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Kalocsai
ujsag
KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT

MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN

Mexikói-e a
kalocsai
minta?

Kiváló
tanulókat és
tanárokat
jutalmaztak
(5. oldal)

Foktő és Uszód
között épülhet

A Dolce&Gabbana blőd hibája

az új Duna-híd?
(6. oldal)

Zacher Gábor
toxikológus
Kalocsán tart
előadást

(3. oldal)

(5. oldal)
A képen a Dunaújvárosi Pentele-híd
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Kész a buborékcsarnok alapja
Már csak pár nap a határidőig
Hó végére kellene elkészülnie a KKC pályázati
projektje keretében, TAO
forrásból megvalósuló
buborékcsarnoknak a városi sporttelepen, de a
tényleges építési munkálatok csak a hónap elején
kezdődtek el. Az elektromos rendszer egyes elemeinek kiépítéséhez előre
nem látott nehézségek
miatt határidő-módosítást kér a beruházó.
Korábbi híradások szerint
májusban indult volna a kivitelezés, már akkor is jelentős késéssel, amit akkor
a váratlan akadályként fölmerült közműfeltárások és
– kiváltások szükségességét magyaráztak. Ezek
azóta lezárultak, június elején kiemelték a talajt az
alaptest helyéről, elkészültek a vasalatok, majd azokhoz rögzítették a speciális
illesztő elemeket, úgynevezett J-kampókat, amelyekhez majdan a sátrat lehorgonyozzák.
Mostanára a betonozás is
megtörtént, jelenleg a pálya kavicságy alapja készül, amelyen olyan öntött
gumi borítású pályát helyeznek majd el, amilyent
néhány éve a Szőlőkközében épült sporttelepen is
kialakítottak.
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A csarnoknak csak az alépítményével kell határidőre végezni, mivel maga a
légtartásos sátor már elkészült. Ellenben azt csak
ősszel, a hűvös idő beálltakor állítják, illetve fújják
majd föl.
A késedelemmel kapcsolatban Hartman János a helyi médiában a hónap közepén arról nyilatkozott,
hogy az áramszolgáltatótól
kapott visszajelzés szerint
a telep megnövekedő villamosenergia-szükségletének maradéktalan kielégítése csúcsidőszakban túlterhelné az elektromos hálózatot, ezért azt is bővítenie kellene, ami az engedélyeztetéshez szükséges ha-

tósági eljárások miatt akár
másfél évig is elhúzódna. A
probléma áthidalásán dolgoznak, a vis major helyzetre hivatkozva a gépészeti elemek kiépítésére rendkívüli határidő-hosszabbítást kezdeményeznek.
Viszont magát az új kézilabdapályát már a következő hónapban használatba
vehetik a sportolni vágyók
a KKC elnökének nyilatkozata szerint, és az nemcsak a versenysportot, hanem a tömeg- és szabadidősportot is kiszolgálja
majd. Később az elkészült
csarnok igény szerint helyszínét adhatja más jellegű
közösségi rendezvényeknek is.

Apróhirdetések
INGATLAN

ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ
Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négyzetméteres üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 telefonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között.

KALOCSÁN, söröző lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-4780
(keretbe)
KALOCSÁN, a Hunyadi utcában, jó állapotban lévő, nagy családi ház eladó. Lakótelepi lakásra vagy kisebb családi házra
cserélhető. I.ár: 10
MFt. Tel.: 0678/464725
KALOCSÁN, a belvárostól, pár 100 méterre, csendes helyen,
eladó egy teljesen
szigetelt, felújított,
dupla komfortos családi ház, új tetőtér
beépítéssel, garázszsal, pincével, gázközpontifűtéssel 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, a 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, a Gém utcában 2 szobás,54
nm-es, szigetelt 3.
emeleti lakás áron
alul eladó. Tel.:
+36304364935
KALOCSÁN, a Deák
Imre 24. szám alatt,
25 éve épült, 3 szobás, családi ház sürgősen eladó. Rendezett, kis udvarral,
első-, hátsó bejárattal, garázzsal, 70 m2

melléképülettel, nagy
terasszal. I.ár.: 9,4
MFt. Te.: 0670/6652525

19:30, kedd: zárva.
Bővebb információ
és bejelentkezés a
0620/562-2060 telefonszámon,

INGATLAN VIDÉK
VEGYES
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.: 0670/4107643
NEGYVENSZÁLLÁSON, családi ház eladó nagy kerttel!
Érd: 0678/462-685,
0630/401-1356
3 ha jó szántóföld eladó
a foktői határban.
Tel.: 0678/426-032
SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.hu. Ingatlanközvetítő Iroda Kalocsán a Városház utcában. Látó Endre Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk kedves ügyfeleinket!
Gyógyászati és Maszszázs központ Uszoda! Nyitva tartás:
minden nap 8:00-

ELADÓ!
TYSSEN olajégőfej
15.000-60.000,
Kkcal/óra,
QINOD olajégőfej
15.000-60.000,
Kkcal/óra,
BRIKSS motorosszivattyú,
4 db TISZA1 szórófej,
2 db SALEM szórófej,
1 db háromfázisú paprikadaráló,
1 db terménydaráló,
120 L-es LEHEL hűtőszekrény,
1 db forgótárcsás mosógép
1 db centrifuga,
1 db gáztűzhely
1 db 22 kg-os, PB gázpalack,
4 db vendéglátóasztal,
16 db vasszék
120/16 váltós ROYAL
STANDARD tangóharmonika

ELADÓ! Gumicsónak,
320-as, újszerű, alumínium padlós, 15
LE-ig motorizálható.
Tel.: 0630/751-0074
80-as Alumínium öntözőcsövek eladók!

