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Négy év eltelt a választási ciklusból. 
Volt, aki már most megítélte a munká-
mat, munkánkat. Azonban még közel 
egy év hátra van, és majd a választók 
teszik mérlegre, hogy mennyit végez-
tünk. Nem volt könnyű az indulás, az 
akkori csődközeli helyzetből visszahoz-
ni a költségvetés egyensúlyát, de fe-
gyelmezett gazdálkodással, kitartó 
munkával sikerült.  

„Ha kitérsz a problémák elől, soha 
nem lehetsz az, aki legyőzte őket.” 
mondják, s mi nem tértünk ki. Ha nem 
is mindig népszerű intézkedésekkel, de 
felszámoltuk a veszteséges cégeket, 
vagy mint most tesszük, cégfúzióval 
igyekszünk a megmaradtak gazdálko-
dását egyenesbe hozni. Nem ijedtünk 
meg azoktól a jóslatoktól, melyek az 
uniós, kormány és megyei támogatások 
elmaradását jósolták. Évről évre sike-

rült továbbvinni a város fejlődését, 
szép pályázatokat megvalósítani, mint 

ahogy hallhatták a közmeghallgatáson, 
és olvashatják most is ebben a tájékoz-
tató kiadványban.  

Eredményes évet tudhatunk magunk 

mögött. Stabil költségvetésünk, nőttek 
adóbevételeink, és a humán szolgálta-
tások fejlesztésére is sikerült jelentős 
pénzösszeget fordítanunk.  

Idén sem a problémákkal való szem-
benézés, a sok munka jelentette a leg-
nagyobb terhet, hanem amivel évek 
óta szembe kell néznünk, a politikai 
csatározás, az összefogás hiánya. Vi-
szont „Ha változtatni akarsz, ne a régi-
vel harcolj. Minden energiáddal az új 
építésén dolgozz.” Így születhettek 
meg azok a szép eredmények, melyek-
ről egy összefoglalót ebben a tájékozta-
tó kiadványban tárunk Önök elé. Ezt a 
mottót tűzzük ki erre az évre is, ami 
még a ciklusból hátra van.  

Hittel és minden energiánkkal dolgo-
zunk a város további fejlődéséért, önö-
kért a megválasztásunkkor tett eskünk-
höz híven, hogy stabil, jól gazdálkodó 
cégeket, stabil városi költségvetést és 
értékes elindított pályázatokat hagy-
junk az utánunk következőknek.  

Dr. Bálint 
József 

polgármester 

„Ha változtatni akarsz, ne a régivel harcolj. Minden energiáddal az új építésén dolgozz.” (Szókratész) 

Kedves kalocsaiak! 

2019 évben induló kivitelezések, ame-
lyeknek nagy része át fog húzódni 2020-
2021-re: 

Iparterület fejlesztése Kalocsán ez a 
laktanya területe, ennek 2020. szeptem-
berig kell kész lennie, ez 800 millió forint 
és 660 millió forint az építési költség 
ebből. Az Inkubátorház kialakítása Kalo-
csán szintén ezen a területen, 2020 no-
vemberéig kell elkészülni, a projekt össz-
költsége 220 millió forint és 193 millió 
forint az építési költsége. 

Óvodafejlesztés Kalocsán: 2020. janu-
ár a kivitelezés befejezésének időpontja, 
erre 400 millió forintot nyertünk, ebből 
359 millió lesz az építési költség. Az épí-
tőipari árak emelkedése miatt a 150 fős 
óvodát nem lehetett megpályázni csak 
75 főset, de tárgyalások folynak, hogy 

megszerezzük a hiányzó összeget és meg 
tudjuk valósítani az eredeti elképzelés 
szerinti 150 fős óvodát.  

Kalocsa város csapadékvíz-elvezető 
hálózatának fejlesztése: 2020. februárig 
kell elkészülnie, 200 millió forintot nyer-
tünk erre, az építési költség 181 millió. 

Szociális alapszolgáltatások fejleszté-
se: Kalocsán 2020. februárban kell kész 
lenni, erre 202 millió forintot nyertünk, 
az építési költség 181 millió. Ez a Malom 
utcai épület rekonstrukciója lesz, ott 
kerül elhelyezésre az alapellátó hálózat.  

Értékeink mentén című pályázatban 
250 millió forintot nyertünk. Ennek része 
a Damjanich utcai vízparti közösségi ház 
projekt, melynek 2020. szeptemberig 
kell kész lenni és várhatóan az építési 
költsége 75 millió forint lesz. 

A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusá-
nak komplex fejlesztése: 2019. novem-
berig kell elkészülni, ebbe konzorciumi 
tagként veszünk részt a Magyar Kajak- 
Kenu Szövetséggel, ennek az önkor-
mányzatra eső nyert összege 42 millió 
forint és ennyibe fog kerülni az építési 
költség is. 

Ifjúsági ház fejlesztési I. ütem: ez kap-
csolódik majd az óvoda építéshez, ezt 
2019 augusztusig el kell végezni. A pro-
jekt összköltsége 138 millió forint, ebből 
az építési költség 129 millió forint. JETA 
pályázatból és a Paks2 beruházáshoz 
kapcsolódó úgynevezett kerítésen kívüli 
forrásból a II. ütemet is megpályázzuk, 
így bízunk benne, hogy a 150 fős óvoda 
meg tud épülni. 

