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A választási ciklusból eltelt kétharmad rész, amely azt követeli 
tőlem, hogy értékeljem a városban elvégzett tevékenységünket. 

A 2017-es év, mint több nyilatkozatom-
ban is említettem, a felkészülés és a ki-
egyensúlyozott munka éve volt. A költség-
vetésünk egyensúlyát biztosítani tudtuk, 
likviditási gondunk az év folyamán nem 
volt. Újra bebizonyosodott, hogy azok a 
szirénhangok hamisak voltak, amelyek 
azt kürtölték, a város költségvetési szaka-
dék felé halad. Az eredmények jó remény-
nyel kecsegtetnek a 2018-as költségvetési 
évre is. 

A felkészülés évéről beszéltem, hiszen 
a várost olyan fejlesztési pályára kellett 
állítani, amely pályázatok útján fejlődést 
hozhat az elkövetkezendő években. Ehhez 
az apparátusnak és más szakembereknek 
szorgalmas és kitartó munkát kellett vé-
gezniük a képviselő-testület tagjaival kar-
öltve, a kitűzött cél elérésére érdekében.

A kormányzat által kiírt pályázatokon 
sikerrel szerepeltünk, ez köszönhető egy-
részt annak is, hogy Bács-Kiskun Megye 
vezetőivel koordináltan egyeztettünk az 
elérhető pályázatokról és azok mértéké-
ről. Ebben segítséget nyújtott országgyű-
lési képviselőnk, Font Sándor is, aki a kor-
mánybiztosa volt ennek a programnak. 

Temészetesen emellett sok olyan pályá-
zatra is beadtuk anyagainkat, amelyek a 
humán szolgáltatásokat célozták meg a 
város és a járás területére, az úgynevezett 
EFOP keretében. Ebből következik, hogy a 
2018-as év a megvalósítás éve lesz, amely 
szintén megfeszített munkát igényel az 
önkormányzattól és a szakemberektől 
egyaránt. 

A 2017-es évben nagy kulturális ren-
dezvényeink is voltak, amelyekkel ismét 
öregbítettük Kalocsa város hírnevét. XXI. 
Dunamenti Folklórfesztivál, Paprika Fesz-
tivál, és segítséget nyújtottunk a XXV. 
Kékmadár Fesztivál megszervezéséhez. 
Mindhárom rendezvény országos és hatá-
rainkon túlnyúló siker volt. 

A testvérvárosi kapcsolataink kiegyensú-
lyozottak voltak, sőt új partnerre is szert 
tettünk. 

„Csak kitartó szorgos munka hozza meg gyümölcsét, a SIKERT!” »

Kedves kalocsaiak!

Dr. Bálint  
József  

polgármester

Nyertes TOP pályázataink:
iparfejlesztésre: 800 millió Ft  »
inkubátorház fejlesztésre:   »
220 millió Ft
óvodafejlesztésre: 400 millió Ft »
vízvédelmi rendszer fejlesztésére:  »
200 millió Ft
 szociális alapszolgáltatás fejlesz- »
tésre: 202 millió Ft elbírálás alatt 
CLLD pályázat keretében, amely   »
a civil szervezetek bevonásával  
valósul meg: 250 millió Ft

Nyertes EFOP pályázataink:
 múzeumi és levéltári   »
intézményrendszer tanulássegítő  
infrastrukturális fejlesztései  
(Zsinagóga): 60 millió Ft 
 Egész életen át tartó tanulás   »
hozzáférésének biztosítása: 
50,8728 millió Ft
Családbarát Nőközpont   »
Kalocsán: 199 millió Ft
 Kulturális intézmények a közneve- »
lés szolgálatában: 27 millió Ft
 Kalocsa-Kúla Interreg-IPA   »
pályázat: 200 ezer euro
Európa polgárokért testvérvárosi  »
pályázat: 25 ezer euro
Humán szolgáltatások térségi  »
szemléletben: 400 millió Ft

GINOP pályázat:
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel  »
konzorciumban benyújtott és  
megnyert pályázatból a meszesi 
Duna parton kajak-kenu bázist  
alakítunk ki

JETA pályázat keretében:
 40 millió Ft értékben   »
elkészítettük a Bem apó utcai  
óvoda energetikai fejlesztését
 a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda  »
fejlesztési projektötlet részletes  
terveinek elkészítése 5 millió Ft
 a Kalocsai Paprika Napok   »
kommunikációs céljaira  
1 millió Ft jutott

MGM pályázat:
 konyhafejlesztés a Kalocsa,   »
Jókai út 1. szám alatti konyhánál:  
19 millió Ft

2017. szeptember 15-én aláírtuk Altino 
településével a partnervárosi szerző-
dést, így már az Olasz Köztársasággal is 
van kapcsolatunk. Ezt a kapcsolatot a 
paprikakultusznak köszönhetjük hiszen 
Altinoban szintén, ha kisebb mértékben 
is, de fűszerpaprikát termelnek, ez ala-
pozza meg további együttműködésünket, 
ami kiegészül a sport, a kultúra és az ifjú-
ság együttműködésével. 

Kirchheim Unter Teckben kiállítás kere-
tében áprilisban mutatkoztak be kalocsai 
képzőművészek. Székelykeresztúr részt 
vett a Dunamenti Folklórfesztivál és a 
Paprika napok rendezvényein, Kalocsa 
küldöttsége pedig szeptember hónapban 
látogatást tett a Petőfi Napokon. 

Kúla városával alakult ki 2017-ben a leg-
aktívabb együttműködés, hiszen a határon 
átnyúló pályázatok segítségével, a GINOP 
keretében kétszázezer euro nagyságú pá-
lyázatot nyertünk közös rendezvényekre. 
Ennek megvalósítása során 60 %-ban 
Kalocsa, 40 %-ban pedig Kúla városa ren-
delkezik a források fölött közös rendezvé-
nyek lebonyolítására, melyek 2018-ban és 
2019-ben valósulnak meg. Egymás ren-
dezvényein folyamatosan részt veszünk, 
ezzel is segítve a határon túli magyarság 
megmaradását. 

Felkészülten várjuk a 2018-as évet, hi-
szen kemény munkát kell folytatnunk az 
elnyert pénzek felhasználására, illetve a 
megvalósítandó célok elérésére. Látható, 

hogy a 2017-re betervezett célok közül 
majdnem mindent megoldottunk, de a 
megvalósítás még hátra van. Nem titko-
lom, ez az esztendő sem volt könnyebb, 
mint a 2016-os, melynek nehézségét nem 
a munka és a sok teendő okozta, hiszen 
azokat szívesen csinálja az ember. A leg-
főbb akadályt az összefogás hiánya, és a 
véget nem érő politikai csatározások je-
lentik. Én a városra esküdtem fel, nekem 
Kalocsa az Iránytű! Kiadványunkkal Önök 
elé tárjuk a 2017-es esztendő eredménye-
it, részletesen beszámolunk arról, mit tet-
tünk le eddig az asztalra, és mit tervezünk 
a jövőben. Legyenek partnereink, mond-
ják el ötleteiket, javaslataikat, az ajtónk 
továbbra is nyitva áll!
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Pályázataink, fejlesztéseink,  
elnyert támogatásaink
A 2017-es év végre jelentős lehetőségeket kínált Kalocsa számára. Számos pályázatunk 
részesült pozitív elbírálásban. Vannak befejezett és kivitelezés előtt álló projektjeink, 
emellett pedig további benyújtott, még el nem bírált igényeink eredményét várjuk .

Energetikai fejlesztés, 
felújítás
Bem apó utcai Tagóvoda 
JETA

A 2017. januárjában benyújtott, 75%-os 
intenzitású, 40 millió Ft keretösszegű 
nyertes pályázat eredményeként lezárult 
a Bem apó utcai Tagóvoda épületének 
energetikai fejlesztése. A támogatásból 
megvalósuló fejlesztés által sor kerülhe-
tett az ingatlan meglévő lapostetős épü-
letrészének hő- és vízszigetelésére, az 
épületek homlokzati hőszigetelésére és 
nyílászáróinak cseréjére, az óvoda teljes 
fűtési rendszerének korszerűsítésére, 
kazáncserére, és a teljes szekunder oldal 
újravezetékezésére, valamint az építési 
munkák nyomán szükségessé váló teljes 
festésre is. Az intézmény vizesblokkjai 
önkormányzati támogatással újulhattak 
meg. Az óvoda már visszaköltözött saját 
helyére. A felújított épület ünnepélyes át-
adására december 15-én került sor. 

Bejárható Magyarország
Meszesi Duna-part fejlesztése  
GINOP-7.1.2

A 2016. évben a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetséggel konzorciumban benyújtott és 
elnyert 36 millió Ft összegű támogatás 
felhasználásával az önkormányzat tulajdo-
nában lévő Duna-parti területen található 
épület elbontásával, új építésével tervezi 
városunk javítani aktívturisztikai infrast-
rukturális ellátottságát. Az építés mellett 
kajakok és vonta beszerzése is megvaló-
sul. Jelenleg a tervezési folyamat és a köz-
beszerzési eljárás előkészítése zajlik. A ki-
vitelezés 2018-ban kezdődhet meg.

Konyhafejlesztés
Kalocsa, Jókai u. 1. szám alatti 
konyha felújítása 

Az élelmiszer-biztonsági felügyelő által 
előírt felújítási (gépészeti és építőmeste-
ri) munkák és a 2016. évben beszerzett 
új gázüzemű főzőüstök infrastrukturális 
követelményeinek kielégítése mellett új 
sütő-, főző- és tisztítóberendezések be-
szerzése is megvalósult a Nemzetgazda-
sági Minisztériumtól elnyert, megközelí-
tőleg 19 millió Ft támogatás segítségé-
vel, melyhez városunk 3,7 millió Ft önerőt 
biztosított. Az összeget önkormányzatunk 
megelőlegezte, majd a pályázat pozitív 
elbírálása után előlegként megkaptuk a 
támogatási összeget. Az építkezési és sze-
relési munkák 2017. augusztusában el-
készültek, az eszközök beszerzése 2018. 
februárra várható. 