Tel: 0678/462-685,
0630/838-8607
ELADÓ! 2 db heverő és
2 db fotel. Sötétzöld
bársony bevonattal.
Tel.: 0670/332-9149
UNIUN riselinező varrógép, asztallal együtt
eladó. Ár: 12.000 Ft.
Tel.: 0630/3419-121
MUNKA
Kisebb kőműves munkákat
és burkolást vállalok.
Tel.: 0620 /322-8195

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

Tel.: 0620/991-2555
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KÓRZHÁZ
Szent Kereszt Kórház Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 34-36. Tel.: 0678/564-001

FOGORVOS
Jún. 27-28. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226

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: 07:00-19:00-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.
Jún. 25-28.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bátyai
út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt: 0678/561032és 0630/9733-992
Jún. 28.-júl.05.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Jún. 06-12.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232

6 éves szakmári
kisfiúnak kérjük
a segítséget!
Tamást tavaly októberben műtötték agydaganattal, amelyet sikeresen eltávolítottak. Az utókezelés: sugár-és kemoterápia borzasztóan nehéz helyzetbe sodorta a családot. A kisfiú 24 órás
felügyeltre szorul, gyomorszondán keresztül 3 óránként eteti
az édesanyja speciális tápszerekkel.
Hetente van, hogy több alakommal is Szegedre kell utazniuk a
klinikára, ahol esetenként 3-4 napot is ott kell tölteniük. A családnak mindennemű segítség jól jön.
Segítsünk nekik együtt, hogy ezek a kívánságok valóra váljanak! Akár 500 forint is lehet óriási összeg, ha pont annyi
hiányzik a családi kasszából!
Ha pénzzel támogatná a családot, akkor íme a számlaszám:
Juhász Tamás OTP 11773322-01909531

VÉRADÓNAPOK
Június 29. 09:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa,
Hunyadi u. 82.
Július 06. 10:00-12:00: Idősek Klubja, Géderlak,
Kossuth 95.
Július 06. 12.30-14:00: Faluház, Dunaszentbenedek, Kossuth 62.
Július 13. 09:00-12:00: Egyesületek háza, Hajós,
Köztársaság tér 3.
Július 20. 10:00-13:00: Művelődési ház, Dusnok, Köztársaság u.2
Július 25. 10:00-14:00: Óvoda, Homokmégy,
Kossuth u. 35.
Július.27. 09:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa, Hunyadi u. 82.
ÁLLATORVOS
Jún. 27-28.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Budai
Nagy A. u. 25.Tel.: 0630/943 4005
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

KÖZÉRDEKŰ
ÁLLÁSAJÁNLATOK
- 10 fő betanított varKalocsa:
rómunkás
- 3 fő gépi varró
- 1 fő traktorvezető
- 2 fő hegesztő
- 2 fő szerkezetlaka- - 1 fő festékbolti eladó
tos
- 1 fő adminisztráci- 5 fő hentes
ós ügyintéző
- 3 fő húsipari seHarta:
gédmunkás
- 1 fő szobafestő
- 4 fő bádogos
- 2 fő betanított pék - 1 fő pék
- 1 fő nemzetközi te- Fajsz:
hergépkocsi-vezető - 1 fő szárítógép- 1 fő fuvarszervező üzem gépkezelő
- 2 fő gyorséttermi - 1 fő élelmiszer csomagoló
eladó
Újsolt:
- 1 fő pizzasütő
- 3 fő segédmunkás - 1 fő nemzetközi tehergépkocsi-vezető
- 3 fő fagylaltárus
- 1 fő húsbolti eladó Császártöltés:
- 2 fő tehergépkocsi- 1 fő titkárnő
- 10 fő húsipari beta- vezető
Dunapataj:
nított munkás
- 2 fő nemzetközi te- 1 fő jogász
hergépkocsi-vezető
- 1 fő pék
Dunaszentbene- 5 fő szitanyomó
dek:
munkatárs
- 5 fő tamponnyomó - 10 fő kőműves
A Nemzeti Foglalmunkatárs
- 1 fő tamponműhely koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
vezető
- 5 fő pénzügyi taná- www.munka.hu
weboldalon tájékocsadó
- 1 fő kéményseprő zódhatnak. Tel.:
- 1 fő festő és má- 0678/462-148
A Nemzeti Foglalzoló
koztatási Szolgálat
Hajós:
állásajánlatairól a
- 2 fő lakatos
www.munka.hu
- 2 fő bádogos
- 2 fő szerkezetlaka- weboldalon tájékozódhatnak. Tel.:
tos
0678/462-148
Solt:
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Airsoft
pisztollyal
fenyegetőzött
a nyugdíjas
Fegyverrel való visszaélés
miatt indult nyomozás egy
74 éves kalocsai férfi ellen.
A férfi az ablaka alatt este
nyolc körül hangoskodó fiatalokat akarta airsoft
pisztollyal
fenyegetve
rendre utasítani.
Az eset kapcsán a Kalocsai
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya indított nyomozást lőfegyverrel vagy lő-

szerrel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt H. Ottó 74
éves helyi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok
alapján az egyik kalocsai lakótelepen 2015. június 16án, kedden 20 óra körüli időben egy fiatalokból álló csoport szóváltásba keveredett
a gyanúsítottal, aki lakásának ablakából egy fegy-

vernek látszó tárgyat mutatott fel.
A helyszínen a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató
Alosztályának munkatársai
jártak el, házkutatás tartottak, amelynek során egy airsoft maroklőfegyvert és
nyolc airsoft lövedéket találtak és foglaltak le a házkutatás során – derült ki a BácsKiskun Megyei Rendőr-főkapitányság módosított közleményéből, az első híradások ugyanis légpuskalőszerről szóltak.
Az airsoft fegyverek jogilag
légfegyvernek minősülő, de
kis erejű fegyverek, amelynek lövedékei – lényegében
pár milliméteres műanyagból készült golyók – a hagyományos ólom légpuskatöltényekkel ellentétben szabadon tarthatóak.