(Folytatás a 3.oldalon) 

2018. éviben fizikailag az alábbi projekteket zártuk le: 
JETA-146-2017 Kalocsa, Miskei út szakasza és a Róna utca közvilágítással történő ellátása: ez október 30-ig befejeződött 

az elszámolás megtörtént. A projekt összköltsége 24,9 millió volt, ebből az építési költség 19,9 millió forint. 
JETA-150-2017 Református parókia fejlesztése II. ütem: ez szintén október 30-ig befejeződött. A projekt összköltsége 15 

millió forint volt, ebből az építési költség 15 millió forint. 
Ovi Sport Pályázat – Zöldfa utcai óvodában multifunkciós pálya telepítése: június végén átadásra került. A projekt össz-

költsége 13 millió forint volt, és az építési költsége is 13 millió forint. 
EFOP-1.5.3-16-2017-00002 – Humán szolgáltatások fejlesztése: Érsekkertben történt térrendezés, csapadékvíz rende-

zés , és plusz közösségi tér kialakítása és egy kút fúrása történt. A programból 15 millió forintot fordítottunk erre. 
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Közutakkal, járdákkal, közterület ke-
zeléssel kapcsolatos feladatellátás ke-
retében elvégzett feladatok:  

- Kátyúzási munkálatok (kerékpár-
utak, közutak, csatorna szintre emelés) 
város közigazgatási területén 870 m2 
13.454.000 Ft 

- Gém utca burkolatjavítás Br. 
4.757.000 Ft  

- Vigadó sor, Tavasz utca burkolatjaví-
tás Br. 5.916.930 Ft 

- Temetőben közlekedési utak térkö-
vezése: 433 m2 

- Járdaalapozás (Kossuth Lajos u.): 
135 m2 

- Kerékpár tároló kihelyezése 
(Érsekkert, Öko Pont parkoló): 10 db 

- Járda felújítás, térkövezés (Zöldfa u. 
óvoda, Öko Pont parkoló, Csokonai 
óvoda): 141 m2 

- Beton járda készítése (Újvárosi óvo-
da, Bem apó utcai  szoc. otthon, Kunszt 
u. 8., Király Ilus 22-28., Verseny u. 15., 
Honvéd u., Remete u. 13., Bolt utca, 
Szérűskert u. 26., Szérűskert u. 30., 
Hajdú u. 13., Hajdú u. 15.): 415,9 m2 

- 48-as tér felújítási munkák Br.  
657.000Ft 

 
Közúti, forgalomtechnikai feladatel-

látás keretében elvégzett feladatok: 
- Testvérváros táblák tervezése, tele-

pítése (3 db, Br. 3.086. 000 Ft)  
- KRESZ táblák beszerzése: 430 db 

2.500.000 Ft. 
- Forgalomtechnikai eszköz (fekvő-

rendőr, forgalomtechnikai tükör, terlő-

kúp, mobil talp stb) beszerzése: 200 
db: 1.500.000 Ft 

- Utcanévtábla beszerzés: 333 db: 
3.000.000 Ft.  

- Kossuth Lajos utca – Kórház főbejá-
rat, kijelölt gyalogos átkelőhely meg-
tervezése és megvilágításának kivitele-
zése: 1 db 706.000 Ft 

- Burkolatfestés (kijelölt gyalogos át-
kelőhelyek) elkészítése: 475 m2,  
1.260.000 Ft 

- Paksi közi fénysorompó kialakítása 
(földmunkák) : 1.270.000 Ft 

 
Városi csapadékcsatorna-hálózat ke-

zelésének keretében elvégzett felada-
tok: 

- Zárt csapadék elvezető csatorna ké-
szítése (Zöldfa u. óvoda): 200-as cső 
kivezetése 200 fm 

- Árok tisztítás (Záportározó vasút): 
720 fm 

- Víznyelő aknák kézi tisztítása: 120 db 
- Zárt csatorna mosatás: Hunyadi ut-

ca, Selyem utca, 48-as utca, Magtár ut-
ca, Eszperantó utca, Újhelyi utca, Mó-
ricz Zsigmond utca, Martinovics utca, 
Kossuth Lajos utca, Hosszú Antal utca, 
Ortutay utca, Mikszáth Kálmán utca, 
Tulipán utca, Dózsa György utca, Petőfi 
Sándor utca 

 
Környezetvédelemmel kapcsolato-

san elvégzett feladatok:  
- Levegőtisztaságvédelmi mérés el-

végzése környezetvédelmi program 
szerint 3 db – Br. 1.143.000 Ft  

- Kártevő irtás (szívó-rágó kártevők 
elleni védekezés, lemosó permetezés 
és szúnyog gyérítés, valamint közterü-
leti rágcsáló irtás) Br. 1.420.000 Ft/év a 
város közigazgatási területén  

- Kerékpárutak mindkét oldalán 20-
20 cm-es szélességben történő gyom-
mentesítés 21,5 km hosszban, Br. 
980.000 Ft 

