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Névjegy
Kiss István nyugdíjas rajztanár 1945-
ben, a Vízöntő csillagjegyben született
Dunapatajon. Általános iskoláit szülő-
falujában végezte, majd Kalocsán
érettségizett a Szent István Gimnázi-
umban. A Bajai Tanítóképző Főisko-
lán tanítói, utána Szegeden a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola hallgató-
jaként, magyar-rajz szakos diplomát
szerzett. Rajzképességét a pécsi Janus
Pannonius Egyetem rajzszakán,
posztgraduális képzésen fejlesztette
tovább. Nyugdíjazásáig a kalocsai Bel-
városi Általános Iskola és a Hétszín-

virág Művészeti Iskola rajztanára. Első
önálló kiállítása 1975-ben volt, azóta
89 egyéni és közös kiállításon vett
részt külföldön és Magyarországon.
2005-ben a Bács-Kiskun megyei Köz-
gyűlés, érdemes és eredményes mun-
kássága elismeréseként, a Bács-Kiskun
megye Ifjúságának Neveléséért Díjjal
jutalmazza.
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A hónap képe
Farkas Zoltán(Soma)  Hazafelé

Kolozsváron születtem, ott jártam iskolába
és ott kuporodtam be filmet hívni a sötét-
kamrába is – vallja a fiatal kiváló fotós ma-
gáról. A Dunatáj Fotókör és a budapesti
Prizma Kör tagja. Javarészt fekete-fehér ké-
peket készít és a finom fények mestere. Al-
kotásai között országos kiállításon több
díjazott is található. Az itt bemutatott kép Er-
délyben Zsobokon készült egy késő délutáni
júliusi napon. A nagy átfogású képen látha-
tóan a társzekér két emberrel hazafelé baktat,
aki közül a vendégoldalon ülő belenéz az op-
tikába, s nevetve köti meg közvetett barátsá-
gát az őt fényképezővel. Az életkép
szabatosan sugallja a szűk erdélyi út és táj,
benne az ember még benzingőztől mentes
poroszkálását hazafelé.

1. Viczay Lajos kérdezi: Mi lenne a
három kívánsága, ha teljesítené egy
jó tündér?

„Lelkem ne szakállasodjon meg!”
„Melegen süsse az arcomat a nap!”
Hosszú, boldog élet, gyors halál.
2. Kedvenc színe? Kék.
3. Kedvenc könyve? Sütő András: Csillag

a máglyán
4. Mit csinál szívesen szabadidejében?

Szeretek a természetben kószálni, gyönyör-
ködni annak szépségében.

5. Milyen zenét hallgat szívesen, ked-
venc zeneszáma? Bármilyen zenét öröm-
mel hallgatok, mert a zene a lélek üzenete és
én ezt figyelem benne. A legszívesebben
azonban Vivaldi: Négy évszak című kom-
pozícióját hallgatom.

6. Első szerelmének keresztneve? Erzsé-
bet. Ő egy általános iskolai 7. osztályos osz-
tálytársam volt, aki sajnos már nem él. Azt
pedig, hogy ki lesz az utolsó, még nem
tudom.

7. Mit tart a legfontosabb emberi erény-
nek? Igazmondás.

8. Melyik a legrosszabb emberi tulaj-
donság? Számomra ebből kettő egyforma
létezik: irigység és hazugság.

9. Mire emlékszik vissza szívesen? A
szerelmeimre, a jó barátaimra és gyerme-
keim születésére.

10. Mit szeretne elfelejteni? Semmit sem
szeretnék elfelejteni, mert az élet a sötétség és
a világosság állandó harca, de a fény előbb

vagy utóbb, mindig legyőzi a sötétséget.
Győzni pedig felemelő érzés.

11. Kedvenc étele? Gulyásleves.
12. Kedvenc itala? Pálinka, bor, sör. A mér-

tékletesség azonban, mint sok helyen az
életben, ebben az esetben is a fő szempont.

13. Kinek adja tovább a stafétát? Kovács
László fazekasmester barátomnak.

13+1. Mit kérdez meg tőle? Számodra
miért okoz örömet a mesterséged?

Kitörünk, vagy betörünk?
Ha leendő gazdasági beruházóként végignézzük Európa tér-
képét, kevés ideálisabb helyet találunk, mint Kalocsa. Mellet-
tünk folyik Európa egyik legnagyobb vízi közlekedési útja,
rendelkezünk vasúttal, az ország közepét átszelő főúttal és Eu-
rópában is jelentős méretű repülőtérrel. Kívülállóként azt hi-
hetnénk, a környék polgármesterei, egymással összefogva
lobbiznak a térség új munkahelyeiért. Akik azonban ismerik a
hétköznapi valóságot, tudják,
hogy soha nem látott magassá-
gokba szökött a munkanélküli-
ségi ráta, hogy a környező falvak
munkaképes korú lakosságának
nagy része minimálbérért, feke-
tén dolgoztatva vagy szociális se-
gélyből él egyik napról a másikra.
Akinek nincs családi és baráti
kapcsolata valamelyik még mű-
ködő üzem vezetőjével vagy va-
lamelyik önkormányzat
polgármesterével, annak szinte
semmi esélye sincs bejelentett
dolgozóként a környéken munkát találni. A diplomások kis
része a helyi iskolákban és a börtönben korlátozott létszámban
még jelen van, ám eltűnt a környék műszaki értelmisége és fia-
talsága. A térség polgármestereinek túlnyomó része nem tekinti
kiemelt feladatának a munkahelyteremtés elősegítését, mert nem
írja elő számukra az önkormányzati törvény. A feladat nélkül
kiosztott szociális és egyéb segélyek leszoktatják a munkáról
azok élvezőit és bosszantják a minimálbérért dolgozókat. A tér-
ség jövője, kitörési pontja azonban nem lehet más, mint új mun-
kahelyek teremtése, beruházók idecsábítása a Duna-partjára.
Ehhez azonban olyan polgármesterekre lesz szükség, akik nem
csupán kötelezően előírt feladataikat végzik el, nem mindig fent-
ről várják a megoldást, hanem saját maguk is hajlandók tenni
ezért. Széleskörű összefogással, kompromisszumokkal, kemény
munkával és erős hittel azonban nem lehetetlen feladat. Aki
pedig erre nem alkalmas, annak mennie kell!

Simon László

>> FÓKUSZBAN
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>> JEGYRE MEGY
A MiÚjság szerkesztősége,
Jegyre megy elnevezéssel, ak-
ciót hirdetett a helyi vállalko-
zók megsegítésére. A helyi
kereskedő csak akkor tud tal-
pon maradni, ha a helyi vá-
sárló közönség nála költi el a
pénzét. Ha mindenki a mul-
tik áruházaiban vásárol, szép
lassan eltűnnek a helyi bol-
tok, így megszűnik azok
munkahelyteremtő szerepe
is. Az akció ennek kikü-

szöbölésére irányul, hiszen
az üzletek, vállalkozások ve-
zetői a reklámra szánt össze-
get nem a MiÚjságnak fizetik
ki, hanem az általa forgalma-
zott termékekben ingyen ki-
osztják az első 100, az
akcióban résztvevő vásárló-
nak, akik az ingyen jegyet hó-
napról hónapra a
MiÚjságban találják, így a
reklámra szánt összeget va-
lóban a vásárlók elérésére
költi a vállalkozó.

>>„PÁRATLAN BO-
HÓZAT” KALOCSÁN
Február 13-án bemutatásra
került a Kalocsai Színház-
ban Ray Cooney Páratlan
páros című bohózata,
melynek főbb szerepeiben a
Familia Kft. című tv-soro-
zatból ismert Kárász Zénó
és Juhász Illés látható. „A
Madách Színházban már 25

éve megy nagyon nagy si-
kerrel ez a darab, és remé-
lem, hogy Kalocsán is nagy
sikere lesz ennek a Páratlan
párosnak. Már csak azért is,
mert a darabon túl kiváló a
szereposztás is. Én arra szá-
mítok, hogy nagy számban
fognak jönni a nézők.”-
mondta el kérdésünkre a di-
rektor.

>> ITT A FARSANG,
ÁLL A BÁL
A kalocsai Csokonai Tag-
óvodában február 10-én vi-
dáman, maskarában
ünnepelték az ovisok a far-
sangot, akiket a jeles nap al-
kalmából jelmezbe öltözve
fogadtak az óvó nénik. Az
egész nap a vigasságról,
táncról, énekről és evésről

szólt, hiszen a szülők jóvol-
tából minden csoportban
süteményeket és üdítőket
szolgáltak fel a táncban kifá-
radt csöppségeknek. Most
minden kisgyermek álma
valóra válhatott. Volt, aki vi-
lághírű focista lehetett egy
napra, volt, aki szuperhőssé
változott, de olyan is akadt,
aki csigaházba bújt.

>> SEMJÉN: 
„A PROBLÉMÁK 
MEGOLDÁSÁRÓL
SZERETNÉK 
BESZÉLNI”
Javában tart a kampány, hi-
szen február elején kezdték
kézbesíteni a választópolgá-
roknak az áprilisi országgyű-
lési választásról szóló
értesítőt és ajánlószelvényt.
Országgyűlési képviselő je-
löltünk, Semjén Zsolt a kam-
pánnyal kapcsolatban
elmondta: „Én ezen időszak-
ban inkább a problémák
megoldásáról szeretnék
beszélni, arról, hogy hogyan

lehet ezt a súlyos válsághely-
zetet kezelni, amelybe orszá-
gunk jutott, és hogy hogyan
lehet az itt élő emberek
életminőségén javítani.
Ebben partnerként együtt-
működök bárkivel.” –
mondta országgyűlési képvi-
selőnk.

>> LEMEZRE 
VELETEK!
Ez évben ünnepli 11. szüle-
tésnapját a Korona Rádió,
amelynek munkatársai iga-
zán emlékezetessé szeretnék
tenni ezt a jeles évfordulót,
nemcsak hallgatóik, de azon
zenészek számára is, akik-
nek eddig még nem jelent
meg saját szerzeményük. Az
Uralkodó Slágerek Világá-
ban most nemcsak a sláger-
lista élére, hanem egy
válogatás lemezre is felke-

rülhetnek azok, akik részt
vesznek az FM100 „Dalra
magyar” játéksorozatában.
Gábor János, a rádió prog-
ramigazgatója elmondta,
hogy már most az ország
egész területéről vannak je-
lentkezők a versenyre, amely
egyedülálló kezdeményezés-
nek számít abból a szem-
pontból, hogy csak a
hallgatók szavazata dönti el
azt, ki kerül fel a válogatás
CD-re.

>> KÖRKÉP

gazdálkodhatunk, de legalább
annak örülünk, hogy kis költségve-
téssel is, de még működhetünk. Egy
évben négy egyéni bajnokságon,
négy csapatbajnokságon és néhány
megyei versenyen veszünk részt,
amely költségeinek egy részét az
önkormányzati támogatásból, vala-

mint a még meglévő néhány szpon-
zorunk segítségével fedezzük, akik-
nek nagyon hálásak vagyunk azért,
hogy még mellettünk állnak. A mai
világban nem könnyű egyetlen
szakosztálynak sem életben ma-
radni, ezért a versenyrendezésből
befolyt összegek is szükségesek
ahhoz, hogy versenyezni tudjunk.”

– mondta el a tájfutó, aki hozzá-
fűzte, hogy a kalocsai szakosztály
országos szinten a középmezőny
elejéhez tartozik, hiszen 16. helyen
állnak a pontversenyben. Bár jelen-
leg válogatott versenyzője nincs a
KSE tájfutó szakosztályának, leg-
alább erkölcsi haszna van annak,
hogy kalocsai a szövetségi kapitány.

>> SPORT

A Sportbálon Török Gusztáv
Andor polgármester hangsú-
lyozta, hogy a 2010-es
évben is a sportolók mögött
áll az önkormányzat, hiszen
a februárban elfogadott költ-
ségvetésben ismét közel 30
millió forintot különítettek el a
helyi sportéletre, amelyből 14
millió forint a közvetlen támo-
gatás, amely az összköltség-
vetés 0,14 százaléka.
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>> RÁCSOK MÖGÖTT
VICZAY LAJOS KÉPEI
A Kalocsai Fegyház és Bör-
tön falai közé vitte a szabad
élet morzsáit Viczai Lajos
fotóművész, akinek alkotá-
saiból február 17-én nyílt ki-
állítása a rácsok mögött. A
válogatott képeket nemcsak
a fogvatartottak, de a szemé-
lyi állomány is elragadtatva
nézte végig. „Egy fotós
nemcsak néz, de lát is. Észre
kell venni azt a valamit, ami-
től mondanivalója lesz a
képnek. Érdekes témákat le-
hetne itt bent feldolgozni,
igazi szép fotók születnének
itt.” – mondta el a fotómű-

vész, aki 30 éves munkássá-
gának elismeréseképpen
életműdíjat vehetett át a Ma-
gyar Fotóművészeti Alkotó-
csoportok Országos
Szövetségétől.

>> 2009 A LEGSIKE-
RESEBB ÉV VOLT A
KSE SZÁMÁRA
A hagyományokhoz híven,
február 12-én este, a Városi
Sportcsarnokban kitüntet-
ték az elmúlt évben kiemel-
kedő sikereket elért
sportolóinkat, akik közül ez
évben 29-en vehették át az
„Év sportolója” címmel járó
serleget. Török Gusztáv

Andor polgármester a ren-
dezvényen elmondta, hogy
az eddigi legsikeresebb évet
tudhatják maguk mögött a
KSE versenyzői, és az ön-
kormányzat az idén is a
sportolók mögött áll. A 10
milliárdos költségvetésből
közvetlenül 14 milliót fordí-
tanak a helyi sportélet támo-
gatására.

>>VÁLTOZÁSOK A
FÖLDÜGYI IGAZGA-
TÁS TERÜLETÉN
A hagyományokhoz híven,
immár negyedik alkalommal
egyeztetettek a kalocsai
és megyei földhivatal
munkatársai a helyben
lévő ügyvédekkel, önkor-
mányzatokkal, arról, hogy
az év elejére való tekintettel
milyen jogszabályok és
hogyan változnak. Az ösz-
szejövetelen dr. Kristóf  Ist-
ván hivatalvezető a
Bács-Kiskun Megyei Föld-

hivatal előző évi munkájáról
is beszámolt. A hivatalve-
zető elmondta, hogy a
2009-es év a legnehezebb és
legtöbb gonddal terhelt volt
a földhivatalok életében.

>> KÖRKÉP

TOVÁBBI RÉSZLETEK A WWW.KALOHÍREK.HU-N

Március 3. (szerda)
Szülőföld Akadémia 7.
Kalocsa, a katonaváros cím-
mel tart előadást a Kalocsai
Színházban 17 órai kezdettel
Bóna Pál. A program érde-
kességét az adja, hogy e té-
mában még nem tartottak
előadást városunk múltjáról.

Március 4. (csütörtök)
Fotókiállítás
Így láttuk mi Bács-Kiskun
megyét címmel a Petőfi
Népe sajtófotó kiállításának
megnyitójára kerül sor 17
órai kezdettel a Kalocsai
Színház előterében. A kiállí-
tást Török Gusztáv Andor
polgármester nyitja meg, a
rendezvényen Szerdahelyi
Csaba, a Petőfi Népe főszer-
kesztője mutatja be az alko-
tásokat. A kiállítás március
21-ig naponta 10 és 18 óra
között lesz megtekinthető.

Március 6. (szombat)
Nőnapi Retro Buli
A meszesi Kék Duna Ven-
déglőben Nőnapi Retro Bulit

szerveznek, ahol a jó hangu-
latról Sztakó Szabolcs vala-
mint Fekete Anti
gondoskodik. Az est sztár-
vendége Szikora Róbert és a
Gidák lesznek. Az estre va-
csora is rendelhető a 30/25-
77-838-as telefonszámon.

Március 7. (vasárnap)
Dunai Edit és Funták
Gyula kiállítása
A Városi Galériában 11 órai
kezdettel Duó címmel nyílik

tárlat, melyen Dunai Edit és
Funták Gyula festőművé-
szek alkotásai lesznek megte-
kinthetők. A kiállítást
Csordás Zoltán, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem
tanára nyitja meg. 

Március 10. (szerda)
Szülőföld Akadémia 8.
Városunk a rendszerváltás
után címmel tart előadást a
Kalocsai Színházban Török
Gusztáv Andor polgármes-
ter. A 17 órakor kezdődő

előadás után ünnepélyes ke-
retek közt vehetik át a Szülő-
föld Akadémia elvégzését
igazoló oklevelet azok, akik
minden előadáson részt vet-
tek.

Március 15. (hétfő)
Időutazás
Nemzeti ünnepünk tisztele-
tére a Katolikus Iskola aulá-
jában 14 órai kezdettel
családi délutánt szervez a Fi-
desz és a KDNP helyi szer-
vezete, valamint az
Összefogás Kalocsáért
Egyesület. Az ünnepi mű-
sorban fellép a Millenium
Társulat.

Március 16. (kedd) 20.és
27. (szombat) 
Páratlan Páros
Kalocsai Színházban 19 órai
kezdettel mutatják be Ray
Cooney Páratlan páros
című bohózatát, melynek
főbb szerepeiben a Familia
Kft. című tv-sorozatból is-
mert Kárász Zénó és Ju-
hász Illés látható.

A hagyományokhoz híven, február
12-én este a Városi Sportcsarnok-
ban kitüntették az elmúlt évben ki-
emelkedő sikereket elért
sportolóinkat. Ez évben 29-en ve-
hették át az „Év sportolója” címért
járó serleget. A bálon Török Gusz-
táv Andor polgármester köszön-
tötte a város közel 1500 sportolóját,
akik közül most is több százan vet-
tek részt az ünnepségen. A polgár-
mester elmondta, hogy 2009 a
legsikeresebb év volt a KSE spor-
tolói számára, hiszen a kalocsai
sportolók közül hatan magyar válo-
gatott kerettagok, és a helyi sport-
történetben először, Dénes Zoltán
személyében, kalocsai az országos
szövetségi kapitánya a tájfutóknak.
A több évtizedes tájfutó múlttal
rendelkező kalocsai sportembert
2009 decemberében választotta
meg a Magyar Tájfutó Szövetség
rendkívüli ülésén a felnőtt és ju-
nior válogatott szövetségi kapi-
tányának, aki egy
nagyobb lét-
számú csapat
képviseleté-
ben adta

be pályázatát a vezetői posztra. „Én
inkább csapatember vagyok, pálya-
futásom alatt is inkább azokra az
eredményekre vagyok büszke, ame-
lyeket így értem el. A mai napig szí-
vesen emlékszem vissza arra,
amikor főiskolás világbajnokságon
harmadik helyet szereztük meg vál-
tóban, mindamellett, hogy több
bajnoki címet is szereztem.” –
mondta szerényen az ízig vérig
sportember, akinek már évtizedek
óta a tájfutás teszi ki az életét, hi-
szen még gimnazista korában is-
merkedett meg a sportággal,
amelyre akkor, mint egy nagy ka-
landra tekintett. Mára ez a „kaland”
teljesen kitölti a hétköznapjait,
mivel nemcsak űzi a sportot, de
szervezi, irányítja sőt „tervezi” is,
hiszen tájfutó térképeket is ké-
szít, amelyről elmondta, hogy spe-
ciális jelkulcs szerepel rajta,
amelyeket először meg kell tanulni
annak, aki ez alapján szeretne tájé-
kozódni. Ezért az első sikerélmény
csak akkor éri a sportolót, ha el tud

igazodni ezen a térképen. Meg
kell tanulni a tájoló használatát,

és tudni kell térképet ol-
vasni. Hiába felkészült
valaki fizikailag egy ver-
senyre, az elméleti

tudás nélkül nem sokra
megy. A tájfutás helyszíne
akkor jó, ha részlet gaz-
dag a terep, amelyen
futni kell, és erre a
szakember szerint a
Vértes szabdalt hegyge-
rincei a legalkalmasab-
bak. Dénes Zoltánra

tehát teljes mértékben
igaz az az állítás, hogy vé-

rében van a sportág, ezért
is döntött úgy, hogy a volt

szövetségi kapitány
unszolására beadja
pályázatát a Magyar
Tájfutó Szövetség-
hez. „Az utolsó ver-
senyem a miskolci
v i l ágba jnokság on
volt, amelyre eleve
úgy készültem, hogy

életem utolsó versenye lesz. 38 éve-
sen azt éreztem, hogy már nem
bírom a heti 10 edzést, sem ener-
giám, sem időm nincs rá és egy kis
lazításra volt szükségem a kemény
edzéssel töltött évek után.” – nyi-
latkozta Dénes Zoltán, aki évtize-
dek óta meghatározó embere a
KSE Tájfutó Szakosztályának is,

amely 1986 óta működik a jelenlegi
formájában Kalocsán, de egyesületi
formában már túl van a 150 éves
évfordulóján. Jelenleg 46 igazolt
versenyző tagja a szakosztálynak,
akiknek többsége rendszeresen jár
versenyekre. A tájfutás szellemi és
fizikai kihívást is jelent a sporto-
lóknak, akik a versenyek alatt tér-
kép és tájoló segítségével maguk
választják az útvonalat az ellenőrző
pontok között. Mindezt a legegész-
ségesebb és legnagyobb sportcsar-
nokban, a természetben teszik.
Univerzális sportként is tekinthe-
tünk rá, szinte kortalan, hiszen van,
aki 83 évesen is rendszeresen ver-
senyez. „Mivel a tájfutás nem kira-
katsport, nem túl sok pénzből

Kalocsai a tájfutók 
szövetségi kapitánya

>> SPORT
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>> DRÁGÁBB LETT A
BUSZJEGY IS
Február elsejétől változtak a
helyközi közlekedés tarifái: a
menetjegyek 15%-kal, a
bérletek pedig 10%-kal ke-
rülnek többe. Kovács Sán-
dorné, a kalocsai Autóbusz
Állomás forgalomvezetője
elmondta: „Egy 25 km-es
teljes árú menetjegyért 60
forinttal többet kell fizetni,
egy 100 km-re utazó utas-

nak pedig 240 forinttal fog
ezután többe kerülni a me-
netjegy. Egy 25 km-es havi
bérlet 1700 forinttal, egy di-
ákbérlet pedig 170 forinttal
lett drágább.” Újdonság az
utazó közönség számára,
hogy március elejétől beve-
zetik a Volán társaságoknál
az úgynevezett regisztrációs
jegyet, amit azoknak kell fel-
szálláskor megváltani, akik
eddig ingyen utazhattak.

>> PRÉLÓT TARTOT-
TAK A BÁTYAIAK
A bátyai Horvát Kisebbségi
Önkormányzat 11. alkalom-
mal rendezett Rác Prélót a
helyi Faluházban február
13-án. Markó Judit, a horvát
kisebbségi önkormányzat
alelnöke szerint a préló szá-
mon tartott és várt program
a községben és ezzel együtt
a nemzetiségi önkormány-
zat legnagyobb rendezvé-

nye, amit mindig február
második szombatján ren-
deznek. Zsebics Ilona pol-
gármester hangsúlyozta,
hogy a préló közösség for-
máló erővel bír, és talán ez a
legfontosabb. Az idei prélón
felléptek a bátyai Általános
Iskola tanulói, valamint a
Vodenica tánccsoport. A
talpalávalót a Juice zenekar
húzta. 

>> DIPLOMAÁTADÓ
NYOLCADSZOR
Nyolcadik alkalommal tar-
tott ünnepélyes diplomaát-
adót a Tomori Pál Főiskola
február 6-án, a Városi Szín-
házban. Nem is egyet,
hanem kettőt, hiszen ezúttal
olyan sokan végeztek a fel-
sőoktatási intézményben,
hogy egyszerre nem fértek
be a Városi Színház ter-
mébe. Dr. Meszlényi Rózsa,
a Főiskola rektora arról tájé-
koztatott: „Ezúttal 120-an

kaptak diplomát. Egy vállal-
kozói és egy értelmiségi
klub is működik a főiskolán,
így azoknak a vállalkozók-
nak is adunk oklevelet, akik
minden egyes foglalkozáson
részt vettek. A többiek
mindannyian alapszakot vé-
geztek, a főiskolai képzés-
ben vettek részt és a
bolognai folyamatnak meg-
felelően gazdálkodási és
management szakon, illetve
nemzetközi gazdálkodási
szakon szereztek diplomát.”

>>MÁJUSBAN INDUL
A REKONSTRUKCIÓ
A KERTVÁROSI 
TAGISKOLÁBAN
Több mint félmilliárd forin-
tot nyert pályázaton az ön-
kormányzat a Kertvárosi
Tagiskola bővítésére, re-
konstrukciójára. A munká-
latok a tervek szerint május
közepén kezdődnek, így a
tanév is akkor ér véget a
Kertvárosban. Hogy a tan-
anyaggal is végezzenek ad-
digra, szombatonként folyik
az oktatás a tagiskolában.
Nagy horderejű rekonstruk-

ció vár az épületre, hiszen
nem csak nem csak nyílás-
záró cseréről, szigetelésről,
fűtéskorszerűsítésről van
szó, hanem kis hajlásszögű
tetőt is kap az épület, amely-
hez hozzáépítenek egy lifttel
rendelkező lépcsőházat, így
egy újabb bejáraton keresz-
tül is meg lehet közelíteni az
épületet. Sófalvi Adrienn
igazgató beszámolt arról is,
hogy a diákok nagyon örül-
nek annak, hogy megújult
környezetben kezdhetik
majd a következő tanévet.

ze
n

e

Az elmúlt héten megkezdődött a
nagyböjti időszak, a negyven napos
út, amely, ha jól kihasználjuk,
megad minden lehetőséget, hogy
lelkiekben felkészüljünk húsvét ün-
nepére. A bűnbánat, a böjt, az ima,
az alamizsna, mind lehetőségek a
magasabb minőségű élet megvalósí-
tására. 
Ezen fontos lelki feladatunk végre-
hajtására indít Jézus megkísértésé-
nek története is. Találkozhatunk
Jézussal az igazi valóságos ember-
rel, akinek ugyanúgy voltak kísérté-
sei, mint nekünk. Ugyanúgy
döntések előtt állt, mint mi mind-
annyian, de tudott jól dönteni, s
ebben igazi példaképünk lehet.
Megtanulhatjuk tőle, hogy az igazi
fontos döntéseket, nem hozhatjuk
meg egyedül, csakis az Istenbe ve-
tett bizalommal. Hol kereshetjük
Isten segítségét döntéseink idején?
A válasz egyszerű, a lelkiismeret-
ben, mely „az a szentély, ahol a hívő
egyedül lehet Istennel.” A legfontosabb
pillanatokban nem vagyunk egye-
dül! Loew írja a következő gondola-
tot:
„Ha egy út számunkra nyílik, el kell in-
dulnunk rajta.
Ha egy könyv számunkra íródik, feltét-

lenül el kell olvasnunk.
Ha egy jó barát hozzánk szól, figyel-

nünk kell szavára.
Isten állandóan úgy közelít felénk, mint

egy út, mint egy könyv, és mint egy jó
barát.”
Vegyük kicsit szemügyre Jézus kí-
sértéseit, hisz ugyanezek a kísérté-
sek csábítanak minket is, kétezer
évvel később.
„Mondd ennek a kőnek, hogy
váljék kenyérré!”
Hogyan vonatkozik ez a kísértés
ránk? Nézzünk csak körül! Mást
sem hallunk, mint, hogy vegyünk
meg mindent, együnk meg mindent,

amit kínálnak, hallgassunk meg
mindent, nézzünk meg mindent!
Kritika nélkül mindent fogadjunk
el, amit kínál nekünk a világ. Gya-
korlatilag a cél, hogy ne válogassuk
meg a fizikai és lelki, szellemi ét-
künket, hanem vegyünk magunkhoz
mindent, legyen az akár kenyér, akár
kő. Mi ez, ha nem kísértés? Jézus
azonban megadja a helyes döntést.
Nem kell kritika nélkül elfogadni
mindazt, amit a világ kínál étkül ne-
künk, hisz Isten igéje segítségével
megválogathatjuk a valós értékeket.
„Ha imádsz engem, minden a
tiéd lesz!”
Azt hiszem ez a kísértés nem is iga-
zán szorul magyarázatra. Mennyi
minden és mindenki van körülöt-
tünk, akik megígérik, hogy csak ők
tudnak igazi és teljes boldogságot
adni. Az élet minden területén talál-
kozhatunk olyan emberekkel, esz-
mékkel, akik saját maguknak
követelik kimondva, vagy kimon-
datlanul a teljes hatalmat, az embe-
rek totális alárendeltségét. A
keresztény ember, azonban tud,
vagy legalábbis megpróbál úgy élni,

hogy mindig és mindenkor az Isten
akaratának teljesítése a végső cél, és
nem az emberek dicsőségének
hamis csillogása.
„Vesd le magad!”
Most nem arról akarunk elmél-
kedni, hogy milyen magas hazánk-
ban az öngyilkosságok száma, bár
ez a téma is elég sürgető, hanem
megpróbáljuk megkeresni e kísértés
gyökerét. Ez a gyökér véleményem
szerint nem más, mint hogy az
ember elindul a lejtőn. Meghallja a
kísértés szavát és leugrik, vagyis
minden útjába jövő bűnt megtesz.
Ez a levetődés, nem más, mint a
saját magamba való végső bezárkó-
zás. Ez az állapot az, amikor az
ember saját evilági boldogulása, éle-
tének végcélja lesz, és nem csak
közbülső állomása. Amikor a folya-
mat beindul, akkor az ember el-
könyveli magában, hogy a cél
szentesíti az eszközt, és minden
úton-módon, csak saját javát keresi,
még akkor is, amikor másokat idő-
közben letapos.

Jézus mindhárom kísérté-
sen felül tudott kerekedni, megmu-
tatta, hogy van menekvés. A
csendbe félrevonulva, a lelkiismeret
szentélyében az ember megerősöd-
het, felülvizsgálhatja eddigi életét, és
megváltoztathatja további életét. Az
előttünk álló időszak jó alkalom
arra, hogy mi is mindannyian meg-
tegyük ezt. Legyünk Istennel kap-
csolatban levő keresztények,
legyünk Jézusra figyelő kereszté-
nyek, legyünk magukat jobbító ke-
resztények, akik az Isten
segítségében bízva, vele minden
gondot megtárgyalva, ellent tudnak
mondani a gonosz csábításoknak.
Legyen gyümölcsöző nagyböjti idő-
szakunk, hogy fel tudjunk készülni a
kereszténység legnagyobb ünnepé-
nek megülésére.

Gondolatok nagyböjt kezdetére
>> EGYHÁZ>> KÖRKÉP

>> AZ ÜGYÉSZSÉG
ALKOTMÁNYOS
HELYZETÉRŐL BE-
SZÉLT A LEGFŐBB
ÜGYÉSZ KALOCSÁN
Magyar Jogász Egylet Bács-
Kiskun Megyei Szervezeté-
nek Kalocsai Helyi
Csoportja előadást és kon-
zultációt tartott január 29-
én, a Kalocsai Városi
Bíróság épületében „Gon-

dolatok az ügyészség alkot-
mányos helyzetéről” cím-
mel, melyen részt vett Dr.
Kovács Tamás, a Magyar
Köztársaság Legfőbb ügyé-
sze is. Schön Ferenc, a kalo-
csai Városi Bíróság elnöke
szerint a jogalkalmazók szá-
mára egy rendkívül fontos
előadás volt. A konzultáció-
ról többet megtudhat a ka-
lotv.hu internetes oldalról. 

DEÁK BILL GYULA - 
A KIRÁLY MESÉI
Rock-blues énekes, István, a király, fan-
tasztikus hang, Chuck Berry szerint ő a
legfeketébb fehér torok, nálunk viszont
valahogy nem díjazza a média. Nem úgy
a zeneszeretők, akik a legutóbbi albumát
(Hatvan csapás) a MAHASZ lista első
helyén tartották jó sokáig. A Hatvan csa-
pás életműalbum lett, és új albumban is

megjelennek ezek az elemek, de
korántsem akkora mértékben. Az
album ugyanúgy a Kormorán se-
gítségével készült el, mint az
előző. Összességében kemény,
rockos lemez lett, koncerten na-
gyon jól fognak szólni a dalok, és
mivel elég sok stílust felvonultat,
ezért mindenki meg fogja találni
kedvenc dalát rajta. 23
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NYUGDÍJAS FAR-
SANG DISZNÓTOR-
RAL USZÓDON
Autentikus falusi disz-
nóvágással kezdték az
idén is a farsangi ünnep-
lést az uszódi nyugdíja-
sok február 18-án
hajnalban. A hízót ha-
gyományos módon vág-
ták le a Boldizsár ház
udvarán. A munkából
mindenki kivette a ré-
szét, az asszonyok nép-
viseletben sürögtek,
forogtak a konyhában, a

férfiak pedig a böllér
vezetésével dolgozták
fel a disznót, amit kézi
hajtású, fatüzelésű pör-
kölővel pörköltek. A
torról sem hiányozha-
tott a jó hangulat, hi-
szen a nyugdíjas
farsangon a község ap-
raja, nagyja részt vett. A
disznóvágásról és a far-
sangról készült összeál-
lításunkat Ön is
megnézheti a kalotv.hu
internetes oldalon.

>>ZÖLD ZÁSZLÓ,
ZÖLD SZALAG A
KÓRHÁZAKÉRT
Február 11-én, a Betegek Vi-
lágnapján Dr. Deák Zoltán, a
kalocsai Városi Kórház igaz-
gatója az intézmény dolgo-
zóival együtt zöld zászlót
helyezett ki a kórház épüle-
tére, illetve zöld szalag kitű-
zésével fejezték ki
egyetértésüket a Stratégiai
Szövetség a Magyar Kórhá-
zakért felhívásával. A zöld
zászló az összefogásra és a

betegellátás utóbbi években
tapasztalható, már-már elle-
hetetlenülésére hívja fel a fi-
gyelmet. „Itt most már szó
szerint a betegellátás veszé-
lyeztetéséről van szó, és úgy
gondolom, hogy egy békés
demonstrációval, vagy véle-
ménynyilvánítással talán fel
tudjuk hívni a döntéshozók
figyelmét arra, hogy nagy baj
van. Vigyázni kell, mert ösz-
szeomlik az egészségügy.” –
hangsúlyozta dr. Deák Zol-
tán.  

>> VÉDELMI BI-
ZOTTSÁGOK ÜLÉ-
SEZTEK PAKSON
Február 10-én a Paksi
Atomerőműben három me-
gyét érintő együttes ülést
tartottak a Bács-Kiskun,
Fejér és Tolna Megyei Vé-
delmi Bizottságok. Az
együttes ülés egyik célja volt
annak az állásfoglalásnak az
elfogadása, amely meghatá-
rozza a nukleárisbaleset-el-

hárítás központi és területi
feladatait. 
A nukleárisbaleset-elhárítás
nem kötődik szorosan a
megyehatárhoz, ezért szük-
séges az együttgondolkodás,
a közös feladatok összehan-
golása, illetve az állásfogla-
lásban újdonságként
meghatározott nukleárisbal-
eset gyakorlat megszerve-
zése.

TOVÁBBI RÉSZLETEK A WWW.KALOHÍREK.HU-N

MÉRFÖLDKŐ A
HAZAI ÁLLATTAR-
TÁSBAN
Készülőben van a kedvte-
lésből tartott állatok tar-
tásának és
forgalmazásának állatvé-
delmi követelményeiről
szóló kormányrendelet,
mely már most hatalmas
port kavar, hiszen a ter-
vezetből már kiszivárog-
tak olyan információk,
miszerint a hatályba lé-
pést követően aranyhalat
nem lehet gömb alakú ak-
váriumban, madarat pedig
kerek kalitkában tartani.
Természetesen a rendelet

nem csupán erről szól,
szabályozásra kerül a
mind a kereskedelem,
mind a tartás, sőt az ős-
honos fajták védelme is,
hiszen ez eddig még nem
történt meg. A jogalkotó
szándéka, hogy egyfajta
szemléletváltás alakuljon
ki a hazai állattartásban.
És hogy mit szólnak
ehhez az érintettek? Meg-
nézheti a Körkép című
televízió műsorban, vagy
a kalotv.hu internetes ol-
dalon, ahol a jogalkotók
is részletes tájékoztatást
adnak a készülő rendelet-
ről. 

A tiszttartó sor, népies nevén
Szent Sarok, közel 240 éves múltja
miatt Kalocsa történetének saját-
ságos része.

Kalocsa utóbbi pár száz éves
múltjából egy jeles építészeti em-
lékről alig-alig szólunk és veszünk
tudomást. Most szeretnénk bemu-
tatni. A népnyelv egykoron Szent
Saroknak keresztelte el a város
északi részén kiépült Kunszt Jó-
zsef utcát. A kalocsai népi véleke-
dés ide sorolja még az egykor volt
kiváló Zenei Általános Iskolát,
mely ma a Nagyasszonyunk Kato-
likus Gimnázium része, mellette a
templomot, rajta túl a két emeletes,
romantikus stílusú zárda épültet,
melyet 1859-ben Kunszt József, az
iskolateremtő érsek építtetett. A
testes épület második emeletén
ikerablakokat körbefogó oszlopok
láthatók, míg az első emeleten gó-
tikus, függönyszerű párkány tűnik
a nézelődő ember szemébe kelle-
mes arányaival. E sajátságos léte-
sítmény után következik a
Kunszt József  utca. 

A térbe torkolló utca
környezetéből kiemelkedik
négy jellegzetes tor-
nyával a négyzetes
alaprajzú, és város-
képi jelentőségű

tömb ritka

építészeti alkotása. Az 1773-as vá-
rost ábrázoló térképen már rajta
van ez az uradalmi épület, a pará-
dés istállóval együtt. Az említett
térképen még az utca ugyan nem
látható, de a XIX. században már
beépült. Egykor itt éltek a ma is
föllelhető házakban az érseki ipa-
rosok: kovácsok, asztalosok, lová-
szok, kocsisok, eredetileg 250-300
ló elhelyezésére tervezték. Az épü-
let történetéhez hozzátartozik
Csáky Imre érsek személye is.
Amikor visszakapta földesúri jogát
és azzal jövedelemhez jutott,

kezdte meg az érseki várak, vala-
mint az uradalmi, gazdasági épüle-
tek kiépítését. Kezdeményezésére
alakították ki a szolgálati lakást is
magában foglaló négy tornyot. Az
építmény-sorral szemben látható a
romantikus homlokzatú, emeleti
ablakai alatt stukkódíszes választó
párkánnyal ellátott, egykori zárda-
épület ma kollégium. 

Hozzáértők szerint városunk-
nak, csekély ráfordítással, idegen-
forgalmi jelentőségű építészeti
együttese lehetne ez a jellegzetesen
rövid utca, különösképpen, ha
hozzávesszük a tőle félszáz mé-
terre látható magtár épületet. A
különleges felépítésű magtárépület
jelentősége kiemelkedő, hiszen az
egyetlen gazdasági magtár az or-
szágban, melynek ismert a mérete-
zése. A belső fölépítése a négy
emelet, és a 150 vagonos befogadó
képessége miatt kimagasló az ács-
munka. Egyes szakemberek szerint
Közép-Európában is egyedi és ki-
vételes a kalocsai magtárépület.

(Forrás; Winkler Pál: Kalocsa
története(1927), Bozsó Ferenc:

Városképi jelen-
tőségű épületek,
kézirat 1971.)

Benke Fe-
renc

A Szent
Sarok

k
ö

n
yv

>> KÖRKÉP>> MÚLTUNK

LIEVE JORIS: A MELANKO-
LIKUS FORRADALOM
Lieve Jorisnak, a Hollandiában élő flamand
írónőnek ez a riportkötete az 1989–90-es
magyarországi rendszerváltás krónikája, és
annak 20. évfordulója alkalmából jelent
meg. Joris 1989 és 1990 tavasza között
négyszer járt Magyarországon. Felemelő
pillanatok, tragikus momentumok és me-
lankolikus hangulatok szemtanúja és részt-

vevője lesz. Írók, filmrendezők, szocioló-
gusok, ellenzéki politikusok, értelmiségiek,
tragikus sorsú “átlagemberek” történeteit
hallgatva próbálja megfejteni az akkori és
korábbi Magyarországot. Miközben a ke-
leti blokk országainak építménye recseg-
ropog, Joris egyre pontosabban látja,
milyen mélyen meghatározta a negyven
évig tartó rezsim, a háború és azt me-
gelőző korszak az emberek lelkét és életét. 22
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1661-ben II. Károly angol király parancsára
Oliver Cromwell lordprotektor, John Brads-
haw jogtudós, valamint Henry Ireton tábor-
nok holttestét exhumálták, és az élettelen
testeket Londonban lefejezték. Az özvegy,

Lady Bradshaw elhatározza, hogy vissza-
szerzi férje testének darabjait, és méltón el-
temeti a férfit. Az asszony elindul egy
végtelen úton, elkezdődik kálváriája egy fel-
égett országban, ahol értékrend, erkölcs da-
rabokra hullott, és ahol minden
viszonylagos. Mert mi a győzelem és mi a
vereség egy olyan világban, ahol nincs jó és
rossz, nincs fent és lent, nincs igen és nem.
Mi a győzelem ott, ahol minden mindegy?

szín
h

á
z

A
foktőiek büsz-
kék lehetnek arra,
hogy a kecskeméti Merce-
des gyár építése után, a megyé-
ben a második legnagyobb
beruházás az övék. Büszkék lehet-
nek arra, hogy a meglévő fejleszté-
sek mellett folytatódik a Dunai
kikötő építés, ami a kapcsolódó be-
ruházásokkal (gabonaraktárak, nö-
vényi olajgyár, további ráépülő
beruházások és a közműfejleszté-
sek) eléri majd a 25-30 milliárdos
beruházási összeget és emellett az
Alföld második kapuja Baja lesz
mellett. A jelentős fejlesztések ter-
mészetesen a széles látókörű, lokál-
patrióta polgármester lobbi
tevékenysége nélkül nem valósul-
hattak volna meg. Dr. Jakab Fer-
enc most azon dolgozik, hogy a
vasutat kiépítsék a Duna partig,
ehhez már a kisajátítási eljárásokat
is megkezdték. Ez a vasútvonal
kötné össze Kiskőröst a Dunával,
ami további lehetőségeket jelent a
térségnek. 
„A munkahely teremtés a legna-
gyobb problémája ennek az egész
térségnek, de talán az egész ország-
nak. Kiváló szakembereinket szeret-
nénk újra munkához juttatni, amire
több elképzelésem van. Az egyik le-
hetőség, amit mi már elkezdtünk,
hogy a mezőgazdasági áruknak egy
másfajta feldolgozását végezzük el.
A bio üzemanyaggyártás a bioener-
gia új fejlesztési iránya az egész Eu-
rópai Uniónak. Térségünkben a
munkanélküliség a tízezer főt is
eléri, ennyi ember foglalkoztatásá-
hoz óriási beruházás kellene. Pol-
gármesterként azt tudom tenni,
hogy nézelődöm és informálódom,
keresem a lehetőségeket. A Paksi
Atomerőmű bővítése 2015-ben el-

kezdődik.
Ott megköze-
lítőleg tíz éven keresz-
tül, 15 ezer új munkaerőre
lesz szükség. Tolnában munka-
erőhiány van, míg nálunk, a Duna
túlpartján munkaerő felesleg. A leg-
célszerűbb tehát valahogy „össze-
kapcsolni” a Duna két partját, hogy
a mi oldalunkon élő emberek átjár-
hassanak dolgozni akár a bővítés
alatt, akár az után, az ato-
merőműbe.” – nyilatkozta a
NézőPontnak dr. Jakab Ferenc. 
A polgármester szerint a szekszárdi
Szent László híd, közlekedési szem-

pontból
tökéletes, egy
csomó országos
közút találkozik ott, de a
térségünk fejlesztése szempont-
jából tragikus, hogy nem közelebb
építették. „Nekünk arra lenne szük-
ségünk, hogy itt legyen valahol a vá-
roshoz közel egy híd, hogy minél
rövidebb úton lehessen átjutni

Híd 
vezet a 

megoldáshoz

a kiváló papok is benne vannak,
akik úgy foglalkoztak a fiatalokkal,
hogy a hittanóra nem nyűg volt,
hanem élvezet, a kirándulások, be-
szélgetések boldogságot jelentettek
és nem terhet. Szép emlékeim van-
nak, és ma is szívesen nyúlok visz-
sza hozzájuk. Iskoláimat mindezek
dacára nem a Bencéseknél, hanem,
az apai intuíció alapján Sopronban,
az erdészeti szakközépben folytat-
tam, ami egybe esett természetsze-
retetemmel. Ma is sok barátom van
ott, és kiváló tanáraimra, az igaz-
gatóval az élen kellemes emlékek-
kel gondolok vissza. Az egyetemre
fölvettek volna, de a győri püspök
kettőnket Rómába küldött a Ger-
gely Egyetemre (Pontifica Univer-
sita Gregoriana. szerk.) Így
kerültem a jezsuita páterek alapí-
totta Collegium Germamicum-
Hungaricumba, s most pedig az
egykori jezsuita kézben lévő temp-
lom igazgatója lettem, bár nem va-
gyok a rend tagja - teszi hozzá. Itt,
ahol most beszélgetünk, jezsuita
páterek laktak, és én most olyan
vagyok itt, mint valamiféle mosto-
hagyermek, aki hazajött. Nagy-
szerű érzés.

A csöndes szoba falán nézem a
plakettet és az ízléses, de egyszerű
bútorzatot, ami összhangban van
az ablakot beborító kalocsai var-
rottas függönnyel.

— Nagyon szeretem a népmű-
vészetet, melyeket ide kalocsai asz-
szonyok hímeztek – veszi vissza a
szót a két doktorátussal rendelkező
érseki irodaigazgató. A doktorátust
itthon szereztem a Pázmány Péter
Katolikus Tudomány Egyetemen,
ahol kánonjogot tanultam. Summa
cum laude doktori fokozatot Erdő
Péter bíborostól vettem át, aki ta-
nárom is volt, s ez mind a mai
napig öröm számomra. A kalocsai
egyházmegyében az érseki bíróság
tagja vagyok, és a Magyar Kánon-
jogi Társaság rendes tagja. Itt dol-

gunk őrizni a magyar kánonjogi
kultúrát tudományos tevékenyég-
gel is.  Sajnos nincsen se sok, se
kevés szabadidőm, még a szabad-
ságom sem tudom fölhasználni.
Amikor Eperföldön Finta atya
mellett voltam káplán, a fiataloknál
végeztem pasztorációt, miközben
az érsek úr titkára is voltam. Most
is foglalkozom fiatalokkal, hiszen
a lelki gondozás igényes és szép
munka. A fiúnevelőben is tevé-
kenykedem, és közben a hívekkel
is foglalkozom, és elvégzem ebben
a templomban papi teendőimet,
mintahogy Negyvenszálláson is
lelkipásztorkodom. Megvallom,
nagyon szeretem a papi feladatok
sorában a fiatalok között végzett
lelki munkát. Ez örömteljes és
szép feladat. Ez az épület egykor a
legényemberek gondozására lett
létrehozva és kötelességemnek
érzem, erőmhöz mérten, az elődök
munkájának folytatását.  A papi
magányt feloldom a családok láto-
gatásával, ami mindenkor missziós
eszköz volt, csak most le kell po-
rolni egy kicsit, és visszahozni. A
pappal nemcsak a szentmisén kell
a hívőknek találkozni, hanem sze-

mélyesen is, mert az egyházzal így
is tarthatják a kapcsolatot.   

Kellemes csönd ül közénk egy
pillanatra. Befejezésül a családról
és a hobbijairól kérdezem.

— Szüleimmel hetente telefo-
non beszélgetünk, mert Győr
messze van. Persze haza látogatok
a családi ünnepeken, de igazán ők
érzékelik a szűkre szabott időmet.
Korán kelő ember lettem, ötkor
ébredek, és későn fekszem. Szíve-
sen viszem, ha van egy kis időm,
Hírös névre hallgató, rövidszőrű
vizslámat a Dunára, és amíg úszik,
rohangál a kiváló jószág, én elmél-
kedem, imádkozom, olykor még
énekelek is. Igazi szellemi és testi-
lelki pihenés, ha elmegyek Kismá-
nyokra, és a kutyámmal nagy
sétákat teszek. Ilyen ritkán adatik.
Mindenek előtt pap vagyok, s
utána jön minden más. Életem leg-
nagyobb ajándéka, hogy pap let-
tem, amit nem lehet elégszer
megköszönni. Mi mindig eszköz
vagyunk Isten kezében, jó esetben
segítség, és ha csak picit is tudunk
segíteni, akkor nagyon megérte!

Benke Ferenc

>> KULTÚRA>> FÓKUSZBAN

„Egy 4-5 km-es kört kell csak rajzolni a térképen. A Duna túl-
partján ott egy atomerőmű, ami ha biztonságosan üzemel, a
lehető legnagyobb ajándék a térségnek. A körön belül itt egy
repülőtér, egy olyan dunai kikötő, ami a gabona, szemes ta-
karmány ki- és berakására alkalmas, de engedélyei vannak
növényi és ásványi olaj ki- és berakodásra is, ami nem kis
dolog. A Duna magyarországi szakaszán ez, a még csak rész-
ben megépült kikötő is egyedülálló. Foktő - Barákán lassan
befejeződnek egy sokmilliárdos növényi olajsajtoló alapozási
munkái és a fagyok elmúltával lassan megindulhat a tartályok
és az épületek építése. Az atomerőmű előreláthatóan építeni
fog saját magának egy új teherkikötőt, hogy az óriási méretű
acélszerkezeteket és tartályokat gazdaságosabban és aka-
dálymentesen tudja majd szállítani. Az építkezés befejezése
után a teherkikötő kapacitásának csak a töredéke lesz ki-
használva. Tehát, már csak egy híd hiányzik, ami ezeket a
komplexumokat összeköti, és amit 16-17 milliárd forintból meg
lehetne építeni. Az Atomerőmű leendő bővítése a becslések
szerint 2000 milliárd forintba fog kerülni. A híd építése ennek
kevesebb, mint 1%-ába kerülne.”

21

Pontifica Universita Gregoriana
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Paksra. A dunántúli városnak sok
más probléma mellett, közbizton-
sági szempontból sem lenne túl sze-
rencsés az, ha ennyi ember
odaköltözne. A legegyszerűbb az
lenne, ha azoknak, akik a Duna al-
földi oldalán élnek és szakmailag al-
kalmasak rá, megpróbálnánk
lehetőséget biztosítani arra, hogy át-
járhassanak dolgozni Paksra. Ez
nem csak Paksnak, az egész térség-
nek érdeke. Hogy hová épüljön a
híd, annak folyamszabályozási
szempontból megvannak a le-
hetőségei. Az egyik, hogy Géderlak
és Ordas között, valahol a Szelidi tó
vonalában csatlakoztatnánk be az
51-es főútba, azonban ha valaki Ka-
locsáról, vagy Foktőről át akarna
járni a Paksi Atomerőműbe, annak
felesleges elmenni Dunapatajig vagy
Géderlakig és utána újra lejönni
vissza az Erőműig, mely gyakorlati-
lag velünk szemben van a Duna túl-
partján. A legnagyobb lakosságszám
Kalocsán van, a legegyszerűbb az
lenne, ha Meszesnél, vagy Foktőnél,
Barákánál lehetne megépíteni a
hidat. Nem egy óriási autópálya
hídra gondolok, egy sokkal egy-
szerűbb, sokkal kisebb építményre.
Korábbi műegyetemi egyetemi ta-
náraimmal - barátaimmal már ki is
dolgoztunk egy koncepciót erre a
hídra. Körülbelül 17 - 20 milliárd
forintba kerülne egy hagyományos,
szegecselt acélszerkezetű híd (ha-
sonló a bajaihoz, vagy a dunaföld-
várihoz), amin autóút és vasút
egyaránt lenne. A rendezési tervün-
kön látszik az, hogy a beruházónk
kihozza a vasutat a Duna-partig. Ha
a vasutunk vonalát egy térképen to-
vább húzzuk egyenesen a Dunán
keresztül és annak a végpontját
megnézzük, a Paksi Atomerőmű
iparvágánya ettől a ponttól 2, 8 -
3 km. Három kilométer vasutat épí-
teni nagyságrendileg félmilliárd fo-
rint, tehát relatíve nem túl nagy
összeg. Most a roncstelepeken tart-
ják a régi, un. “vicinális” vasúti sze-
relvényeket, melyek korábban
Kiskőrös felé is jártak és amelyek-

ben a három kocsin sok száz embert
lehet szállítani. Ha azt nézzük, hogy
Kalocsától 10, Uszódtól 5-6 km,
tőlünk, Foktőtől 5 km a tervezett
hídon a Paksi Atomerőmű, akkor,
ha valaki egy ilyen kocsira felül, ma-
ximum 10 perc alatt a leendő mun-
kahelyére érhet. Ha a vasutat egy
kicsit tovább gondoljuk, a beruhá-
zónknak, a Glencore-nak érdeke
lenne az, hogy a Dunántúl felé meg-
induljon a gabonaexport. Nem el-
hanyagolható, hogy ez a cég,
megelőzvén a Nestlét, Svájc legna-
gyobb adófizetője, ez a svájci kor-
mánynál egy nagyon komoly lobbi
erő, nyilván ugyanúgy a magyarnál
is. Az atomerőműnek több szem-
pontból is érdeke lenne egy ilyen
híd. Az erőmű megítélése a Dunán-
túlon sokkal kedvezőbb, hiszen
sokan dolgoznak ott, megismerhe-
tik az erőművet, fizetést kapnak
onnan, amit hazavisznek a család-
juknak. Nálunk, ahol a távolság a
kéményektől és az erőműtől ugyan-
annyi, de alig dolgozik ott valaki, és
néha még mondvacsinált problé-
mákkal is piszkálódnak emberek.
Nálunk lényegesen kedvezőtlenebb
az Atomerőmű megítélése, de a ter-
vezett híd adta munkalehetőség,
ennek kapcsán a kockázatok és az
ezeket minimalizáló műszaki meg-
oldások, valamint a biztonsági kul-
túra megismerésével, véleményem
szerint mindez megváltozna.
Természetesen a jelenleg kihaszná-
latlan, vagy inkább csak sport célra
használt repterünk is számos lehe-
tőséget rejt magában, melyről dr.
Jakab Ferenc a következőket
mondta: „Az előzetes tájékoztatás
szerint három esélyes új erőmű
blokktípus van: az amerikai Wes-
tinghouse, a francia AREVA, il-
letve az orosz VVER 1200. Ha
Franciaországban egy vezetőt ki-
visznek a repülőtérre (körülbelül 2
óra az oda út), ott minimum másfél
óráig tart, míg beszáll, másfél óra a
repülőút, majd leszáll Ferihegyen,
ott még egy újabb órát eltölt, és
utána onnan lehozzák Paksra (kö-

rülbelül 2 óra), így szinte egy napja
- 8 óra elmegy, oda - vissza 16 óra.
Fontos tény, hogy három önkor-

mányzat tulajdonában itt, a Paksi
Atomerőműtől néhány kilométerre,

a Duna túloldalán van egy repülőte-
rünk, mely 2009 márciusa óta a légi
schengeni határokon belül van. A
fenti példánál maradva egy francia
kisrepülőtérről, egy lassabb kisgép-
pel felszállva is, körülbelül 3 óra
alatt ideérhet ugyanaz a mérnök.
Azt hiszem nem kell részleteznem,
hogy a 16 órás, minimum 2 napot
elvevő utazás helyett, mekkora költ-
ségtakarékosságot jelent, ha
ugyanaz a 60, 80, netán 100 ezer
euró éves fizetésű vezető-mérnök, 6
óra alatt teszi meg oda-vissza
ugyanazt az utat. Arról nem be-
szélve, hogy nem egy mérnökről,
hanem több tucat, a 10 éves építési
periódus alatt több százról - ezer-
ről beszélünk. Nem véletlen,
hogy Győrben az AUDI repteret
épített, Kecskeméten a Mercedes
szintén repteret akar fejleszteni.
Nekünk az Atomerőművel szem-

A szeptemberi ludasszállási ker-
getőző fellegek alatt hallgatva a kis
kápolna előtti szentbeszédet, mé-
lyen megérintenek a természetről
mondottak, melyről csak az a pap
tud emelkedetten beszélni, akinek
természetszeretete és ismerete át-
lagon felüli. Minthogy manapság
kevesen vannak valódi természet-
rajongók, az ihletett emberrel be-
szélgetni kell egy rövid portré
erejéig — gondoltam akkor, a fel-
öltőt, stólát, egyházi lobogót egy-
aránt csapdosó szélben. Most
került rá sor.

A Jezsuita Szent István temp-
lom ajtaja előtt találkozunk dr.
Mászáros István atyával, a temp-
lom igazgatójával. A létesítmény, a
neogótikus templommal együtt, az
egykori jezsuita szellemiség preci-
zitását, következetességét sugallja.
Most olyan pap az igazgatója a
nagy múltú, s egykor híres Stepha-
neumhoz tartozó templomnak, aki
maga is Rómában, a Collegium
Germanicum-Hungaricumban ta-
nult. Nem véletlen, hogy a tiszte-
lendő atya beszélgetésünk
kezdetén rámutat a falon függő
bronz plakettra, amely minden
egykori kollégiumi növendék szo-
bája falán évszázadok óta megta-
lálható. 

— Sokszor ránézek arra a pla-

kettre, amely Szent Ignác életpilla-
natát ábrázolja, amikor útban Ró-
mába megjelenik neki Krisztus, aki
azt mondja: ego vobis Romae pro-
pitius ero, azaz Rómában kegyes
leszek hozzátok. Ez jelzi minden
germanistának a gyökerét – teszi
hozzá a nyugodt beszédű fiatal
pap. Bemutatkozásként elmondom
– folytatja - kiváló szüleim vannak,

becsületes, dolgos emberek és
több mint egy évvel fiatalabb
öcsém. Ők a szűk családi köröm.
Győriek vagyunk, onnan indultam,
s a szüleim fű, fa, bokor, állat sze-
retetét belém nevelték, a nagyszü-
lők meg mindazt gyakorlatban,
amit hittanból tanultunk. Vitatha-
tatlan, hogy elhívatottságom moti-
vációjában családomon kívül azok

AGORA
Egyiptom a 4. században a Római Biroda-
lom igáját nyögi. Az Alexandria utcáin for-
tyogó vallási erőszak káosza átcsap
mindenen, egészen a város híres könyvtáráig
hatol. Az épület falai közé zárva a világ első
ismert matematikusnője, zseniális csillagásza
és filozófusa, Hüpatia (Rachel Weisz) és
tanítványai saját harcukat vívják, hogy az
ókori világ bölcsességét megmentsék a jövő

számára. Közülük két férfi verseng Hüpatia
szívéért: a szellemes és kiváltságos
Oresztész (Oscar Issac), valamint Davusz
(Max Minghella), Hüpatia fiatal rabszol-
gája, aki a titkos szerelem és a szabadság
között őrlődik. Davusznak választania kell,
hiszen, ha hátat fordít rajongása tárgyának,
és csatlakozik a keresztények túlfűtött töme-
géhez, talán esélye nyílhat rabszolga láncai-
nak levetésére.

fi
lm

>> KULTÚRA >> FÓKUSZBAN
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Győrből 
Kalocsáig 

Rómán 
keresztül
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ben itt egy Ferihegy nagyságú rep-
tér, itt a lehetőség, melyre olyan rég-
óta várunk, hogy hasznosítsuk.
Természetesen nem csak vezető-

ket tudnak majd repülővel szállítani,
hanem egy csomó minden mást is,
számítógépes alkatrészeket, chipe-
ket, elektromos kábeleket, minden-
félét. Azt, hogy itt van egy ekkora
repülőtér, amin akár óriási repülő-
gépek is le tudnak szállni, és ahon-
nan utána percek alatt
megközelíthető akár vasúton, akár
közúton az Atomerőmű, nyilván
egy ilyen bővítésnél ezt bolondság
lenne nem kihasználni. Szintén na-
gyon fontos, hogy az erőműnek a
bővítéséhez építenie kell egy kikö-
tőt, ahová hajóval fognak érkezni a
konténerek, az acélszerkezetek, sze-
relvények. A bővítést követően ez a
megépített kikötő a korábbi kihasz-
náltságának csak a töredékével fog

üzemelni. Az lenne a következő
lépés, hogy ha építünk ide egy hidat,
akkor ezt a kikötőt utána akár közö-
sen használni tudjuk. Ami a Dunán-
túlon van szemes takarmány, azt 4-5
km-en belül ide áthozzák, a növé-
nyi-, ásványi olaj szállítása innen,
Foktőről történhet. Ami viszont
nagy, konténeres áru, arra nekünk
itt nincs kikötőnk, ezeket be tudják
majd rakni a Paksi Atomerőmű ol-
dalán, és egy kis hídon, akár egy ka-
mionnal, akár vasúton is, gond
nélkül át tudjuk majd hozni – tájé-
koztatott a polgármester. Azt is el-
mondta, hogy Dr. Semjén Zsolt
kollégáival együtt, már 2009 tava-
szán megkezdték a tárgyalásokat a
hídépítésben esetlegesen érintett ha-
tóságokkal - szervezetekkel és szak-
emberekkel, és természetesen
a Paksi Atomerőmű vezetőivel. 
Dr. Semjén Zsolt, a KDNP el-

nöke, országgyűlési képviselőnk,
álláspontja mindig is az volt, hogy
Kalocsa környékére hidat kell épí-
teni, éppen ezért támogatja a foktői
polgármester törekvéseit. „Minden
kapcsolatunkat megmozgatjuk
azért, hogy ez a híd megépüljön. A
következő kormány támogatja a
nagyberuházásokat, már csak azért
is, mert részint egy ilyen hídépítés
komoly munkaalkalmat teremt,
másfelől pedig, hogyha egy híddal
és egy autópályával össze tudjuk
kötni ezt a térséget, az a munkanél-
küliség javításától kezdve, az ipari
beruházásokon át jótékonyan hat az
egész körzetre. Az, hogy itt egy re-
pülőtér és egy olyan kikötő, mint
Baráka, ezek mindegyike egy-egy
érv amellett, hogy a híd megépítését
el tudjuk érni.” 

R.R. 

>> GASZTRONÓMIA>> FÓKUSZBAN

hogy nem fog elmenni egy múze-
umba, de étkezni biztosan fog.
Ezért nagyon fontos, hogy mi ma-
gyarok milyen hungarikumokat te-

szünk le a vendég asztalára, és ez
milyen alapanyagokból készül, mi-
lyen szakmai háttérrel készítjük el.
Vendéglős és Hagyományőrző Bi-

zottságunk azon munkálkodik,
hogy ezek az ételek minél szakma-
ibb módon készüljenek el, magyar
alapanyagokból, hiszen tudomásul
kell venni, hogy egy jó szürkemarha
pörköltet más országban nem tud
senki megfőzni, hiszen nincs man-
galica zsírja, makói hagymája, nincs
tűzpiros kalocsai paprikája. Vádol-
ják, támadják a magyar konyhát,
hogy nehéz. Ez nem helyes és nem
is igaz. A magyar konyha nem
nehéz. A magyar konyhát nem kell
megreformálni, jól kell tudni főzni.
Én azt gondolom, hogy lehet egy
magyar ételt zsírszegényen főzni és
közben meghagyni azt az ízvilágot,
ami a magyar konyhára jellemző.
Legyünk büszkék arra, hogy vannak
ilyen fűszereink, kiváló alapanyaga-
ink, és ebből állítsuk elő a magyar
étket. 
- A fontos gasztronómiai titulu-
sai mellett mondhatni, hogy Ön
a kalocsai paprika egyik nagy-
követe. Miért olyan fontos az Ön
számára ez a fűszer? 
- Magyarország rubinja a tűzpiros
kalocsai paprika. Nincs még egy
olyan fűszer a világon, amiből ennyi
mindent el lehet készíteni, és ami-
vel így lehetne dolgozni. Pont a Sár-
közre jellemző a paprikás kácsi.
Senki másnak nincs az országban
paprikás kácsija. Emellett erős
gyógynövény, gyógyszer alapanyag
is a paprika. Amikor az őszi papri-
kaszüret van és megnézzük a házak

oldalán a füzéreket, az csodálatos
látvány. Ennek a paprikának csodá-
latos színe van, csodálatos ízvilága
van, és azt gondolom, hogy ha egy
igazi, magyar ételt a vendég elé te-
szünk, és olyan a színe annak a pör-
költnek, mint a bőszült bika vére,
nem is tud az ember ellenállni. 

Németh József  ajánlata: Szár-
nyas mellfilé zöldséges rétessel

A rétest nyújtjuk, mint otthon, de
egyszerűbben is megoldható, ha
megvesszük hozzá a kész rétesla-
pot. Készítünk egy nagyon finom
zöldséges alapot, zöldségféléket te-
szünk bele, egy csepp sóval ízesí-
tünk, teszünk hozzá szerecsendiót,
kevés őrölt borsot, ha lehet, te-
szünk hozzá besamel mártást is, és
megtöltjük vele a rétest. Összefo-
gatjuk, és a rétest kisütjük. Ezt tá-
laljuk egy nagyon finom szárnyas
filéhez. A húst el lehet készíteni
pulykából, csirkéből, gyönyörűen
átpárolva. És erre egy nagyon
finom kis mártást készítek. A szár-
nyas filét lehet többféleképpen ké-
szíteni, picit diósan, lehet picit
pikánsabban, fokhagymásabban. Jó
étvágyat hozzá!

Az ételt megkóstolhatja Ön is a
Csajda Csárdában.

R.R. 

„Hitvallásomnak tekintem,
hogy a gasztronómia egy nép
nemzeti kincse, melyet ápolni
szükséges és nemzedékről
nemzedékre át kell adni. Ezért
sokat vállalok és teszek több
televíziós műsorban, ország
több területén évek óta meg-
rendezésre kerülő gasztronó-
miához kötődő versenyek
szervezésében és szakmai
zsűrizésében sokszor nem kis
anyagi áldozatokkal. Így nem
csak az általam kezdeménye-
zett, tizennegyedik éve meg-
rendezésre kerülő Kalocsai
Paprikás Ételek Főzőverse-
nyét népszerűsítem, hanem
több, Országos hírű fesztivált
is. Célom hogy a Magyar
gasztronómia hagyományai-
nak ápolásával és megóvásá-
val ezek a fesztiválok
elismerést szerezzenek ha-
zánkban és határon túl.” Né-
meth József

Akció 2010. február 24. – március 9.

Tátra tej 1,5 UHT 1/1 (139 Ft/l) ..............................139 Ft
Danon tejföl 400 gr 20% (498 Ft/kg) ......................199 Ft
Alföldi túró 250 gr (796 Ft/kg)..................................199 Ft
Tolle trapista (1290 Ft/kg)........................................1.290 Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 ldús, mentes (66 Ft/l) .99 Ft
Steffl dobozos sör (338 Ft/l) ...................................169 Ft
Gyermelyi tészta szarvacska 500 gr (510 Ft/kg)... 255 Ft
Gyermelyi tészta spagetti 500 gr (510 Ft/kg) ........255 Ft
Zewa Deluxe 3 rétegű toalettpapír 8 tekercses ....589 Ft
Vanish 1,5l+500 ml .................................................1.559 Ft
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- A Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség Déli Régiójának
elnökeként mi a feladata? 
- Gasztronómiai Szövetségünknek
a legfontosabb elve az, hogy a régi-
ónkban fogjuk össze a vendéglátó-
sokat, a szakmabelieket, legyen az
éttermes, legyen az kizárólag csár-
dás, legyen az akár iskola. Én azt
gondolom, hogy az országban a 22
régióból a Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség Déli Régiója az
egyik legnagyobb régió területileg is
és létszámban is. Ez a szakmabeli
összefogás nagy jelentőséggel bír.
Az iskolai berkeken belül megala-
kultak az ifjúsági tagozatok, komoly
munkát is végeznek. Ebben a ro-
hanó világban nagyon nehéz az em-
bereket összefogni. Büszkeséggel
tölt el a tudat, hogy a közelmúltban,
Győrben megrendezett Gasztrocsa-
tán a 22 régióból elnyertük az első
díjat és még a közönségdíjat is. Ez
nem csak ételeink kiválóságát bizo-
nyítja, a szakmai összefogásunkat is,
úgyhogy ezúton is szeretném meg-
köszönni mindenkinek, aki részt
vett ebben. 
- Milyen munkát végez a Nem-
zeti Gasztronómiai Szövetség

Vendéglős és Hagyományőrző
Bizottságának elnökeként? 
- Sokan tudják már, hogy ott, ahol a
népi hagyományokat ápolják, és
olyan rendezvény van, ahol tényleg
a népi, gasztronómiai múltra épül a
program, ott azért megfordulunk
bizottságunkkal. Ez egy komoly,
négyfős bizottság. Tulajdonképpen
a célunk az a Szövetségen belül,
hogy azon városok, falvak rendez-
vényeit fölkaroljuk és segítsük, ahol
tényleg a gasztro történelmet, a
gasztronómiai múltat próbálják
ápolni. Előveszik a sublótból a
nagymama százéves receptjét, de ha
nem is kizárólag a régi ételekre gon-
dolunk, vannak olyan rendezvé-
nyek, amelyek régi hagyományokra
épülnek. Tulajdonképpen a Ven-
déglős és Hagyományőrző Bizott-
ságunk nem csak zsűrizést vállal,
nem csak a rendezvényeket segíti,
hanem meg is próbálja úgy szakma-
ilag irányítani, hogy minél autenti-
kusabban tudják bemutatni az ételt,
vagy népi hagyományt. Gondoljunk
csak Kalocsára. Itt most már több
mint 14 éves múltra tekint vissza a
kimondottan paprikára épülő, Pap-
rikás Ételek Főzőversenye, ami ha-
táron túl is ismertté tette a várost,
a paprikát, a gasztrokultúrát és
ehhez természetesen kapcsolódik a
kulturális blokk is. Sok más helyen
is van ilyen, ahol egy rendezvény az
alapanyagokra épül, ilyen például a
milotai diófesztivál, de van, ahol
népszokásokra épül a program,
mint például a böllérversenyek és a
kocsonyafesztiválok. Ezeknek ko-
moly idegenforgalmi, turisztikai je-
lentőségük van. 2010 a fesztiválok
éve Magyarországon. Úgy gondo-
lom, hogy ebben az évben még
hangsúlyosabbá fognak válni a kü-
lönböző rendezvények, amelyek ha-

talmas tömegeket tudnak megmoz-
gatni. Gondoljuk csak el, hogy ha
hazánkba látogat egy külföldi, lehet,
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SajtónyilatkozatNémeth József:

„A magyar konyhát nem
kell megreformálni, 
jól kell tudni főzni.”

>> KÖZÉLET

Németh József, gyermekkora
óta Kalocsán él. Iskoláit is itt, il-
letve Budapesten végezte. Ven-
déglátással 1989-ben kezdett el
foglalkozni. A ’90-es évek előtt
több mint 10 évig a Szelidi tónál
a Campinget üzemeltette és a
Magyarországi Camping és Ka-
raván szövetség vezetője volt.
1993-ban nyitotta meg a híres
Csajda Csárdát, amelyet, mint
„Csárdagazda” azóta is üzemel-
tet, a Belvárosi Kávéházzal
együtt. A Magyar Gasztronómiai
Szövetség Déli Régiójának el-
nöke. A megújult és újraválasz-
tott Magyar Grillszövetség
alelnöki tisztségét is betölti.
Emellett a MNGSZ Vendéglős és
Hagyományőrző Bizottságának
Venesz díjas elnöke. Számos
Guinness-rekord felállításában
vett részt, mint pl. a Kalocsai
Euró paprikás, ceredi vaddisznó-
pörkölt, a milotai mézeskalács il-
letve grillázs, karácsonyi bejgli,
bogácsi fánk, legnagyobb steak-
egybesütése Velencén. Munká-
ját több kitüntetéssel is
elismerték és több gasztronómiai
lovagrend tagja: Szent István Ka-
locsai Paprika lovagrend tagja
2003, Nagykőrösi Cifra Borlo-
vagrend tagja 2003, Első Magyar
Fehérasztal lovagrend tagja
2005, Kalocsa Városért (Pro
Urbe) Díj 2004, Szolnoki gulyás-
fesztivál Díszpolgára 2004,
MNGSZ Érdemérem 2000., Ve-
nesz Díj 2006, Év Vendéglátója
cím 2009 (Kereskedelmi és Ipar-
kamara), Pro Turismo díj 2009.

Kalocsán időnként célzatos hírek röppennek fel az
önkormányzat tulajdonában lévő Városi Televízió-
nak, valamint az önkormányzat épületében működő
Kalocsai Néplapnak köszönhetően, amelyben fo-
lyamatosan górcső alá veszik a névtelen feljelentés
alapján, még 2007. őszén kezdeményezett
ügyészségi vizsgálatot, amely ügyben egy további
névtelen feljelentésnek köszönhetően ismeret-
len tettes ellen indítottak nyomozást az általam
vezetett egyesület, valamint a Kalocsai később Vá-
rosi Hírlap néven megjelent újságot kiadó cégek
ellen. Az ügy kapcsán tényként kezelendő, hogy a
mai napig nincs lezárva a nyomozás. 
Tény az is, hogy a névtelen feljelentésben sze-
replő állításokról bebizonyosodott, hogy azok
nem felelnek meg a valóságnak, ennek ellenére a
vizsgálat tovább folytatódott. Tény továbbá az is,
hogy az eljárás során megvizsgálták az egyesület ösz-
szes pályázati elszámolását, amelyet rendben talál-
tak. Ugyanígy nem tártak fel hiányosságot az
egyesület és a kecskeméti Öveges Képzővel lebo-
nyolított tanfolyamok kapcsán sem. Az APEH szin-
tén megvizsgálta a szervezetek gazdálkodását, amit
rendben talált. Tény még, hogy az eddigi kihallgatá-
sok, irat és szerződés bekérések alapján az eltelt több
mint két év alatt bizonyítás hiányában nem feje-
ződött be a vizsgálat. 
Továbbá tény az is, hogy a Csapai Lajos által veze-
tett Kalocsai Néplap, valamint Zs. Kovács Ist-
ván később pedig fia Kovács Attila
főszerkesztésével működő Kalocsai Televízió
mindezek ellenére többször foglalkozott az üggyel. 
Tény az is, hogy a városban nem egy közéleti sze-
replő ellen indítottak már lejárató hadjáratot. Emlé-
kezetesek azok az esetek, amikor a hatalom
kiszolgálói kikezdték a nyilvánosság előtt azokat,
akik ellenvéleményt fogalmaztak meg az önkor-
mányzati munkájuk során. Kovácsffy Csaba, Tóth
Tibor, Farkas Gergely, Bagó Zoltán, Varga Sándor
és Hargitai László után én kerültem a középpontba.
Az is tény, hogy bizonyos politikai körökből előre fi-
gyelmeztettek, hogy vizsgálatot fog kezdemé-
nyezni az ügyészség ellenem.
Eddig sem állt és ezután sem áll szándékomban a
nyilvánosság elől eltitkolni az ellenem folyó vizsgá-
latot, de úgy érzem, az ügy napirenden tartásához
azoknak fűződik érdeke, akik a névtelen és
mára bebizonyosodott, hogy hamis feljelentést
megtették. Véleményem szerint, ha bizonyítást
nyer az, hogy ki és milyen bűncselekményt követett
el és arról jogerős bírói döntés születik, akkor azt
a nyilvánosság elé kell tárni. Ugyanúgy a nyilvá-
nosság elé kell tárni azt is, ha nem történt az
ügyben bűncselekmény.
Addig bármi az üggyel kapcsolatos célzatos hír meg-
jelentetése csak a közvélemény befolyásolása, amely-
nek időzítése ugyanúgy nem véletlen, mint maga a
feljelentés. Addig úgy vélem nincs más bűnöm, mint
az, hogy más a véleményem, mint a hatalomban lé-
vőknek, ezért innen üzenem: Nem adom fel! To-
vábbra is a város érdekében fogok dolgozni a
képviselő-testületben, és minden olyan kétes ügyre
rá fogok mutatni, ami nem szolgálja az itt élők ér-
dekeit, csak egy szűk réteg számára nyújt előnyöket.
Ellenkező esetben a névtelenség mögé rejtőzködő
feljelentők érnék el céljukat.

Szakál Tibor
Kalocsa, 2010. február 10.

A lejárató kampány folytatódik

A sajtónyilatkozatot az összes helyi médiához el-
juttatta a képviselő. Az ügy szempontjából „érin-
tetlen” médiumok szinte azonnal, kommentár
nélkül publikálták, míg a Kalocsa Tv egyáltalán
nem, a Kalocsai Néplap internetes oldalán pedig
csak a nyomtatott változat megjelenése után.
Nincs is ezzel gond, egy jó újságíró a hírérték
alapján dönti el mi a fontos az Olvasói számára és
mi kevésbé. Az ő (hír)értéke szerint a nagy dur-
ranás az volt, amit Kalocsa Televízió forrásmeg-
jelöléssel - az eddigi gyakorlattól eltérően – előbb
az online és később nyomtatott formában a lapja
címoldalán megjelentetett. Szakál képviselő nyi-
latkozata már nem érdemelt címoldalt a főszer-
kesztő szerint, Csapai Lajos előbb a harmadik
oldalon jól megmondta a magáét, majd a nyolca-
dik oldalon lehetősége volt a tisztelt olvasónak a
sajtónyilatkozatot is elolvasni.
A Kalocsa Televízió első embere, Kovács Attila
csak annyit foglalkozott a sajtónyilatkozattal,
hogy e-mailben tudatta velem, abban több tárgyi
tévedés van. Én ezennel tudatom Kovács Attila
Istvánnal, hogy a sajtónyilatkozat szerzője Szakál
Tibor, így a tárgyi tévedések tisztázása érdekében
Őt keresse. Hogy Kovács Attilának miért érdeke
napirenden tartani ezt az ügyet, nem tudom, de
azóta is kényszeresen interjúzza az embereket ri-
porterként és kameramanként, és persze szer-
kesztőségvezetőként. Vigyázzanak, mindenki
véleményére kíváncsi! Csak éppen Szakál Tibort
nem kérdezte még meg az üggyel kapcsolatban.
Pedig a képviselő készségesen áll mindenki ren-
delkezésére, hiszen neki is van véleménye erről.
„Az ilyen támadásnak a nem más a célja, mint fé-
lelmet, bizonytalanságot és kételyt kelteni a tá-
madott féllel szemben”- nyilatkozta a
Nézőpontnak Szakál Tibor az ÖKE képviselője.
„Nem ismeretlen számomra ez a negatív kam-
pány, hiszen képviselő-testületi munkám során
maga a polgármester úr is gyakran alkalmazza ezt
velem szemben, ha számára kényelmetlen ügy-
ben kérdezem. Az utóbbi időben egyre nehezeb-
ben tudta magát türtőztetni, ha az ellenzéki
képviselők kérdéseire nem tudott kielégítő választ
adni. Egyre többet beszél mellé, gyanúsítgat. Sok-
szor még arra sincs lehetőségünk, hogy a véle-
ményünket kifejtsük, hiszen elveszi, vagy meg
sem adja a szót számunkra. Nem elhanyagolható
körülmény az sem, hogy 2005-től egész sorozat
olyan cikk jelent meg a Kalocsai Hírlapban, amely
az önkormányzat gazdálkodásának visszáságaira
mutatott rá. Elég csak az egy hónap alatt három-
szor kimeszelt pártirodára, a négy és fél millió ér-
tékben felújítandó hivatali vécére, vagy a TEIT
pénzből finanszírozott kirándulásokra gondolni.
A kommunista diktatúra legsötétebb korszakát
idézi az eszköz, de nem egyedülálló, hiszen em-
lékszünk még, ahogy Szabadi Józsefet, Mechler
Györgyöt vagy Kovácsné Czinege Piroskát eltá-
volították a helyéről, mert „szakmailag nem egye-
zett” a véleményük a helyi hatalommal szemben”
– mondta el kérdésemre Szakál Tibor, aki hozzá-
fűzte, hogy a televízió és a Néplap is úgy kezelte
a sajtónyilatkozatot, mint ahogy már abban fo-
galmazott: lejáratásra. 

Dávid Edit

>> GASZTRONÓMIA
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A Földművelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium honlapján olvas-
tam, hogy Magyarországon a házi
kedvencet tartó háztartások aránya
a legmagasabbak közé tartozik a vi-
lágon, eddig mégsem vonatkoztak
speciális rendelkezések, szabályok a
házi állattartásra. A hazai állatvé-
delmi jogszabályok többsége a ha-
szonállatok jólétét szolgálja, vagy
általános jellegű. Éppen ezért kor-
mányrendelet készül a kedvtelésből
tartott állatok forgalmazásának és
tartásának szabályairól, amelynek
néhány eleme már kiszivárgott, pél-
dául, hogy az aranyhalakat nem
lehet majd gömb alakú akvárium-
ban, a madarakat pedig kerek kalit-
kában tartani. Természetesen még
csak tervezetről beszélünk, ami –
hogy stílusos legyek – úgy kering
körbe a Parlamentben, mint arany-
hal a gömbakváriumban. Azért a
dolog többről szól, mint elsőre ir-
racionálisnak, sőt viccesnek tűnő ti-
lalmakról. 
Berey Attilát, a földművelésügyi
miniszter állatvédelmi tanácsadó
testületének elnökét kérdeztem az
állatvédelmi törvényről, amelynek
módosítása nyomán kötelezővé vált
a kedvtelésből tartott állatok tartá-
sára vonatkozó kormányrendelet
megalkotása. Berey Attila egyéb-
ként a kezdetektől szorgalmazta a
szabályok megalkotását. „Az állat-
védelmi törvény 2009 végén került
módosításra. Ez tartalmazza pél-
dául azt, hogy a szabadban tartott
állatok számára mindenképpen biz-
tosítani kell olyan helyet, amely ve-
szély esetén, vagy az időjárás káros
hatásaitól menedéket nyújt. Az ál-
landóan zárt körülmények közt tar-
tott állatok számára pedig a
szükségleteikhez igazodó megfelelő
mozgásteret kell biztosítani. Nem

csak az állatok érdekeiről szól ez a
törvény, bizonyos kötelezettségeket
is előír. Egy másik bekezdés az új
módosításban az ökológiailag ve-
szélyes fajok kereskedelmét tiltaná,
hogy ne szaporodhassanak el a ter-
mészetben olyan állatok, amelyek
kiszoríthatják az őshonos fajtákat.
A jogszabálynak fontos része, hogy
főemlősökkel, például csimpánzzal
kereskedni nem lehet, állatkerten
kívüli tartása is tiltott lesz.
Kötelező lesz az állatvédelmi okta-
tás, mely szerint mind az általános
iskolában, mind a középiskolában,

mind pedig a szakképzésben az is-
meretterjesztésbe be kell építeni az
állatvédelmet. Ez már korábban
szerepelt a törvényben, csak most
nagyobb hangsúlyt kap. Az állatvé-
delmi hatóság szakmailag felügyeli
az állatok tartása során alkalma-
zandó állatvédelmi előírásokra vo-
natkozó, iskolarendszeren kívüli,
úgynevezett hatósági jellegű képzé-
seket és vizsgáztatásokat. Ennek
gyakorlatilag az a jelentősége, hogy
egyre több munkakör betöltéséhez
ilyen irányú szakmai ismeretre, il-
letve képesítésre van szükség. Pél-
dául az élőállat szállítóknak

kötelező meghatáro-
zott szintű állatvé-
delmi ismeretekkel
és vizsgával rendel-
keznie. Ugyanakkor
a vágóhídon közre-
működő dolgozók

részére is hasonló jellegű, kötelező
képesítések várhatók.” – tájékozta-
tott Berey Attila, aki azt is el-
mondta, hogy a kedvtelésből tartott
állatokra vonatkozó kormányrende-
let első olvasatban december 23-án
került kormányülés elé, bizonyos
észrevételek miatt azonban ismételt
egyeztetésre került. Ez az a rende-
let, amelynek egyes pontjai pillana-
tok alatt, futótűzként terjedtek el
országszerte. Ez szabályozza pél-
dául azt, hogy a halakat gömb alakú
akváriumban, a madarakat kerek ka-
litkában nem lehet tartani. A ren-

delkezés okáról Berey Attila
elmondta: „Speciális vizsgálatok
igazolták, hogy ez igen negatív ha-
tással van az állatok idegrendsze-
rére, ezt a tudósok megállapították,
mi pedig tudomásul vesszük.” Ter-
mészetesen a tudomány ezen –
eddig számomra ismeretlen - felfe-
dezése felkeltette az érdeklődése-
met és dr. Török Lajoshoz
fordultam segítségért, aki a kalocsai
Állatgyógyászati Központ egyik ki-
váló orvosa. Mint elmondta: „Van
ebben igazság, hiszen az aranyhal
térlátása nincsen erre berendez-
kedve. A gömb alakú akváriumban

Amikor megkaptam a NÉZŐPONT meg-
tisztelő felkérését, hogy működjek közre egy adó-
rovat létrehozásában, arra gondoltam, hogy
igyekszem a részletekben nem elveszve, közért-
hetően elmagyarázni az állam által ránk rótt
kötelezettségeket, miközben ragaszkodom a
szakmai helytállóság és az objektivitás kritéri-
umaihoz.

Az adójogviszony nem polgári jogi jog-
viszony, az adózó számára egyoldalú kö-
telezettségeket jelent. Az adóztatás célja
a közkiadások fedezetének megterem-
tése.
Az elmúlt húsz évben az adóhatóságok
jól kimunkálták az ellenőrzési rendsze-
rüket, az állampolgároknak viszont
mindmáig esélye sem volt figyelemmel
kísérni, hogy mi lesz a befizetéseik sorsa.
Néhány nagy közpénzügyi botránynak,
valamint a gazdasági kibontakozásról
szóló politikai vitáknak köszönhetően
jutottunk el oda, hogy az adózás a figye-
lem középpontjába került, ami termé-
szetes, mert a közpénzek elsődlegesen
az adózók befizetéseiből származnak.
Azok is, amelyeket elherdáltak…
Az utóbbi időszakot jellemző gyakori
adóváltozások nem tesznek jót a gazda-
ságnak, mert működésének legelemibb

feltételét, a kiszámíthatóságot ássák alá.
Az idei évre vonatkozóan a legtöbbün-
ket érintő változás a személyi jövede-
lemadózásban következett be. E törvény
elveiben történő megváltoztatása át-
strukturálja az adóterhelést. Az előző
számunkban közöltek szerint: a szak-
zsargonban szuperbruttósításként elhí-
resült fogalom annyit jelent, hogy a
személyi jövedelemadó-alap megemel-
kedik a foglalkoztatói járulékokkal
(27%). E tény, és a következményeként
megváltozott adóelemek egy teljesen új
helyzetet teremtettek. Azok az adózók,
akik bér jogcímén jutnak jövedelemhez,
azonos bruttó keresetből számítva – leg-
alábbis az alsó adósávban - ennek elle-
nére is általában többet vihetnek haza,
mint tavaly. Ezt az alsó adósáv jelentős
feltolása, az adókulcsok csökkentése, va-
lamint az e körben alanyi jogon járó adó-
jóváírás jogosultsági határának
megemelése okozza. Nem válik be
azonban a Pénzügyminisztérium azon
prognózisa, hogy átlagjövedelem esetén
havi nettó tizenötezer forint adóelőny-
höz jut a munkavállaló. A választható
béren kívüli juttatások (cafeteria) meg-

adóztatása, illetve elemei körének szűkí-
tése pedig közvetve ugyan, de tőlük is el-
veheti azt az adóelőnyt, amelyet a másik
oldalon megkaptak. Ráadásul, a szociális
juttatások többségét már korábban adó-
terhet nem viselő járandósággá minősí-
tették, melynek szerepe az adókulcs
meghatározásában bír jelentőséggel. Az
életbiztosítások adókedvezményének el-
törlése pedig mintegy nyolcszázezer ma-
gánszemélyt érint hátrányosan. Az, hogy
- minden alkalmazottat figyelembe véve
- kinek marad több a borítékban, és
kinek nem, egyéni szituációfüggő. Akik
pedig nem bér jogcímén szereznek jö-
vedelmet (egyéni vállalkozók, személye-
sen közreműködő társas vállalkozók,
megbízási szerződéssel dolgozók, me-
zőgazdasági őstermelők, önkormányzati
képviselők, egyéb jövedelemmel is ren-
delkezők, stb.), azoknak az e tevékeny-
ségükre tekintettel keletkezett
jövedelmükre nincs módjuk az adójóvá-
írás igénybe vételére, így az idén nagyon
rosszul járnak. 27%-kal nekik is meg-
emelkedett az adóalapjuk, miközben az
alsó adósávban mindössze 1 százalék-
ponttal csökkent az adókulcs.
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Mérföldkő a hazai 
állattartás szabályozásában

>> KÖZÉLET - VÉLEMÉNY >> ÜZLET
Adózásról egyszerűen Tóth Tibor adótanácsadó rovata

ZSONGLŐRKÖDÉS AZ ADÓVAL

A Fidesz és a KDNP helyi
alapszervezetei, az Összefogás
Kalocsáért Egyesülettel közö-
sen meghívja Önt és családját,
barátait, a megszokottól eltérő
március 15-i programra.
Egy olyan programot ajánlunk,
ahol egy jó kávé mellett gondo-
latok cserélhetnek gazdát, ahol a
gyerekek is jól érzik magukat,a
délután lezárásaként pedig szín-
vonalas műsorral emlékezhe-
tünk meg március 15-re.

A program: 1400-1800

I.Kalocsai Házisüti Verseny
Gyermekrajz verseny 
Kokárda készítés
Játszóház
Kávéház
Milleneum Társulat előadása

Minden érdeklődő családot, 
baráti társaságot nagy szeretettel
várunk.

FIDESZ – KDNP -  ÖKE szervezésében
Közös családi délután és megemlékezés március 15. 

tiszteletére a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Aulájában

Tel.: 06-20-457-4992    |   E-mail: tothtibor.ado@gmail.com
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szerencsétlen nem tud eligazodni a
térben és tényleg depresszióba tud
esni, lelki beteggé tud válni és
ugyanez vonatkozik a madarakra is.
Mi még nem kezeltünk ilyen beteg-
ségben szenvedő aranyhalat és még
nem találkoztunk depressziós ma-
dárral sem.” Dr. Török emellett
arról is beszámolt, hogy a térségben
egyre inkább terjed a felelős állat-
tartás: „rémtörténetek persze elő-
fordulnak, különböző
gondatlanságból elkövetett állatkín-
zások, de a többség igenis felelősen
tart állatot és a megfelelő körülmé-
nyeket és az ellátást biztosítja
nekik”.
Dr. Drozdik Ferenc, a Bács-Kis-
kun Megyei MgSzH Élelmiszer-
lánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság
igazgató főállatorvosa a gömb ak-
váriumra és a kerek kalitkára vonat-
kozó szabállyal kapcsolatban
lapunknak elmondta: „Nem az a cé-
lunk, hogy a jogszabály megjelenése
után azonnal elkobozzuk az összes
ilyen akváriumot és kalitkát. Első
sorban ezeknek az eszközöknek a
kereskedelme lesz tiltva, legalábbis
a tervezet szerint. Egy bizonyos át-
meneti idő után ugyanúgy, mint
ahogy a kétütemű gépjárművek el-
fogytak az utakról, majd ezek az
eszközök is el fognak tűnni az üzle-
tekből és az otthonokból.”
Tehát a rendeletben a kereskedelem
körülményeit is jogszabályi keretek
közé szorítják. Katus Györgyné,
az Éden Kisállatkereskedés tu-
lajdonosa már hallott a tervezetről:
„A szabályozás sok jó dolgot tartal-
maz. Számunkra is fontos, hogy
minden állatot, legyen az hobbiból
tartott, haszon vagy szabadban élő
élőlény, megfelelő körülmények kö-
zött tartsanak, szállítsanak, esetle-
gesen kínáljanak eladásra. Mi
korábban is sokszor és sok formá-
ban szorgalmaztuk a környezettu-
datos életet, e törvénytervezet ezt
még kedvezőbben fogja szabá-
lyozni, amellyel, mint kiskereskedő
és állattartó maximálisan egyetér-

tek.” 
A kóbor állatok befogásával, elhe-
lyezésével kapcsolatos kormányren-

delet-tervezet már most, a
kihirdetés előtt is hatalmas port
kavar. A menhelyek egytől egyig
felháborodtak a készülő rendelke-
zés azon pontján, amely azt szabá-
lyozza, hogy kutyát nem lehet
állandó jelleggel tíz négyzetméter-
nél kisebb területen tartani. Gál Ti-
borné, a paksi állatmenhely
tulajdonosa 370 kutyáról gondos-
kodik úgy, hogy közben folyamatos

harcot vív a helyi önkormányzattal
azért, hogy ne zárják be a létesít-
ményt. Ő is hallott már a futótűz-
szerűen terjedő lehetséges
változásokról: „Csak reméljük,
hogy nem marad így, hiszen akkor
a legtöbb menhelyet bezárhatnák,

mert nekünk luxus lenne az effajta
szabályok betartása. Hol teheti azt
meg egy menhely, hogy egy kutyára
legalább tíz négyzetméteres hely
jusson? Amikor annyi a kóbor állat,
hogy egy kennelbe be kell szoríta-
nunk hat, vagy akár nyolc kutyát is.
Ezt így nem lehet elfogadni, hiszen
ilyen szabályok mellett a hazai men-
helyek 80%-ának be kellene zárnia.” 
Berey Attila szerint aggodalomra
semmi ok, hiszen annak, hogy a
rendeletet a tavalyi év decemberé-
ben nem fogadták el, pontosan ez
volt az oka, hiszen a menhelyekre
nyilvánvalóan ez a szabály nem vo-
natkoztatható. A kóborállatok be-
fogásával kapcsolatos rendelet
előkészületei a civil szervezetek be-
vonásával, az FVM megfelelő fő-
osztályainak közreműködésével
zajlanak. Reméljük, aggodalomra
tényleg semmi ok! A menhely alapí-
tásának szabályai is szigorodtak.
Eszerint csak akkor lehetne új léte-
sítményt létrehozni, ha biztos lenne
annak működtetése hosszabb távon
is, ami valljuk be, manapság nehe-
zen vihető véghez.  
Kalocsán nem működik menhely,
bár civil kezdeményezés történt az
ügy érdekében, amelyből csupán
egy alapítvány született. Kalocsán
gyepmesteri telep van. A szakem-
berek szerint azonban az sem sze-
rencsés, hogy a kóbor kutyákat két
hét után el szokták altatni. 
Egyszóval ellentétes vélemények,
káosz, bizonytalanság és tervezet
már van, amelyből hamarosan kor-
mányrendelet születik. Egyet bizto-
san ígértek a döntéshozók: a
rendelet alapjaiban már nem válto-
zik és a kihirdetést nem sokkal kö-
veti majd a hatálybalépés. Igaz,
minden jogszabály annyit ér, am-
ennyit betartanak belőle. Minden-
esetre állatbarátként, és gazdiként
bízunk abban, hogy szabállyal, vagy
anélkül, megvalósul a felelős állat-
tartás hazánkban. 

Rausch Réka
Szabó Nóra
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Több elemző véle-
ménye szerint, a gazdasági vissza-
esés egy rövid stagnáló időszakot
követően, az év második felében
már enyhe növekedésbe megy át,
ami a pályázatkezelő intézményeket
is a válság miatt hozott ideiglenes
intézkedések visszavonására ösz-
tönzi. Így a pályázás feltételei idén
nagyon hasonlóak lesznek a 2008-as
évhez. A gazdaságfejlesztési pályá-
zatokon elérhető maximális támo-
gatási mérték 30-50%-ra csökken (a
kalocsai kistérségben ez 40%). A tá-
mogatási előleg lehetősége megma-
rad ugyan, de mértéke 40-ről

25%-ra csökken. Szűkítheti a
pályázók körét, hogy az utolsó
lezárt évben az árbevétel leg-
feljebb 10%-kal eshet vissza
Kalocsán és környékén, az
előző esztendőhöz képest.

Március végétől ismét be-
nyújtható, a mikro- és kisvál-

lalkozások körében évek óta
legnépszerűbb gép- és eszközbe-
szerzési pályázat, melyen 1-20 mil-
lió forinttámogatást igényelhetnek a
pályázók. Annak következtében,
hogy a számítógépektől kezdve a
speciális eszközökön, berendezése-
ken át egészen az egyszerűbb gép-
sorokig az elszámolható költségek
köre igen széles, és az új mellett 3
évnél nem idősebb használt eszkö-
zök beszerzése is támogatott, a 10
milliárdos keret év végéig várhatóan
nem fog kitartani. A pályázati határ-
idők miatt szintén érdemes jól idő-

zítve pályázni a márciusban újra
megjelenő telephely-fejlesztési ki-
írásra. A Dél-alföldi régió 3 megyé-
jében összesen 2 milliárd forint áll
rendelkezésre azokra az infrastruk-
turális vagy/és telephelyi építési be-
ruházásokra, melyek valamilyen
termelő vagy szolgáltató (nem ke-
reskedelmi!) tevékenységhez kap-
csolódnak. A támogatási intenzitás
itt eléri az 50%-ot, összege pedig
legfeljebb 100 millió forint lehet.
Az, aki komplex fejlesztést kíván
megvalósítani (pl. egy nagy értékű
technológiai sor beszerzését, mely
építési munkálatokkal is jár) április-
ban nemcsak húsvéti tojásra, hanem
arra a pályázati kiírásra is számíthat,
mellyel 20 és 150 millió forint kö-
zötti, vissza nem térítendő támoga-
tással egészítheti ki a szükséges
60%-nyi, részben banki forrással ki-
váltható önerejét.

Pályázati lehetőségek 
vállalkozásfejlesztésre

Megkérdeztük
Bognár Mihályt,
a K&H Pályázati
tanácsadás igaz-
gatóság vezető-
jének
véleményét
arról, hogy  mi-
lyen EU pályá-
zati lehetőségek
állnak rendelke-
zésre vállalko-
zásfejlesztési
célokra.

Bognár Mihály, a K&H 
Pályázati igazgatóság vezetője
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A Dél Tv műsora Kalocsán, jelenleg
csak a Fibernet Zrt. hálózatán látható.
Az elmúlt időszakban több megkere-
sés érkezett a Dél Tv bajai székhelyű
szerkesztőségébe azzal kapcsolatban,
hogy a KalocsaKom Kft. hálózat elő-
fizetői is szívesen néznék a regionális
televízió műsorát, ezért Michna Ottó,
a televízió ügyvezetője kéréssel for-
dult Zs. Kovács Istvánhoz, a Kalo-
csaKom Kft. ügyvezetőjéhez, hogy
biztosítson megjelenési lehetőséget a
KalocsaKom hálózatán a regionális
televíziónak.
A DÉL TV nem nyereségérdekelt be-
sorolású, több mint harminc telepü-
lésen, kábeltelevízió hálózatokon és
az interneten sugározza adásait.
Michna Ottó, a Dél Tv ügyveze-

tője a NézőPontot arról tájékoztatta:
„Televíziónk két olyan kábelszolgál-
tató segítségével került a nézőkhöz,
amely a környező településeken, Baja
körül is látható volt. Ezután fogalma-
zódott meg bennünk az, hogy az ott
élőket is ki kell szolgálnunk, a róluk
szóló hírekkel. Láttuk, hogy működik,
hiszen az emberek nem csak a saját, a
szomszédos településeken történő
dolgokra is kíváncsiak. Mindig újabb
község, város kapcsolódott az adáste-
rületünkhöz, most már a megyén
kívül is látható a műsorunk, Tisza-
kécske, Szentes a felső határ, de Sze-
geden, Pécsett is látható a Dél Tv és
próbáljuk az ottani eseményeket is
bemutatni a nézőknek. Ehhez min-
den adásterületen helyi csapat segíti
a munkánkat, hiszen ők a helyi dol-
gokban járatosabbak. Ők küldik a
híranyagokat, így Kalocsán a Kalo-
Hírek stábja, akik már több mint egy
éve készítik a Körkép című műsort,
ami reprezentatívan mutatja be Ka-
locsa és térsége történéseit. Ezzel
kapcsolatban érkezett hozzánk több
megkeresés, mivel Kalocsán egyedül
a Fibernet Zrt. hálózatán látható az
adásunk, ám többen szívesen látnák
más hálózaton is, így a KalocsaKo-

mon is. Az illetékeseket pár héttel
ezelőtt megkerestük, hiszen mi tech-
nikailag teljesen készen állunk arra,
hogy ezeket az adásokat továbbítsuk
a kábelszolgáltató számára, ezáltal
műsorainkat a másik szolgáltató elő-
fizetői is élvezni tudnák. Fontos
megjegyezni, hogy ez a televízió
nem egy konkrét helyi televízió, így
nem tud és nem is kíván egyik helyi

televízió helyére sem lépni, ez igazá-
ból a térség híreinek, eseményeinek
bemutatását szolgálja, ami a vállal-
kozásoknak, rendezvényeknek is na-
gyon jót tesz, azt gondolom.” 
Megkérdeztük az önkormányzat
egyszemélyes tulajdonában álló Ka-
locsaKom Kft. ügyvezetőjét, Zs.
Kovács Istvánt, hogy mikortól fog-
ják sugározni a Dél Tv műsorát a há-
lózatukon, azonban ő nem kívánta a
Nézőpont olvasóit tájékoztatni, bár
törvényi kötelezettsége miatt, előbb,
vagy utóbb látható lesz a Kalocsa-
Kom hálózatán is a Dél Tv.

-r-

A KalocsaKom-nak
nem kell a Dél Tv? 

A Dél Tv nem nyereségérde-
kelt besorolású televízió, így
a 2007. évi LXXIV törvény IV.
fejezet 25. § (5) bekezdése
értelmében a KalocsaKom
Kft-t szerződéskötési kötele-
zettség terheli. 

Bár még majd’ egy hónap van hátra az or-
szággyűlési választások jelöltállítási idősza-
kából, már kezdenek körvonalazódni a
jelöltek. Kik, hogyan és milyen eséllyel kérik
támogatásunkat, hogy egyéni képviselője-
löltként indulhassanak az áprilisi választáso-
kon?
A körzetünkben újra a KDNP-s Semjén
Zsoltot indító Fidesznek, úgy hírlik, jól
megy a gyűjtögetés. Ők azt vették a fejükbe,
hogy országosan kétmillió kopogtatót gyűj-
tenek össze. Ez nem is tűnik kudarcra ítélt
vállalkozásnak. Több, mint nyolcszázezer
szelvényt gyűjtöttek néhány nap alatt, feb-
ruár végére pedig már a másfél millió felé
araszolnak. Ez főképp akkor tűnik soknak,
ha tudjuk, hogy pártoknak (a biztonsági tar-
talékot is beleszámolva) mindössze százöt-
venezer ajánlásra van szükségük ahhoz,
hogy az összes körzetben jelöltet állíthassa-
nak. Így a Fidesz már most is minden kör-
zetben mintegy nyolc-tíz jelölt kiállításához
szükséges szelvénnyel rendelkezik. Orszá-
gosan pedig mostanára minden hat-hét szel-
vény közül egyet már összeszedtek. Ezt
nevezik „túlgyűjtésnek”a politikai szlengben.
Tehát a fideszes aktivisták, mint a méhecs-
kék, gyűjtögetnek. „Ez jó. De hogy állunk a
minek-kel?”, hogy a feledhetetlen „Egész-
séges erotika” című film Falkay elvtársát
idézzem. (1986. Rendezte: Tímár Péter)
Vagyis, mire ez a nagy buzgalom? A hivata-
los kommunikáció szerint a tábor megerő-
sítése, a támogatottság megmutatása és a
lelkesedés éberen tartása mellett az, hogy a
cédulagyűjtés lehetőséget biztosít a jelöltek –
s ezáltal a pártok – számára, hogy szemé-
lyesen, közvetlenül találkozhassanak a vá-
lasztókkal, élőszóban győzhessék meg a
polgárokat. De nehezen volna tagadható az
a hátsó gondolat, hogy így lehalászhatják a
szelvényeket a kis pártok, a független jelöl-
tek, no meg a Jobbik elől. Ez eléggé egyen-
lőtlen helyzetet teremt, hiszen a Fidesz maga
kérkedett azzal, hogy százezer aktivistája áll
startra készen. Az körzetenként ötszázhet-
ven fő. Micsoda esélyegyenlőség az, amikor
ezzel a hadsereggel áll szemben egymaga
egy független jelölt, vagy legföljebb néhány
tucat lelkes aktivistájával valamelyik kis pár-
tocska, esetleg valamely civil szervezet? Az
aktivisták nemcsak a pártjukat támogatók
ajánlásait igyekeznek bezsebelni, hanem
megpróbálják kicsikarni az el nem kötele-
zettek céduláit is, sőt, – ha lehet – a riválisok
elől is gyűjtenek.
Ám a Jobbik tábora dühös (a szó jobbik ér-
telmében), ezért erősen elhivatott és tuda-

tos. Így aztán nem valószínű, hogy szíre-
szóra odaadnák az ajánlószelvényeiket bárki
másnak. Hacsak ál-jobbikosok nem kérik el
a szimpatizánsaik szelvényeit. Ismert, hogy
ez a vád rendszeresen fölmerül más pártok
esetében is. A Jobbik egyébként már fölirat-
kozott a listaállítók közé, mégpedig elsőként.
A 176 egyéni körzetből 171-ben már össze-
gyűlt a kellő számú támogató. Lapzártánk-
kor érkezett a hír, mely szerint a Jobbik
színeiben, körzetünkben induló Beck Ottó,
hajósi vállalkozó is leadta a kellő számú aján-
lószelvényét.
A szocik a hartai András Istvánt szeretnék
jelölni. A párt egyébként is meglehetősen
igénytelen honlapjának a jelölteket bemutató
része azonban olyan vacakul (nem) műkö-
dik, hogy néhány próbálkozás (és lefagyás)
után föladtam, hogy a jelöltaspiránsról töb-
bet megtudjak. Tulajdonképpen elég is róla
annyi, hogy elfogadja egy olyan párt támo-
gatását, amely 2002-ben a mára eloszlatha-
tatlanná vált gyanú szerint, 2006-ban pedig
saját maguk által is bevallottan a vonatkozó
törvények tudatos megsértésével (vagyis
csalással) kerültek hatalomra, az így bitorolt
hatalmat pedig arra használták, hogy az or-
szágot a térség éllovasából sereghajtóvá te-
gyék. Akit ez nem riaszt vissza, vesse latba
azt is, hogy miközben az országot és népét
tönkre tették, korrupt magatartásukkal ma-
guknak gátlástalanul harácsoltak. De a párt
legfőbb bűne, hogy jogelődje, az MSZMP
óta egyedülálló módon a magyar népre lö-
vetett, embereket nyomorított meg, és az öt-
venes-hatvanas évek óta nem látott
koncepciós pereket indított a parlamenten
kívüli ellenzék tagjai ellen. Becsületére vala-
mit adó demokrata ilyen társaság támogatá-
sát nem fogadja el. Ezért azt mondom, bár
ennek esélye gyakorlatilag nulla, hogy való-
jában az volna a demokrácia diadala, ha tá-
mogatók híján az MSZP egyetlen jelöltjét
sem tudná kiállítani. 
Az MDF és az SZDSZ verejtékes harcot vív
a cédulákért. Élet-halál kérdése lehet, hogy
tudnak-e egyáltalán országos listát állítani. A
cédulák egyre fogynak. A közügyekben in-
aktívak cédulái ráadásul sokszor már a kéz-
besítés másnapján (ha nem rögtön aznap) a
kukában kötnek ki. Tapasztalatból tudom,
hogy a jelöltállítási procedúra utolsó hetei-
ben már szinte lehetetlen ajánlószelvénye-
ket találni, mivel aki nem adta még oda
valakinek, az többnyire a szemétbe dobta
addigra. Így aztán nehéz feladat lesz a kis
ballib pártok jelöltállítása. Emiatt is tűnt lo-
gikus javaslatnak, hogy állítsanak közös lis-

tát. Így egyrészt nem kotorják el egymás elől
az amúgy is vékonyka érben csordogáló
ajánlószelvényeket, másrészt az egyébként
is megrendült aktivista-hálózataikat is egye-
síthetik az egyéni körzetekben. Ez különö-
sen a mi körzetünkben eredményezett
érdekes helyzetet. Itt ugyanis az SZDSZ
alapszervezete föloszlott. Ezért kérdéses
volt, hogy a szétszéledt nyáj mennyire lesz
mozgósítható az MDF mellett. Bár azt is
tudjuk, hogy térségünkben a liberálisok
módszere a szorgos talpasmunkával történő
ajánlásgyűjtés helyett a költséges, de szemé-
lyi állományt nem igénylő kampányleveles,
válaszborítékos módszer volt. Ráadásul a
városi legendáriumból olyan hírek is eljutot-
tak lapunkhoz, mely szerint van olyan egy-
kori SZDSZ-tag, aki most a Jobbiknak
gyűjt. (Vagy ál-jobbikosként garázdálko-
dik…)
Sokáig csak találgathattuk, hogy Dávid Ibo-
lya pártja kit indít a kalocsai kistérségben. De
nem történt meglepetés: újra Romsics Im-
rével próbálkoznak. Emlékezetes, ő négy
éve azzal szerzett magának országos is-
mertséget, hogy Dr. Bagó Zoltán fideszes
jelöltet rágalmazó kijelentéseivel, kiütötte ri-
válisát az indulók közül, mivel a párt – hogy
ellenfeleinek ne adjon támadási felületet –
visszavonta jelöltjét. Az akció végül nem járt
sikerrel, mert Semjén Zsolt személyében a
párt új jelöltet tudott állítani. Ehhez néhány
izgalmas napon át fűződött némi kétely.
Fönnállt ugyanis annak a veszélye, hogy –
nem utolsó sorban épp a fideszes túlgyűjtés
miatt – letarolt körzetben nem jön össze a
hétszázötven érvényes szelvény. De össze-
jött, mivel a torpedóakciót Romsicsék a kel-
leténél korábbra időzítették. A
hagyományosan jobboldali körzet pedig az
MDF-es jelölt akcióját alacsony szavazati
aránnyal honorálta. De az igazi hidegzuhany
még csak most jöhet: nem lehetetlen, hogy
a párt a szükséges támogatás híján nem
tudja kiállítani jelöltjeinek egy részét. A ka-
locsai múzeumigazgató azonban informá-
cióink szerint nem fog közéjük tartozni,
mivel a Jobbik jelöltjéhez hasonlóan leadta
kopogtatócéduláit a helyi választási irodá-
ban.
De a felsorolás nem teljes: Tudjuk, hogy az
LMP is dolgozik körzetünkben a jelöltállí-
táson. Ők Dr. Dudás József  jelölésén fára-
doznak, akinek szórólapjaival már
találkozhattak olvasóink. Más pártokkal kap-
csolatban, illetve az esetleges független je-
löltek tekintetében egyelőre nincs pontos
információnk, de az itt fölsoroltakon kívül
fölbukkanhatnak még újabb nevek. A je-
löltállításról ugyanis biztosat (és véglegeset)
csak a március 19-i határidő után tudhatunk.
Addig is jó napot, jó szurkolást kívánok
mindenkinek!

Urbán

Kip-kop kopogok
Találd ki, hogy ki vagyok!
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