Kalocsán tart előadást
Zacher Gábor toxikológus
Június 29-én 10 órai kezdettel a volt Tiszti klub
rendezvénytermében tart
előadást a tudatmódosító
szerek szakértőjeként ismertté vált dr. Zacher
Gábor toxikológus. A
részvételhez – lapzártánk
előtt – előzetesen kellett
regisztrálni.

A dizájner drogok bemutatása mellett szó lesz a drogés alkoholfüggőség káros
hatásairól, a függőség felismeréséről, a leszokásról,
leszoktatásról.
Az Egészségfejlesztési Irodától (EFI) kapott tájékoztatás szerint Az előadás
célja a legújabb drogfo-

gyasztási trendek megismertetése, a drog- és alkoholfüggőség lélektanának
és a káros mellékhatásoknak a bemutatása, valamint
segítségnyújtás a függőség
felismeréséhez, a leszokáshoz-leszoktatáshoz, illetve
a megelőzéshez.
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GYEREKEK
FIGYELEM !
Kézműves, fazekas
nyári tábor indul a
Fazekas Alkotóházban
2015.Július 20-24. (9 órától-12-óráig)
Szeretettel várjuk az ifjú “inasokat”
A mester Madár Helga a
Népművészet Ifjú Mestere.
A tábor költsége:10 000Ft/fő
Érdeklődni:
Fazekas Alkotóházban:

Kalocsa Kunszt u.4.
Tel:70/430-5404 vagy
70/430-5403
e-mailben: info@fazekasmester.hu
Jelentkezési határidő:
2015. július 15.

„Gyermeknapi forgatag”

Kispályás foci

az Újvárosi Tagóvodában

Szögre akasztották

Újból megrendezésre került, a 2015ös tanévben is az Újvárosi Tagóvodában a Gyermeknapi kerti- parti.
Minden csoport a Füles, Nyuszi, Katica, Pillangó izgalommal várta a napot. A vidám délutánra lelkesen készült apraja- nagyja. A szülők bográcsban való főzéssel, már napokkal
előtte szervezték, gyűjtötték a hozzávalókat. A gyermekek közül a nagycsoportosok népi tánccal készülődtek
Dudás Szilvia vezetésével, népi ruhába öltözve mutatták be tudásukat.
Mi óvónők és dajka nénik a helyszín,
az óvodánk udvarának szépítésével,
valamint a népi játékok előkészületeivel igyekeztünk varázslatosabbá tenni a délutánt,
hogy gyermekeink számára felejthetetlenné tegyük azt. Lángos evés
volt ott, kötélhúzás, célba dobás, zsákba futás,
„zizi” evés, gyümülcslé
ivó verseny. Ehetett, ihatott mindenki kedvére.
Nagy sikere volt a Gar-

boncás játszótérnek is. Szülők, gyermekek közösen próbálhatták ki a különféle népi játékokat. Tagóvodánk
vezetője Deák Tamásné, Bea vezette le a délutánt, köszöntötte az egybegyűlteket és köszönte meg a szülőknek az egész éves segítő munkájukat.
Köszönjük a szülőknek a Gyermeknapon való részvételüket, segítőkészségüket, a tombola tárgyakat, zsákbamacskákat. Köszönjük,
hogy adományaikkal támogatták
óvodánkat.
Az Újvárosi Tagóvoda nevelőtestülete nevében: Tóth Györgyné óvónő

Az alapszakasz végeredménye
„A" CSOPORT
1. Vén Família Reptér Söröző 8 8 - 2. Zsodo Car
8 7 - 1
3. Kápolna Söröző
8 6 - 2
4. Old
8 4 - 4
5. Dunamenti Juhászok
8 3 - 5
6. Iron Made
8 3 - 5
7. Napközi MC Szipka
8 3 - 5
8. Angyalok
8 1 - 7
9. Fűszer FC. Fajsz
8 1 - 7
„B" CSOPORT
1. Svebo Kalohírek
9 7 1 1
2. Pedagógus
9 7 - 2
3. Média Diszkont Vasudvar 9 6 1 2
4. Szigetfok
9 6 - 3
5. DHD. Macron
9 4 1 4
6. FC. TNT
9 4 - 5
7. Géder Family
9 3 2 4
8. Zöld Elefánt
9 3 - 6
9. Bátyai Öregfiúk
9 1 1 7
10. Focibarátok
9 1 - 8
SZENIOROK
1. Kabuka
9 8 - 1
2. Kalo Transport
9 7 1 1
3. Pyramus Kft.
10 7 - 3
4. Kertváros
9 4 2 3
5. Pedagógus
9 4 2 3
6. Homokmégyi Öreg Bikák 10 4 1 5
7. Üveges Team
10 1 - 9
8. Nyugdíjas Pedagógus
10 - - 10
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SPORT