- Parlagfű mentesítés (Közút, H.S.A.): 
167.150 m2 

- Csajda kerti veszélyes fák kivágása 
és pótlása: 1.700.000 Ft 

- Érsekkerti veszélyes fák kivágása  Br. 
480.000 Ft 

- Malomszögi utca 12. szám hulladék 
felszámolása: Br. 750.000 Ft 

 
Közterület felügyelettel kapcsolato-

san elvégzett feladatok:  
- 2 db kamera telepítése új helyszínre 

(Csilás parkba); 1 kamera korszerűbbre 
cserélése (Kubikus park), meglévő ka-
merarendszer üzemeltetése) Br. 
890.000 Ft  

- Belső felügyeleti rendszer korszerű-
sítése (videó rögzítő és monitor beszer-
zése- Br. 840.000 Ft)  

- várható még meglévő kamerák cse-
réje több helyszínen (Pataji út, Bátyai 
út, Negyveni út, Buszmegálló, Búzapiac 
tér), valamint 1 db új kamera telepítése 
a Foktői úti sétányhoz) Br. 1.000.000 Ft  

- 2019-ben tervezett a kamerarend-
szer további bővítése 2 új helyszínre 
(Városház utca, Csilás park), keret függ-
vényében további korszerűsítés meglé-
vő hálózaton.  

- közterület gyommentesítő karban-
tartásának elvégzése (Honvéd utca, 
Tartsay utca, Hősök útja, Hosszú Antal 
utca)  

- Közterületen lévő kóbor ebek befo-
gása  

- Illegális hulladéklerakók felmérése 
és felszámolása (Gödrök köze, Kertek-
alja sor) Br. 700.000 Ft 

 
Jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatos 

előkészítési –tervezési feladatok:  
- Gyümölcs utcai közvilágítási hálózat 

tervezése, kiviteli terv (Br. 381.000 Ft)  
- Tóth Mike utca padkaburkolás 

(Kertvárosi iskola parkoló felület) ter-
vezése Br. 381.000 Ft 

2018. évben elvégzett városüzemeltetési feladatok 

2018 
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Augusztus 20-án, a Városházán reg-
gel fél 9-kor kezdődött ünnepi képvi-
selő-testületi ülés keretében adták át 
a városi kitüntető díjakat, melyeket az 
önkormányzat 2013-ban alapított.  

Dr. Bálint József köszöntő szavai után 
a Kalocsa Kulturális Központ és Könyv-
tár munkatársai: Szűcs Beáta, Fekete 
István és Miskolczi György zenés műso-
ra következett, majd a laudációk el-
hangzása után átadták a kitüntetése-
ket. 

„Kalocsa Város Polgármesterének 
Kitüntető Díját” idén Süli János paksi 
bővítésért felelős tárca nélküli minisz-

ter kapja a város fejlesztésében végzett 
együttműködő munkájáért. (Miniszter 
úr más irányú elfoglaltságai miatt a díjat 
a Paprikafesztivál alkalmával vette át.) 

A szakmai díjakat 2018-ban a követ-
kezők kapták: 

„Kalocsa Város Ifjúságának Nevelésé-
ért – Dreisziger Ferenc Díj” a városi 
oktató-nevelő munkában elért példa-
mutató teljesítményért dr. Bóta Zol-
tánné óvónő. 

„Kalocsa Város Népművészetéért – 
Király Ilus Díj” népművészeti munkáért, 
a város népművészeti hagyományainak 
ápolásáért dr. Kálóczi Norbert. 

„Kalocsa Város Művészetéért – 
Haynald Lajos Díj” a művészeti és pe-
dagógiai munkájáért Haskóné Apagyi 
Judit zenetanár. 

„Kalocsa Város Közművelődéséért – 

Cziráki Imre Díj” sok évtizedes kultúrát 
ápoló tevékenységéért Kalocsa Kama-
rakórus. 

„Kalocsa Város Közszolgálatáért – 
Bozsó Ferenc Díj” a városi beruházá-
sokban végzett kiemelkedő munkájáért 
Kiss Erzsébet fejlesztési csoportvezető.  

„Kalocsa Város Egészségügyéért – Ilk 
Viktor Díj” több évtizedes lelkiismere-
tes gyógyító tevékenységéért dr. Palás-
thy József ny. főorvos. 

„Kalocsa Város Gazdaságáért – Vidats 
István Díj” a kalocsai paprika hírnevé-
nek megőrzéséért Németh József, a 
Kalocsai Fűszerpaprika Zrt.  vezérigaz-
gatója. 

„Kalocsa Város Sportjáért – Vatai 
László Díj” a kalocsai sportélet több 
évtizedes szervezéséért Szűcs László 
tanár. 

„Kalocsa Város Szociális Munkáért 
Díj” a szociális munkában végzett ered-
ményes tevékenységéért Rumi László 
intézményvezető. 

„Kalocsa Város Ifjúsági Díja” a város 
ifjúságáért végzett kiemelkedő munká-
jáért Mezey Gabriella köztisztviselő. 

A rendezvény végén a gratulációk és 
a pezsgőbontás előtt a kitüntetett Kalo-
csa Kamarakórus kis előadással lepte 
meg a jelenlévőket. 

Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából 

 2018 

Új kisteherautó segíti a 
munkát 

A 2018. évi járási Start munkaprog-
ram keretében került beszerzésre 3 
millió 122 ezer forint plusz áfa beke-
rülési költséggel a Közmunka Irodá-

hoz a munkaügyi kirendeltség enge-
délyével egy Dacia Docker kétszemé-
lyes multifunkciós kisteherautó Szek-
szárdról, a Nyitrai Autóháztól.  

