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Második évemet töltöm az ezeréves vá-
ros, Kalocsa polgármesteri székében. Két 
éve múlt, hogy a kalocsai emberek bizal-
mat szavaztak nekem s képviselőtársa-
imnak. Ránk bízták a város irányítását, 
felhatalmaztak minket arra, hogy legjobb 
tudásunk szerint irányítsuk településünk 
életét.

Közeledvén az év végéhez, a karácsonyi 
ünnepek környékén az ember késztetést 
érez arra, hogy visszatekintsen, végiggon-
dolja az elmúlt hónapok eseményeit, sike-
reit és kudarcait. Mindenki így van ezzel. 
Keressük a jót s igyekszünk elfeledni a 
rosszat. Végiggondoljuk, hogy mit tettünk 
jól, hol hibáztunk, tehettük-e volna jobban 
a dolgunkat.

Én is gyakran gondolkodom ezen. Beval-
lom, vannak álmatlan éjszakáim, amikor 
azon töprengek, mi a helyes irány. Mert 
nem könnyű ma polgármesternek lenni. 
Nem könnyű úgy tervezni, hogy még két 
év elteltével is „csontvázak” sokasága esik 
ki a szekrényből. Olyan büntetések, pénz-
ügyi kötelezettségek, amelyek még az elő-
ző képviselőtestülethez kötődnek, s most 
nekünk kell kifizetni.

Kinek is? 
Nekünk, kalocsai polgároknak, pártszim-

pátiára való tekintet nélkül. Feltehetjük a 
kérdést: miből?

Azt ígértem Önöknek egy évvel ezelőtt, 
hogy elsődleges célom a város költségve-
tésének stabilizálása lesz. 

Mit tehet egy ember, egy család, egy vá-
ros, ha rendbe akarja hozni a gazdálkodá-
sát? Kétféle úton indulhat el, akár keresz-
tezheti is az irányokat.

Kiadásait csökkenti, vagy a bevételeit 
növeli. A bevételek növelése nehéz és gö-
röngyös út. Kalocsán egyetlen időszakban 
sem zajlott jelentős ipari tevékenység, nem 
voltak s ma sincsenek hatalmas ipari üze-
mek, amelynek következtében alacsony a 
helyi adó mértéke. Bízom abban, hogy a 
Paks II. beruházás, és a hozzá kapcsolódó 
Kalocsa–Paks híd majd segít ezen.

Bevételt pályázatokból lehet még szerez-
ni. Meg is ragadunk minden lehetőséget. 
Kitörési pontunk az idegenforgalom lehet. 
Ezen a téren pályázunk sokat. 

A vízi turizmus fejlesztése terén már 
eredményekkel is büszkélkedhetünk. A 
Dunán a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
konzorciumi partnereként megállóhelyet 
építünk. 

A CLLD pályázat keretében is elsősor-
ban az idegenforgalomhoz kapcsolódó 
fejlesztéseket tervezünk. Közös pályázat 
készül a szerbiai Kúla testvérvárosunkkal, 
amelynek célja közös turisztikai marke-
ting kialakítása, közös – turistákat vonzó 
– rendezvények meghonosítása. A hor-
gászturizmus terén is jó úton haladunk.

A Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) keretében tervezünk 
még beruházásokat, de ezek a kiírások 
csak 2017 tavaszán jelennek majd meg.

A bevételek növelésének harmadik mód-
ja az adóbevételek növelése. Ezt senki sem 
szereti. Az sem, akinek be kell fizetnie, de 
az sem, aki megszavazza azt. Mindenki 
ódzkodik tőle.

A költségvetés rendbetételének másik 
módja a takarékoskodás. El is indultunk 
ezen az úton. A nyár folyamán a képviselő-
testület elfogadta a stabilitási rendeletet, 
amelynek értelmében intézményeink és a 
Polgármesteri Hivatal költségeit jelentős 
mértékben csökkentettük. 

Kalocsa városa sok olyan feladatot is 
ellát, amely nem kötelessége egy önkor-
mányzatnak. Nem kötelező uszodát és 
színházat működtetni, nem előírás, hogy 
legyen televíziónk, legyenek rendezvé-
nyeink. Ugyanakkor ezek a dolgok teszik 
a várost várossá, egy olyan hellyé, ahol a 
település polgárai jól érezhetik magukat. 
„Mert nem csak kenyérrel él az ember!” 
(Máté evangéliuma)

Kellenek az élethez sportolási lehető-
ségek, kulturális események, barátok, jó 
könyvek, színház, fesztivál, klub és zene. 
Kalocsa ezekben mindig az élen járt. Nem 
szabad feladnunk!

Takarékoskodhatunk úgy is, hogy a vesz-
teséges területeket eladjuk, bérbe adjuk, 
hogy ne terheljék közös büdzsénket. Ezért 
került sor a KalocsaKom eladására, ill. a 
Vízimadár Park bérbeadására. Nem taka-
rékossági okból adtuk bérbe a záportáro-
zót, sokkal inkább azért, hogy kulturált 
környezetet biztosíthassunk egy bérlő jó-
voltából a szabadidő hasznos eltöltésére.

Milyen volt az elmúlt 2016-os esztendő? 
Sok mindent megoldottunk, de a munka 

dandárja még hátravan. Nem titkolom, 
nehéz volt. Nem a munka, a sok teendő 
nehezíti a mindennapokat, hiszen azokat 
az ember szívesen csinálja. Erre esküdött 
fel, ezért küzd, ebben hisz. Hit nélkül nem 
menne! Nehézséget az összefogás hiánya, 
a politikai csatározások jelentik. Én füg-
getlenként indultam, s az is maradok. Ne-
kem Kalocsa az iránytű.

Most Önök elé tesszük a 2016-os eszten-
dő összefoglaló kiadványát. Részletesen 
beszámolunk arról, mit tettünk le eddig 
az asztalra, s mit tervezünk a jövőben. Le-
gyenek a partnereink, mondják el ötletei-
ket, javaslataikat. Az ajtóm mindenki előtt 
nyitva áll.

„A türelem és a kitartás azok a kulcsok, amelyek ajtót nyitnak bármely  »
végcél felé. A kincs nem csak az utazás végén vár rád; a folyamat maga a 
jutalom.” 

Kedves kalocsaiak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket,  
jó egészséget kívánok  
minden kalocsai honfitársamnak! 

(D. Millman)

Dr. Bálint József polgármester »
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A stabilitási rendeletről 

Városunk jövője a tét!
A rendszerűen jelentkező, strukturális 

működési költségvetési hiány évente 145 
millió Ft összeget tesz ki az önkormányzat 
és intézményei gazdálkodásában, főként a 
gyenge iparűzési adóerő-képesség (ala-
csony a kalocsai vállalkozók által meg-
termelt adózás alá vonható pénzösszeg), 
valamint az önként vállalt feladatok (pl.: 
civil szervek, alapítványok, egyesületek 
támogatása, uszoda fenntartása, színház, 
tévé működtetése, városi rendezvények 
lebonyolítása stb.) által megtermelt mű-
ködési hiány miatt.

Ezt a strukturális működési hiányt az 
elmúlt években rendkívüli állami támo-
gatás elnyerésével, illetve vagyonértékesí-
tési bevételekkel sikerült az adott évekre 
rendezni, a fizetésképtelenséget, csődöt 
elkerülni.

Ugyanakkor jól látszik az egyértelmű 
kormányzati szándék arra vonatkozóan, 
hogy rendkívüli állami támogatás lehető-
ségét folyamatosan szűkítse, illetve nul-
lához közelítse. A piacképes és elégséges 
összegben értékesíthető vagyonállomány 
véges, tartósan nem szolgálhat a rendsze-
rűen jelentkező működési hiány finanszí-
rozására. 

Ezért volt szükség a szakma (pénzügyi 
osztály) által már évek óta szorgalmazott 
stabilitási rendelet megalkotására, azért, 
hogy a város tartósan, fenntartható mó-
don, egyszeri és bizonytalan bevételi for-
rások nélkül is biztonsággal finanszírozni 
tudja magát.

A működési költségvetés strukturális 
válsága felszámolásának elmaradása ese-
tén a helyi önkormányzatok adósságren-
dezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tör-
vényben foglalt súlyos következmények 
jelentős kockázata fenyeget.

Adósságrendezési eljárás alatt az ön-
kormányzat gazdálkodásának önállósága 
gyakorlatilag megszűnik, a bíróság pénz-
ügyi gondnokot jelöl ki, kötelezettség-
vállalások és kifizetések csak a pénzügyi 
gondnok ellenjegyzésével teljesíthetők.

Az adósságrendezési eljárás megindulását 
követő 30 napon belül válságköltségvetési 
rendeletet kell készíteni. A válságköltség-
vetésből csak a törvény 1. sz. mellékleté-
ben nevesített, az önkormányzat számára 
külön törvényekben előírt alapvető köte-
lező működési feladatok finanszírozhatók, 
az összes önként vállalt feladat ellátása 
megszűnik, felfüggesztésre kerül.

A stabilitási rendeletben megfogalmazott intézkedéseket az alábbi táblázat fog-
lalja össze.

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtása 2017. évtől felszámolja az önkormányzat 
és intézményei strukturális működési költségvetési hiányát. A rendszerűen újraterme-
lődő működési költségvetési hiány megszűnik, a konszolidált működési költségvetési 
egyenleg 145 737 eFt összegben javul.

Működési költségvetési egyenlegjavulás  
a 2016. évi költségvetési rendelet eredeti előirányzataihoz képest

Intézkedés megnevezése
Intézmények működési költségvetési hiányának korlátozása,  
a rendelet 4-8. §-aiban foglaltak szerint

Meghatározott városüzemeltetési funkciók összesített K3 –  
Dologi kiadásainak 163 983 eFt összegben történő maximálása  
a rendelettervezet 9. §-a szerint

Meghatározott önként vállalt feladatok összesített működési 
költségvetési kiadásainak 34 000 eFt összegben maximálása  
a rendelettervezet 10. §-a szerint 

Végelszámolás alatt álló önkormányzati gazdasági társaságok 
működési támogatásának beszüntetése a rendelettervezet  
11. §-a szerint

Önkormányzati gazdasági társaságok által ellátott feladatokkal 
kapcsolatos működési költségvetési egyenlegjavulás

Önkormányzati saját bevételek együttes összege 2017. évtől  
65 000 eFt összeggel közgazdaságilag megalapozottan  
emelhető legyen

Összesen 

Összeg (eFt)

 
22 021

 
 

25 453 
 

3 790 
 

5 553 

23 920 
 

65 000

145 737

Miért volt szükség költségvetési stabilitási rendeletre, és mit tartalmaz, mi a lényege?

Nicholas Schöffer születésének 104. év-
fordulóját ünnepeltük szeptember 6-án, 
mely alkalom a megújult múzeum hivata-
los megnyitója is volt egyben. 

A Schöffer-toronynál tartott megemlé-
kezésen dr. Bálint József polgármester 
mondott beszédet. 

Az ünnepség a Schöffer Múzeumban 
folytatódott, ahol Romsics Imre múze-
umigazgató köszöntő beszéde után a mű-
vész özvegye, Eléonore De Lavandeyra 
Schöffer mutatta be az alkotót, mint em-
bert a megjelent közönségnek. A rendez-
vény Schöffer asszony rendhagyó tárlat-
vezetésével ért véget.

Megújult a 
Schöffer Múzeum

Katonai  
emlékmű

Önkormányzatunk támogatásával május 
21-én, 10 órakor került sor Kalocsa Város 
Honvédelmi Emlékparkjának ünnepélyes 
átadására. 

A Csilás-parki eseményen Kinyóné La-
katos Melinda alpolgármester köszöntöt-
te a megjelenteket, majd Demeter Márta 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet. Petőfi Sándor: A vén zászlótartó 
című versét Kardos Alexandra, a Kalo-
csai Fényi Gyula Általános Iskola Belváro-
si Tagiskolájának tanulója szavalta el, vá-
rosunk katonai múltjáról pedig Cserháti 
Ákos nyugállományú mérnök alezredes, a 
24. Harckocsi Ezred Baráti Kör Egyesület 
elnöke beszélt a megjelenteknek. Az ün-
nepség az emlékmű megkoszorúzásával 
zárult. 
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30%-al több műszaki fejlesztés
Burkolatok
A korábbi évekhez képest jelentősebb kátyúzási beavatkozások történtek a közuta-

kon, őszig mintegy 700 négyzetméternyi útburkolatot javítottunk. Jelentősebb hely-
színek: Hosszú Antal utca, Duna utca, Vörösszállási út, Munkás utca, buszpályaudvar 
mögötti átkötő út, Meszesi út déli behajtó sávja. A Búzapiac téren a piac melletti víz-
megállásos nyomvályú vízelvezetési és burkolatjavítási munkái is elkészültek, továb-
bá kerékpárutakon történtek kisebb kátyúzási beavatkozások.

Az időkorlátos parkolók közelében fa szigetek épültek a meglévő burkolatok módo-
sításával, iskolázott fák telepítésével, favédő kalodák elhelyezésével.

A Martinovics utca végén lévő híd vízelvezetési problémáit is megoldottuk, a korlá-
tokat felújítottuk, a Vigadó sori híd korlátja is megújult.

A közmunka program részeként összesen 2620 négyzetmétert fedtünk le: térkővel, 
járdalappal, betonozással, továbbá parkolókat alakítottunk ki, és balesetveszélyes 
útszakaszokat szüntettünk meg.

Útburkolati jelek
A városi átfogó burkolatjel-festés az 

őszi iskolakezdés előtt az egész városban 
megtörtént, átfogóbb és nagyobb felülete-
ken, mint a korábbi években. A gyalogos 
átkelők és stop vonalak évről évre fris-
sülnek, azonban idén a felezővonalak, a 
parkolózónák burkolati jelei is felújításra 
kerültek a jelentősebb helyszíneken, mint 
a Búzapiac tér, a Széchenyi és Zrínyi lakó-
telep, Paksi közi lakótelep, továbbá a ke-
rékpárút és közút kereszteződéseinél.
Kalocsa város burkolatjel felfestése  
(3 000 m² nagyságrendben):

• kijelölt gyalogos átkelőhelyek
• iránymutató nyilak, stop vonalak,  

     egyéb figyelemfelkeltő jelek
• felezővonalak felfestése

A Csokonai utca lakóitól érkezett felké-
rés kapcsán múlt év szeptemberében tar-
tottunk lakossági fórumot, ahol az érintett 
ingatlantulajdonosokkal közösen próbált 
a város megoldást találni az utca szenny-
vízelvezetési gondjaira.

Jelenleg az utca érintett ingatlanjai nin-
csenek a szennyvízcsatorna-hálózatára 
rákötve, így esetükben közös gyűjtőháló-
zat üzemel. Az egyik tulajdonos udvarán 
egyetlen ülepítőbe érkezik az összes ház 
szennyvize, mely onnan a Mátyás király 
utcai csapadékcsatorna hálózatába kerül 
elvezetésre.

A belső szennyvízgyűjtő környezetvédel-
mi szempontból a jövőben nem tartható 
fenn, így a város is arra törekedett, hogy 
mihamarabb eredmény szülessen a hosz-
szú ideje húzódó ügyben. A megoldást az 
jelentette, ha ezen ingatlanok szennyvíz-

elvezetése gravitációs úton, a szennyvíz-
csatorna-hálózatába csatlakoztatva való-
sul meg.

A városüzemeltetési osztály megkeres-
te a kalocsai szennyvízcsatorna-hálózat 
üzemeltetőjét, a Kiskunsági Vízközmű-
szolgáltató Kft.-t, s együtt megoldási al-
ternatívákat dolgoztak ki. A szakemberek 
és a lakók megegyeztek a műszakilag és 
gazdaságilag is legegyszerűbb megoldás 
kiválasztásában. A közműegyeztetések, 
valamint az érintetteknél történő helyszí-
ni felmérések után készült el a szükséges 
tervezetet, mely alapján az Önkormányzat 
kiépíttette az indokolt csatlakozási ponto-
kat a kijelölt területeken.

A beruházás november végén fejeződött 
be, a közel 12 éve húzódó feladat összkölt-
sége 2,2 millió forint volt, ennek finanszí-
rozását önkormányzatunk vállalta.

Belvíz, csapadékvíz
A városi zárt csapadékvízhálózat mo-

satási munkái mintegy 2300 méteren 
történtek meg, ami a szintén jelentő-
sebb a korábbi években elvégzettekhez 
képest. Főbb érintett területek: Szérűs-
kert, Meszesi út, Csalogány utca, Deák 
Imre utca, Hosszú Antal utca, Paksi 
közi lakótelep, Foktői út, Szabó József 
utca, Veres Péter utca,  Menyhárt utca, 
Kossuth Lajos utca, Búzapiac tér.

Ezen munkálatokban is jelentős a köz-
munka program szerepe: közel 4000 
folyóméter földárok-karbantartás, zárt 
vízelvezető fejlesztés és nyílt burkolt 
vízelvezető fejlesztés történt ily mó-
don.

Ivóvíz, szennyvíz
A Csokonai utca 21-35. szám alatti ingatlanok szennyvíz elvezetését szolgáló bekö-

tő csatorna megépítése az utcában 8 ingatlan helyzetét rendezi. A bekötő vezetékek 
hossza összesen 49,8 m, ami négy csatlakozási ponttal kapcsolódik a gerinchálózat-
hoz. A kiépítéssel a 90-es évek óta meglévő környezetszennyező állapot szűnt meg.

Uszodafejlesztés
Szeptemberben befejeződött a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 
támogatásával a Kalocsai Uszoda és 
Gyógyfürdő energetikai fejlesztése.

Elsősorban a meglévő, elavult, rend-
kívül korszerűtlen, rossz hatásfokkal 
működő és gyakran meghibásodó 
hőszivattyúk, és ezek hőcserélői-
nek, vezérlésének cseréjét végeztük 
el a hozzá kapcsolódó gépészeti-, 
villamosszerelési munkálatok elvég-
zésével. A hőszivattyúk és a meglévő 
gáztalanító berendezések között kiépí-
tett szigeteletlen vezeték lecserélésére 
is szükség volt.

A beruházás eredményeként a kor-
szerű hőszivattyúk és hőcserélők 
üzemeltetésének költsége azok szer-
vizigényével együtt csökkent, és a ked-
vezőbb hatásfokú működésének kö-
szönhetően az üzembiztonság nőtt. A 
felhasznált villamosenergia éves szin-
ten jóval kevesebb, mivel a hőszivattyú 
és gáztalanító berendezések közötti 
szigetelt vezeték kiépítésével csökkent 
a hőveszteség, ezáltal alacsonyabb hő-
mérsékletre kell csak melegíteni a ki-
termelt vizet.

Betonelem-gyártás
A városi közfoglalkoztatási program ke-

retében továbbra is cél a közterületi bur-
kolt felületek folyamatos megújítása. A 
járdák, térfelületek újjáépítéséhez az idei 
évben is jelentős mennyiségű térburkoló 
elemet gyártottak a program keretében. 

Az üzem a hagyományos térkő formák 
gyártása mellett 40x40 cm-es meder- és 
járdalapok gyártásával, gyephézagos tér-
kő gyártásával is foglalkozik, valamint a 
csapadékvíz-elvezetési problémák meg-
oldásához két típusú folyókaelemet is 
készít. 

Ezen felül speciális elemeket, mint az 
egyedi köztéri padok és kerékpártárolók, 
kerítésoszlopok. Az idei évben az illegális 
hulladékelhelyezés megelőzése érdeké-
ben úttorlasz gúlák is gyártásra kerültek.
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Kalocsa Város Önkormányzatának 
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Kalocsa, Szent István király út 35.  
www.kalocsa.hu
Megjelenik: 7500 példányban
Nyomda: Kalopress Kft. 
6300 Kalocsa, Negyvennyolcasok tere 2.
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Április 1-jétől az új szabályok munka-
napokon, hétfőtől péntekig, reggel 8 és 
délután 16 óra között egyhuzamban 2 óra 
várakozást engedélyeznek a belváros 
kijelölt parkolóiban.

A megújult parkolóhasználat további 
szabályok betartására is kötelezi a gépjár-
művezetőket. A 2 órás várakozási időkor-
láton túl fontos és betartandó, hogy min-
den esetben jól látható módon jelezni 
kell a gépjárművezetőknek parkolá-

IDŐKORLÁTOS PARKOLÁS

suk megkezdésének pontos idejét. Erre 
használhatnak az autó szélvédője mögé 
helyezett műanyag órát, vagy papírlapot 
is, melyre felírják a várakozásuk kezdetét.

Az eddigi tapasztalatok alapján elmond-
hatjuk, hogy az új rendnek köszönhetően 
könnyebbé vált a belvárosi parkolás az 
érintett területeken, így képviselő-testü-
letünk júliusi ülésén úgy határozott, hogy 
megtartja az időkorlátos parkolási for-
mát Kalocsa központjában. 

2016. december 31-ig felülvizsgáljuk a 
zónák területi eloszlását és kihasználtsá-
gát, mely alapján határozni fogunk azok 
jövőbeni csökkentéséről, növeléséről 
és esetleges bővítéséről is.  

A szabálysértésekből származó bevéte-
leket az időkorlátos zónák fejlesztésére 
fordítjuk a jövőben. 

Mik a tapasztalatok?
Az új parkolási rend bevezetésének kez-

detétől a kialakított zónákban mindig ta-
lálható üres parkolóhely. Kihasználtsága a 
szerdai piaci napokon szinte 100 %-os, 
azonban a rotáció következtében akkor is 
áll rendelkezésre szabad várakozóhely. 

Elmondható azonban hogy a szabályo-
zás bevezetése előtt a kijelölt övezetek 
munkanapokon a belvárosi dolgozók által 
szinte teljes egészében el lettek foglalva, 
az autók a 8 órás munkaidő alatt folyama-
tosan foglalták a helyeket, a belvárosba 
érkező szolgáltatást igénybe vevő lakosok 
kénytelenek voltak a belváros peremterü-
letein parkolóhelyet keresni maguknak. 

A szabályozást követően a huzamos idő-
re – munkaidő egészére – parkolóhelyet 
kereső járműtulajdonosok a parkolási 
zónát elkerülik, ezáltal a területen a szol-
gáltatásokat igénybevevő lakosok tudnak 
2 órás időszakokban várakozni.

A város központjában kialakult nehéz 
parkolási helyzet javítására – képviselő-
testületi döntés alapján – az „egész napos” 
várakozási rendszert felváltotta a „rövid 
idejű”, meghatározott időtartamú parko-
lás.
Az új parkolási rendet azzal a szándékkal 

vezettük be városunkban, hogy lakosaink 
a kialakított zónákban nagyobb eséllyel 
parkolhassanak munkanapokon, a zónák 
közelében dolgozók pedig munkaidejük-
ben a kijelölt területeken kívül parkoltas-
sák járműveiket.

Kalocsa Város Polgármesterének Kitünte-
tő Díját adományozta Vargáné Tóth Má-
ria köztisztviselő részére több évtizedes 
kiemelkedő és humánus munkájáért.

A Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért 
– Dreisziger Ferenc Díjat adományozott 
Perity Lajos iskolaigazgatónak kiemelke-
dő intézményvezetői munkájáért.

Kalocsa Város Tudományos Munkáért – 
Tóth Mike Díjat adományozott Romsics 
Imre múzeumigazgatónak a város és kör-
nyéke történetének és hagyományainak 
kutatásáért és elismert tudományos mun-
kájáért.

Kalocsa Város Népművészetéért – Ki-
rály Ilus Díjat adományozott Romsics 
Lászlóné népművészet mestere részére a 
kalocsai hagyományok megőrzéséért.

Kitüntetések, 
városi díjak
2016
Augusztus 20-án tizenkét vá-
rosi kitüntetés adományozá-
sára került sor a Városháza 
dísztermében. Kalocsa város 
képviselő-testületének dön-
tése alapján:

Kalocsa Város Művészetéért – Haynald 
Lajos Díjat adományozott Papp Róbert 
tanárnak gyermekversek alkotásáért.

Kalocsa Város Közművelődéséért – Cziráki 
Imre Díjat adományozott Sallainé Kővá-
gó Rózsa könyvtárosnak magas szintű 
könyvtári és ezzel összefüggő közösségte-
remtő munkája elismeréseként.

Kalocsa Város Közszolgálatáért – Bozsó 
Ferenc Díjat adományozott Madainé Szil-
ágyi Anita anyakönyvvezetőnek szervező 
és lelkiismeretes munkájáért, valamint a 
városi rendezvényeken végzett aktív sze-
repvállalásáért.

Kalocsa Város Egészségügyéért – Ilk Vik-
tor Díjat kapott Baranyainé Vörös Anikó 
vezető asszisztens egészségügyi tájékoz-
tató és szervező munkájáért.

Kalocsa Város Gazdaságáért – Vidats Ist-
ván Díjat adományozott Bakos Jánosné 
vegyészmérnök részére szakmai és gaz-
daságfejlesztő tevékenységéért.

Kalocsa Város Sportjáért – Vatai László 
Díjat adományozott posztumusz Bernáth 
Istvánnak a városi labdarúgás szervezé-
séért és támogatásáért.

Kalocsa Város Sportjáért – Vatai László 
Díjat adományozott Réfy Walter úszónak 
kiemelkedő sportsikerei elismeréseként.

Kalocsa Város Szociális Munkáért Díjat 
adományozott Bálint Miklós lelkésznek 
a rászorulók érdekében végzett karitatív 
munkájáért.

A kitüntetetteknek ezúton is 
szívből gratulálunk!
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Képviselő-testületünk november 10-i döntése alapján Kárász László Csaba egyéni vállal-
kozó lesz a Miskei úti záportározó bérlője az elkövetkezendő 10 évben. Az önkormányzat 
által a záportározó bérbeadására meghirdetett nyílt pályázatra egyetlen érvényes aján-
lat érkezett, melyet a testület november 10-i ülésén tárgyalt, majd 8 igennel és 4 tartózko-
dással fogadott el. A megállapodás alapján a bérlő a Kalocsa belterületén található, kivett 
holtág és árok ingatlanok 10 éves bérletét vállalta havi nettó 39.370 Ft + áfa összegért, 
mely területet horgászati célra történő hasznosítással és záportározói funkciójának meg-
tartása mellett üzemeltet majd az elkövetkező években.

Gazdára talált a záportározó

Kárász László Csaba 4 450 000 Ft értékű 
beruházás megvalósítását vállalta az álta-
la bérelt területen, mely fejlesztés kivite-
lezéséhez önkormányzati forrás bevoná-
sát nem igényelte. 

Beadványa alapján 300 folyóméteren 
kap új kerítést és kapukat a záportározó 
környéke. A haltelepítésen és halászati 
engedély beszerzésén túl akadálymentes 
horgászhelyeket, mosdót, recepciót és 
eladóhelyet, parkolókat valamint 16 férő-
helyes, halsütővel és szélfogóval ellátott, 
fedett közösségi teret alakítanak ki a te-
rületen.

A tó körüli csapadékvízgyűjtő csatorna-
rendszer jelenleg nem rendelkezik olaj-
fogó berendezéssel, így a záportározó 
horgásztóként történő üzemeltetésének 
elsőszámú feltétele olajfogó műtárgy ki-
építése annak érdekében, hogy a tóba 
érkező csapadékkal olajos szennyeződé-
sek ne kerülhessenek a vízbe. Az olajfogó 
beépítése önkormányzati vállalás, mely a 
város költségén november végéig valósult 
meg. A szerződést december 1 napjával 
aláírták a felek, így a munka már ez évben 
megkezdődhet, a záportározó megszépü-
lése elindult.

A Kalocsa Szíve program keretében megújult Érsekkertben zajlottak idei fesztivál-
jaink. A Kalocsaiak kedvenc helye ez, hiszen csodás emlékek kötődnek hozzá. A meg-
nyitó a május elsején történt, amikor a Járási Majális ezreket vonzott erre a helyre. A 
solti mazsorettek látványos bevonulása után kezdődtek az események. Volt itt fúvós-
koncert, néptánc bemutató, s itt volt a Face Team csapata is, akik látványos elemekkel 
tarkított kosárlabda bemutatót tartottak a nagyszámú nézőközönségnek. Nagyon sok 
üzem, baráti társaság és civil szervezet települt ki – úgy, mint régen – a sétányra, s töltöt-
ték kellemesen az időt a város megújult parkjában.

VIII. alkalommal került megrendezésre 
Szent István Napok programsoroza-
ta városunknak, mely a 2016-os évben 
a megújult Érsekkertben kapott helyet. 
Két napon keresztül várta fesztiválunk a 
látogatókat, ahol a hagyományőrző prog-
ramok mellett könnyűzenei és történelmi 
eseményeken vehettek részt városunk 
és környékbeli lakói. Elmaradhatatlan 
programeleme rendezvényünknek az új 
kenyér megszentelése, a fáklyás csónakos 
felvonulás mely az idei évben sem ma-
radhatott el. A hagyományok jegyében az 
ünnepkörhöz kapcsolódva ismét megren-
dezésre került „királyi hódolat” és „királyi 
vacsora” eseményünk, ahol a látogatók 
találkozhattak István királyunkkal és 
Gizella királynéval is. A nagy találkozás 
mellett egész nap lovagi tornák, könnyű-
zenei koncertek és gyermekelőadások szí-
nesítették az államalapítás ünnepét. 

Újdonságként egy nagyszabású rock kon-
certen tombolhatott együtt a közönség a 
Lord zenekarral. Kétnapos városi ren-
dezvényünket a hagyományoknak megfe-
lelően tűzijátékkal búcsúztattuk.

Szakítva a hagyományokkal, városunk 
legtöbb látogatót vonzó eseménye, a Ka-
locsai Paprikafesztivál is beköltözött 
az Érsekkertbe. A látogatók visszajelzé-
sei alapján az új helyszín ez esetben is jól 
vizsgázott.  

A parkot, az Érsekkert utcát és az Asztrik 
tér egy részét is megtöltötte a fesztivál 
forgataga. A két nap során a már meg-
szokott tradicionális programelemek, 
könnyűzenei programok és gasztronó-
miai versenyek váltották egymást. A sza-
badtéri színpad csordultig telt nézőterén 
többek között Kasza Tibi, az Apostol és 
a Balkán Fanatik koncertjeit élvezhette a 
közönség.

Új fesztiválhelyszín

Megújult az Érsekkert

Székelyföldön jártak  

A Határtalanul pályázatnak köszönhető-
en, valamint önkormányzati és szülői tá-
mogatás révén ez évben is Székelyföldre 
utazhattak városunk általános iskoláinak 
7. osztályos tanulói. Április 24-től egy 
héten át Székelyudvarhely látta vendégül 
őket és kísérőiket. A gyerekek megnézhet-
ték a vidék számos különleges látnivalóját, 
többek között a parajdi sóbányát, a Szent 
Anna-tavat, a Mohos-lápot, a Fogarasi ha-
vasokat, jártak a Gyilkos-tónál, a Békás-
szorosnál, meglátogatták Segesvárt és 
Fehéregyházát is. A hétvégén a Gézengúz 
UKC barátságos mérkőzést játszhatott 
Székelyudvarhely csapatával. 

Új sportparkok 
létesítésére  
pályáztunk

A kormány júniusban döntött a Nemzeti 
Szabadidős-Egészség Sportpark Program 
elindításáról, melynek alapvető célja, hogy 
olyan közösségi terek jöjjenek létre az or-
szágban, ahol minden korosztály aktívan 
töltheti el szabadidejét.

A Kubikus parki többfunkciós szabadidő-
park hasonlóképp működik sikerrel és ki-
használtan a városban. Ennek mintájára 
szeretnénk újabb parkokat kialakítani, így 
képviselő-testületi döntés alapján pályáz-
tunk három új sportpark létesítésére. 

Sikeres elbírálás esetén a Vidats – Erdei 
Ferenc– Veres Péter utcák által körülhatá-
rolt területen, a Kossuth Lajos úti egykori 
KRESZ-pályán, és a Bem apó  – Eperföldi 
– Dózsa György utak találkozásánál lévő 
zöld területen kerülnének elhelyezésre a 
sporteszközök a 70 és 150 négyzetméteren 
kiépített gumiburkolatú pályákon. 

Az új létesítmények húzódzkodásra, 
tolódzkodásra, fekvőtámaszra, has- és há-
tizom erősítésre nyújtanának lehetőséget 
a lakoság számára. Megvalósulásuk esetén 
bárki korlátozás nélküli, ingyenesen hasz-
nálhatná a sportparkok eszközeit az emlí-
tett területeken. 

A parkok kiépítéséhez önerő biztosítása 
nem szükséges.

a hetedikesek
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Paks II megépülésével Kalocsa is profitálni szeretne
A Paks II. fejlesztés előkészítése során a Miniszterelnökség felkérte a beruhá-
zás körzetében élő kb. 70 települést, hogy dolgozza ki azon fejlesztési elképze-
léseit, melyek kapcsolódhatnak a gigantikus beruházáshoz. Kalocsa közel 40 
fejlesztési célterületet megnevezve, városi és térségi beruházásokat tartalma-
zó listáját májusban küldte meg a Társadalmi Tanács részére, mely listát októ-
berben pontosítani, részletezni kellett. Ennek keretében közlekedési, egész-
ségügyi, oktatási, turisztikai programokat magába foglalva mintegy 107 Mrd 
Ft értékű projektötletet nyújtottunk be, melyek elbírálását jelenleg is várjuk.

Kalocsa és Paks városa közelebb van 
egymáshoz, mint valaha. Ezt a közeli kap-
csolatot együttműködési megállapodás 
aláírásával is megerősítették polgármes-
tereik a XXVII. Paprikafesztiválon. Hogy 
mi céllal köttetett a megállapodás, és mit 
jelent ez Kalocsa számára? Erről Dr. Bálint 
József polgármester tájékoztatott ben-
nünket.

„E szerződés fontos megállapodás Kalo-
csa életében, hiszen a Paksi Atomerőmű 
bővítésére hatalmas beruházással készül 
a magyar állam, mely befektetésbe a Duna 
bal-, azaz kalocsai oldalát is bevonni szán-
dékozik a jövőben. Paks város a fejleszté-
sekkel járó logisztikai feladatokat egyedül 
ellátni nem lesz képes, hiszen lesz olyan 
időszak az építkezésben, amikor egyszer-
re mintegy tízezer munkást kell elhelyez-
ni és ellátni a környéken. 

A kalocsai laktanyában 2300 embert 
helyezhetük el, akik élelmiszerellátást és 
szórakozási lehetőségeit is a város bizto-
sítja majd. Így enyhíthetjük Paks logisz-
tikát érintő nehézségeit, s egyben erősít-
hetjük városunk paksi befektetésben való 
részvételét is.

Ahhoz, hogy az együttműködés működő-
képes lehessen a két város között, szüksé-
ges azok kapcsolatrendszereinek össze-
fogása is, melynek fontos lépése a most 
aláírt megállapodás.

Együttműködési megállapodás 
Kalocsa – Paks között

A Paks II-t érintő beruházásokon túl a 
magyar kormány döntött a Kalocsa-Paks 
Duna-híd megépítéséről is, mely ugyan 
közvetlenül nem kapcsolódik az erőmű 
építéséhez, közvetve mégis annak ügyét 
szolgálja. A híddal a két város közötti tá-
volság 75-ről 8 kilóméterre csökken majd, 
megkönnyítve ezzel a más városokban 
megszálló munkások Paksra jutását.

Azon cégek pedig, akik az építkezésben 
logisztikai feladatokat látnak el, Kalocsára 
települhetnek. A kalocsai repülőtér példá-
ul kitűnő lehetőséget nyújthat eszközeik 
tárolására. Velük fejleszteni lehetne a vá-
ros ipari parkját is, s így új munkahelyek-
kel gazdagodhat Kalocsa az elkövetkező 
években” – Dr. Bálint József polgármester.

„Egy ilyen beruházásnak régiós hatás-
sal kell bírnia, és ennek tükrében kell ki-
használni az adódó előnyöket” – mondta 
Süli János Paks polgármestere. „Az erőmű 
hosszútávon csak 1200 embernek jelent-
het munkahelyet, az építkezés 10 évében 
azonban az egész régió megerősödhet, ha 
olyan programokat dolgozunk ki, melyek 
az itteni vállalkozásokat és az itteni mező-
gazdaságot erősítik majd.”

Ezt követve a jövőben mindkét önkor-
mányzat nagyobb lehetőséget biztosít az 
egymás közigazgatási területein működő 
vállalkozások, civil szervezetek és magán-
személyek számára.

Szemetelés
Hosszú évek óta igen komoly problémát 

jelent a város egyes területein illegáli-
san elhelyezett hulladékok felszámolása. 
Anyagi vonzata több milliós nagyságren-
dű, azonban a teljes felszámolást az el-
múlt években nem sikerült megvalósítani. 
Tavasszal kezdődött meg az a program, 
mely magában foglalja a Gödrök köze, a 
Malomszögi csatornapart, és a Kertekalja 
sor környezetének megtisztítását.

Ellenőrző szerepet kapott a közterület 
felügyelet, mely a kezdetektől napon-
ta többször, rendszeresen kontrollálta a 
munkálatokat, szinte állandó jelenlétével 
megelőzte az újabb illegális szemételhe-
lyezést. Koordinációs szerepet töltött be 
a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. az illegális szemét váloga-
tását irányító személyzet és a veszélyes 
hulladékot elszállító vállalkozás képvi-
selői között. Költséghatékonyság miatt a 
feltárt kommunális hulladék az FBH-NP 
Nonprofit Kft. kalocsai telepére került, 
míg az egyéb veszélyes lomot az erre sza-
kosodott Design Kft. szállította el. Az ille-
gális hulladékszigetek felszámolásának 
munkálatai ezeken a helyeken októberre 
befejeződtek, a tisztaság megőrzése ér-
dekében mobilkamerákat helyeztünk ki, 
új gócpontok kialakulása azóta az adott 
helyszínen nem tapasztalható.

Pályázatot indítottunk a Szociális Segítő 
Háló Programra, melynek célja komplex 
munkaprogram megvalósítása Kalocsán. 
Roma származású szociális segítők és 
úgynevezett „utcabizalmik” foglalkoztatá-
sával javítana a város elhanyagolt terüle-
teinek állapotán, az ott élők hozzáállásán, 
életvitelén. A szeptember 1-jén kezdődött 
program a Kiskunhalason jól működő 
projekt mintájára kezdődött meg 10 fő – 6 
utcabizalmi, 3 szociális segítő és 1 koordi-
nátor – foglalkoztatásával.

Az utcabizalmik a város legkritikusabb 
területeinek felügyeletét látják el, így 
a Malomszög, a Kertekalja és a Gödrök 
rendben tartásáért felelnek. Az ő felada-
tuk az is, hogy figyelemmel kísérjék az ott 
élő családok sorsának alakulását, és rend-
szeresen végeznek családlátogatásokat is 
e területeken. A felmerülő problémákat az 
adott családokkal együtt próbálják megol-
dani, szükség esetén pedig jelezik azokat 
a megfelelő szervek, szervezetek felé. 

Az utcabizalmik bármikor utasíthatják 
a lakosokat a rend betartására, ha pedig 
valakivel gond van, az RNÖ felé jelzik azt. 
Náluk a koordinátor rögzíti a bejelentése-
ket és a megfelelő személyek felé továb-
bítja azokat. A nem együttműködőkről a 
jegyző is értesül, a következmény pedig 
szankcionálás minden esetben, hiszen az 
RNÖ szerint is csak szankciók bevezetése 
által működhet megfelelően a rendszer.

Segítő Háló
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A hivatalos megnyitó ünnepségen dr. 
Bálint József polgármester köszöntötte 
először a megjelenteket. A Magyar Ál-
lamvasutak Zrt.-t Mondi Miklós területi 
igazgató, a vasúti szakaszt üzemeltető DB 
Cargo Hungária Kft.-t pedig Gaál József 
képviselte az eseményen. 

Az igazi vasútállomások hangulatát Nagy 
József, a Vasúttörténeti Alapítvány titká-
ra füttyszóval és zakatoló vasútmodellel 
idézte meg. 

Nagy József beszédében szólt a fogadó-
épületben megtekinthető kiállítás létre-
jöttéről és alapítványuk célkitűzéseiről is. 
A kiállítási tárgyakat maguk gyűjtötték, a 
vasútállomás eredeti terveinek bemutatá-
sában pedig a Visky Károly Múzeum mun-
katársai közreműködtek. 

Újra látogatható a Vasútállomás

Több mint 10 év után, október 26-án végre újra megnyithattuk váro-
sunk vasútállomását, mely vasúttörténeti kiállítással és állandó nyit-
va tartással várja látogatóit a jövőben.

A váróban kiállításra kerültek Viczay 
Lajos fotós munkái is, melyek az állomás 
régmúltját idézik fel az épület látogatói 
számára. 

A rendezvényen városunk polgármeste-
re virággal köszöntötte Szvétek Antalnét, 
aki édesanyjával együtt pingálta az épüle-
tet az 1983–85 közötti felújítás során. 

A díszszalag hivatalos átvágását követő-
en minden érdeklődő megtekinthette az 
épületet, és a síneken várakozó mozdo-
nyokat. Az érseki váróban tartott sajtótá-
jékoztatón dr. Bálint József beszélt a jövő-
beni nyitvatartásról is.  

Novembertől keddi és csütörtöki napo-
kon látogatható a Vasútállomás épülete, 
mely ezután bárki számára ingyenesen 
megtekinthető!

1 millió forintos támogatás  
a Kék Madár Fesztiválnak

A kalocsai Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért ez évben 24. alkalommal hívta életre 
Kék Madár Fesztiválját városunkban, hogy a programokon való részvétellel mind többen támo-
gathassanak hátrányos helyzetű és súlyosan beteg gyermekeket. A jótékony cél érdekében idén 
is neves művészek léptek a fesztivál színpadára tiszteletdíjukról lemondva, annak érdekében, 
hogy maguk közvetíthessék az alapítvány küldetését az emberek felé, mert: „Segíteni mindenki 
tud, csak meg kell keresni, meggyőzni, elhitetni vele, hogy képes a segítségre”. Idén városunk 1 
millió forinttal támogatta az Alapítványt, így a fesztivál bevételéből és egyéb adományokból 46 
beteg gyermeket támogathatott az Kék Madár Alapítvány. 

Kalocsa Város  
Díszpolgára
Március 15-én vehette át Lakatos György 
fagottművész városunk kitüntetését a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében. A Kalocsa Város 
Díszpolgára cím másodszor talált gazdára, me-
lyet Lakatos Györgynek példamutató közössé-
gi munkájáért, a helyi kulturális életben foly-
tatott kiemelkedő tevékenységéért valamint a 
Kékmadár Fesztivál általi karitatív, beteg gyer-
mekeket segítő munkájáért adományoztunk.

Megnyitott a  
Hagyományok Háza
Az Érsekkert bejáratánál álló fogadóépü-
let április 30-án nyitotta meg kapuit. A 
Platán Rendezvényközpont első esemé-
nyével egy napon szentelték fel a Hagyo-
mányok Háza névre keresztelt fogadó-
épületet a Kalocsa Szíve Program kereté-
ben újjászületett Érsekkertben, 
A Hagyományok Háza a Kalocsai Hagyo-
mányőrző Néptánc Egyesület szorgos 
munkájának eredményeként rövid idő 
alatt berendezésre került, az épületben 
pedig olyan régi tárgyak kaptak helyet, 
melyeket még elődeink használtak ház-
tartásaikban. 

A ház legfontosabb szerepe nem a kiál-
lítótérben rejlik. Megálmodói igazából al-
kotóműhelyként képzelték el, ahol azokat 
a tevékenységeket mutatják be, melyek-
nek birtokában vannak az egyesülethez 
tartozó kézművesek. Az ő kezük által 
készült értékeket is kiállítják a Hagyomá-
nyok Házában, hogy bemutatkozhassanak 
azok az alkotók, akik eddig szerényen, a 
háttérben meghúzódva tették dolgukat. 

Vízi szabadidősport
Az EU-s, a kormányzati és a civil törekvések 
lehetőséget kínáltak fejlesztésekre, és Kalo-
csa három vonalon el is indult, egymástól 
függetlenül, de jól egymásra építhetően.
Duna Régió  
Vízi Turisztikai Szövetség
A Duna két oldalán fekvő települések 
Dunaföldvártól Fajszig, Paks és Kalocsa 
vezetésével, közös célok megvalósítása 
érdekében a Kalocsai Paprika Fesztivá-
lon ünnepélyes keretek között aláírták az 
együttműködési megállapodást a Duna 
Régió Vízi Turisztikai Szövetséggel.
Turisztikai hálózatok fejlesztése
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség partne-
reként, Kalocsa 40 millió forintos fejlesz-
tésre kap lehetőséget. Teljesen újjáépül a 
meszesi Duna-parton álló volt sütőipari 
üdülő, és 10 db négyszemélyes túrakenut 
kap a város, teljes felszereléssel, szállí-
tójárművel. A szövetség ezzel Kalocsát 
bekapcsolja a nemzetközi túrakenu háló-
zatba.
Csónakház
Megvásároltuk a Damjanich u. 7. szám 
alatti, Vajasra néző házat.  Ezzel a vízparti 
csónakházzal a Vajas által kínált lehető-
ségeket szeretnénk kihasználni. Pályáza-
tot nyújtottunk be az nyáron megalakult, 
Közösen Kalocsáért helyi akciócsoport-
tal, mely pályázat gerincét a Vajas parti 
fejlesztések jelentik. Az 500 millió forint 
keretösszegű pályázategyötöde jutna a 
vízparti fejlesztésekre.
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Előkészítés alatt 
álló projektek

A Városi Sportcsarnok fűtéskorsze-
rűsítését előkészítendő, rendelkezésre 
áll egy  2016. évben készült  műszaki ta-
nulmány, mely alapján a sportlétesítmény 
fűtését érintő fejlesztés megvalósíthatóvá 
válhat 2017. évben.

A Képviselő-testület döntése értelmében 
Kalocsán is létesülhet elektromos töltő-
állomás az elektromos autók tankolása, 
feltöltése érdekében. Helyszínként a Bá-
tyai út került megjelölésre. A pályázat elő-
késztése folyamatban van.

Mintegy 46 millió Ft-nyi összköltséggel 
tervezzük a Bem apó utcai Tagóvoda 
energetikai fejlesztését, felújítását, 
melynek keretében az ingatlan meglévő 
lapostetős épületrészének hő és vízszige-
telése, valamint az épületek homlokzati 
hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, 
teljes fűtési rendszerének korszerűsíté-
se, kazáncsere és a teljes szekunder ol-
dal újravezetékezése, továbbá az építési 
munkák (nyílászáró- és vezetékcserék) 
nyomán szükségessé váló teljes festés is 
megvalósulhat a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány támogatása esetén.

Előrehaladott tárgyalások folynak a 
szerb testvérvárossal, Kúlával egy hatá-
ron átnyúló együttműködést tartalma-
zó, mintegy 60-65 millió Ft összköltségű 
közös projekt megvalósítása érdekében, 
melynek keretében kulturális programok 
szervezése valósulhat meg, kiegészülve 
infrastrukturális beruházásokkal.

Megindultak a tervezési munkálatok a 
Malom utca 3. sz. alatt található – közel-
múltban megüresedett – épület felújítása 
érdekében. Terveink szerint TOP-4.2.1. 
pályázati forrásból, mintegy 220 millió Ft 
összköltséggel kaphat új otthont a szoci-
ális alapszolgáltatás az épületben. A pá-
lyázat támogatása esetén többek között a 
család- és gyermekjóléti szolgálat, az idő-
sek nappali klubja és a házi segítségnyúj-
tás is beköltözhet az új helyére.

Szintén a Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) nyújthat támogatást egy 
400 millió Ft összköltségű óvodafej-
lesztés végrehajtására, melynek tervezési 
munkálatai elkezdődtek.

A korábbi fejlesztések folytatásaként ter-
vezzük a vízvédelmi rendszerek továb-
bi fejlesztését szintén TOP konstrukció-
ban, mintegy 200 millió Ft összköltséggel. 
A tervdokumentáció a közelmúltban ké-
szült el.

A „Kulturális és közösségi terek inf-
rastrukturális fejlesztése és helyi közös-
ségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva” című TOP-
7.1.1-16 kódszámú felhívás valamikor 
márciusban jelent meg. 

A regisztrációhoz helyi közösséget kellett 
létrehozni (HACS) a közszféra, civil szfé-
ra, és az üzleti szféra bevonásával. Egyik 
szféra sem haladhatja meg az összlétszám 
50%-át. Az elnyerhető pályázati összeg 
500 millió forint, melyet közösségi terek 
építésére, felújítására illetve közösségi 
programok szervezésére lehet felhasznál-
ni (a működéshez, a pályázat megvalósítá-
sához szükséges összegeken felül). 

Mivel egy alulról szerveződő közösséget 
kellett létrehozni, egy teljesen új pályázati 
struktúráról volt szó. Felkerestünk egye-
sületeket, vállalkozókat, akik a közösségi 
életben jelentős szerepet vállalnak, így 
alakult meg 13 fővel a Közösen Kalocsá-
ért Helyi Akciócsoport. A regisztráció 
után kezdődöhetett a munka, összegyűj-
teni azokat az ötleteket, amelyeket a pá-
lyázatba be lehet építeni. Lakossági fórum, 
kérdőív, személyes megkeresések, közös-
ségi oldalak, média – minden lehetséges 
eszközt felhasználtunk, hogy az optimális 
projekteket szedjük össze. 

Így elkészült a – város honlapján is el-
érhető – „Értékeink mentén” stratégia, 
melyben felvázolásra kerültek azok a 
lehetséges fejlesztések, programok, me-
lyeket szeretnénk megvalósítani, termé-
szetesen ezek szépen „felöltöztetve”” a 
stratégia elfogadásához szükséges „kön-
tösbe”. 

Szabadtéri és fedett rekreációs-,  
kulturális-, és sportcélú közösségi  
terek létrehozása, minőségi javítása
Vízparti közösségi ház létrehozása meg-
lévő épület elbontásával, új épület létesí-
tésével, teljes udvarrendezéssel, eszköz-
beszerzéssel. (Damjanich utca 7.)

Sétány-park kialakítása a vízparti kö-
zösségi ház érintésével a Vajas parton. (A 
Kubikus park melletti sétány folytatása a 
Mátyás király utcai hídtól délre is)

Napozó, pihenő plázs kialakítása a Va-
jas-parton. (Vigadó mögötti területen)

A Vajas csatorna kihasználása soha 
nem volt megfelelő. A lakosság nagy ré-
sze nem ismeri azokat a gyönyörű helye-
ket, amelyeket csak csónakból lehet látni. 
Ezen szeretne a pályázat változtatni. 

Szeretnénk a belváros csónakozási le-
hetőségét kialakítani, valamint a Vajas 
csatorna megfelelő kihasználását elérni. 

Szeretnénk létrehozni egy olyan kö-
zösségi házat, ahova bármely egyesület, 
civil szerv, vagy magánember szervezhet 
programokat, gyűléseket.

Helyi közösségi kezdeményezések, 
programok, rendezvények, versenyek, 
vetélkedők, fesztiválok támogatása 
rekreációs, kulturális, sport vagy  
gazdaságfejlesztési céllal
Ebben a pontban a hangsúly a sportélet 
és egészség támogatásán van, elsősor-
ban olyan új eszközök kihelyezésével kö-
zösségi tereken, amely a fiatalok szóra-
kozását, sportolását segíti, új sportágak 
infrastruktúrájának megteremtésével, 
meglévők fejlesztésével, az egyes moz-
gásformákhoz kapcsolódó rendezvények 
lebonyolításával. 
Itt kerül szóba az ízületkímélő futópá-
lya vagy a csapatszellemet is erősítő 
streetball, de kiváló lehetőség az egyéni 
ügyességet megcsillantó gördeszka, vagy 
az erőt bemutató street workout, a tech-
nikára építő küzdősportok éppúgy, mint 
az újdonságnak számító teqball – falmá-
szásról, lovas-sportról nem is beszélve. A 
pályázatban nem csak ezen eszközök be-
szerzése, kiépítése szerepel, hanem ezek-
hez kapcsolható programok, versenyek 
lebonyolítása is.

A közösségi terek fejlesztése és a prog-
ramok szervezése mellett tovább két he-
lyi pályázati kiírás várható, amennyiben 
támogató elbírálásban részesül a CLLD 
pályázat:

Képzések, tanfolyamok, workshopok, 
tudásmegosztó fórumok támogatása 
rekreációs, kulturális, sport vagy  
gazdaságfejlesztési céllal
Jellemzően képzések, tanfolyamok, 
workshopok támogatása valósulhat meg. 
Elsőbbséget élvez a helyi adottságok és 
értékek fenntartható közösségi és gazda-
ságfejlesztési célú hasznosítása.

Eszközbeszerzések támogatása rekre-
ációs, kulturális, sport vagy gazdaság-
fejlesztési céllal
Itt cél a szabadidő aktív eltöltését segítő 
eszközök, sporteszközök beszerzése. 
A kiírásra kerülő pályázatokkal lehetősé-
get kívánunk biztosítani azon kedvezmé-
nyezettek számára, akiknek a rekreációs, 
kulturális, sport vagy gazdaságfejlesztési 
céljaik eléréséhez elegendő az eszközbe-
szerzés, nincs szükségük infrastrukturális 
fejlesztésre vagy ESZA tevékenység meg-
valósítására.

CLLD, HACS – 500 milliós pályázat

Értékek mentén Kalocsáért