94 - 7
50 - 29
48 - 19
35 - 45
23 - 28
38 - 59
35 - 72
19 - 50
21 - 54

24 pont
21 pont
18 pont
12 pont
9 pont
9 pont
9 pont
3 pont
3 pont

48 - 29
66 - 22
62 - 39
65 - 34
34 - 56
46 - 33
41 - 40
22 - 45
23 - 51
26 - 84

22 pont
21 pont
19 pont
18 pont
13 pont
12 pont
11 pont
9 pont
4 pont
3 pont

60 - 29
57 - 37
52 - 40
50 - 31
37 - 35
40 - 44
32 - 63
25 - 74

24 pont
22 pont
21 pont
14 pont
14 pont
13 pont
3 pont
0 pont

Lezárult a városi kispályás labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonja, a
három csoport 27 csapata megkezdte nyári pihenőjét. Az alapszakasz
utolsó fordulójában az

őszi folytatás csoportbeosztásáról is döntöttek a
mérkőző felek.
Az „A”-csoport eredményei:Vén Família Reptér
Söröző – Dunamenti Juhászok 7–1, Angyalok – Kápolna Söröző 3–7, Fűszer
FC – Old 9–6, Napközi
Eu-Szipka – Iron Made
10–11, a Zsodo-Car szabadnapos volt.
A „B” csoport eredményei: Svebo KaloHírek –

FC TNT 4–1, Zöld Elefánt
– Pedagógus 1–10, Média
Diszkont Vasudvar – Szigetfok 9–8, Géder Family
– DHD Macron 8–4, Bátyai Öregfiúk – Focibarátok 6–0.
Szeniorok: Kertváros –
Üveges Team 10–3, KaloTransport – Nyugdíjas Pedagógus 7–5, Kabuka –
Homokmégyi Öreg Bikák
9–5, Pyramus Kft. – Pedagógus 1–3.

A Vén Família Reptér Söröző éllovas csapata

Így tévézünk mi
Mindenki máshogy szereti nézni a kedvenc műsorait, és a technológiai adottságok egyre inkább
lehetővé teszik, hogy pontosan úgy tévézzünk, ahogyan az számunkra a legkényelmesebb. Az Invitel
a közelmúltban arról készített felmérést előfizetői körében, hogy milyen szokásokat követnek a
televíziózásban.1
Kanapén és ágyban, akár nagy felbontásban
Az eredmények alapján az ügyfelek leginkább
a nappaliban és a hálószobában szeretnek tévézni.
A hálóban legnagyobb arányban a fiatalok néznek
tévét, míg az idősebbek esetében erre a célra a
nappali a legkedveltebb helyiség. A háztartások
közel háromnegyedében több készülék is található,
és ezek nagy része már alkalmas nagy felbontású kép
megjelenítésére. Ezzel a lehetőséggel az Invitelelőfizetők 37 százaléka egyébként rendszeresen él is.
Az Invitel ezért folyamatosan bővíti a HD csatorna
kínálatát, amely 26 változatos adójával jelenleg
a legszélesebbnek számít a hazai piacon.
Mindenevők vagyunk
A legtöbben rendszeresen hírműsorokat és
szappanoperákat néznek, de ha egy lakatlan
szigetre költöznének, életkortól függetlenül a

1

kereskedelmi, a film- és sorozatcsatornákat, illetve
az ismeretterjesztő és természetfilmekkel foglalkozó
adókat vinnék magukkal. Az Invitel úgy állítja össze a
kínálatát, hogy abban mindenki megtalálhatja a saját
érdeklődési körébe tartozó műsorokat. Ezt szolgálja
például a digitális hálózaton hozzáférhető több mint
150 rádió- és televízióadó, a tematikus minicsomagok,
a külön összeválogatható csatornákat tartalmazó
Mixer csomag, valamint az internetképes mobil
készülékeken elérhető választék, például a Filmbox
Live és HBO Go szolgáltatások műsorai.
Ablak a világra
A megkérdezettek háromnegyede elsősorban
kikapcsolódni és szórakozni ül le a tévé elé.
A válaszadók kétharmada számára azonban
a tájékozódásban és információszerzésben is
fontos szerepet játszik a televízió. A kutatásban

2015 áprilisában televízió-előfizetéssel rendelkező Invitel ügyfelek körében végzett, 400 fős, véletlen kiválasztású reprezentatív kutatás

érintettek több mint fele kapott már receptötletet
főzőműsorból, míg 20 százalékukat inspirálták
barkácsolásra a tévéből ellesett fortélyok.
Az alkotások között szerepelt a báránysült és
a padlizsánfasírt, de olyan mindennapi praktikák
elsajátítása is, mint például az ablakfestés vagy
a fűrészelés.

Kinél van a távirányító?
A két vagy több főből álló háztartások:

· 43%-ában a családtagok közösen döntik el,
hogy mi menjen a tévében

· 53%-ánál jellemzően egy emberé a kontroll
· 4%-ában a gyorsabb személy ragadja magához

a vezérlést, illetve több távirányító vagy tévé is van
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NB II-es női röplabdabajnokság Nyugati csoport

Negyedikként zárt a
Kalocsai SE Röplabda

SPORT
AZ NB II. NYUGATI CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
1.

Veszprémi SC

18

16

2

44

2.

Vasi Sport Akadémia

18

14

4

42

3.

Közgáz SC és DSK

18

13

5

38

4.

Kalocsai SE

18

7

11

22

5.

PTE–PEAC

18

4

14

18

6.

Ikrényi DSK

18

6

12

16

7.