Az autó októberben érkezett, meg-
könnyíti a közmunkához szükséges 
kisebb mennyiségű anyagok, eszkö-
zök szállítását, de az ügyintézésben is 
sokat segít az ott dolgozó kollégák-
nak.  

(Folytatás az 1.oldalról) 
Festészet és kreativitás – a Zsinagóga 

fejlesztésére 60 milliót nyertünk, ebből 
29 millió lesz az építési költség. Új kiállí-
tótér kialakítása lesz a karzaton, illetve 
az emeleti részen. Így tudunk helyet 
biztosítani egy városi képzőművészeti 
anyagokból álló állandó kiállításnak. 
2019. júniusig kell befejezni. 

Hunyadi u. közösségi ház fejlesztése: 
2020. júniusig kell befejezni, 20 milliót 
nyertünk erre, melyből 17 millió az épí-
tési költség, lift és a tetőtérben új kö-
zösségi tér kialakítása fog megvalósulni. 

Ovi Sport Pályázat – Csokonai óvodá-
ban multifunkciós pálya telepítése, vala-
mit műfű karbantartó eszköz beszerzé-
sére, ezt 2019. októberig kell megvalósí-
tani, a projekt összköltsége 16 millió, 
ebből az építési költség 15 millió.  

Január közepén kaptuk az értesítést, 
hogy pályázatunk nyert! 

Beadott, elbírálás alatt álló fejleszté-
sek, melyek 2019-ben megkezdődhet-
nek, ezek a következők:  

Bölcsőde fejlesztési program: a pályá-
zat be van adva, 2020. júniusig kell meg-
valósítani. A projekt összköltsége 50 
millió, ebből az építési költség 45 millió. 

Ezek az elkövetkező év-évek fejlesztési 
programjai, ezekben nincsenek benne a 
humán pályázatok. 
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Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
2017-ben pályázatot írt ki „Nemzeti Ovi
-Sport Program” néven, melynek kere-
tében pályázatot lehetett benyújtani 
sportpálya telepítés, eszköz beszerzés, 
képzés, rendezvény, és program meg-
valósításra. 

Kalocsa Város Önkormányzata 2017 
márciusában döntött arról, hogy a 
Zöldfa utcai óvodában egy mini multi-
funkciós pálya megvalósítására pályá-
zatot nyújtson be e program kereté-
ben. 

2017. december 5-én érkezett a visz-
szajelzés, hogy városunk pályázata a 
kedvezményezettek közé került. 

A projekt fizikai megvalósítása 2018 
nyarán történt, amikor a Zöldfa utcai 
óvoda udvarán telepítésre került egy 
több mint 12 millió forint bekerülési 
költségű multifunkciós műfüves sport-
pálya, melyhez Kalocsa Város Önkor-
mányzata 3,8 millió forint önerőt bizto-
sított. 

A pályához tartozó eszközkészlet is 
átadásra került, továbbá megtörtént az 
óvónők képzése is, mely a pályázat 
szerves részét képezte, így biztosítva a 
sport program megvalósulását. 

A pálya mérete: 6x12 méter, a burko-
lata műfű. 

Acél váz szerkezettel van körbekerít-
ve (oldalt és felül is), melyet oldalt ré-

tegelt lemez palánk borít, a tetején pe-
dig műanyag labdafogó hálóval van be-
vonva, mely UV-szűrős, ezért lehetősé-
get ad a nyári melegben is a használat-
ra. A pálya különféle labdajátékok mel-
lett (foci, kézilabda, kosárlabda, röplab-
da, tenisz, tollaslabda) lehetőséget biz-
tosít a pályázat keretében beszerzésre 
került eszközök használatával különféle 
játékos mozgásformák elsajátításához 
is. 

Az országban ez volt a 306. pálya, 
amit átadtak, megyében a nyolcadik, 
Kalocsán az első.  

Egy 2019. január 11-én érkezett email 
szerint azonban 2019-ben a Csokonai 
utcai óvoda udvarán is felépülhet egy 
hasonló, ugyanis a város ismét sikerrel 
szerepelt az Ovi-Sport Alapítvány pá-
lyázatán. 

Multifunkciós műfüves sportpálya a Zöldfa utcai ovi udvarán 

2018 

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány pályázati rendszerében 
2017-ben sikerült közvilágítás-hálózat 
bővítési-fejlesztési támogatást nyerni. 

A támogatási szerződés során elkészül-
tek a kiviteli tervdokumentációk, a 
tényleges munka azonban csak 2018 
őszén kezdődött el. A Perfect-Phone 
Kft. kivitelezésében készült el a fejlesz-
tés, 2018. október 26-án történt meg a 
műszaki átadás. 

A Miskei útnak a Liget utca és a Róna 
utca közötti, közvilágítási hálózattal ki 
nem épített szakaszán, illetve a Róna 

utcának a Miskei úttól az Anda Present 
bejáratáig kiépült a közvilágítási háló-
zata, kandeláberekkel, földkábeles 
elektromos energia ellátással az utca 
egyik oldalán. A szakaszon huszonhét 
kandeláber, Emika által gyártott 
Emimoon típusú ledes lámpatesttel 
került kiépítésre. A pályázat 80 százalé-

kos intenzitású, a teljes bekerülési költ-
ség 24.904.852 Ft, ebből közel 20 milli-
ót a JETA, a többit pedig az önerőre az 
RHK Kft. biztosította.  