Kalocsai Gyógyfürdő 
és Uszoda fejlesztési 
projektötlet részletes 
terveinek elkészítése
JETA

A 2017. januárjában benyújtott pályázat 
eredményeként 5 millió Ft támogatási 
összeg felhasználásával és 1,3 millió Ft 
önerő biztosításával 2017 nyarára elké-
szült az új uszodakomplexumot megál-
modó megvalósíthatósági tanulmány és 
tanulmányterv. A terveket bemutattuk a 
lakosságnak. Az uszoda fejlesztése az ön-
kormányzat középtávú tervei között sze-
repel, s a Paks II. kerítésen kívüli fejlesz-
tések keretében szeretné megvalósítani a 
város.

Komplett rendezvény-
technika biztosítása 
A XXVIII. Kalocsai  
Paprikafesztiválhoz – JETA

A 2017. januárjában benyújtott nyer-
tes pályázat közel 1 millió Ft összeggel 
járult hozzá a 2017. évi Paprikafesztivál 
megrendezéséhez.

Iparterületek  
fejlesztése Kalocsán
TOP-1.1.1

A 800 millió Ft összköltségű nyertes 
pályázat által infrastrukturális fejlesztés 
valósul meg városunkban, olyan iparte-
rület létesülésével, amely alkalmas lesz 
arra, hogy azt a vállalkozások termelés 
vagy szolgáltatás végzése céljából igény-
be vegyék. A kiépülő üzleti környezetet 
elfoglaló cégek tevékenységük megkezdé-
sével új munkahelyeket fognak létrehozni, 
javítva ezzel a térség foglalkoztatottságát, 
növelve a járás jövedelmezőségét, a tele-
pülés adóerő-képességét. E fejlesztés kap-
csán kaphat új telephelyet a kifejezetten 
leromlott infrastrukturális adottságokkal 
rendelkező Kalocsai Parkgondozó és Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. is. A támogatási 
szerződése 2017. októberében lépett ha-
tályba. A tulajdonjog rendezését követően 
megkezdődhet a tervezési munka, majd 
a közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
maga a kivitelezés is, melyre előre látha-
tólag a 2019-es évben kerülhet sor.

Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi 
szemléletben

Kalocsa 2017. októberében Dunaszent-
benedekkel, Géderlakkal, Ordassal, 
Öregcsertővel, Szakmárral, Uszóddal és 
Újtelekkel konzorciumot alkotva pályázott 
és nyert az Emberi Erőforrások Fejlesztési 
Operatív Program „Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben” címmel 
megjelent pályázati kiírásán. A 400 millió 
forintból megvalósuló projekt legfőbb 
célja a társadalmi felzárkózás érdeké-
ben a területi különbségek csökkentése, 
a minőségi humán közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása, valamint a helyi 
esélyegyenlőségi programokban feltárt 
problémák komplex, a helyi közösségekre 
és erőforrásokra alapuló kezelését célzó 
területi hatókörű fejlesztési programok 
megvalósításának támogatása.
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Óvodafejlesztés
TOP-1.4.1

2017 karácsonya előtt érkezett a jó hír 
arról, hogy önkormányzatunk 400 millió 
Ft összegű támogatást nyert óvodafej-
lesztésre, melyből 75 fő férőhellyel ren-
delkező – kiszolgáló helyiségeit (nevelői 
irodák, étkező, orvosi szoba, stb.) tekintve 
150 férőhelyet ellátni képes – óvoda fog 
épülni a városban. Az eredetileg tervezett 
150 fős óvoda két ütemben épülhet meg. 
A második ütem megvalósításához forrást 
keres az önkormányzat. 

Vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése
TOP-2.1.3

2017. decemberében nyert Kalocsa 200 
millió Ft összegű támogatást, melyből a 
Foktői úton záportározót, a Kertvárosban 
pedig számos utcára kiterjedő, összefüg-
gő vízelvezető rendszert fog kiépíteni, fej-
leszteni, felújítani városunk.

Inkubátorház  
fejlesztése
TOP-1.1.2

2017 karácsonya előtt nyert városunk 
220 millió Ft összegű támogatást, amely-
nek felhasználásával kezdő vállalkozások 
indulását kívánja támogatni Kalocsa. A 
Foktői úti laktanya ÉNY-i részén található 
– a Magyar Államtól megvásárlandó – te-
rület egyik épülete szolgálja majd a vál-
lalkozásokat. 2018. január közepéig bir-
tokba szeretné venni a önkormányzatunk 
a területet, melyet követően a tervezési 
munkálatok is megkezdődhetnének majd.

Nők a családban 
és a munkahelyen
EFOP-1.2.9.

Szintén októberben érkezett hír a Kalocsa 
Kulturális Központ és Könyvtár, a Magyar 
Női Unió Egyesület és az Együtt Európáért 
Alapítvány konzorcium által elnyert mint-
egy 200 millió forint támogatásáról, me-
lyet az Emberi Erőforrások Fejlesztési 
Operatív Program „Nők a családban és a 
munkahelyen” című felhívására benyújtott 
pályázatával nyert el a hármas. 

A múzeumi és levéltá-
ri intézményrendszer 
tanulást segítő infrast-
rukturális fejlesztései
EFOP-4.1.9 

A 2017. márciusában benyújtott támo-
gatási igény sikeres decemberi elbírálását 
követően 59 774 175 Ft összegből való-
síthatja meg városunk az egykori zsinagó-
ga épületének fejlesztését. A 100 %-os tá-
mogatási intenzitású projekt kivitelezését 
megelőző munkálatok elvégzésére az ösz-
szes elszámolható költség 13,5%-a áll az 
önkormányzat rendelkezésre.