SzoESE –Haladás

18

3

15

9

vesztett 40-el szemben.
A bajnokság legfőbb hozadéka azonban abban áll, hogy
Kováts edző csapatépítő munkájának köszönhetően egyre
több tehetséges fiatal bonto-

gatja szárnyait a szakosztályban, akiket most már
rendszeresen mély vízbe
dobott a szakvezető, és akik
igazán közönségszórakoztató játékkal rukkoltak elő

a bajnokság során.
Csapattagok voltak: Dabis
Ágnes, Szigeti Anna, Jánosi
Nikoletta, Szele Anikó, Sztupovszki Anett, Fehérvári
Anna, Király Kíra, Kovács

Patrícia, Horváth Katalin, Kovács Bertilla, Bencsics Bettina, Greksa Zsófia, Greksa
Hanna, Fekete Gréta, Fekete
Lívia, Gál Johanna, Argat
Cintia.

Két EB bronzéremmel térhettek haza

váltott. Így 25 kg-os elképesztő fogyását követően a 65 kgos felnőtt női mezőnyben
nagy reményekkel készült a
versenyre, ám közvetlenül az
azt megelőző napokban egy
részleges izomszakadás miatt
meghiúsulni látszott a remény. Éva végül a sérülést beszalagozva mégis vállalta a
megmérettetést, és csodának
is beillő, városunkban példa
nélküli módon felnőtt egyéni
Európa-bajnoki bronzérmet
szerzett. Azonban sérülése
miatt a női csapatból sajnos
már kimaradt, pedig ők még
szebben csillogó éremmel tértek haza: ezüstérmesek lettek.
– Reményeink szerint azok a
hátrányok, amelyek eddig gátoltak minket, az elkövetkező
időszakban megoldódnak, és
már a felkészülési időszakban
is hozzájutunk azokhoz a támogatásokhoz, segítséghez,
amellyel végre megfelelő körülmények közt edzhetnénk –
nyilatkozta lapunknak az EBn elért eredmények kapcsán
Csörgő Tibor edző.
– Korábban amiatt szenvedtünk hátrányt többek közt az

önkormányzati támogatások
terén a városban működő más
egyesületekkel szemben, mert
csoportunk nem rendelkezett
jogi személyiséggel. Immár
megtaláltuk a szervezeti formánkat, létrehozva a Mozaik
Sport és Szabadidő Sport
Egyesületet. Reményeink
szerint ezek után a továbbiakban a város részéről is hozzáférünk majd azokhoz a lehetőségekhez, például a teremhasználathoz,
amelyek a megfelelő fölkészüléshez elengedhetetlenek volnának, és amelyeket velünk ellentétben más sportolók meg is kapnak. Biztos vagyok
benne,
hogy a jobb körülményeket már
most sem szégyellni való eredményeinket is
túlszárnyalva
tudnánk meghálálni – mondta
Csörgő Tibor, a

Mozaik Sport és Szabadidő
Sport Egyesület elnöke, aki
ezúton mondott köszönetet az
egyesület támogatóinak.
A sumózók fölkészülését a
teljesség igénye nélkül támogatta a Kunsághús kft, a Danubius Beton, a CNC-Nagy, a
Kalo-Bau kft, a Vicai Optika,
a Svebo gumiszervíz, és sokan mások, akik névtelenül és
önzetlenül nyújtottak segítséget az egyesületnek.

A rangot adó negyedik helyen zárt a Kalocsai SE női
röplabdacsapata az NB II.
Nyugati csoportjában a
2014/2015-ös bajnoki évadban, amely az utóbbi évek
legelőkelőbb helyezését jelentette a mieink számára.
A bajnokság során megvívott
18 találkozóból hét mérkőzésen is diadalmaskodott a
Kováts Ágnes edzette csapatunk, ám 11 ütközet után
vesztesen hagyták el lányaink
a pályát. Két alkalommal
nyertünk 3:0-ra, háromszor
3:1-re, és kétszer 3:2-re. Ezzel
szemben öt meccset veszítettünk 3:0-ra, háromszor hajtottunk fejet 3:1-es sikertelenségünk után, míg három alkalommal 3:2-re maradt alul a
csapat. A 18 mérkőzésen 30
szettet nyert a KSE az el-

Kalocsai sumózók
európai sikere
Újabb
eredményekkel
büszkélkedhetnek a Mozaik Sport- és Szabadidősport
Egyesület küzdősport szakága sumózói, akik szép sikerekkel tértek haza a Macedoniában, Stip városában
megrendezett 2015. évi
sumo Európa-bajnokságról. A szerencse nem vette
pártfogásába a kalocsaiakat, ennek ellenére férfi
utánpótlás és felnőtt női
korcsoportban is bronzéremmel gazdagodhattak a
mieink.
Csörgő Vilmos Frigyes az U18-as korosztály 65 kg súlycsoportjában indult el, ahol
igen nehéz ágon egyéni bronz
érmet tudott szerezni. Sajnos
a szövetség érdekei számos
esetben a kalocsai fiú számára kedvezőtlen döntésekhez
vezettek – így a kvalifikációs