Üzemeltetésük, mint a város többi 
fényforrásáé az NKM Zrt. által történik.  

Miskei út-Róna utca közvilágításának kiépítése 

A pályázaton  
15 ezer eurót nyert a város 

Tizenötezer eurót, azaz közel négy 
és félmillió forintot nyert városunk a 
Wifi4EU pályázaton, wifi-beren-
dezésekre és wifi-hozzáférési pontok 
létrehozására, mellyel a felhasználók 
számára ingyenes internetkapcsolatot 
tudnak kiépíteni a helyi közösségi élet 
színterein: akár épületekben (pl. 
könyvtár, művelődési ház, stb.), akár 
köztereken.  

Az ingyenes wifi hotspotok kiépíté-
sére kiírt pályázatot az Európai Unió 
támogatja, 100 százalékos támogatási 
intenzitású. A város tavaly november-
ben adta be a pályázatot, melyen si-
kerrel szerepeltünk, már aláírt támo-
gatási szerződéssel is rendelkezünk. 

Jelenleg a konkrét helyek felmérése 
folyik. A felmérés eredménye a képvi-
selő-testület elé kerül, ők fogják jóvá-
hagyni a végleges telepítési pontokat, 
melyek száma a helyszíntől függően 
10 és 15 között lehetséges. A kiépítés 
tavasz végén, nyár elején fog megva-
lósulni. 

A WiFi4EU-hálózatok ingyenesek és 
reklámmentesek lesznek, és használa-
tukhoz a felhasználóknak nem kell 
megadniuk a személyes adataikat.  
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Az úgynevezett „Kátyúzási alap”-ból 
sikerült több útszakaszt is felújítani az 
önkormányzatnak. A belterületi utakra 
vonatkozó pályázat hiányában alterna-
tívát kellett találni az utak állagánk 
megőrzésére. 

A belterületi úthálózat az utóbbi 10-
15 évben fel lett újítva, de annak kar-
bantartása komoly összegeket emész-
tene fel, ezért olyan technológiát pró-
báltunk felkutatni, ami megállítja az 
utak állagának további romlását. A 
Kalocsán most kipróbált módszer az 
országban nem új, több helyütt pozití-
van nyilatkoztak már az eredményeiről. 
A kifejlesztett technológia elsősorban 

kisebb forgalmú belterületi utak pálya-
fenntartásához használatos. Az aktuális 

pályaszerkezet felülről kap egy záróré-
teget, ami nem károsodik tovább, azál-

tal, hogy a víz nem mállasztja annak 
alapját, ez akár 5-10 évvel is megnövel-
ve a lezárt felület élettartamát.  

Három utcában alkalmaztuk ezt a 
technológiát, két betonburkolatúban, a 
Gém, illetve a Tavasz utca egy szaka-
szán, valamint a Vigadó soron, a Vajas 
part mentén. A Tavasz utca bruttó 2,2 
millió, a Vigadó sor 5,9 millió, míg a 
Gém utca 4,7 millió forintjába került 
így az önkormányzatnak, ez aszfaltbur-
kolatból egy utca felújításához sem lett 
volna elegendő.  

Kátyúzás helyett útfelújítás három utcában 

 2018 

Kormányhatározat a Kalocsa nyugati elkerülő útról 
A Magyar közlönyben megjelent a Kormányhatározat a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, 

valamint vasúti felújítások és fejlesztések megvalósításáról. A projekt keretében többek között megújul az 51-es főút Kalo-
csától a dusnoki körforgóig, a Dunapataj Foktő közötti útszakasz, valamint a Kalocsa nyugati elkerülő út is. Ez újabb fejlő-
dést jelenthet a térség gazdasági fejlődésében, a lakosság, a munkavállalók könnyebben tudják elérni mind a regionális, 
mind az országos közúthálózatot, s ha a híd is megépül, akkor környékünknek is lehetősége lesz bekapcsolódni a Paks2 épí-
tési beruházásba.  

Fénysorompó kiépítés a  
Paksi közi vasúti átjárónál 

A Paksi közi vasúti átjáró fényso-
rompóval való kiépítéséhez megkez-
dődtek a munkálatok a MÁV Zrt., a 
Glencore és Kalocsa város önkor-
mányzata konzorciumi megállapodá-
sának értelmében. 

A kiépítés költségeit egyharmad-
kétharmad arányban a Glencore és a 
MÁV viseli, a város feladata az ügy-
ben a tereprendezés, burkolat-
helyreállítás, közlekedési táblák kihe-
lyezése és a növényzet kiirtása az 
átjáró körül. 

A kábelek 2018 decemberében le-
fektetésre kerültek, a város a rá bí-
zott feladatokat elvégezte, remélhe-
tőleg a MÁV márciusig befejezi a 
munkákat.  

Kalocsa Város Önkormányzata két 
nyertes uniós pályázat révén közel egy-
milliárd forintos támogatásban része-
sült. Mindkét pályázat 100 százalékos 
támogatottságú: egy iparterület fejlesz-
tés és egy inkubátorház létrehozása. 
Mindkét pályázatra az önkormányzat-
nak már megkötött támogatási szerző-
dése van.  