Óvodai és iskolai szoci-
ális segítő tevékenység 
fejlesztése
EFOP-3.2.9

2017. decemberében 40 millió Ft támo-
gatást nyert Kalocsa az óvodából iskolába 
átkerülő hátrányos helyzetű gyermekek 
segítésére. A projektet összefogni és meg-
valósítani a szociális otthon fogja, hiszen 
az Szociális Alapellátó Hálózat ehhez az 
intézményhez tartozik városunkban, s ők 
megfelelő személyi háttérrel rendelkez-
nek a pályázat sikeres végrehajtásához. 

Interreg-IPA  
Magyarország-Szerbia  
2014–2020
Határon átnyúló  
Együttműködési Program

Kalocsa testvérvárosával, Kúlával közö-
sen a 2017-es év végén 209 310 euró 
támogatást nyert az Interreg-IPA Ma-
gyarország-Szerbia 2014–2020 határon 
átnyúló Együttműködési Program kere-
tében benyújtott támogatási igényével. 
Az összegből megvalósuló projekt fő cél-
kitűzése, hogy a régió közös kulturális 
örökségét a gazdaságfejlesztés szolgála-
tába állítsa, s hogy a hagyományokat és 
szokásokat életben tartsa azáltal, hogy a 
fiatalok számára is érdekessé teszi. A két 
város végcélja, hogy helyi közösségek be-
vonásával – kiemelt figyelmet fordítva a 
fiatal generációra – fellendítse kulturális 
turizmusát városaikban. Az elnyert össze-
gen 60-40 százalékos arányban osztozik 
Kalocsa és Kúla városa. Kalocsának 10% 
önkormányzati forrást és 5 % önerőt, 
Kúlának pedig 15% önerőt kell biztosíta-
nia a pályázathoz.

Ovi-Foci pályázat
2017. márciusában nyújtott be városunk 

támogatási igényt az Ovi-Foci program 
keretében. Tervek szerint a Zöldfa utcai 
Tagóvodában létesülhet mini multifunk-
cionális pálya. A projekthez önkormány-
zatunk közel 4 millió Ft önerőt biztosít. A 
pályázatot még nem bírálták el.

Szociális alapszolgálta-
tás fejlesztése
TOP-4.2.1 

2017. júliusában nyújtott be 202 millió 
Ft összegű támogatási igényt önkormány-
zatunk, melyből a Malom utcai – jelenleg 
üresen álló, egykori értelmi fogyatékos 
otthon – épületének felújítását tervezi. 
Pozitív elbírálás esetén az újjáépített épü-
letben a város szociális alapszolgáltatá-
sai kapnak majd helyet (étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, idősek klubja, család és 
gyermekjóléti központ, család és gyer-
mekjóléti szolgálat).

Tanulási programok 
Kalocsán
EFOP-3.7.3.

Az élethosszig tartó tanuláshoz való hoz-
záférés biztosítását célozza meg a Kalocsa 
Kulturális Központ és Könyvtár pályázata, 
melyre 50 millió forintot nyertek 2017 
végén. A pályázat keretében tanfolyamok, 
szakkörök és különböző klubfoglalkozá-
sok fognak megvalósulni. 

Kulturális intézmények  
a köznevelés 
eredményességéért
EFOP-3.3.2.

27 millió forintot nyert a Kalocsai Kul-
turális Központ és Könyvtár a kalocsai 
óvodákkal és iskolákkal együttműködve 
tanórán kívüli programok megvalósításá-
ra.
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Kalocsa több turisztikai látványosságával 
együtt az Érsekkert, és a környezetében 
lévő önkormányzati közterületek is felújí-
tásra kerültek a Kalocsa Szíve Program ke-
retében. A jelentős vagyoni értékkel bíró 
városrész megóvására  önkormányzatunk 
térfigyelő kamerarendszert épített ki az 
Érsekkertben, 6,2 millió Ft értékben. A 
13 kamera kihelyezésének legfőbb célja a 
parkot érintő rongálások megelőzése volt, 
valamint az, hogy az ott kárt okozó szemé-
lyek azonosítása könnyebb legyen.  

A jelentősebb helyszínekre telepített 4 
megapixeles csőkamerák mellett 3 darab 
360°-os látószögű, 12 megapixeles kamera 

figyeli a kertet. Térfigyelők védik a Platán 
teraszát és hátsó bejáratát, a szökőkutat, a 
játszóteret, a főbb sétányokat, a szabadtéri 
színpadot, nézőterét, hátsó bejáratát, és a 
mellette lévő mosdókat valamint a főbe-
járatokat is. Az éjjellátó kamerák nappali 
fényben és sötétben egyaránt jó minőségű 
felvételeket készítenek, így a közvilágítás 
lekapcsolása után is alkalmasak arcok, 
rendszámok azonosítására a területen.

A 24 órában működő térfigyelők folya-
matosan rögzítenek, a felvételek pedig 
bármikor visszanézhetők a közterületfel-
ügyelethez bekötött rögzítő berendezése-
ken.

Mégis lesz  
elektromos  

töltőállomásunk

Bár képviselő-testületünk június 
29-én úgy határozott, nem kerül 
sor az elnyert pályázati forrásból 
tervezett elektromos töltőállomás 
létesítésére Kalocsán, mégis lehe-
tőséget kapott a város az állomás 
költségmentes működtetésére.
A Magyar Nemzeti Közművek 

Áramhálózati Kft. nyilvános, 2x22 
kW-os gépkocsitöltő berende-
zést kíván létesíteni a városban. 
Az ajánlat szerint a Kalocsán lévő 
elektromos gépkocsik töltésére 
létrejövő töltőállomás kiépítési- és 
jövőbeni üzemeltetési költségeit is 
a kft. biztosítja.
A megvalósíthatósághoz önkor-

mányzatunk 50x50 cm nagyságú 
közterületrészt és 2 db parkolót 
biztosított a Kft. számára.
A töltőállomás 2017 év végétől 

várja az elektromosgépjármű-tu-
lajdonosokat.

2017 elején elkészült a város időkorlátos 
parkolóinak kihasználtságát és területi ki-
terjedését vizsgáló tanulmány. 

A képviselő-testület ezen értékelés alap-
ján tárgyalta újra a 2016. április 1-jétől 
bevezetett időkorlátos parkolási rendszer 
működését.

A közterületfelügyelet ellenőrzései alkal-
mával az időkorlátos területeken és azok 
közvetlen környezetében vizsgálta a ren-
delkezésre álló szabad parkolók számát, 
így a változó időpontokban – de minden 
esetben munkanapokon – gyűjtött kapa-
citási adatok alapján elkészülhetett az új 
rend működéséről szóló összefoglaló tájé-
koztató.

A zónák parkolóinál 42-64%-os kihasz-
náltság tapasztalható, ami a területen 
35-56 db szabad gépjárműhelyet jelent 
átlagosan a szabályozott 98 darab várako-
zóhelyből. A zónák továbbra is piaci napo-
kon vannak leginkább leterhelve. E terüle-
teken az időjárás befolyásoló hatásával is 
számolni kell, hiszen tapasztalatok alap-
ján hidegebb, csapadékos napokon nő a 

városközpontban dolgozók és szolgáltatá-
sokat igénybe vevők gépjárműhasználata, 
fokozva a parkolók telítettségét.

A begyűjtött és elemzett adatok alapján, 
számos megbeszélést követően, a Város-
üzemeltetési és Fejlesztési Osztály szak-
mai javaslatait figyelembe véve képviselő-
testületünk tagjai az időkorlátos parko-
lási zónák megtartása mellett döntött, az 
alábbi kiegészítéseket téve: Maradnak az 
eddig kijelölt zónák a városközpontban, 
hiszen a már meglévők elegendő vára-
kozási helyet biztosítanak a belvárosba 
érkezőknek. E területekre továbbra is hét-
köznapokon 8-16 között vonatkozik a 2 
órás korlátozott várakozási forma.

A sétálóutca körüli magas kihasználtsági 
mutatók miatt egy további zóna kialakítá-
sa válhat indokolttá a jövőben, a területről 
kiszoruló járművek alternatív várakozási 
lehetőségének megteremtéséig azonban 
annak bevezetése kockázatos lenne és 
szakmailag sem javasolt. Így újabb zónák 
egyelőre nem kerültek kijelölésre ebben a 
térségben

Kamerák vigyázzák  
a megújult Érsekkertet

Maradt az  
időkorlátos 
parkolás
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Vinczellér Imre  
állandó kiállítása

Tizenegy városi kitüntető díj ado-
mányozására került sor augusztus 
20-án a  Városháza dísztermében. 

Képviselő-testületünk ez évben:
Kalocsa Város Polgármesterének Ki-

tüntető Díját adományozta dr. Halasy 
Kálmán orvos részére, több évtizedes, az 
egészségügyben eltöltött lelkiismeretes 
munkája elismeréseként.

Kalocsa Városért – Csáky Imre Díjat 
adományozott dr. Schőn Ferenc bíró ré-
szére, több évtizedes, az igazságszolgálat-
ban eltöltött munkája elismeréseként.

Kalocsa Város Ifjúságának Neveléséért 
– Dreisziger Ferenc Díjat adományozott 
Kovács József Lászlóné tanár részére, 
több évtizedes pedagógiai munkája elis-
meréseként..

Kalocsa Város Népművészetéért – Ki-
rály Ilus Díjat adományozott Bolvári 
Andrásné népművész részére, a kalocsai 
népművészet fennmaradása és fejlődése 
érdekében végzett munkájáért.

Kalocsa Város Művészetéért – Haynald 
Lajos Díjat adományozott Borbély 
Lászlóné zenepedagógus részére, a város 
zenei életének fejlesztéséért.

Kalocsa Város Közművelődéséért – 
Cziráki Imre Díjat adományozott Gali 
Valéria Ilona könyvtáros részére, a ma-

gas szintű könyvtári és új módszertani te-
vékenységek bevezetésében végzett mun-
kája elismeréseként.

Kalocsa Város Közszolgálatáért – Bozsó 
Ferenc Díjat adományozott Meggyes Já-
nos, a helyi polgárőrség elnöke részére, 
a Kalocsa közbiztonságáért végzett több 
évtizedes munkájáért. 

Kalocsa Város Egészségügyéért – Ilk 
Viktor Díjat adományozott dr. Molnár 
Gábor orvos részére, több évtizedes, lel-
kiismeretes orvosi és közéleti munkájá-
nak elismeréseként.

Kalocsa Város Gazdaságáért – Vidats 
István Díjat adományozott András At-
tila vezérigazgató részére, a Kalocsa 
városban végzett beruházás és új mun-
kahelyek teremtése érdekében végzett 
munkájáért.

Kalocsa Város Sportjáért – Vatai Lász-
ló Díjat adományozott Posztobányi Zol-
tán részére, a városi futóélet és verse-
nyek szervezéséért.

Kalocsa Város Szociális Munkáért Dí-
jat adományozott Nagy Sándorné részé-
re, a városban végzett szociális gondozói 
és önkéntes munkájáért.

Szívből gratulálunk  
a kitüntetetteknek!

Kitüntetések, városi díjak – 2017

Vinczellér Imre, a Kalocsán valamint Budapesten élő és 
alkotó festőművész 15 képből álló gyűjteményt ajánlott 
fel városunknak állandó kiállítás létrehozására. A tárlat 
kialakítását január 26-i ülésén támogatta a képviselő-
testület, így június 24-én hivatalosan is megnyithatott 
Vinczellér Imre festőművész állandó kiállítása a Kalocsai 
Képtárban.

A művész alkotásaiból nyíló tárlat a volt zsinagóga 
földszinti helyiségében kapott helyet. A festmények a 
város tulajdonát képezik, s a Viski Károly Múzeum gyűj-
teményének részeként kerültek leltárba, így a múzeum 
feladata a képtár, s a kiállítás működtetése is.

Dr. Márkus  
Ferenc utca név-
adó ünnepsége

Kalocsa Város Önkormányzata szeptem-
ber 15-én délután tartotta a Dr. Márkus 
Ferenc utca névadó ünnepségét, melyre a 
Margit Malom és a Vajas-csatorna közötti 
területen elhelyezett emléktáblánál került 
sor. Dr. Márkus Ferencről, a homokmégyi 
(hillyei) születésű, majd Kalocsán élt ki-
emelkedő fűszerpaprika nemesítőről 
Laczkó Róbert, a Zöldségtermesztési 
Kutató Intézet Zrt. vezérigazgatója emlé-
kezett meg ünnepi beszédében.  Az em-
léktáblát Dr. Márkus Ferenc lánya és fia 
leplezte le. Az eseményen közreműködött 
a Mezei Virágok Népdalkör valamint a Ka-
locsai és a Bátyai Fúvószenekar.
Képviselő-testületünk tervezi, hogy a vá-

rosban további táblákat helyez el azokról 
a Kalocsához köthető jelentős személyek-
ről, akikről közterület is lett elnevezve, 
mint a Dr. Márkus Ferenc utca esetében.
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Huszonegyedik alkalommal került megrendezésre a Dunamenti 
Folklórfesztivál július 5-9. között Kalocsán. Az ötnapos rendez-
vénysorozaton 36 magyarországi és határon túlról érkező cso-
port képviselte szülővárosát, hazáját a fesztiválon.

36 csoport mutatkozott be a 
XXI. Dunamenti Folklórfesztiválon

Bár a rendezvény részeként már július 
4-én, kedden sor került a Kalocsai Népi 
Együttes „Kalocsa Gyöngyszemei” címet 
viselő kiállításának megnyitójára, szer-
dán 13.00 órakor pedig a Viski Károly 
Múzeumban szervezett Néprajzkutatók 
Szakmai Konferenciájára, a fesztivál első, 
hatalmas nézőtömeget vonzó programja a 
szerdai hagyományos menettánc volt, me-
lyet megelőzve a Városháza dísztermében 
köszöntötte dr. Bálint József polgármester 
a Kalocsára érkező delegációk képviselőit.

A menettáncon résztvevő tánccsoport-
ok, kórusok a sétálóutcától az Asztrik 
térig vonulva köszöntötték a fesztiválra 
érkező közönséget, majd a rendezvény 
az érsekkerti szabadtéri színpadon foly-
tatódott, ahol a fesztivált dr. Bálint József 
polgármester nyitotta meg. A nyitó gála-
műsort követően a Csehországból érkező 
Folklórní Soubor Šáteček néptánccso-
porttal, fellépőkkel és fesztiválozókkal 
táncolhattak az érdeklődők a Platán Ren-
dezvényközpontban.

Csütörtökön folytatódott a Néprajzkuta-
tók Szakmai Konferenciája, délután 15.00 
órától pedig Pakson vendégeskedett a 
XXI. Dunamenti Folklórfesztivál. Míg Pak-
son a Kalocsai Hagyományőrző Néptánc 
Együttes valamint szerbiai, törökországi, 
csehországi és horvátországi orosz tánc-
csoportok tartottak folklórbemutatót, ad-
dig Kalocsán az Érsekkert utcai színpadon 
a környékbeli csapatok táncoltak a közön-
ségnek 

Az este 20.30 órai kezdéssel lépett az Ér-
sekkert színpadára a CSÍK zenekar, a kon-
cert után pedig a Törökországból érkezett 
Sisli Ifjúsági Művészeti és Sport Egyesület 
tánccsoportjával mulathatott a fesztivál 
nézőserege a Platánban.