versenyen hiába tudott három
korosztályban is pontot szerezni, szövetségi érdekek
alapján mégis csak egy korcsoportban indulhatott, és
olyanoknak kellett átadnia a
helyét, akik még csak pontot
sem tudtak elérni.
Csörgő Hugó ugyancsak
igazságtalanul ragadt itthon:
három meccsből kétszer is legyőzte a tavalyi EB aranyérmest, mégis az ellenfél képviselhette hazánkat, és a másik
korcsoportban is olyan versenyző kapott kijutási lehetőséget, aki a rangsorokon alulmaradt Hugóval szemben.
Horváth Éva a tavaly 80 kgos súlycsoportban elért csapat
EB arany és egyéni ötödik
hely után – az akarat, elhivatottság és kitartás példájaként,
ragaszkodva elhatározásához
– az idei EB-re súlycsoportot
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Foktő és Uszód között
épülhet az új Duna-híd?
Június 16-án a Paksi Erzsébet Nagyszállóban, Lázár
János Miniszterelnökséget
vezető miniszter jelenlétében tartott tanácskozáson a
Paksi Atomerőmű közelében fekvő 41 település polgármesterei és az érintett
parlamenti képviselők megalakították a Paks-2 beruházás előkészítését és lefolytatását nyomon követő Társadalmi Tanácsot, amelyet
Süli János Paks polgármestere és Lázár János elnököl.
A Tanács ülésén hivatalosan
is bejelentették: Kalocsa
térségében új Duna-híd
épül, megkezdődött a beruházás előkészítése.
A Társadalmi Tanács feladata
a kormány és az érintett települések közti kapcsolattartás.
A tanácskozáson Lázár János

bejelentette: erre az évre egymilliárd forintot különített el a
kormány a térség fejlesztésére, amelynek hatékony felhasználására várja a települések önkormányzatainak elképzeléseit, javaslatait. A tanácskozásról közleményt adtak ki, amely szerint a térség
polgármesterei egyhangúlag
támogatják az új blokkok építését.
Az alakuló ülésen részt vett
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, akit Lázár János az új
Duna-hídért is felelős államtitkárként mutatott be, valamint Aszódi Attila kormánybiztos és Bán Tamás, az
MVM Paks II. Zrt. új vezérigazgatója.
A Tanács ülését követően
Font Sándor országgyűlési

képviselője a médiában a tervezett hídról nyilatkozott. Az
elmondottak szerint a 750800 méter hosszú, 40 tonna
teherbírású híd valószínűleg
Foktő és Uszód, illetve Dunaszentgyörgy és Paks között létesülő hídfőkkel épülhet meg.
A tervezés-előkészítés már el-

kezdődött, a kivitelezés 2017ben kezdődhet, és a hidat
2018-ban, a Paks-2 építésével
egyidejűleg szeretnék átadni a
forgalomnak. A hídon két 3,5
méteres forgalmi sáv 1,5 méteres leállósávval, valamint
kétoldalt kerékpárút is lesz
majd a jelenlegi elképzelések

szerint. Ez a változat a 40 milliárd forintba kerülne. Számításokat, elemzéseket végeznek arra is, hogy mekkora
volna a társadalmi haszna a
vasúti pályával is kibővített
változatnak, illetve az hogyan
viszonyulna a megnövekvő
költségekhez, annak megépítése ugyanis bő harmincmilliárd forinttal többe kerülne.
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Mexikói-e a
kalocsai minta?
A Dolce&Gabbana blőd hibája
A Dolce&Gabbana divatcég mexikói ihletésű kap-

szulakollekcióként aposztrofálja azt a sorozatát, ame-

lyen a felületes szemlélő első
ránézésre szakasztott kalocsai „sehunsincsvirágokat”
vél fölfedezni. Ön szerint is
ilyen „mexikói” virágok
nyílnak Kalocsán a kertek
alatt?
Domenico Dolce és Stefano
Gabbana olasz dizájnerek a
jelek szerint a magyar népművészetből, jelesül a kalocsai motívumkincsből merítettek ihletet. Ebben nincs is
semmi meglepő, hiszen a világon pár éve végigsöpört
„kalocsaihullám” során mások mellett Nicole Kidman és
Emma Watson is magára öltötte a kalocsait. Ám az, hogy
a jellegzetes kalocsai mintákat mexikóiként akarja eladni
a tervezőpáros, már sokaknál
kiverte a biztosítékot.
A tévedésre több hazai portál
is fölfigyelt.
Önnek is ismerősek ezek a
minták? Mit gondol, Kalocsán, vagy esetleg inkább
kosztümös mexikói filmekben találkozhatott velük?
A képek magukért beszélnek.

Kalocsai újság

Ismét megáll
a busz a Vigadó
sor végén
Június 16. óta újra megáll a
távolsági busz a Vigadó sor
végén. A buszmegálló létesítésére Filvig Géza tett javaslatot korábban egy testületi ülésen, lakossági
igényre hivatkozva.
Akkor a képviselő elmondta:
azzal a kéréssel fordultak
hozzá a lakosok, hogy a várost Bátya felé elhagyó távolsági buszjáratok álljanak meg
itt is. A lakók a városba érkező buszra föl tudtak szállni a
piactérig, de visszafelé nem
áll meg a busz. A képviselő
ezért a Polgármesteri Hivatal
illetékes osztályához fordult,
hogy járjon közben a buszmegálló kialakításáért.
Ez a folyamat érett be most.
Az eredményt ismertető sajtóközleményében Filvig köszönetet mondott a buszmegálló melletti házak lakóinak
a megértésükért, Boromisza
Viktor osztályvezetőnek és
kollegáinak, valamint a közlekedési társaság illetékeseinek pedig a közreműködésükért és a kedvező fogadtatásért.