A beruház elindításához bizonyos 
módosítások is szükségessé váltak, hi-
szen ezek megvalósítása az Önkor-
mányzat és a Magyar Állam között lét-
rejött területcserének köszönhetően 
valósulhat meg. Ez a jelenleg lezárt, 
használaton kívüli, a Foktői úti honvéd-
ségi laktanya területéből közel 3 és fél 
hektáros területen fog megvalósulni, 
melynek a bejárata a Paksi közzel szem-
ben van. A testület kiemelt fejlesztési 

beruházássá nyilvánította a fejlesztést, 
a településrendezési terv módosítása is 
megtörtént. 

Május 28-án történt a terület 
„tényleges birtokbavétele”. Dr. Bálint 
József polgármester Boromisza Viktor 
műszaki osztályvezetővel és a projekt-
ben részt vevő munkatársakkal bejár-
ták a területet, hogy tudják tervezni a 
soron következő munkálatokat.  

Iparterület fejlesztés, inkubátorház 
a volt laktanya területén 

Húsvétra és karácsonyra támogatás a 65 év feletti lakosoknak 
A Város Önkormányzata 2018-ban is a testületi döntés értelmében a város 65 év 
feletti lakosait támogatásban részesítette. Húsvétra 2000 Ft-ot, karácsonyra 3000 
Ft-ot juttattunk el részükre. Ez az összeg nem oldja meg a gondokat, de egy kis 
hozzájárulás volt az ünnepek előtti kiadásokhoz, és jelzés, hogy gondolunk rájuk.  
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A 150 éves kúlai Népkör  
jubileumi  

rendezvénysorozata 
Április 13-15. között vajdasági test-

vérvárosunkban, Kúlán a kúlai Népkör 
Magyar Művelődési Központ Vajdaság 
legrégebbi kulturális intézménye fenn-
állásának 150. évfordulóját ünnepelte. 
Másfélszáz éves fennállása alatt a ma-
gyar kultúra elkötelezett őrzője volt, 
2012-ben átvehették tevékenységük 
elismeréseként a Külhoni Magyarság-
ért Díjat a Parlamentben. 

A jubileum alkalmából a rendezvény-
sorozaton városunk delegációja, vala-
mint két művészeti egyesülete is meg-
jelent, hogy együtt ünnepeljen velük. 

Valka Károly kúlai alpolgármester és 
a Népkör alelnöke a kör történetére 
visszatekintve elmondta, hogy a máso-
dik otthonukat jelenti a kúlaiaknak a 

Népkör, mely 1868. február 2-án, az 
akkor többségiben magyarlakta Kúla 
település plébánosa, Szakácsy Sándor 
kezdeményezésére alakult meg. Ma a 
Népkör Magyar Művelődési Központ 
nevet viseli és 150 aktív tagot számlál. 
Az értékek megőrzését nevezte a kul-
turális egyesület legfontosabb felada-
tának. 

A háromnapos hétvégi jubileumi ren-
dezvény dr. Bábel Balázs kalocsai érsek 
által celebrált szentmisével kezdődött, 
de a programok sorában kiállítások, 
könyvbemutatók, folklórműsor és 
táncház, ünnepi közgyűlés, kórustalál-
kozó és színielőadás is helyet kapott. 

A rendezvénysorozaton fellépett a 
Piros Rózsa Néptáncegyüttes és a Kalo-
csa Kamarakórus.  

Partnerkapcsolatok 

2018 

Kalocsa delegációja az 
altinoi paprikafesztiválon 
2017-ben kötött testvérvárosi szerző-

dést Kalocsa és az olaszországi Altino. 
Azóta rendszeresek a találkozások. A 
partnerkapcsolat a települések paprika-
termesztési hagyományainak megisme-
rése mentén indult, azonban egymás 
kulturális és népművészeti értékeinek 
felfedezése is fontos cél, mint ahogyan 
az is, hogy a két város fiataljai megis-
merhessék egymást, valamint hogy 
sportegyesületek, civil szervezetek, vál-
lalkozások között együttműködés ala-
kulhasson ki. 

A baráti kapcsolat elmélyítése augusz-
tus utolsó hétvégéjén az altinoi paprika-
fesztiválon folytatódott, ahova váro-
sunk delegációját is meghívták. Polgár-
mester úr és felesége, valamint hat kép-
viselő tolmáccsal érkezett az olasz vá-
rosba, nemcsak nézőként és VIP-ven-
dégként, hanem hogy a magyar ízekből 
is kóstolót adjanak a fesztiválon, ugyanis 
az idei évben felkértek minket, hogy 
készítsünk speciális magyar ételt is. 

A fesztivál péntek és szombat éjszaka 

volt, ahol a 8 várkerület főzött három 
fogásos menüt (előétel, főétel és desz-
szert), természetesen mindenben kel-
lett lennie paprikának. Mindkét nap 
ugyanazt a menüsort készítették. 

Péntek este főzött a kalocsai csapat 
gulyáslevest, ami nagy sikert aratott. Az 

eredményhirdetésre szombat éjszaka 
került sor.  

Természetesen ez az utazás sem csak 
a fesztiválról szólt, hanem a testvérvá-
rosi kapcsolat további mélyítéséről is, 
mely az iskolák, civil egyesületek között 
valósulhat majd meg. Jutott még idő 
arra is, hogy a város delegációja meg-
nézze az altinoi paprikaföldeket, hogyan 
fűzik ott a paprikát, illetve a helyi gaszt-
ronómia jellegzetességeiből, finomsága-
iból is ízelítőt kaptak a kirándulás alatt.  

