, köszönhetően a kiala-
kított tanösvénynek. Mind-
emellett a fiatal párok számá-
ra is vonzó célponttá vált Ka-
locsa, hiszen immáron nem
csak érdekes sétákat tehetnek
a városban, miközben megte-
kinthetik a Nicolas Schöffer
munkásságát, vagy éppen a
hazai paprika-kultúrát bemu-
tató múzeumokat, hanem es-
küvőjük nem mindennapi
helyszínéül is választhatják a
települést, köszönhetően a
projekt keretében felépített
gyönyörű házasságkötő pavi-
lonnak. 
A projekt Kalocsa Vá-
ros Önkormányzatá-
nak vezetésével, az
Incrementum Ér-
seki Vagyonke-
zelő Központ,
valamint a Ka-

locsai Vagyonhasznosítási és
Könyvvezető Kft. részvételé-
vel valósult meg. A konzorci-
umi együttműködésnek kö-
szönhetően egy olyan átfogó
beruházásról van szó, mely
által a város elnyerheti meg-
érdemelt pozícióját a hazai és
nemzetközi turisztikai ver-
senyben egyaránt. 
És bár néhány apróbb simítás
még hátra van, a beruházás
minden eleme látogatható
lesz 2016. március 31-étől. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Lezárult a Kalocsa Szíve Program 
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KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

ázás minden eleme 

December 12-én, múlt szom-
baton tartották a Paprikakuta-
tó ebédlőjében a Kalocsán
kedvtelésből borászkodók
negyedik baráti találkozóját,
amelyen nemes háziverseny
keretében nedűiket is össze-
mérték. Egy-egy versenyző
legföljebb kétféle borral in-
dulhatott a megmérettetésen.
A program maga nem is igen
állt másból, mint az nedűk
végigkóstolásából és minösí-
téséből, amiben a prímet a
kéttagú zsűri vitte. Azonban a
mezőny annyira kiegyenlí-
tettnek bizonyult, hogy a vég-
ső sorrend fölállításánál a kö-
zönségpontszámok arányát
súlyozottan vették figyelem-
be. Ennek alapján alakult ki a
végső sorrend. 
A fehérborok viszonylag
szűk mezőnyében Bagó Atti-
la 2014-es évjáratú Irsai-ge-
nerosa küvéje és Sáfrán Ká-
roly 2015-ös évjáratú vegyes
fehér bora ezüst minősítést
kapott.
A rozé borok közt Vollár Gá-
bor’15-ös cabernet sauvignon
szőlőből készült nedűje arany,

Bakos Miklós ’15-ös kékf-
rankosa ezüst, míg Deák Gá-
bor szintén ’15-ös kékfrankos
rozéja bronz minősítést ért el.
A vörösborok népesebb me-
zőnyében külön versenyeztek
az újborok és az egy évnél
idősebb nedűk. Az előbbi ka-
tegóriában Szörényi Tamás
cabernet franc bora arany,
Horváth Róbert kékfrankosa
ezüst, míg Vollár Gábor mer-
lot-ja bronz minősítést érde-
melt ki.
A vörös óborok közt Horváth
Róbert 2013-ban készült
zweigeltje arany, Deák Gábor
’14-es kékfrankosa ezüst,
Kunsági Ferenc ’14-es kékf-
rankosa, valamint Szörényi
Tamás cabernet-zweigelt kü-
véje bronz minősítésben ré-
szesült.
Közönség-díjas ebben az év-
ben Horváth Róbert 2013-as
zweigeltje, az ó vörösborok
legjobbja lett, Katus István
idei zweigeltje, valamint
Guzsván József szintén eb-
ben az esztendőben termett
meggybora és Szakál Tibor
extra különlegességként,

mindössze néhány palacknyi
mennyiségben készült sza-
mócabora különdíjat érde-
melt ki.
A versenyen az indulók több-
sége már visszatérő vendég,
így volt összehasonlítási alap-
juk. Egybehangzó volt az a
meglátás, hogy a benevezett
borok színvonala emelkedik,
és ez a javulás tendenciózus,
tehát nem írható egy-egy év-
járat javára. Sokkal inkább
annak lehet köszönhető, hogy
ahogyan a borivás kultúrája
erősödik hazánkban, a hobbi-
borászok is egyre igényeseb-
ben fognak hozz e nemes ital
elkészítéséhez, egyre na-
gyobb figyelmet szentelnek a
borászat sok apró buktatójá-

nak elkerülésére, talán „húzza
is egymást a mezőny” az im-
már negyedik éve rendszere-
sen megtartott versenyeken.
A nem utolsó sorban az itteni
beszélgetések, tapasztalatcse-
rék, jó tanácsok nyomán mé-
lyülő borászati ismereteket a
kalocsai borbarátok egyre
jobb eredménnyel ültetik át a
gyakorlatba, ami igen dicsé-
retes egy olyan városban,
ahol a filoxéravész óta lénye-
gében nincs számottevő sző-
lőültetvény. Azt is hozzá kell
tenni azonban, hogy a kör-
nyékben kiváló adottságú ter-
mőhelyek is vannak, így a ha-
jósi „szőlőhegyen”, Szeliden,
vagy akár a Duna-parton ta-
lálható ültetvények is jó ered-
ménnyel kecsegtetnek, de

megfelelő fajtaválasztással és
termesztési, borkészítési
módszerek alkalmazásával,
kellő odafigyeléssel, techno-
lógiai fegyelemmel Kalocsán
is kiváló borok készíthetőek,
akár a kiskerti ültetvény ter-
méséből is. A szervezők és a
zsűri ezért arra bíztatja azokat
a szőlővel, borral saját kedv-
telésükre foglalkozó kalocsa-
iakat, akik most nem vettek
részt a találkozón, hogy jövő-
re ők is jelentkezzenek leg-
kedvesebb nedűjükkel, és
szerezzenek elismerést vele!
De ha azt elsőre nem is sike-
rül, akkor is jöjjenek el, gaz-
dagodjanak új borbarátokkal
és egy remek közösségi él-
ménnyel, hiszen mit veszt-
hetnek?

Kalocsai Borbarátok IV. Találkozója 
Kiegyenlített mezőny, javuló színvonal
a hobbiborászok versenyén

A kalocsai önkormányzat
Gyermek, Ifjúsági és Sport
Bizottsága, a Kalocsai Sport
Egyesület és annak birkózó
szakosztálya közösen szer-
vezték meg azt a december
11-én, pénteken délután a
város Sport-és Szabadidő-
központjának birkózóter-
mében megtartott emlék-
tábla-avató és névadó ren-
dezvényt, amelynek kereté-
ben a képviselő-testület ko-
rábbi döntése nyomán a
nemrégiben megújult edző-
terem a Deák „Dixi” Ferenc
birkózóterem nevet kapta,
és leleplezték városunk le-

gendás birkózójának az em-
léktábláját is. A jeles napot
a nagy rivális Dunaújváros
elleni versennyel tették em-
lékezetesebbé.
A terem névadója, Deák
„Dixi” Ferenc kivételes ké-
pességű és tudású kalocsai
birkózó, később nagyszerű
edző volt, akit a sportberkek
mind a mai napig a sportág
helyi legendájaként tartanak
számon.
Hajdani birkózók, sporttársak,
egykori tanítványok, családta-
gok, a meghívottak és a város
sportszerető polgárai szép
számban gyülekeztek az ed-

zőteremhez vezető folyosón,
ahol a márványtáblát elhe-
lyezték, hogy részt vehesse-
nek annak leleplezésén.
Az ünnepélyes alkalmon részt
vett Komáromi Tibor három-
szoros világbajnok, a szöuli
olimpia ezüstérmese, a kötött-
fogásúak korábbi kapitánya,
valamint a birkózószövetség
képviseletében a kalocsai kö-
tődésű ifjabb Vatai László és
Elek Tamás, a máig tisztelt
mester tanítványai közül pe-
dig mások mellett jelen volt
Paletta Richárd, Tamás Sán-
dor, a „Katusok”, Fábri Sán-
dor, Rudolf Gyula is.
Az ünnepségen megjelenteket
Kőszegi Ferenc, a KSE elnö-

ke köszöntötte, név szerint is
üdvözölve sok illusztris ven-
déget, majd Deák „Dixi” Fe-
renc elévülhetetlen versenyzői
és edzői munkásságáról szólt.
Ezt követően Szabó Balázs
önkormányzati képviselő, a
sportbizottság elnöke emelke-
dett szólásra, aki maga is bir-
kózott, és most nosztalgiával
idézte föl az itt szerzett, testet-
lelket erősítő élményeire.
A továbbiakban Fejes László
a kalocsai birkózás történetét
elevenítette föl. Tehette, hi-
szen maga is több évtizeden
keresztül állt a KSE birkózó
szakosztályának élén. Mint
egykori Deák-tanítvány, kie-
melten szólt természetesen

Deák Ferencről is, akit szinte
apjukként tiszteltek a kalocsai
birkózás aranykorában szép
eredményeket elért növendé-
kei.
Az ünnepi megemlékezés fé-
nyét a kalocsai birkózok indu-
lóját előadó kamarakórus is
emelte.
Ez után dr. Bálint József pol-
gármester Paletta Richárddal,
a „Dixi-tanítvány” egykori ifi
magyar bajnokkal közösen
leplezte le az emléktáblát,
majd hivatalosan átadták a
birkózótermet is. A bejáratnál
kifeszített nemzetiszínű szala-
got a polgármester Komáro-
mi Tibor világbajnok birkózó-
val és ifjabb Deák Ferenccel
városunk karizmatikus testne-
velő tanárával együtt vágta át.
A termet stílusosan birkózó-
versennyel avatták föl, ame-
lyen a Kalocsai SE birkózó
szakosztálya a régi rivális Du-
naújváros ifjú titánjaival mér-
kőztek meg egymással sport-
szerű, barátságos versengés
keretében.

Emléktábla- és teremavató
birkózóverseny Kalocsán

Megnyílt a 
Deák „Dixi” Ferenc 
birkózóterem
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Az Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) engedélyt adott az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokk-
jain a 15 hónapos üzemeltetési
ciklus bevezetésére, illetve ennek
előzményeként egy új típusú,
4,7%-os átlagdúsítású üzem-
anyag-kazetta alkalmazására. 

A most megszerzett hatósági engedély
birtokában megkezdődhet az áttérés a
12-ről 15 havonta történő üzemanyag-
csere-ütemre. Mivel a fűtőanyag cseré-
jére csak a reaktorok leállításakor kerül-
het sor, szükségszerűvé vált olyan új
üzemanyag bevezetése is, ami a koráb-
biakhoz képest hosszabb idő alatt ég ki
és veszíti el hatékonyságát. Ez az új -
Gd-2_4.7 elnevezésű - üzemanyag–ka-
zetta magyar innováció, a Paksi Atom-
erőmű dr. Nemes Imre által vezetett Re-
aktorfizikai osztályának terve alapján,
nemzetközi összefogásban valósult
meg. A hasonló típusú atomerőművek
közül Pakson vezették be elsőként a 15
hónapos üzemeltetési ciklust.  

A 12 hónapnál hosszabb üzemeltetési
ciklus alkalmazása nem példa nélküli a
világban. A hosszabb üzemanyag- és fő-
javítási ciklusok gazdasági előnye miatt
a nukleáris ipar vezető országai közül az
Amerikai Egyesült Államokban és
Franciaországban már a 90-es években
általánossá vált a 12 hónapostól eltérő
üzemanyagciklusok alkalmazása: az
USA-ban az üzemeltetési ciklusok átla-
gos hossza 2000 után 18 hónapra nőtt, a
francia blokkok többsége pedig 15, 17
vagy 18 hónapos üzemanyagciklussal
üzemel. A hozzánk legközelebb találha-
tó Krsko atomerőmű már 2004-ben 18
hónapos üzemelésre váltott. 

A 15 hónapos ciklus bevezetése számos
előnnyel jár úgy az atomerőmű, mint a
magyar gazdaság számára, ezek közül
a legfontosabbak a biztonsági szem-
pontú pozitívumok. A 15 hónapos üze-
meltetési ciklus bevezetését követően a
főjavítási munkamennyiség csökkené-
sével arányosan, jelentősen mérséklő-
dik a kollektív dózis, vagyis az erőmű-
ben munkát végzők sugárterhelésének

összessége, és tovább csökken a kar-
bantartási kockázatból eredő meghibá-
sodások száma is. A teljes üzemidőre
vonatkoztatva alacsonyabb lesz a blokk-
leállások és visszaindulások, az ún. tran-
ziens állapotok száma. (A tranziensek az
atomerőművi berendezések nagyobb
igénybevételét jelentik, ezért csökkené-
süknek pozitív hozadéka van a nukleá-
ris biztonságra, valamint a rendszerek és
rendszerelemek élettartamára.) 

Szintén rendkívüli fontosságú a fenn-
tarthatósági, környezetterhelési ténye-
zők további javulása is. A 15 hónapos
üzemeltetésnek, valamint a magasabb
dúsítású üzemanyag alkalmazásának
köszönhetően átlagosan 3%-kal csök-
ken a kiégett fűtőelemek mennyisége és
jelentősen csökken a karbantartások so-
rán keletkező kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok, valamint a nem
radioaktív hulladékok mennyisége.  

A magyar lakosság és a nemzetgazda-
ság szempontjából jelentős tényező az
atomerőmű termelésének a 15 hónapos
üzemeltetési ciklus bevezetésétől vár-
ható növekedése is. A főjavítások átüte-
mezése révén átlagosan évente 2%-kal
nő a rendelkezésre állás és ezáltal a
megtermelt villamos energia mennyisé-
ge, ami mintegy 80 000 háztartás – kö-
zel negyedmillió ember – szükségletét
fedezi. Az így megtermelt többlet villa-
mos energiával arányosan, 1%-kal
csökkenthető Magyarország villamos-
energia-import függősége, erősítve ez-
által az ellátásbiztonságot. A karbantar-
tási munkavolumen csökkenésével ará-
nyosan csökkennek a karbantartással
kapcsolatos szolgáltatási és anyagkölt-
ségek. 

Mindezt összefoglalva a hosszabb kam-
pányok következtében jelentősen csök-
kenthető a környezetterhelés, fenntart-
ható/növelhető az atomerőmű biztonsá-
ga, növelhető továbbá a versenyképes-
sége is.  

A 15 hónapos ciklusok komplex be-
vezetése – mint bármilyen atomerő-
művi műszaki változás – hatósági

engedélyköteles, az átalakítást a ha-
tóság a legszigorúbb kategóriába so-
rolta.  

A 15 hónapos üzemelés az engedély bir-
tokában megkezdődött, az üzemanyag
átrakási ütemtervvel párhuzamosan
2016 végéig mind a négy blokk vonat-
kozásában megvalósul. 

Háttér-információ: 

A Paksi Atomerőmű több mint 30 éve
látja el Magyarország lakossági és ipa-
ri fogyasztóit biztonságos, olcsó és kör-
nyezet-barát villamos energiával. 2014-
ben a teljes magyarországi áramterme-
lés 53,6%-a Paksról származott. A vál-
lalat jövőképe a nukleáris biztonság
mindenkori elsődlegessége mellett, mű-
szakilag megalapozottan és optimális
költségszinten a környezetterhelés mini-
malizálása és a villamosenergia-terme-
lés maximalizálása. Az atomerőmű mű-
ködésének kezdete óta a biztonságot, a
fenntarthatóságot és a gazdaságosságot
növelő átalakításokkal fejleszti a rend-
szereit, nemzetközileg elismerten magas
biztonsági szinten üzemel.  

A vállalati stratégiába illeszkedően az
elmúlt években az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. 108%-ra növelte a blokkok
névleges villamos teljesítményét, meg-
szerezte az 1. és 2. blokk további 20 év-
vel meghosszabbított üzemeltetési enge-
délyét, illetve folyamatban van a 3. és 4.
blokkok üzemidő-hosszabbításának en-
gedélyeztetése is. 

A Paksi Atomerőmű VVER-440/213
blokkjával megegyező típusból 23 db
működik a világon. A KGST felbomlását
követően részben gazdasági és geopo-
litikai okok miatt, részben a kapacitások
új harmadik és negyedik generációs
blokktípusokra koncentrálása miatt az
oroszországi tervező és gyártó a VVER-
440 blokk továbbfejlesztésével már nem
foglalkozott. Ezt az űrt az üzemeltető or-
szágok nemzeti mérnöktudományos hát-
tér felépítésével pótolták. Magyaror-
szágnak nagy előnye volt, hogy a reál-
tudományok egyetemi oktatása hagyo-

mányosan magas színvonalú, Szilárd
Leó, Wigner Jenő, Neumann János és
Teller Ede szellemiségének öröksége a
mai napig megtalálható nukleáris ipa-
runkban. Ez a mérnöktudományi háttér
a Paksi Atomerőmű nukleáris biztonsá-
gának, a jelen és a jövő innovációinak
az alapja. 

Az atomerőmű üzemeltetését, folyama-
tos modernizációját, az üzemidő-hosz-
szabbítást és a 15 hónapos üzemelteté-
si ciklus bevezetésének előkészítését ki-
terjedt és jól szervezett külső kapcsolat-
rendszer segítette és segíti: közel 30 mi-
nősített hazai és külföldi szolgáltató, be-
szállító cég, beleértve az atomerőmű
egykori szállítóit, tervező és tudományos
intézeteit, főkonstruktőrét, az üzem-
anyaggyártó és tervező létesítményeket
és kutatóintézeteket. Ez a háttér tette le-
hetővé, hogy a VVER-440 blokktípuson
a világon elsőként Pakson hosszabbít-
sák meg az üzemeltetési ciklusokat, va-
lamint Magyarországon tervezzék meg
az ehhez szükséges nukleáris üzem-
anyagot.

Az Atomtörvény és a 118/2011. (VII. 11.)
Korm. rendelet szerint lefolytatott enge-
délyezési eljárásban a Paksi Atomerő-
mű közel 30 000 oldalból álló doku-
mentációban bemutatta az Országos
Atomenergia Hivatalnak a megváltozó
komplex műszaki rendszert, az üzemvi-
teli és állapotellenőrzési programokat
és kritériumokat, valamint a változások
megengedhetőségének igazolásait.  

A hosszabbított üzemeltetési ciklus, va-
lamint az ezt kiszolgáló módosított
üzemanyag-kazetta alkalmazásához
nukleáris engedély megszerzése is szük-
séges volt. Az engedély kiadásának elő-
feltétele volt, hogy az erőmű rendelkez-
zen a módosított üzemanyag alkalma-
zására vonatkozó környezetvédelmi en-
gedéllyel, sikeresen lefolytassa a teszt-
üzemet, valamint igazolja a kiégett fű-
tőelem tároló létesítmény megfelelősé-
gét a magasabb átlagdúsítású üzem-
anyagra vonatkoztatottan, ami a Kiégett
Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT)
környezethasználati és nukleáris enge-
délyének – természetesen szintén szigo-
rú hatósági engedélyezési eljárás kere-
tében történő - módosításával meg is
valósult.  

A közigazgatási eljárás során az 2015.
június 23-án az OAH közmeghallgatást
tartott. A C15 bevezetésével kapcsolat-
ban társadalmi elfogadási kétely nem
merült fel, így a 15 hónapos ciklusok el-
indításához szükséges engedélyek kia-
dása megtörténhetett.

Még több tiszta
áram Paksról 
Sajtóközlemény 
Paks, 2015. december 8. 07:45 

…mondja naphosszat Apám.
Eleresztettem a fülem mel-
lett, ugyan már, aztán bizo-
nyos élethelyzetekben rájöt-
tem, milyen igaza van. Orvo-
si rendelő. Bízom benne, na-
gyon is jónak tartják a bete-
gek, mondják lelkiismeretes.
Nyavalyás lettem, elmentem
hozzá. Végre bejutok, vér-
nyomás az egekben. Felnéz
szemüvege mögül, mosoly,
köszönés, amolyan biccen-
tés, fordul, számítógép, üti a
billentyűt. Tudja a nevem, rá-
nézek és nagy levegővétel
után, mondom, mondom a
magamét, panaszkodom.
Nem néz rám, csak üti a bil-
lentyűt. Megállok a többször
átgondolt panaszkodásom
soraiban. 
Nem figyel? Nézek gyanak-
vóan rá! Ő csak nézi a moni-
tort. Motyogok. 
Jóóó, majd várok. Nem is
hallja? Egyszer csak rám néz. 

Elkezdem elölről a begyako-
rolt panasz szavakat. Mindig
átgondolom, ki ne felejtsek
egy szót sem, lehet, abból tud
diagnosztizálni és a megfele-
lő kezelést adni. Izgalmam-
ban már nem is tudom el-
mondani. Nem baj, csak érti
a bajom, már egyszer úgyis
elmondtam. Talán hallotta is.
Feláll, kopogtat, vizsgál. 
Jól van, mondja nem ko-
moly. Megkönnyebbülés
számomra, mehetek dolgoz-
ni. 
Számítógép, billentyűk, zö-
rög a nyomtató, jönnek a kis
piros szélű papírok. Megka-
pom, köszönök, mehetek ki-
felé. Szédülök az utcán, jaj
nekem, túl vagyok…  Aztán
eszembe jut a gondolat: sze-
membe nézett, beszélget-
tünk, figyelt, párbeszéd volt
közöttünk. Éreztem akkor és
abban a pillanatban csak én
vagyok a fontos. Nem állt

közénk a monitor, a billen-
tyűk, a kattintgatások. Tu-
dom én, haladni kell a korral
a mai világban.
Pár nap és megint eszembe
jut Apám szava, hogy már
semmi nem olyan, mint ré-
gen… Üzletlánc, vásárlás,
nadrág, vetkőzés, szűk, vet-
kőzés, még szűkebb. Állok a
kabinban, kukucskálok, két-
három eladó beszélget, tűnő-
dök, ki segíthet nekem? Se-
baj, öltözés, kirohanás a fül-
kéből, keresés. Vajon honnan
vettem el? Megtalálom, visz-
szateszem, böngészek, no, ta-
lán ezek jók lesznek! Lea-
kasztom, futás, vetkőzés,
próba. Egy sem jó, talán
fogynom kell! Nem igaz,
hogy nincs méretem. Eladó
itt áll- ott áll. Mit csináljak,
nézek kérdőn egyikre másik-
ra? Üres tekintetetek. Tűnő-
döm, hazamegyek, nadrág
nincs. Nagyobb város, másik
üzlet, 50- 70%, leárazás. Ó ez

nekem való! Egyedül lézen-
gek, nincs vásárló. Eladók
közel négyen kupacolnak.
Telik az idő, keresgélek, nem
találok magamnak valót. Jár-
kálok, a sorok között mérge-
lődöm. Mától fogyózom
lesz, ami lesz! Megállapítom,
miután vetkőzöm, öltözöm
számtalanszor. Esdeklően
nézek két ruhacihelés közben
rájuk, talán valaki megsajnál.
De nem! Hozzájuk megyek,
esdeklem, segítsenek, kérem!
Néznek homályos szemmel,
ujjával bök északnak- ott, ott
lesznek! Köszönöm, megyek
északnak mosoly az arco-
mon. Na, most! Vetkőzés,
próba, vetkőzés próba, izza-
dás. Te jó ég! Szagos lesz a
fülke, mit gondolnak rólam,
még erősebb klimaxos tünet.
Megint belefáradva le-fel
vetkőzöm, öltözöm. Annyira
nem előnyös, és no, ez jó lesz
címszóval állok a pénztár
előtt és megint eszembe jutott
a varázsmondat, már semmi
nem olyan, mint régen. Em-
lékszem… odajött, mosoly-
gott, hozta a más színű, for-

májú ruhát, adogatott, és
ami lényeg egyszer vet-
kőztem és találtam! Sike-
rélmény!
Munkahely. Fásult arcok,
karikás szemek. Kis he-
lyen sok kis ember. Kez-
dődik a hét, már lassan
vége is. Nahát, te itt vagy?
Persze, hol lennék, nézünk
csodálkozva egymásra. Új
kolleganő, új munkatárs
csupa mosoly, békesség.
Hét eleje ebédlő, nagy zaj.
Hallok egy mondatot.
Na és hogy telt a hétvége?
Döbbenet az arcokon,
üres, közönyös szemek.
Megszólalok.
Mi ilyet nem szoktunk
kérdezni. Újbóli döbbenet
az elhangzott szavak után.
Mindenki
magába süppedve kana-
lazza a levest, belemé-
lyedve tányérjába. Csend
körülöttem. Mit mondtam,
talán megint rosszul szól-
tam? Nem… mert akkor
abban a pillanatban min-
den olyan volt, mint ré-
gen! 

OLVASÓI
LEVÉL

MÁR SEMMI SEM 
OLYAN, MINT RÉGEN…..



Sokáig csak találgathattuk,
hogy ki áll a Főutcán folyó
építkezés mögött, amelynek
során egy patinás kalocsai
lakóház újul meg és gazda-
godik szállodai funkcióval,
nagyban hozzájárulva a vá-
rosunkat jellemző, elégtelen
szálláshely-ellátottság javí-
tásához. A beruházó Civis
Core Invest Kft. tulajdo-
nos-ügyvezetője, Ramor
Frigyes most maga állt a
közvélemény elé Marton
Balázs projektmenedzser-
rel közösen a helyszínen
tartott sajtótájékoztatón,
hogy a beruházás céljairól,
megvalósításának körül-
ményeiről tájékoztassa a
városlakókat.
A mérnök-közgazdász vég-
zettségű Ramor Frigyes szak-
májából adódóan is fölfigyelt

a nagyszerű lehetőségre,
amelyet a város kivételes tu-
risztikai adottságainak – a
most záruló Kalocsa Szíve
Program, a Paksi Atomerőmű
közelgő bővítése, illetve a ter-
vezett Duna-híd építése miat-
ti – további fölértékelődése,
valamint a korábbiakban is
közismerten meglévő minő-
ségi szálláshelyhiány együt-
tesen megteremt. E lehetőség
kiaknázására kínált lehetősé-
get a nagy múltú, de évek óta
üresen álló, műemlék épület
a Szent István úton, a Sóha-
jok hídjával szemközt,
amelynek értékőrző, a mű-
emlék jellegnek is megfelelő
felújítása és célszerű bővítése
szép mérnöki kihívás, ugyan-
akkor az értékteremtés örö-
mét is tartogató munka volt.
Ez érkezett most a végéhez,

amint arról beszámoltak a
sajtónak az illetékesek.
A tulajdonos elmondta: a Pil-
vax Hotel üzemeltetését or-
szágos hálózattal rendelkező
cég bevonásával képzelik el,
de a tervek szerint a hotelt he-
lyi menedzsment irányítaná.
Ez szakmai és üzleti garanci-
át jelenthet egyfelől a ki-
egyenlítetten magas színvo-
nalra, másfelől a szálloda tu-
risztikai és konferencia turiz-
mussal összefüggő jó kihasz-
náltságára. Az ügyvezető re-
ményét fejezte ki, hogy mun-
kájuk nemcsak ügyfelek elé-
gedettségét, de az itt élők tet-
szését is elnyerik.
A kávéház és szálloda 24 órá-
ban működő recepcióval üze-
mel majd, így várhatóan min-
tegy négy-öt, helyben élő
szakembernek adhat munkát.
A vendégek turisztikai prog-
ramjainak szervezéséhez, a
hotel működtetéséhez jól mű-

ködő helyi vállalkozások
szolgáltatásainak igénybe vé-
telét tervezik.
A közel 200 éves, megvilágí-
tott homlokzattal, 24 beállós
parkolóval ellátott, a város fő
nevezetességeitől csupán pár
lépésre található, várhatóan
háromcsillagos hotel műem-
léki külsőségei közt megva-
lósuló korszerű szolgáltatásá-
val jelenleg nincs kivel verse-
nyeznie, hiszen Kalocsa vá-
rosához és turisztikai értékei-
hez méltatlan módon nincsen
hotel. Míg a KSH 2015.
szeptemberi adatai szerint
Baja 714, Kiskőrös 413, Paks
396 férőhellyel rendelkezik,
városunkban a kereskedelmi
szálláshelyek összes kapaci-
tása mindössze 152 fő, vagyis
háromnál több autóbusz uta-

sait nem lehet elszállásolni itt
– mutatott rá Marton Balázs,
hozzátéve, hogy minőségi
szálláshelyek hiánya a váro-
sunkba irányuló turizmus fel-
lendítésének egyik legna-
gyobb akadályát jelenti. 
Marton arról is szólt, hogy a
szálloda 15 klimatizált, LCD
tévével fölszerelt, WIFI el-
éréssel rendelkező szobáinak
egyike akadálymentes, kon-
ferenciaterme 60 fő befoga-
dására képes, és a vendégei-
nek kényelmét online fogla-
lási rendszer, bankkártya-el-
fogadás, értékmegőrzés, az
emeleten finn szauna és pihe-
nő is szolgálja. Emellett mo-
sási, vasalási szolgáltatások-
kal, a tisztálkodási szerek és
törölközők bekészítésével is
keresik majd vendégeik elé-
gedettségét. A DAOP-2.1.2-
12-2012-0023 azonosító szá-
mú, mintegy 238.5 millió fo-
rint összköltségű projekt 70
%-os, közel 167 millió forin-
tos uniós támogatásban ré-
szesült. A megvalósítás határ-
ideje 2015. év vége, a hotel
szolgáltatásait 2016 tavaszá-
tól lehet majd igénybe venni.
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Igazi karácsonyi hangulatot
varázsoltak a szülők az Újvá-
rosi Tagóvoda Fülesmackó
csoportjába. Mindenki tett
hozzá egy kis meglepetést a
gyermekek nagy örömére.
Csoportszobánkba belépve
egy nagy zöld fenyőfa von-
zotta a tekinteteket. A gyer-
mekek lelkesedve készítették
rá a karácsonyfadíszeket. De
volt olyan anyuka, aki Miku-
lás és hóember tortával, má-
kos, diós beiglivel, sütemény
tobozzal, volt aki Adventi
naptárral kedveskedett, amire
minden nap került egy-egy új
jel. Izgatottan vártuk a pilla-
natot, amikor a dajka néni

behozta a tálcán a szeletelt
gyümölcsöket, végre kihúz-
hatta a soron következő a kis
társa nevét. Ilyenkor kedvenc
dalát elénekeltük és akkor
csak neki szóltak a dallamok.
Egyik apukánk élethű kan-
dallót varázsolt a kis ter-
münkbe, persze egy éjszakán
át készítette, hogy együtt me-
legedjünk a kandalló előtt és
úgy várjuk a Mikulás ajándé-
kát. Igazi fahasábok között
apró lámpák világították meg
belsejét és mi köré ültünk, át-
hatotta a békesség és a szere-
tet kis óvodai otthonunkat. Jó
volt így együtt lenni! Cso-
portszobánk hangulata meg-

változott a karácsonyi képek-
től, ablakdíszektől, gyertyák-
tól, mindenki hozott az ottho-
nából egy kis apróságot.
Adventi játszóházra készül-
tünk, a szülők megkérdezték:
Óvó néni miben segíthetünk?
Így aztán közösen kitaláltuk,
hogy üveg mécseseket készí-
tünk, mézes kalácsot sütünk,
zacskókat díszítünk, és már
jött is a segítség. Pár nap alatt
minden összegyűlt, ott volt a
mézeskalácsnak való alap-
anyag, zacskó, amiben haza-
vihették a kisült formákat, dí-

szíthették azokat, persze a
mackóforma elengedhetetlen
volt, mindenki csak azzal
akarta nyomkodni a kinyúj-
tott tésztát. Ehettek kedvükre
egész délután a gyermekek az
otthonról hozott pogácsából,
pattogatott kukoricából, sza-
lon cukorkából, volt ott min-
den, ami szem szájnak ingere.
Nagyon jó hangulat kereke-
dett, a mézeskalács igazi ka-
rácsonyi illatot árasztott, a
gyermekek pedig boldogan
tevékenykedhettek, hiszen
Anyu, Apu is velük volt azon

a délutánon.
Dehogy a karácsonyfa alá is
kerüljön sok-sok minden az
Alapítványi Bálon befolyt
összegből, támogatói jegyek-
ből nagyon sok képességfej-
lesztő játékkal kedveskedhet-
tünk gyermekeinknek. Na-
gyon köszönjük a szülők-
nek a sok- sok segítséget, tá-
mogatásukat! Kellemes ün-
nepeket és békés, boldog Új
évet kívánunk: Ildi óvó
néni, Eszter néni nevében
Éva óvó néni. 

Karácsonyi 
hangulat a 
Fülesmackó 
csoportban

Még idén elkészül, tavasztól 
vendégeket fogad az új szálloda 

Célegyenesben a 
Pilvax Hotel és Kávézó

Egy kalocsai fiatalember
városunk általános iskolái-
ban különleges lufihajtoga-
tó mutatványokkal – és
azok végeredményével –
örvendezteti meg a gyere-
keket. Ez önmagában nem
volna hír. Csakhogy ez a fi-
atalember nyolc éve vak,
így a legalapvetőbb dolgo-
kat is újra kellett tanulnia,
nemhogy lufit hajtogatni.
Jó példájából a gyerekek
azt is megérthetik, hogy a
fogyatékos társaik milyen
kihívásokkal szembesül-
nek, megtanulnak odafi-
gyelni rájuk, emberi érté-
keikre, és jó példát látnak
arra is, hogy a saját életük-
kel, céljaikkal mit kezdje-
nek.
A kalocsai Lakatos Norbert
28 évesen vesztette el látását

egy betegség következtében.
A most 36 éves, fiatalember-
nek a hétköznapi élet legkö-
zönségesebb dolgait is újra
kellett tanulnia, hogy együtt
tudjon élni vakságával, de ő
ezzel még nem elégedett
meg, többet akart: megtanult
vakon lufifigurákat hajtogat-
ni, sőt, még nemzetközi vizs-
gát is tett ebből a látványos és
szórakoztató iparművészet-
ből. Ezzel vak sorstársai kö-
zött egyedülálló teljesítményt
mutatott föl. 
Ma 70 féle lufifigurát tud ké-
szíteni, és tervei között szere-
pel, hogy e tudományával vi-
lágversenyen is elindul. Leg-
utóbbi kezdeményezése
ugyan kevésbé hangzatos, ám
hatásában egy esetleg meg-
nyert világversenynél is je-
lentősebb lehet, hiszen a leg-

fogékonyabbakhoz, a kisis-
kolás gyerekekhez viszi el
élete tanulságát: erős elhatá-
rozással, kitartással bármit el-
érhetünk, csak ne hagyjuk el
magunkat, és ne adjuk föl!
Ugyanakkor ezek az alkal-
mak arra is lehetőséget ad-
nak, hogy az ép látású, egész-
séges gyerekek bepillantást
nyerjenek a fogyatékkal élők
mindennapjaiba, kérdéseket
tehessenek föl, és megismer-
hessék azokat a nehézsége-
ket, amelyekkel vak ember-
társainknak minden nap meg
kell küzdeniük, erősítve ben-
nük ezzel az empátiát és elfo-
gadást, ezáltal hozzájárulva a
kicsikben a segítőkész és
megértő attitűd kialakításá-
hoz a fogyatékkal élők iránt.
A „vaklufis” mindennapjairól
is beszélt e találkozásokon a
kisdiákoknak, válaszolva kér-
déseikre is. A gyerekek nagy
érdeklődést mutattak, akár-
csak a „de cuki” vakvezető
kutya, Tami iránt, aki Norbi

mindennapos segítőtársa a
közlekedésben és sok minden
másban is. Lakatos Norbi be-
mutatta a kutya képességeit a
nebulóknak, ahogyan sokfé-
le figura hajtogatását is, de
előre készített lificsodákat is
hozott magával zsákszámra,
hogy valamit mindenki elvi-
hessen magával ebből a lé-
lekerősítő találkozásból, ne
csak a szívében, de a kezében
is.
A gyerek és Norbi találkozá-
sai az iskolaigazgatók és he-
lyi vállalkozók, a Vicai Opti-

ka, a KaloKerámia Kft., a Ja-
gicza Húsbolt, a Hajdú-Med
Kft., a Bács-Méh Kft. és
Busa Attila együttműködésé-
vel valósulhattak meg.

A kalocsai „vaklufis” a kitartás és 
életkedv üzenetével járja az iskolákat 

Nincs lehetetlen!