A képviselő arra is megragadta az alkalmat, hogy emlékeztessen a körzetében élők kényelme és biztonsága érdekében korábban elért sikerére, a
Vigadó sor 2. szám alatti társasház kiürítésére, amellyel
nagymértékben javult a környező társasházakban élők
nyugalma és komfortérzete.

Mestermunka!
Kalocsai vállalkozásokat
díjazott az Iparkamara
Négy pályázót díjazott a
megyei iparkamara kalocsai kirendeltsége által
meghirdetett Mestermunka
című pályázat kuratóriuma. Az elismert termékek,
illetve tevékenységek közt
ötvösmunkák, vendéglátói
innováció, úttörő szemlélettel tervezett lámpatest és di-

zájntorták is szerepelnek.
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kalocsai Képviselete idén
első alkalommal rendezte
meg a Vállalkozók Hetét városunkban, amelynek keretében hagyományteremtő szándékkal meghirdette a „Mestermunka” című pályázatot

helyi és környékbeli cégek,
termelők, kézművesek számára. A pályázó közül négyen részesültek elismerésben.
Így Farkas Beáta kalocsai ötvös sajátos kézműves-termékeiért, a Kék Duna Vendéglő
a folyamatosan frissülő és
szélesedő programkínálatáért,
az EMIKA Elektromechanikai Zrt. új fejlesztésű, Pálfi
Marina ipari termék- és formatervező mérnök által tervezett, LED fényforrású lámpatestjéért vehette át a Mestermunka-díj elismerő oklevelét, Varajtiné Kriszta pedig
az általa vezetett Kriszta Design Torta Stúdió tortacsodáiért kapott különdíjat.
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71 éve történt

Ápolók
Nemzetközi
Napja
Kalocsai ápoló és
asszisztens a díjazottak közt
A kecskeméti Ifjúsági Otthon adott helyet június 5-én
annak az Ápolók Nemzetközi Napja tiszteletére tartott rendezvénynek, amelyen szakmai elismeréseket

is átadtak, mások mellett a
kalocsai kórház két dolgozójának.
A Dél-Alföld egészségügyi
intézményeiben
dolgozó
több száz szakápoló jelenlé-

A kalocsai zsidóság
elhurcolására emlékeztek

tében tartott rendezvényen
számos egészségügyi dolgozó vehetett át kitüntetést kiemelkedő munkájuk elismeréséül dr. Svébis Mihálytól, a
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatójától.
A jutalmazottak közt volt a
Kalocsai Szent Kereszt Kórház két munkatársa is. Így
Baranyainé Vörös Anikó a
Kiváló asszisztens-díj, Szigetiné Sánta Júlia a Kiváló ápoló-díj elismerésében és az ezzel járó pénzjutalomban részesült.
A kitüntetetteknek ezúton
gratulál szerkesztőségünk!
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Múlt csütörtök délután az
egykori zsinagóga melletti
Fényi Gyula parkban a kalocsai zsidóság elhurcolásának 71. évfordulója alkalmából tartott megemlékezést a kalocsai önkormányzat.
A rendezvényen a Kalocsai
Kossuth Zsuzsanna Humán
és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola diákjai és
tanárai műsorral és törénelmi
visszaemlékezéssel rótta le
kegyeletét az áldozatok emlé-

ke előtt.
Ezt követően dr. Magóné
Tóth Gyöngyi, a Kalocsai
Kulturális Központ és
Könyvtár intézményvezetője
az egykor közismert kalocsai
Lázár család megrendítő történetén keresztül idézte föl a
szörnyű eseményeket.
A rendezvény végén a megemlékezők az emlékműnél
mécseseket, valamint zsidó
szokás szerint kavicsokat helyeztek el.

Az óvoda-felújítások készen,
jöhet a Gimnázium!
Befejeződtek a Csokonai és
Zöldfa utcai óvodák épületenergetikai korszerűsítésének munkálatai. A Zöldfa
utcai a lapostetőre napelemes rendszert is kapott.
Utóbbi fejlesztésre egy külön projektnek köszönhetően kerülhetett sor. A másik
pályázat keretében három
közoktatási, illetve köznevelési intézmény épületeinek energetikai korszerűsítését célzó fölújítási munkálatokra került sor. Nyáron
jöhet a Szent István Gimnázium épületének korszerűsítése.
A Zöldfa utcai Óvoda napelemparkjának beruházása
egy korábbi testületi ülésen
mint késedelmes projekt került szóba, amelyről akkor kiderült: a kivitelezést azért üte-

mezték át, mert a munkák
ésszerű sorrendje miatt meg
kellett várni a födém rekonstrukcióját.
A felújítások már a tavaszi
szünet előtt elkezdődtek, a
szünet során gőzerőre kap-

csoltak, majd a munkák miatt
a szünidőről visszatérő óvodások egy részének el kellett
hagynia megszokott helyét.
A Csokonai utcai gyerekek
a Viola utcai óvoda kihasználatlan csoportszobáit, a