Testvérvárosi majális – 
több mint százan érkeztek 
Kalocsa testvérvárosaiból 

 
A tematikus majálisok sorát folytatta a 

szervező Kalocsa Kulturális Központ: az 
Európa a polgárokért nevű pályázaton – 
melynek célja, hogy találkozási alkalmat 
teremtsen ne csak a városok vezetői 
között, hanem a polgárok széles rétegei 
számára – 25 ezer eurót nyert a testvér-
városi találkozóra. 

Itt volt Kirchheim unter Teck, Székely-
keresztúr, Kúla, Altino küldöttsége, és 
még két olyan városból is érkezett dele-
gáció, akik ugyan még nem testvérváro-
saink, de történt már némi kapcsolatfel-
vétel. Az egyik a csehországi Nimburg, 
akik már vendégeskedtek a Duna menti 
Folklórfesztiválon, és egy miniküldött-
ség – polgármester, alpolgármester – a 
szlovákiai Nagyidáról is érkezett. 

Ismerkedési est Meszesen, majd más-
nap, május 30-án a Kalocsai Színházban 
egy konferencia volt, melyen az unió 
alapkérdései kerülnek szóba, valamint a 
’68-as Prágai Tavasszal kapcsolatban 
hangzott el két előadás. Utána bemu-

tatkoztak a testvérvárosi küldöttségek 
vetítéssel, prezentációkkal. Volt város-
nézés és kiállítás kalocsai kézimunkák-
ból, majd a Fazekas Alkotóházba láto-
gattak, utána az Érsekkertben elültették 
a testvérvárosok fáját az összes delegá-
ció jelenlétében. Este a Platánban tánc-
ház volt, ahol Szalonna és bandája húz-
ta a talpalávalót. 

Május elsején néptáncosaink és a 
testvérvárosok küldöttségei az Érsek-
kertben a szökőkútnál körbetáncolták a 
májusfát, közös éneklés volt, majd tré-
fás sportversenyek, bemutatkozó műso-
rok, koncertek, esti bál színesítették a 
2018-as majálist. 
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Ünnepi hétvége  
német testvérvárosunkban 
Nemzetközi találkozón vett részt Kalo-

csa küldöttsége Kirchheim unter Teck-
ben május második hétvégéjén. Tizenöt 
fős önkormányzati delegáció dr. Bálint 
József polgármester vezetésével, vala-
mint a Kalocsa Kamarakórus, sportolók 
és táncosok vettek részt azon a nagysza-
bású rendezvényen, mely az „Európát 
éljük! Ünnepi hétvége a testvérvárosok-
kal 2018” címet viselte, és amelybe 
nemcsak Kalocsa, hanem Kirchheim 
többi testvérvárosa is bekapcsolódott. 

A gazdag program keretében ismét 
sétát tehettek a városban, megtekin-
tették a város négy különböző részén a 

menekültek és a rászoruló emberek 
részére épülő társasházakat, valamint 
ennek kapcsán megismerkedhettek a 
helyi integrációs programmal. Majd 
beülhettek az újonnan épült alternatív 
iskola, a Campus Rauner padjaiba, ahol 
a diákok nem osztályzatot kapnak, ha-
nem teljesítményértékelés van. 

A testvérvárosok hétvégéje hivatalos 
programjában fellépett a Piros Rózsa 
Táncegyüttes és a Kalocsa Kamarakórus. 

Az ünnepi program részeként ismét 
megerősítettük (a többi testvérvárossal 
együtt) az 1990. május 5-én létrejött 
partnerkapcsolatunkat, és egy „Európa-
fát” is elültettek a küldöttségek a talál-
kozó emlékére. 

 2018 

Kalocsa és Kúla meg-
erősítette együttműködési  

megállapodását 
Szép mozzanata volt a 2018-as városi 

augusztus 20-i ünnepségnek a kenyér-
szentelés előtt az országzászlónál Kalo-

csa és Kúla közötti együttműködési 
megállapodás megerősítése. Mint 
ahogy a búza és a belőle készült kenyér 
az élet, a megújulás jelképe, úgy adhat 
új életet, új tartalmat és új erőt  a kö-
zösen nyert pályázat a két település 
partnerségének, barátságának.  

Partnerkapcsolatok 

Partneri kapcsolatok  
fejlesztésére 65 millió 

Kalocsa és testvérvárosa, Kúla pályá-
zatot nyújtott be az Interreg-IPA, határ
-menti együttműködés Magyarország 
– Szerbia 2017-2020 című program 
keretében, melyen sikerrel szerepelt, 
és jelentős, 209.310 eurós (több mint 
65 millió forint) támogatást nyert a 
partneri kapcsolatok fejlesztésére. A 
forrásból főleg kulturális rendezvé-
nyek, a humánerőforrás fejlesztését 
célzó programok valósulhatnak meg.  

Nyári diáktábor, kórusok és néptán-

cosok találkozója, kenutúra, motoros 
egyesületek találkozója – mind-mind a 
program része. 

Azonban a gazdasági együttműködés 
fejlesztését is célul tűzték, mindkét 
város rendez workshopokat, paprika-

termesztők találkozását, termékbemu-
tatókat, és szó van közös termékfej-
lesztésről, közös kiadványok elkészíté-
séről, amelyek magyarul, szerbül és 
angolul fognak megjelenni a turisztikai 
együttműködés fejlesztésére.  

Kínai oktatási küldöttség 
Kalocsán 

Kína 1 millió 200 ezer lakosú Baiyin 
városából érkezett magas rangú okta-
tási küldöttség Kalocsára.  

A küldöttség tagjai voltak: Zhang 
Mingx, a város vezetésének főtitkára; 
Ren Wengui, az Oktatási Hivatal főigaz-
gatója; Chen Xianxian, az Ipari Iskola 
elnöke; Ge Wenlin, Baizhong Városi 
Szakközépiskola elnöke; Li Zhuo a 
Gansu Szén Ipari Műszaki Iskola elnöke 
és Niu Kemin, a Huining megyei szak-
képzési központ iskolájának elnöke. 

Érdeklődtek a magyar képzések iránt, 
az általános iskolai, középiskolai, de 

különösen a szakképzés iránt. A Dózsa 
igazgatójával, Fekete Antallal és a gim-
názium igazgatója, Perity Lajos bevoná-
sával tájékoztattuk őket. Külön érdek-

lődtek még a mezőgazdasági képzés 
iránt is.  

A városházi beszélgetést követően a 
BSZC Kalocsai Dózsa György Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
mában tettek látogatást, ahol Fekete 
Antal igazgató adott tájékoztatást az 
iskolában folyó oktatásról, a szakirá-
nyokról, megnézték a jól felszerelt tan-
műhelyeket.  

A delegáció tagjai kifejezték, hogy 
szeretnék, ha a későbbiekben kapcso-
lat alakulna ki az oktatási központok 
között.  
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A Humán szolgáltatások fejlesztése 
pályázat keretében az Érsekkert fejlesz-
tése tovább folytatódott. Két területen 

is történt térkövezés, 3500 négyzetmé-
ter felület gyepesítése megtörtént ön-
tözőrendszer beépítésével, kialakításra 
került egy kútakna és kiépült a hozzá 

vezető villamoshálózat. A Platán ren-
dezvényközpont mellett pedig szabad-
téri fitneszeszközök is kihelyezésre ke-
rültek. 15 millió forintot nyertünk erre. 

A munkákat helyi vállalkozók végez-
ték.  

Folytatódott az Érsekkert fejlesztése 

2018 

Impresszum 
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www.kalocsa.hu 
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Nyomda: Dodoprint Nyomda Kft. 
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November elején az új Kalocsa–Paks Duna-híd és kapcsolódó létesítményei projekt 
tervei környezetvédelmi engedélyt kaptak! A többi terv értékelése,  

az engedélyezési tervek tervtárgyalása folyik. Reméljük, a híd megépítése jelentős 
fejlődést hoz városunknak. 

Megvan a híd környezetvédelmi engedélye! 

Hetven kisgyermek  
karácsonya vált szebbé a  

Mosolygömb segítségével 
 
Az adománygyűjtő gömb november 

26-án indult útjára a Városházáról, és 
advent 3. vasárnapján, a sétálóutcai 
gyertyagyújtáson ért véget vándorlá-
sa. Immár ötödik éve gyűjt a város 
hátrányos helyzetű gyermekek kará-
csonyi ajándékára adományokat a 
Mosolygömbbe. 

Az akció Madainé Szilágyi Anita öt-
lete nyomán indult, naponta más és 
más helyszín fogadta be a gömböt, 
vasárnaponként pedig a sétálóutcai 
gyertyagyújtásokon állomásozott.  

A „Csaljunk egy mosolyt a gyerme-
kek arcára!” jelmondatú akció urnájá-
ban 462.985 forint gyűlt össze, mely-
ből a polgármesteri hivatal dolgozói 
vásárolták meg a játékokat, csoma-
golták be névre szólóan és helyezték 
el a városházi karácsonyfa alá. 

December 23-án délután 3-kor ke-
rült sor aztán az ünnepségre, melyen 
hetven kisgyermeknek adták át az 
ajándékokat szép karácsonyi műsor 
keretében.  

XXIX. Kalocsai Paprikafesztivál 
Ismét több tízezer ember részvételével 

zajlott Kalocsa legnagyobb fesztiválrendez-
vénye. A kétnapos Paprikafesztivál a meg-
szokott forgatókönyv szerint zajlott, szent-
mise és kiállítások, Paprika-futás és emlék-
tábla koszorúzás, koncertek és díjátadá-
sok, néptánc és paprikalovag-avatás, faül-
tetés és kirakodóvásár, főzőversenyek. 

Kalocsa városa kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a rendelkezésre álló eszkö-
zökkel segítse a paprikatermesztést, valamint 
piros aranyunk hírnevének öregbítését. Ezt 
szolgálja ez a fesztivál is, ahol nemcsak a pap-
rikás ételek gasztronómiai kavalkádjával ta-
lálkozhat a hozzánk látogató, hanem ízelítőt 
kaphat a paprikához kapcsolódó népművé-
szeti örökségből, népművészetünkből a szín-
pompás viselet, a kalocsai népzene és nép-
tánc bemutatásán keresztül.  

 

 