A pénteki program délután két órakor 
„Gasztronómiai utazással” kezdődött az 
Érsekkertben. A fesztiválon résztvevő 
csapatok saját hazájuk ínyencségeit készí-
tették el, hogy a hagyományokon, népszo-
kásokon túl egymás konyháját is megis-
merhessék a fellépők és a vendégek.

Péntek és szombat délután folytatódott a 
környékbeli népdalkörök és tánccsopor-
tok bemutatkozása az Érsekkert utcaszín-
padán, esténként pedig a Folklórműsor a 
szabadtéri színpadon. A két este a Juhász 
Zenekarral táncház várta a táncolni vá-
gyókat.

A szombati gálára megérkezett az olasz-
országi Altino küldöttsége is, hogy leendő 
testvértelepülésünkként megtekintsék 
a fesztivál záróműsorát. A befejező gála-
műsor különlegességeként a szombaton 
színpadra lépő csoportok együtt táncol-
tak a rendezvény színpadán, majd a csa-
patok képviselői dr. Magóné Tóth Gyöngyi 
fesztiváligazgató asszony kérésére lufik-
kal sorakoztak fel, hogy végül egyszerre 
engedjék elszállni az előzőleg rájuk írt jó-
kívánságaikat.

A szombat esti táncházat követően a XXI. 
Dunamenti Folklórfesztivál vasárnap 9.00 
órakor a Szent István Király Templomban 
tartott katolikus szentmisével ért véget.

Reméljük, minden vendégünk hozzánk 
hasonlóan rengeteg élménnyel, örömte-
li és boldog emlékekkel gazdagodott az 
elmúlt napokban. Köszönjük, hogy jelen-
létükkel emelték a XXI. Dunamenti Folk-
lórfesztivál fényét, s reméljük, három év 
múlva a következő folklórfesztiválon újra 
találkozunk!

A Kék Madár Alapítvány a Beteg Gyerme-
kekért idén 25. alkalommal hívta életre a 
Kék Madár Fesztivált Kalocsán, hogy az 
érdeklődők a programokon való részvé-
telükkel támogathassanak hátrányos hely-
zetű, és súlyosan beteg gyermekeket.  A 
jótékony cél érdekében 2017-ben is neves 
művészek léptek a fesztivál színpadjára, 
hogy tiszteletdíjukról lemondva maguk 
közvetíthessék az alapítvány küldetését az 
emberek felé.

Városunk ebben az évben is 1 millió fo-
rinttal támogatta az Alapítványt, így a fesz-
tivál bevételéből és egyéb adományokból 
45 beteg gyermeket támogathatott a Kék 
Madár Alapítvány 2017-ben.

Újabb 1 millió forint támogatás 
a Kék Madár Fesztiválnak
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Folytatódott 
a START köz-

foglalkoztatási 
program

Kalocsa Város Önkormányzata 2017-
ben is részt vett a Belügyminisztérium 
által meghirdetett 2017-es START köz-
foglalkoztatási programban. A program 
célja, hogy megteremtse az aktív korú, 
munkaképes, azonban a munkaerőpi-
acról kiszorult munkavállalók foglal-
koztatási lehetőségét. A programban 
azon természetes személyek vehettek 
részt, aki 16. életévüket betöltötték, a 
Munka Törvénykönyve szerint munka-
viszonyt létesíthettek, és a Munkaügyi 
Központnál regisztrált álláskeresőként 
voltak nyilvántartva.

2017. március 1. – 2018. február 28. 
között összesen 190 fővel folytatódott 
a közfoglalkoztatás városunkban. A 
Kalocsai Polgármesteri Hivatal Helyi 
Sajátosság Programjában 20 fő, a Köz-
út Programban 15 fő, a Belvíz Prog-
ramban pedig szintén 15 fő vehetett 
részt. További 65 fő a Kalocsai Vagyon-
hasznosítási és Könyvvezető Kft., 75 fő 
pedig a Kalocsai Parkgondozó és Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. irányítása 
alá kerül az önkormányzattal létrejött 
együttműködési megállapodások által.

A minisztérium jóváhagyta Kalocsa 
Város Önkormányzatának a közfoglal-
koztatási programhoz fűződő támoga-
tási igényét is, így a bérköltségek va-
lamint dologi és beruházási költségek 
térítésére majd’ 301 millió Ft hozzájá-
rulást kapott városunk, biztosítva ezzel 
a 2017-es START közfoglalkoztatási 
programban szükséges védőeszközök, 
ruhák, szerszámok és munkagépek be-
szerzését.

Altino község és Kalocsa kapcsolata az 
Európai Régiók és Települések Tanácsá-
nak olasz szekciója által kezdődhetett, 
hiszen a tanács tolmácsolta városunk-
nak Altino szándékát, mely szerint a tele-
pülés együttműködési lehetőséget keres 
egy magyarországi partnertelepüléssel. 

A megkeresést találkozók követték, me-
lyek során Kalocsa és Altino közös han-
got talált jövőbeni együttműködésüket 
illetően, így a XXI. Kalocsai Paprikafesz-
tiválon sor kerülhetett a testvértelepü-
lés kapcsolat aláírással történő hitelesí-
tésére.