Zöldfa utcaiak a bölcsőde
erre alkalmas helyiségeit
kapták meg.
A fölújítási munkák a május
végi határidőre elkészültek,
megtörtént az átadás átvétel,
így a gyerekek nagy része
már megújult óvodájában
kezdhette a június hónapot. A
Zöldfa utcaiak azonban csak
egy héttel később térhettek
vissza, mivel ott kisebb kiegészítő, illetve utómunkálatok is zajlottak a közmunkaprogram keretében.
A projekt tartalma időközben

ki is bővült: a világítótest-csere mellett az elektromos vezetékrendszer eredeti terven
túli cseréjére, és szintén nem
tervezett előtetőcserére is sor
került, a csoportszobákban
pedig klímaberendezéseket is
elhelyeztek.
A program fő célja az épületek energiahatékonyságának javítása volt. Ezt szolgálja a napelemes rendszer
kiépítése éppúgy, mint a
tető és a falak szigetelése,
a nyílászárók korszerűbbekre cserélése, valamint a
fűtő- és világítórendszer
korszerűsítése is. Mindettől még az új fogyasztóként jelentkező klímaberendezésekkel együtt is jelentős energiaköltség-megtakarítás várható.
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Táncgála és Múzeumok
Éjszakája Szent Iván éjjelén
Programok hosszú sora a
legrövidebb éjszakán
Két éven át egy napon
tartották meg , idén két
külön napon rendezték
meg az országos kezdeményezéshez kapcsolódó
Múzeumok Éjszakája
rendezvényeit és Szent
Iván-éji Táncmulatságot.

Néptánc
gála a
főiskola
udvarán
A Tomori Pál Főiskola
udvarán fölállított rendezvénysátorban tizennyolc fellépő csoport
mintegy félezer táncosának közreműködésével
tartottak táncbemutatót,
majd táncházat Szent
Iván éjjelének tiszteletére
múlt pénteken.
A kalocsai Szent Iván éji
hagyományokat felidézve
köszöntőt mondott Bolvári
Ferdinánd önkormányzati
képviselő, a Kulturális,
Oktatási és Szociális Bizottság elnöke, majd táncra
is perdült, így egy fővel
növelve a fellépők létszámát. Ez a kívánságok éjszakája is, mondta, majd
azt kívánta, hogy újuljon
meg az egykori Úttörőház
színpada.
A folklórbemutatók során
föllépett a Drágszéli aszszonykórus, az Uszódi Hagyományőrző
Néptánc
Együttes, a Kalocsai Hagyományőrző
Néptánc
Egyesület, a Piros Rózsa
Táncegyüttes, a Kalocsai
Fiúk, a Miske-Drágszél
Hagyományőrző Néptánc

Együttes, a Géderlaki Népművészeti és Kulturális
Egyesület, a Garai Ifjúsági
Tánccsoport, a Foktői Hagyományőrző
Néptánc
Együttes, a Szalkszentmártoni Néptánc Együttes, a
Mezei Virágok Népdalkör,
a szakmári Nádikó Ifjúsági
Csoport a Kalocsai Liszt
Ferenc AMI Bokréta, Eperföldi, Gyerökök, és Ifjúsági csoportjai, valamint a
Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesület Rezeda
és Csajgorás együttese.
Dr. Magóné Tóth Gyöngyi,
a Kulturális Központ és
Könyvtár vezetője a cso-

portoknak emléklappal köszönte meg a szép estét,
majd táncházba invitálta
megjelenteket.

Múzeumok
éjszakája
rekord
részvétellel
Mintegy nyolcszázan voltak kíváncsiak idén a
Szent Iván-éj apropóján
kilencedszer megtartott

múzeumi programokra,
amelybe idén először a
Viski Károly Múzeum
mellett a hozzá szervezetileg másfél éve betagozódott társintézmények, az
ideiglenesen az egykori
zsinagóga nemrég megújult épületében működő
Schöffer-gyűjtemény, valamint a Kiállítóterem is
csatlakozott. Két külső
helyszínen, az Érsekkertben és a Fényi Gyulaparkban is voltak programok.
A Schöffer-gyűjteményben
este héttől képzőművészeti foglalkozást vezetett Tamás Eszter, a gyűjtemény
vezetője, aki később, este
kilenctől a Kiállítóterem-

ben tárlatvezetés során mutatta be a Kék Madár Fesztivál keretében megnyitott
kiállítás képeit és szobrait,
Konok Tamás festőművész
és Hetey Katalin szobrászművész alkotásait. Az
előbbi helyszínen fémlemez-domborítás, papírfűzés, színes papírból mozaikragasztás és a Schöfferdoboz lehetőségeinek játékos fölfedezésének lehetősége várta az érdeklődőket,
valamint az állandó kiállítás tárgyai mellett a gyűjtemény
képzőművészeti
szakkörének év végi teríté-
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sét is láthattuk, az utóbbin
pedig a kiállítás darabjainak megtekintése után jósnő szolgáltatásait is igénybe vehették a látogatók.
A zsinagóga melletti Fényi
Gyula-parkban az Egészséges erotika című filmet vetítették éjféltől, mintegy
huszonöt néző előtt.
Az Érsekkertben Bagó Balázs sötétedéstől várta az
érdeklődőket tükrös távcsövével és hegedűjével. A
népzenére keringőző égitestekre több mint százan
voltak kíváncsiak.
A Viski Károly Múzeumban a termekben, a folyosón és az udvaron egyidejűleg zajlottak az programok. Hársch Ottó borkóstolót tartott, de volt pogácsakóstoló is. Egy másik
teremben Az én szülőföldem című gyermekrajzverseny képeiből nyílt kiállítás. Itt kézműves foglalkozást is tartott Tóth Lászlóné népi iparművész.
Egy harmadik teremben
mézeskalácsfigurákat lehetett készíteni, sütni, vagy a
Ritkán látott leletek a Viski
Károly Múzeumban című
kiállítást megtekinteni.

A rendezvényhez kapcsolódó rajzversenyen első helyezett Jakab Csenge, második Pesztalics Virág,
holtversenyben harmadik
Vén Zsadány és Varga
Bendegúz lett. