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Kék Madár
Fesztivál

Részletes
program
(2-5. oldal)

Jótékonyság
nemes
célért

XXIII.
alkalommal
Június 5-6-7

A beteg
gyerekekért

Kalocsán már hagyománya
van annak, hogy városunk
híres, talán leghíresebb
fesztiválján, a minden év júniusának első hétvégéjén
megrendezésre kerülő Kék
Madár Fesztiválon nemcsak a zenerajongók látják
viszont egymást a ritka zenei csemegékre éhesen,
hanem egy-egy koncert
szinte társadalmi eseménynyé válik, ahol a kalocsai
polgárok egy garantáltan
színvonalas zenei élmény
átélése révén a térségben
élő beteg gyerekek ápolásának költségeihez is hozzájárulnak azzal, hogy
megvásárolják az egyébként kifejezetten jutányos
árú belépőjegyet.
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XXIII. Kék Madár
Fesztivál
Összművészeti ízelítő –
Jótékonyság nemes célért

A Kék Madár Alapítvány’98 óta mostanáig
összesen negyvenegymillió forint közvetlen támogatást nyújtott tartósan beteg gyermekek családjainak megsegítésére, ápolásuk megkönnyítésére, miközben a kalocsai Szent
Kereszt Kórház gyermekosztályának ápoltjait is
összességében több mint
egymillió forinttal segítette. A korábbi években szin-

tén a gyermekosztályt támogatták a gyógyításhoz
nélkülözhetetlen eszközök
beszerzésével. Ennek forrása jellemzően a belépőkből befolyt bevétel és az
adóból fölajánlott 1%-ok
voltak.
A fesztivál az évek során
több ezer föllépő művészt,
köztük számos külföldi tekintélyt hozott el Kalocsára, akiknek több száz előadására összesen több tíze-

zer jegy kelt el. Csak tavaly száznyolcvanhárom
föllépője volt a rendezvénysorozatnak.

Összművészeti fesztivál európai
rangú előadásokkal
Azonban itt a mennyiség
nem megy a minőség rovására! A fesztivál színvonala
kiegyenlítetten magas. Az
előadók névsorát és a látott
produkciók listáját nem is
kell összevetni a város méreteivel, hiszen azok akár az
ország, sok esetben az egész
világ bármely színpadán
megállnák helyüket. Illetlenség volna bármely művészt
név szerint kiemelni a sorból, a fölsorolás pedig lehetetlen, talán az egész újságot
megtöltené.
De azt elmondhatjuk, hogy
nemcsak zenészekről van
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szó, hiszen a Kék Madár
Fesztivál igazi összművészeti fesztivál! A minden évben kapcsolódó kiállításokon a művészeti ágak közül
szerepelt már a festészet,
szobrászat, gobelin, tűzzománc. A fesztivál kínálatát
színházi előadások és több
balettest tarkította, és már
több mint két évtizede kézművesek vására és bemutatója is színesíti a programot.
De azért a fókuszban a zene
áll: nagy zeneművek, köztük
oratóriumok, szimfóniák, requiemek, sőt mostanáig tíz
opera bemutatása, kamarazenei koncertek, jazz, világzenei és népzenei produkciók sora gazdagította a kínálatot, az utóbbi években pedig népszerű, de igényes
könnyűzenei koncertekkel
új közönségréteget is igyekeznek becsalogatni.

Mindenből a
legjobbat!
És jól jár, aki enged a csábításnak, mivel a főszervező
alapító, a műsort mindmáig
összeállító, a föllépők elhívásához, meggyőzéséhez
személyes kapcsolatait latba
vető Lakatos György fagottművész mindig törekedett
arra, hogy a művészeti ágak
legfrissebb, aktuális alkotásait, a kultúra minden területéről a legújabb irányzatokat, a legjobb előadóművészeket hozza el közönségüknek. A művészek egyébként
maguk is jótékonyságból,
csupán szállítási és útiköltségeik fedezése, illetve némi
vendéglátás ellenében ajándékozzák meg művészetükkel a nagyérdeműt.

Jótékonyságból
Mivel a fesztivál megszervezését és lebonyolítását
helyben segítő, a szintén
önkéntesekből álló, fizetség nélkül dolgozó szerve-

ző stáb a rendezvénysorozat költségvetésébe igyekszik más forrást, támogatásokat, pályázati pénzeket is
bevonni, és a föllépők is lemondanak tiszteletdíjaikról
így eddig sikerrel tudták
folytatni azt az árpolitikát,
hogy a jegyárakat – az itt
élők átlagos jövedelmi viszonyait is figyelembe
véve – bárki számára elérhetően, szinte irreálisan
alacsonyan szabják meg.
Idén is változatlan áron kínálják a jegyeket. Említettük, hogy egyes produkciók bárhol megállnák a helyüket. Csak épp „bárhol”
akár száz euróba is kerülhetne egy belépő. Itt annak
a töredéke a jegyár, sőt, annak harmadáért az egész
fesztiválra érvényes bérletet is kaphatunk!
Tehát legtöbbet úgy spórolunk, ha bérletesként nézünk végig minden előadást. A legjótékonyabbak
pedig úgy lehetünk, ha
minden produkcióra elmegyünk, de csak a helyszínen váltunk jegyet, és ott a
helyszínen még belátásunk
szerinti további összegekkel is hozzájárulhatunk az
alapítvány idei keretéhez!
Támogathatjuk a Kék Madár Alapítványt közvetlenül a 11996231-0610336910000001 bankszámlára
történő átutalással, illetve
csekken történő befizetéssel (kaphatunk a Madárházban és egész évben a
Művészeti Iskolában), de
az adónk 1%-áról is rendelkezhetünk az alapítvány
adószámának megadásával, sajnos a bevallási időszak lezárulta miatt már
csak jövőre.
Találkozzunk egymással és
a boldogság kék madarával
június 5-6-7-én Kalocsán,
gazdagodjunk művészeti
élményekben, épüljünk lélekben, és közben segítsünk egy kicsit azokon,
akiknek nehezebb hétköznapokat, kevésbé felhőtlen gyermekkort szabott a
sors, mint amilyen nekünk van, nekünk volt!

Apróhirdetések
Apróhirdetések
INGATLAN
KALOCSÁN, söröző lakással
együtt eladó Tel.:
0630/967-4780
KALOCSÁN, a Hunyadi utcában, jó állapotban lévő,
nagy családi ház eladó. Lakótelepi lakásra vagy kisebb családi házra cserélhető. I.ár: 10 MFt. Tel.:
0678/464-725
KALOCSÁN, a Petőfi S. utca
143. szám alatti, 3 szobás
családi ház áron alul eladó. I.ár: 4,3 MFt. Tel.:
0620/296-7363
KALOCSÁN, a belvárostól,
pár 100 méterre, csendes
helyen, eladó egy teljesen
szigetelt, felújított, dupla

komfortos családi ház, új
tetőtér beépítéssel, garázszsal, pincével, gáz-központifűtéssel és cserépkályhával. I.ár: 15,9 MFt. Tel.:
0620/9248-357
KALOCSÁN, a Bátyai úton,
eladó egy szobás, 2. emeleti 34 nm-es, világos lakás. 3,5 MFt. Tel.:
0630/220-8310
KALOCSÁN, az Ibolya utcá-

ban családi ház eladó.

Frekventált helyen a kertvárosban. 3 szoba, konyha,
főzőfülke, fürdő, ebédlő,
előszoba, garázs, pince.
Megoldást jelenthet, az
olyan költözni vágyok körében, akik nagyszülővel
keresnek házat, mert egy
szoba + konyha a házon
belül elszeparálva
épült.100 méterre ABC,
virágbolt, újságos, sportpálya található. Ár.: 8 MFt.
Tel:06-20/511-9293
KALOCSA, Magyar László
utcában 83m2-es kertes,
szélső sorházrész, gázkazánnal, nagy melléképülettel, hőszigetelve, ELADÓ.
Irányár: 11M Ft Tel:
0630/5948768
KALOCSÁN, háromemeletes társasház, 2.emeletén,
2 szoba, összkomfortos,
középső lakás eladó.Tehermentes, azonnal költözhető. Tel. 0630 658-6632
Kalocsán külső városrészi,
természetközeli övezetben
igényes, teher-és füstmentes családi ház rendezett
szép kerttel eladó!
Tel:0620/334-3489

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, téglaépítésű kertes, családi ház
eladó. Tel.: 0630/598-0373
FOKTŐN, a Fő utca 19. szám
alatt, családi ház eladó.
I.ár.: 7 MFt. Tel.:
0670/410-7643
SZOLGÁLTATÁS
KOSSUTH
UTCAI HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész,
halféleséget a Kalocsa,
Kossuth L. u. 57. szám
alatti HALKERESKEDÉSBEN. Rendelés: személyesen, telefonon:
0678/462-120, 0630/3475087

KALOCSAINGATLAN.hu.
Ingatlanközvetítő Iroda
Kalocsán a Városház utcában. Látó Endre Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő. Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves ügyfelein-

ket!
Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda! Nyitva
tartás: minden nap 8:0019:30, kedd: zárva. Bővebb információ és bejelentkezés a 0620/562-2060
telefonszámon,
ALFA LED OXY Vibrációs
masszázs. Bővebb információ és bejelentkezés a
0620/260-1118 telefonszámon.
ÜDÜLÉS
ELADÓ! 4 CSILLAGOS
WELLNES szállodában, 7
napra szóló 100.000 Ft-os
utalvány, 20.000 Ft-ért.
Sürgős! Tel.: 0630/4520062
MUNKA
Kisebb kőműves munkákat és
burkolást vállalok. Tel.:
06/20 322-8195
JÁRMŰ
ELADÓ! Komár, Simson és
Riga motorok. Tel.:
0630/651-1373
Elektromos robogó olcsón eladó. Tel.:0630/335 7003
VEGYES
Öntöző csövek, 2x100m, műanyagból eladók.
Tel.:0678/416-123
80-as Alumínium öntözőcsövek eladók! Tel: 0678/462685, 0630/838-8607
ELADÓ! 2 db heverő és 2 db
fotel. Sötétzöld bársony
bevonattal. Tel.: 0670/3329149

IMPRESSZUM
Kiadja: WebGrafika Studió
Deák Gábor E.V.
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Tervező szerkesztő:
Deák Gábor
Információ, Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06 30/3125274
e-mail: judit@kalocsaiujsag.hu
www.kalocsaiujsag.hu
Szerkesztőség címe:
6300 Kalocsa, Petőfi Sándor u.16.
Készült: Mediaworks kiadó
és nyomda kft.
ISSN 1418-9860
Minden jog fenntartva.
A lapban megjelenő hírdetésekért
felelőséget nem vállalunk
Terjesztési információk:
Megjelenik kalocsa és környékén
8000 példányban
kéthetente16 oldalon
Következő megjelenés:
2015. Június 12.
Lapzárta: 2015. Júnuis 5.
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KÓRZHÁZ
Szent Kereszt Kórház Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 34-36. Tel.: 0678/564-001
MENTŐ
Kalocsa Tel.: 0678/462-342 Segélyhívó: 104
TŰZOLTÓSÁG
Kalocsa Tel.: 0678/462-342 Segélyhívó: 105
RENDŐRSÉG
Kalocsa Tel.: 0678/566-500 Segélyhívó: 107
KOMPJÁRAT
Géderlak –Paks: 07:00 – 12:00 és 14:00-19:00-ig
óránkénti indulással / Gerjen-Kalocsa: 07:0019:00-ig, óránkénti indulással
HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hétköznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti
napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u.
38.
GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől
– péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készenléti szolgálat
22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 19:00 – 22:00, majd ugyanúgy 22:00 – 08:00-ig
Vasárnap és Ünnepnap: 08:00 – 22:00, és ugyancsak a készenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
Máj. 27-31.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
Jún.01-07.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Jún. 08-15.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232

FOGORVOS
Máj.30-31. 09:00-12:00:
Dr. Geri Mária Tel.: 0678/466-226
VÉRADÓNAPOK
Május 26. 09:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa,
Hunyadi u. 82.
Június 01. 09:00-11:00: Művelődési ház, Szakmár, Bajcsy-Zs. u. 18.
Június 01. 12:00-14:00: Orvosi rendelő, Újtelek,
Alkotmány u. 17.
Június 08. 09:00-12:00: Piaccsarnok, Dunapataj,
Ordasi u.9.
Június 15. 09:00-12:00: Gyermekotthon, Kalocsa, Szt. István kir. út 18. Véradás a Hunyadi utcáról!
Június 22. 13:00-15:00: Polgármesteri Hivatal,
Kalocsa, Szt. István kir. út 35.
ÁLLATORVOS
Máj. 30-31.: Dr. Koch Róbert, Hajós, Sallai u.
15.Tel.:0630/8157613
Jún.06-07.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Budai
Nagy A. u. 25. Tel.: 0630/9434005
Jún. 13-14.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt. István kir. u.23 Tel.: 0630/9451736
GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:0020:00, Szent
Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kossuth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128, 564-459.
ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezetékes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

ÁLLÁSAJÁNLATOK
Kalocsa:
- 5 fő gépi varró
- 1 fő szakács
- 1 fő ruhaipari technikus
- 2 fő hegesztő
- 2 fő szerkezetlakatos
- 1 fő ruhaipari szabász
- 1 fő esztergályos
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari segédmunkás
- 2 fő tampon- és szitanyomó munkás
- 2 fő bádogos
- 1 fő gépészmérnök
- 1 fő villamosmérnök
- 1 fő cukrász
- 2 fő betanított pék
- 1 fő lakatos karbantartó
- 1 fő nemzetközi tehergépkocsi-vezető
- 1 fő nemzetközi fuvarszervező
- 1 fő kártevőirtó, gyomirtó
- 2 fő gyorséttermi eladó
- 1 fő pizzasütő
- 8 fő segédmunkás
- 1 fő mozgóbolti eladó
- 3 fő fagylaltárus
- 1 fő húsbolti eladó
- 1 fő lakatos
Hajós:
- 1 fő tehergépkocsi-vezető
- 1 fő mezőgazdasági gépkezelő
- 1 fő teleszkópos rakodógép-kezelő
- 2 fő lakatos
- 2 fő bádogos
- 2 fő szerkezetlakatos
Solt:
- 10 fő betanított varrómunkás
- 2 fő villanyszerelő
- 1 fő traktorvezető
Harta:
- 1 fő autófényező
- 1 fő szobafestő
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásajánlatairól a www.munka.hu weboldalon tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462-148
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KÖZÉRDEKŰ

A FESZTIVÁL PROGRAMJA - június 5-én pénteken
17 órakor a Városi Galériában
(Szent István király 12-14.)

KONOK TAMÁS festőművész és
HETEY KATALIN szobrászművész kiállítása a
Konok-Hetey Művészeti Alapítvány rendezésében

hangverseny Csontváry inspirációjára készült
zeneművekből a festő képeinek vetítésével - a
Magyar Művészeti Akadémia rendezésében
Vezényel:

GYÜDI SÁNDOR
Műsor:
Kocsár Miklós: Capricorn concerto
közreműködik: Ruszkai Judit Tamara - fuvola, Nógrádi
Péter: Partita – Négy Csontváry-kép vonószenekarra, Tóth
Péter: Csontváry-szimfonietta, Kovács Zoltán: Taorminai
képek, Dubrovay László: Csontváry, 3 szimfonikus kép
zenekarra

Belépődíj: 2.200.-Ft
21.30 órakor a Tomori Pál Főiskola udvarán
(Szent István király út 2-4.)

A kiállítást megnyitja:
N. MÉSZÁROS JÚLIA művészettörténész,
az alapítvány elnöke
A megnyitón közreműködik:
LAKATOS PÉTER zongoraművész

a BELMONDO együttes
koncertje

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

19 órakor a Nagyasszonyunk Köznevelési
Intézmény aluájában (Asztrik tér 5.)
SZEGEDI SZIMFONIKUS ZENEKAR
Előzenekar:

CSONTVÁRY

a Wedding Day
Belépődíj: 2.200.-Ft

Kalocsai újság
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SPORT

A FESZTIVÁL PROGRAMJA - június 6-án szombaton
9 órától a Sétáló utcában

KÉZMŰVES MESTEREK
vására, bemutatója

19 órakor a Városi Színházban
(Szent István király út 36.)
Weöres Sándor:

TOJÁSÉJ

KB Autoteam SE – Kalocsai KC 49–16

Esélyeshez
illő módon…
Akárcsak az őszi szezonban, ezúttal is esélyeshez méltó, magabiztos és gólerős játékkal
verte a Kalocsát a Kiskunhalas hölgykoszorúja a megyei női kézilabda-bajnokság zárófordulójában, ahol a hazaiak számára a bajnoki elsőség ismételt begyűjtése volt a cél. Aztán, mint a hatvan perc során kiderült, minden gond nélkül szállította is a papírforma
győzelmet a csipkevárosi amazonhad, amely ki tudja már hányadik aranyát szerezte meg
az előző évtized során.

A vásárban fellép:

a Madarasi Harmonikások Alapítvány zenekara
Fotó: Kállay Tóth Anett

Egész délelőtt játszóház a gyerekeknek

10.30 órakor a Városi Színházban
(Szent István király út 36.)

Balogh –Lukácsházi: A KISTIGRIS

Weöres Sándor egysorosának törékeny szépségét felfedezve, a Maladype társulatának tagjai ezúttal szavak nélkül, játszi könnyedséggel fogalmazzák meg viszonyaikat (egymáshoz és önmagukhoz) hétköznapi játékaink természetes nyelvén.
Ártatlan és ártatlannak tetsző játékok követik egymást, a változatos zenei kavalkádból lendület, életöröm árad, s játék közben mindennapjaink láthatatlan színháza is láthatóvá válik.

Játsszák:

Lendváczky Zoltán, Orosz Ákos, Páll Zsolt,
Tankó Erika
Rendező: Balázs Zoltán
a Maladype Színház vendégjátéka
Belépődíj: 2.200.-Ft

21 órakor a Tomori Pál Főiskola udvarán
(Szent István király út 2-4.)
interaktív zeneóra hangszerbemutatóval
Mesélő:
Somogyvári Tímea Zita és Lukácsházi Győző
Közreműködik:

a Szegedi Szimfonikus Zenekar
Vezényel: Balogh Sándor

Itt kerül sor a Kék Madár Alapítvány pályázatának
eredmény hirdetésére

BALÁZS FECÓ
koncertje

Belépődíj: 500.-t, felnőtt: 1.000.-Ft

Belépődíj: 2.200.-Ft
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Az őszi kalocsai „odavágón” is méretes pofonba
szaladt már bele a Kanalas Norbert edzette csapatunk, amely akkor 37–
19-es fájó vereséget szenvedett, ahol, a 18 gólos
különbségű fiaskó hűen
tükrözte a két csapat közti erőviszonyokat a látottak alapján. Ezúttal az
őrültek higgadtságával
meccselhetett a KKC, hiszen már nem volt vesztenivalója, míg a Halasnak csak a győzelem volt
jó a bajnoki elsőségért.
Aztán a félidőre már
22(!) gólt tett közé a hazai gárda (29–7), amit a
végére 33 gólos különbségű győzelemre módosított (49–16).
Együttesünk ezzel a tizenegy csapatos mezőny
kilencedik helyén fejezte
be a bajnokságot, eredménysora a következő:
9. Kalocsai KC
20 6 0 14 12

A gárda legjobb góllövői: 1. Alföldi Babett
140, 2, Bors Ramóna 58,
3. Schuszter Dóra 35 találattal.
A Kanalas Norbert vezette KKC (képünkön)
ezzel hat győzelem mellett 14 vereséggel zárta a
2014/2015-ös megyei női
kézilabda-bajnokságot,
ami 30 százalékos csapatteljesítménynek
felel
meg. Bizony, ennél többet remélt a rajtnál játékos és vezető egyaránt.
KB Autoteam SE –
KKC 49–16 (29–7)
50 néző, vezette: Kuklis
P., Mazzag I.
Kalocsa: Deák M. – Tóth
G. 2, Bómancz B. 4, Bors
R. 3, Alföldi B. 2, Böde
V. 2, Schuszter D. 2. Csere: Kiri M. (k.), Szűcs Á.
1, Szvétek K., Pénzes K.
Edző: Kanalas Norbert.
Hétméteresek: 6/4, illetve
2/2. Kiállítások: 0, illetve
2 perc.
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Kalocsai FC – Kunszállás SE 5–1

Mesterhetes!
Zsinórban legutóbbi
hét bajnokiját megnyerte a Kalocsai FC
gárdája úgy, hogy
eközben 21 gólt szerzett és mindössze négyet kapott győzelmi
szériája során. Bánhatta ezt a legutóbb nálunk
vendégeskedő
Kunszállás együttese
is, amelyről azért el
kell mondanunk, hogy
ma már csupán árnyéka egykori önmagának.
A május 24-i pünkösdi ünnepet a pályán is megünnepelte tehát a csapat, hiszen a végére meggyőző
fölénnyel gyűrte maga
alá az erejével teljesen elkészült ellenfelét. De lássuk
a gólok rövid történetét!
16.perc: az addig is mezőnyfölényben játszó KFC

megszerezte a vezetést.
Kohány Gábor a 16oson belül elé pattanó labdát a kapus szemei között
vágta a léc alá (1–0).
22.perc: a vendégek bal
oldalról belőtt labdáját
Varga Sanyi csak feltenyerelte, ahelyett, hogy fölé
ütötte volna, a lehulló petytyest pedig Szalai két lépésről bekotorta (1–1).
27. perc: egy szépen kisakkozott támadásunk végén, Kohány Balázs tudatosan a kapus zoknija
mellett a hosszú alsóba helyezte a labdát (2–1).
66.perc: ismét szemre
tetszetős támadást vezettünk, aminek végén már
Vuits Viktor is gólt szerezhetett volna, ám lövését
még a kapus hárította, a kipattanót azonban Kohány Gábor a kunszállá-

si ketrecbe vágta (3–1).
83. perc: Facskó, Bundesligába illő „ütempaszszából” Kárpi Rudi úgy
lőtt gólt, mintha zsinóron húzták volna a hoszszúba (4–1).
87.perc: létszámfölényes
kontra végén – ami ritkaság a futballban –, körbepasszoltuk a vendégek maradék védőit, majd a kegyelemdöfést Dostyicza
Dani vitte be (5–1).
Sorozatban nyeri tehát
meccseit a Márton
Zsolt vezette KFC a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi etapjában, de ennek ellenére
végig tartja vele a lépést a
szintén bronzéremért harcoló határ menti Bácsalmás alakulata.
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: –

SPORT
Nehezen indult a mérkőzés
számunkra, talán nem álltak bele a srácok úgy a
meccsbe, mint ahogy kellett volna, mint ahogy agresszíven letámadtunk az
előző találkozók során. Aztán fokozatosan lendült
bele a csapat, a végére szépen felőrültük ellenfelünket és magabiztos győzelmet arattunk. A versenyfutás a Bácsalmással tovább
tart a harmadik helyért –
jelenleg két pont előnynel
mi állunk a dobogó harmadik fokán –, és két fordulóval a vége előtt remélem,

hogy meg is tartjuk majd
bronzérmes helyünket.
KFC – Kunszállás 5–1
(2–1)
200 néző, vezette: Rácz B.
Kalocsa: Varga – Sára,
Réczi (Márkus) (Pandúr),
Vuits A., Jánosi – Vuits V.
(Facskó), Kohány B., Nasz,
Farkas T. (Kárpi) – Kohány G., Dostyicza. Edző:
Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 8–1
a Kalocsa javára. Gólszerzők: Katona D. 2, Zorván
Sz. 2, Kun-Szabó D. 2, Tóth
S., Pécsi M.
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A FESZTIVÁL PROGRAMJA - június 7-én vasárnap
9 órától a Sétáló utcában

19 órakor a Nagyasszonyunk Köznevelési
Intézmény aulájában
(Asztrik tér 5.)

KÉZMŰVES MESTEREK
vására, bemutatója

KELEMEN BARNABÁS és
KOKAS KATALIN
hegedűművészek szólóestje

11 órakor a Sétáló utcában
(Esőhelyszín: Városi Színház)

a BABRA együttes
koncertje

A fiatal zenészek a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen verbuválódtak zenekarrá. 2014-es megalakulásuk óta repertoárjuk egyre
gazdagodik a különböző délszláv népek zenéivel, mint a szerb, horvát,
makedón, bosnyák, bunyevác, sokác, rác, albán stb., emellett - kifejezetten
hangszereikre szabottan - magyar népzenével is foglalkoznak. A koncertzenélés mellett a ma is élő Budapest környéki délszláv kulturális
közösségekben találtak otthonra, ahol az aktív táncházas élet résztvevői és
kiszolgálói is zenéjükkel.

Koller Dániel – tamburák,
Pozsonyi Dávid - tamburák, ének, darbuka
Babcsán Bence - tamburabrács, fúvós hangszerek, ének
Réti Benedek – harmonika,
Varga Veronika - nagybőgő, ének

Belépődíj: 2.200.-Ft

Közreműködik:

VARGA OSZKÁR brácsaművész
Belépődíj: 2.200.-Ft
Jegyek és a fesztivál összes rendezvényére
érvényes bérlet (10.000 Ft.) elővételben kapható
május 29-től június 5-ig a Sétáló utcában
a „Madárházban”, illetve szombat déltől
előadások helyszínén.
Mozgáskorlátozottaknak
a belépés ingyenes

A „Kék Madar Alapítvány a beteg gyermekekért„ segítőinek, támogatóinak és az adakozó polgárok
által felajánlott 1% támogatásoknak köszönhetően 2014. évben pályázat útján 39 beteg
gyermeket 2.340.000.- forint értékben tudott támogatni. 2015-ben ismét meghirdettük súlyosan
és tartósan beteg gyermekek gyógyítására és rehabilitációjára pályázatunkat.
Köszönjük mindannyiuknak a segítséget!
A „KÉK MADÁR ALAPÍTVÁNY” A BETEG GYERMEKEKÉRT”
Alapítás kelte: 1991. november 4.
Az alapítás székhelye: Kalocsa Városi Kórház Gyermekosztálya
6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.,
www.kekmadar.hu Telefon/fax: (78) 562-985
Számlaszám: 11996231-o6103369-10000001, adószám: 18340961-1-03
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Újra

Xtrabizar koncert

a Balkánban
Időutazás június 5-én
Rendszeres, teltházas bulik sora Kalocsán és környékén, majd egy országos turné után egy
jó évtizeden át nem hallottunk a kalocsai Xtrabizar együttesről. Most e hallgatást megtörve
újra koncertet adnak a Balkán Sörözőben június 5-én, pénteken. Sokaknak nem kell bemutatni a csapatot, de azok kedvéért, akik túl fiatalok, vagy máshol voltak éppen, röviden ismertetjük a formációt.

Az együttes legsikeresebb
időszaka az ezredfordulóra
és a rá következő évekre
esett. A környékben szinte
mindenhol játszottak akkoriban, a kalocsai Club 502ben pedig kétheti rendszerességgel adtak koncertet.
2000 februárjában egy
demó CD-jük is készült, három saját szerzeménnyel.
Címük: Ennyi volt, Te is élvezd, illetve A fény jele.
A Hooligans előzenekaraként még egy negyedéves
országos turnén is részt vettek, országszerte 20-25 állomással.

Élet a
romokon

A tagok
A zenekart Nebl Adorján (gitár), Váci Balázs (gitár), Csapai Tamás (basszusgitár), Jenei Attila (dob), Csapai Szabolcs (ének) alapították
1997-ben. Gimnazista formációként indultak, és egyszerűbb, közismert rock slágerek földolgozásait játszották. Több tagcsere után alakult ki a később nagy sikerű
csapat. Ebben már Vékony
Zoltán, alias V.Z. volt az

egyik gitáros poszton, a doboknál Rőthy Szabolcs játszott, Viczay Endre személyében pedig egy billentyűssel is gazdagodott a zenekar.
Az idők során több változás
is volt, a doboknál Szele
Zsolt és Lakatos Gábor, ismertebb nevén ’Muszta’ váltották egymást.
A június 5-i koncerten Nebl
Adorján, a két Csapai, Rőthy
Szabi és V.Z. mellett lesz két
kisegítő zenész is, egy billentyűs és egy szaxofonos.

Az aranykor
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Annak zárultával fogyott el
a gőz. V.Z. kilépett a zenekarból, a többiek pedig
részben együtt, részben más
zenészekkel több formációban próbálkoztak, Ciklon

majd Semmi Extra, később
Positive néven, de az Xtrabizar sikerét eddig nem sikerült megismételniük. A
Semmi Extra együttes időközben újraalakult, és ma
is működik.

Biztonsági
öveket bekapcsolni!
A zenekar december óta
készül a június 5-i bulira,
amelyet a Balkán emblematikus helyszínén tartanak majd. A Vajas parti
vendéglátóhely igazi sasfészek a zenekar történetében, túl azon, hogy hosszú
ideig itt próbált a csapat, itt
volt az első koncertjük is,
amely egyben az első élőzenés buli volt a Balkánban. A zenekar kétszázadik, jubileumi koncertjét is
itt tartották meg. Méltó
helyszíne lesz tehát a mostani koncertnek is!
A helyszín és a repertoár a
régi, igazi időutazás lesz, a
biztonsági öveket kéretik
becsatolni! Ha akkor lemaradtunk az Xtrabizar nagy
pillanatairól, most itt az alkalom, hogy pótoljuk!
Akik pedig akkor szerették
őket, most sem fognak csalódni!

Ivóvízhálózat
tisztítási
munkálatok
A Kiskunsági Viziközmű Szolgáltató Kft. Kalocsai Üzemmérnöksége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy
2015. május 26 és 27-én reggel 7:00 és délután 18:00 óráig
ivóvízhálózat szivacsdugós
csőtisztítási, és mosatási munkákat végez.
Kalocsa: Foktői u.,Móra
F.u.,Kinizsi P.u.,Meszesi u.,
Duna u. által határolt területen
2015.május 28. és 29-én Foktői u.,Szabó József u., Vigadó
sor,Mátyás király u., Híd u. által határolt területen.
2015. június 01 - 02 - 03-án,
Sárköz, Híd u.,Damjanich
u.,Széchenyi u.,Petőfi S. u.által

határolt területen.
2015. június 04 - 05-én, Petőfi S.u., Széchenyi u., Kossuth
L.u. által határolt területen.
Fenti időszakban a víz minőségének romlásával, időszakos
vízhiánnyal és nyomás csökkenéssel kell számolni.
Kérjük a Tisztelt Fogyasztókat,
hogy ezen időszakban reggel
7:00 és délután 18:00 óráig, az
automata mosógépek, valamint
mosogatógépek használatát
mellőzni szíveskedjenek!
Ivóvízszükségletüket esetleges
rövidebb vízhiányos időszakok
áthidalására előtárolással sziveskedjenek biztosítain.

Kalocsai újság
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Zöld út a
Kalocsa-Paks
Duna-hídnak
Vasúti átkelő is épül?
Megszületett a kormánydöntés: a Paks II projekttel
párhuzamosan megépül a
régen várt Kalocsa-Paks
híd – ezt a május 13-ai döntés másnapján tartott Kormányinfó sajtótájékoztatón
jelentette be Lázár János
miniszterelnökséget vezető
miniszter. A híd megépítése
kulcskérdés volt térségünknek és megyénknek a Paks
II projektben való részvétele szempontjából.
A sajtótájékoztatón Lázár János azt is bejelentette, hogy
lezárult a Paks II vezérigazgatójának kiválasztása. Az új
vezető Bán Tamás, aki korábban tevékenykedett az
MVM-nél és a Mavír Zrt.nél, a Paksi Atomerőműnél,

volt az Alkotmánybíróság elnökének titkára, bíró, államtitkár is.
A tájékoztatón L. Simon
László államtitkár egyebek
mellett elmondta, az új Dunahíd legkorábban 2018-2019ben készülhet el. Biztosította
a hallgatóságot, hogy a térség
országgyűlési képviselője,
Font Sándor érveinek megfontolása után a kormány elkötelezte magát a KalocsaPaks közötti új Duna-híd
megépítése iránt. Jelenleg a
források előteremtése zajlik.
Korábbi híradások szerint a
kormány a paksi bővítés kapcsán társadalmi tanács létrehozásáról is döntött a negyvenegy környékbeli település
önkormányzati és országgyű-

lési képviselőinek bevonásával, ugyanakkor az új Dunahíd építésének ügyében az
önkormányzatok és a kormány közötti kapcsolattartás
feladatával, az egyeztető tárgyalások lefolytatásával Süli
János paksi polgármestert
bízták meg.
Vonat is jár majd az új hídon? – Vállalkozói fórumon is téma volt
A „Vállalkozók hete” című
programsorozat keretében
rendezett fórumot a térség
vállalkozói számára múlt
szerdán az önkormányzat
és az iparkamara a Városházán. A város folyamatban lévő beruházásai, a
TAO támogatások lehetőségei és más kérdések mellett a közelgő Paks II beruházás, valamint a KalocsaPaks Duna-híd ügye is szóba került.
A város projektjeiről Marton
Balázs beszélt. A kevés újdonságot tartalmazó elhangzottak nagy részéről már írtunk, vagy más formában ha-
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marosan írni fogunk a projektek kiviteli munkáinak lezárása kapcsán.
A Paks II és Duna-híd kérdéseiről, a továbbiakban a Kalocsa-Paks a híd ügyéről, az
eddig vezető útról, illetve a
Paks-2 erőmű építésében való
részvételünkről és az ahhoz
szükséges fölkészülésről, valamint a létesítmények térségünkre gyakorolt hatásairól
dr. Bálint József, Kalocsa polgármestere szólt. Megköszönte azok munkáját, akik a
híd ügyét segítették, külön kiemelve a jelenlévő Font Sándor országgyűlési képviselőt.
Rámutatott: a híd megépülése
kitörési pont a városnak, kiemelten egyes intézményeknek, így a kórháznak, az építkezésekbe pedig alvállalkozói
szinten is bekapcsolódhat a
térség, és a dolgozó munkaerő elszállásolásában és
ellátásában is juthat szerep.
Reményét fejezte ki, hogy
a híd tervezése még idén
megkezdődik.
A polgármester után szót kért
Font Sándor, a térség országgyűlési képviselője, aki el-

mondta: az előző parlamenti
ülésnapon kérdésére válaszolva Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter fölvetette, hogy a híd ne
csak közúti, hanem vasúti
kapcsolatot is létesítsen a
Duna két partja között, de ezt
a lehetőséget még vizsgálni
kell. A kormány már utasította a Fejlesztési Minisztériumot a tervezőmunka megkezdésére. A megvalósításhoz bő három évre van szükség. A kivitelezés 2017-18ban kezdődhetne.
Font Sándor rámutatott: a híd
megépülése a kalocsai Szent
Kereszt Kórház ügyét is előnyösen érinti, mert a paksi oldalon nincs kórház, így az a
térség is a kalocsai intézmény
ellátási területéhez kapcsolódna. Erről már egyeztettek
dr. Svébis Mihállyal, a kecskeméti megyei kórház főigazgatójával, valamint Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkárral. A képviselő szerint az erőműépítés
munkaerejének elszállásolásában a laktanyának juthat
szerep.

TÁVFELÜGYELET
KIVONULÓ SZOLGÁLAT
RIASZTÓRENDSZEREK
ÉRD.: 70/330-7676

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

csapódott az
Halászléfőző Busznak
ámokfutó golfos
verseny
a Kék Duna Vendéglőben

A balesetért szemtanúk szerint egyértelműen a balesetben ripityára tört, tuningolt
Volkswagen Golf személygépkocsi vezetője okozta, aki
járművével Bátya irányából
nagy sebességgel érkezett, és
lassítás nélkül hajtott be a
körforgóba. Ám a körforgalom kanyarulatában kanyaro-

kórházba szállították. Állapotáról nem érkezett hírünk.
Úgy tudjuk, a buszban utazók
közül senki sem sérült meg.
A rendőrség a baleset sérültjének és az összetört járműnek az elszállításáig az 51-es
főút adott szakaszát mindkét
irányba lezárta. Az úttest tisztítása már csak félpályás útlezárás, de még mindig rendőri
irányítás mellett zajlott.

dás közben elvesztette uralmát a jármű fölött, kisodródott, majd a körforgalmat elhagyva, onnan mintegy 1520 méterre az út túloldalára
sodródott. A szemből érkező
menetrend szerint közlekedő
autóbusz vezetője megpróbált
fékezve és az útpadkára húzódva kitérni, de az ütközést
elkerülni már nem tudta, így
a golf a busz bal elejével ütközött.
A sofőrt súlyos mellkasi sérülésekkel a tűzoltók vágták ki
az autóból, a fiatalembert a
helyszínre érkező mentők
azonnal a kecskeméti megyei

Az eset visszhangjai szerint a
városban már nem volt ismeretlen a balesetet okozó sofőr,
aki autójával rendszeresen
adott elő hajmeresztő mutatványokat városszerte, meg
nem kérdezett önkéntesként a
többi közlekedőt is bevonva a
veszélyes produkcióiba. Sokak szerint a baleset előrelátható volt, csak az volt kérdés,
mikor következik be. Szerencse a szerencsétlenségben,
hogy túlélte a nagy erejű ütközést, és különösen, hogy
másnak nem esett baja. Olvasóink ez úton kívánnak jobbulást neki!

Kis híján tragikus baleset

Pünkösdvasárnap ismét
megrendezésre került a
meszesi Kék Duna Vendéglő barátságos halászléfőző versenye.
Az egyre több érdeklődőt
vonzó, immár hagyományos főzőversenyen idén
tizenegy bográcsban rotyogott a hal. Az elkészült halászlékre és a hozzá kapcsolódó, jó hangulatú rendezvényre sokan voltak kíváncsiak.
A szervező, Szávai Zsolt

legnagyobb halászlérajongó barátai közül verbuválódott zsűrinek nem volt
könnyű dolga.
Az első és a második hely
között, csak egy pont volt a
különbség, így az első helyezést a Bátyai Halászok
csapatának ítélték. A második helyet a Fémkovács érdemelte ki. Harmadik helyen a Kistény Trans csapata zárt. Az első helyezett a
kupa mellé egy pólót is kapott, ezzel a felirattal: „ Én
főztem a legjobb halászlét”. A második és harmadik helyezett szintén egyegy kupát vehetett át.
Úgy hírlik, az ingyenesen
látogatható rendezvényen a
főzőverseny inkább csak
apropó, a lényeg a jó társaság és a jókedv, amiből ezúttal sem volt hiány. Az
erős dunai levegőn a gyerekek ugrálóvárban vezethették le az energiáikat. Bár az
időjárás nem kedvezett a
programnak, de azért a
résztvevők és az érdeklődők nagyon jól érezték magukat.

Személyautó és autóbusz
ütközött össze Kalocsa belterületén, az 51-es számú
főúton, a Tesco előtti körforgalomnál. Az ütközés
erejére jellemző, hogy azt
még a buszmegállóban állók is jól hallották, de arra
a totálkárosra tört autó láttán is következtethetünk.
Szemtanúk szerint a felelősség kérdése egyértelmű.
Busszal ütközött egy autó vasárnap kora délután bevásárlóközponthoz vezető körforgalmánál.
A személygépkocsiról készült fotók tanúsága szerint az
öreg Golf szinte a felismerhetetlenségig összetört. Az ütközés következtében a személyautó sofőrje beszorult
járművébe. A fiatal férfit a
helyszínre riasztott kalocsai
hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével
szabadították ki az autóból,
majd mentők szállították kórházba.
A helyszínelési és a műszaki
mentési munkálatok idejére,
körülbelül egy óra hosszára a
főút érintett útszakaszát
mindkét irányban lezárták,
kerülni a városon keresztül lehetett.

Kalocsai újság
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Kimagasló
elismerésben
részesült
városunk fazekasmestere
Kovács László
Az idén rendezte meg Karcag városa a város egykori
híres fazekasmestere, Kántor Sándor A Népművészet
Mestere, az ország egyetlen
Kossuth Díjas fazekasa emlékére, az Országos Fazekas
Triennálét, A karcagról ide
települt mestertől érdeklődöm, sikere felől.
K: Laci, az utóbbi időben
keveset hallani rólad,de
amint a példa is mutatja
azért dolgozol és ez a díj is
igazolja, hogy nem is akárhogyan.
KL. Köszönöm a figyelmet
és valóban hihetetlen nagy
meg tiszteltetés volt számomra ez a kitüntetés, hiszen a
zsűri nekem itélte a Kántor
Sándor díjat,amit Karcag városa adományozott.
Külön büszkeség tölt el, hogy
egykoron a Mester műhelyében dolgozhattam, ott kaptam
az első indíttatást,benyomást

amiből a mai napig töltekezem és már több mint harminc éve talpon tudtam maradni.
K: Mivel pályáztál ?
KL: Egy olyan készlettel és
díszítménnyel, ami tipikus
„Kántor” és karcagi. Nem
volt egyszerű,hiszen ezzel a
sajátos technológiával nagyon ritkán dolgozok itt Kalocsán és ezt a mintát, több
évtized óta nem csináltam.
Szinte emlékezetből kellett
dolgozni, elkészíteni az anyagokat, beállítani a színeket
stb. Nagy izgalommal készültem, hiszen a szülővárosomban a fazekasságot értő
közönség van, akiknek a véleménye számomra nagyon
fontos. Nem beszélve a
„szakmáról”, akinek az értékítélete a legfontosabb és ez
egy szakmai elismerés, kiváló összetételű, szakmai zsűri
döntötte el.

K:Úgy tudom, hogy már
negyvenharmadik éve vagy
fazekas, mit jelent számodra ez a mesterség?
KL:Igen ,hála Istennek ennyi
idő már meg adatott, hogy azzal foglalkozom amit szeretek. Ahogy telnek az évtizedek számomra ez a mesterség már filozófiai kérdéssé
vált,mintsem megélhetéssé
csupán. A fazekas hagyományok őrzése, a mesterség
szellemiségének fenntartása,
népszerűsítése, közösséggé
szervezése, továbbadása számomra fontosabb minden
másnál.
Nincs kis hagyomány nagy
hagyomány, minden olyan
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érték amivel egy közösség
egykoron rendelkezett, megőrízendő és tovább adandó. E
hit erősít Kalocsán is, bár itt
nem volt olyan jelentős a fazekasság mint a tánc, pingálás, vagy a hímzés, de a ma
élő közösség elődeinek kultúrájában megtalálható ez a
művészet és ha nem is egy az
egyben másolva a régi cserepeket, de a szellemiségét,
technológiáját, fontosnak tartom életben tartani. Mert hiszem,hogy „Minden közösség annyit ér, amennyit
múltjából felvállalni és meg
őrízni képes, mert értelmes
jelent megélni és jövőt építeni másképpen nem lehet”
A ma embere egy olyan kultúrában él, egy olyan világban

aminek a vezérlő elve az
anyagiasság, egy olyan világ,
ami tele van virtuális kapaszkodókkal és ezek összessége
nem nyújt az egyén számára
boldogságot, élhető világot.
Ez is egyfajta kultúra, csak
kérdés, hogy hová visz,mivé
lesz? Tehát, engem e kérdések inspirálnak, mintsem az
anyagiak, mert ha csak az
anyagiakat nézném, már rég
óta mással foglalkoznék,
vagy ma munka nélküli lennék.
K: Köszönöm az interjút és
kívánom, hogy még nagyon
sokáig az elveid mentén tehesd a dolgodat, hogy még
nagyon sokszor vidd hírül
Kalocsát.

Mégis megépülhet
a körforgalom
a Schöffer-toronynál
A város régi vágya válik
valóra azzal, hogy Nemzeti Fejlesztési Minisztérium bejelentette: újabb
hat helyszínen, köztük
Kalocsán, az 51-es főút és
a Szent István király, illetve Miskei út kereszteződésében alakítják át
körforgalommá a balesetveszélyes csomópon-

tokat. A közeli Szekszárdnál az 56-os főúton
alakítanak ki körforgalmat.
A beruházások megvalósításhoz a Közlekedési Operatív Program „Balesetveszélyes csomópontok átépítése” című projekt támogatási keretének növelése adta meg a pénzügyi

alapját.
A kalocsai fejlesztés programba kerülését az tette lehetővé,
hogy a korábbi fejlesztési elképzelések
mentén már jogerős építési engedély
állt rendelkezésre. A kivitelezési szerződések megkötésére a vállalkozók és a
Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. közt várhatóan már júniusban sor kerül.

Kalocsán a rá következő hónapban
adhatják át a
munkaterületet, az év
végéig pedig be is
fejeződik
az építkezés.
A Városházán
az önkormányzat és
az Iparkamara közös szervezésében nemrégiben tartott vállalkozói fórumon
ugyanakkor Marton Balázs
projektmenedzser világossá tette, hogy a Schöffer-

tornyon a Kalocsa Szíve
Program keretében elvégzendő, hamarosan kezdődő felújítására a torony
eredeti, jelenlegi helyszínén kerül sor, mivel a
meglévő engedélyekben
így szerepel, módosításokra pedig a határidők
miatt már nincs lehetőség.
Most tehát biztosan nem
valósul meg az a korábbi
elképzelés, hogy a Schöffer-tornyot a körforgalom
közepébe helyezzék. Erre
egy későbbi, külön erre
irányuló projekt keretében
lehet sort keríteni.

elismerően.
A főegyházmegye fenntartásában álló katolikus oktatásinevelési intézmények érdekében végzett szolgálata elismeréséül Fülöp Ernő kanonok, címzetes apát, kerületi
esperes, irodaigazgató részesült az elimerésben, akinek

munkáját dr. Bábel Balázs érsek méltatta.
A díjak átadása után a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium növendékei
adtak rövid műsort a díjazottak tiszteletére.

Átadták az idei
Kunszt József-díjakat
Idén tizenötödik alkalommal adták át az oktató-nevelő munkát elismerő díjakat május 15-én, pénteken.
A Katona István Házban
tartott ünnepélyen dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek Fülöp Ernőnek,
Baranyi Erzsébet M. Alix
nővérnek, és Grabiczáné
Fekete Zsuzsannának adta
át az elismerést.
A rendezvényt megnyitó dr.
Bábel Balázs érsek megemlékezett a díj névadójáról,
Kunszt Józsefről is. A róla nevezett díj átadására minden

évben Kunszt József kalocsai
érsekké történt kinevezésének évfordulója alkalmából
kerül sor – emlékeztetett az
érsek.
Köszöntőt mondott Lukács
László SchP, a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola professor emeritusa,
majd átadták a kitüntetett pedagógusoknak az eszmei
mellé anyagi elismerést is jelentő Kunszt-díjakat.
Kalocsa város részéről Grabiczáné Fekete Zsuzsanna, a
Kalocsai Szent István Gimnázium intézményvezető-he-

lyettese vehette át a kitüntetést, akinek munkájáról Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármester szólt méltató
szavakkal.
A szerzetesi fenntartású intézmények részéről Baranyi
Erzsébet M. Alix nővér részesült az elismerésben, aki a
Miasszonyunkról Nevezett
Kalocsai Iskolanővérek Társulata fenntartásában működő kalocsai Nagyasszonyunk
Katolikus Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium tanára.
Munkájáról Koczkás Emma
Mária Eszter igazgató szólt