Bár a megállapodás egyik fontos célja 
az, hogy a települések egymás paprika-
termesztéshez fűződő hagyományaival 
megismerkedhessenek, a testvérváro-
sokat nem csupán a fűszernövény ter-
mesztése köti össze. Közös cél a part-
nerkapcsolat elmélyítése, egymás kul-
turális- és népművészeti értékeinek 
felfedezése, hogy a települések lakosai is 
kapcsolatokat építhessenek ki egymás-
sal a vállalkozásaik fejlesztésének érde-

Testvérvárosunk lett az  
olaszországi Altino település

Székelyföldre látogat-
tak hetedikeseink

2017. évben is Székelyföldre utazhattak 
városunk általános iskoláinak 7. osztá-
lyos tanulói. A Határtalanul Pályázat va-
lamint önkormányzati és szülői támoga-
tás révén április végén ismét  egy héten 
át Székelyudvarhelyen vendégeskedett a 
Kalocsáról érkező több mint 100 diák és 
kísérőik.  A gyerekek megnézhették a vi-
dék különleges látnivalóit, többek között 
a parajdi sóbányát, Farkaslakát, Korondot, 
a Szent Anna tavat, a Fogarasi Havasokat, 
Szejkefürdőt, a Békás-szorost, Segesvárt, 
Fehéregyházát, Gyimespalánkot és a Med-
ve tavat is. 

kében, hogy Kalocsa és Altino fiataljai 
kölcsönösen megismerhessék egymást, 
hogy sportegyesületeink együttműköd-
hessenek, s hogy a baráti kapcsolat ápo-
lásával közösen őrizhessük az európai 
értékeket.

Az ünnepségen dr. Bálint József, Kalo-
csa város polgármestere és Vincenzo 
Muratelli, Altino község polgármestere 
köszöntötték a megjelent vendégeket. 
Mindketten hálájukat fejezték ki képvi-
selő-testületük és városuk polgárai szá-
mára a létrejött kapcsolat támogatásá-
ért, majd köszönetet mondtak egymás-
nak a baráti vendéglátásért.

Az aláírást követően az ajándékok át-
adására került sor. Elsőként Vincenzo 
Muratelli adta át Altino dolgozó föld-
műveseket ábrázoló réztányérját, majd 
Sebastiano Scutti az altinoi paprikaszö-
vetség elnöke egy fából készült paprika-
törőt ajándékozott dr. Bálint Józsefnek, 
aki viszonzásul egy-egy porcelánból ké-
szült mozsárral kedveskedett Kalocsa 
városának nevében.
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Kirchheim unter Teck városa mű-
vészeti kiállítás rendezésére kérte 
fel a Kalocsai Kortárs Művészeti 
Klub művészeit. A Kornhausban 
rendezett kiállítás április 2-23-ig 
volt látogatható. A felkérés nagyon 
megtisztelő volt nemcsak a kalo-
csai alkotók, de városunk számára 
is, hiszen a művészeknek sokszor 
éveket kell várnia arra, hogy kiállí-
tás keretében bemutatkozhassanak 
a Kornhausban.

Nyertünk 
a CLLD-

pályázaton is

Az Értékeink Mentén TOP-
7.1.1-16-2017-00090 pályá-
zat keretében 250 millió fo-
rintot nyert városunk. 
A pályázatból 129,166 mil-

lió forint összegből szabad-
téri és fedett rekreációs-, kul-
turális-, és sportcélú közössé-
gi terek létrehozása, valamint 
minőségének javítása való-
sulhat meg. 
További 83,333 millió fo-

rint összegben helyi közössé-
gi kezdeményezések, progra-
mok, rendezvények lebonyo-
lítására, vállalkozói fórumok-
ra pályázhatnak majd a helyi 
egyesületek, vállalkozások és 
intézmények.

December 7-én került megren-
dezésre az Európai Mobilitási Hét 
záró konferenciája Budapesten. 
Ezen a napon kitüntették a leg-
szorgosabb szervező települése-
ket. A programban részt vevő 175 
helység közül 22-en vehettek át el-
ismerő oklevelet „kiemelkedő ön-
kormányzat” kategóriában, köztük 
városunk is.
A mobilitási hét célközönsége 

döntően a gyerekek voltak, hi-
szen már a legkisebbeknél is fon-
tos, hogy környezettudatosságra 
neveljük őket. A konferencián öt 
mintaprojektet mutattak be, ezzel 
is ösztönözve a résztvevő telepü-
léseket. A mobilitási hét kiemelt 
rendezvénye az Autómentes Nap, 

A Kalocsai Kortárs Művészeti 
Klub alkotóinak kiállítása

Elismerő oklevelet kapott  
önkormányzatunk az Európai  

Mobilitási Hét záró konferenciáján

melyet a Zöldfa utcai óvoda koor-
dinálásával s városunk óvodáinak 
közreműködésével minden évben 
megrendeznek nálunk is. Erre a 
rendezvényre a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium egyedi támogatást 
biztosít. 2017-ben a 175 település 
összesen 70 millió forintot kapott 
programjaik megvalósítására. Az 
idei év mottója a „Közös út, közös 
jövő” volt.
Az Európai Mobilitási Héthez ez 

évben Európa-szerte 2500 önkor-
mányzat csatlakozott. A kontinens 
legnagyobb környezetvédelmi-köz-
lekedési kampányában résztvevő 
50 ország közül Magyarország – 
Ausztria és Spanyolország mögött 
–  a harmadik helyen végzett.


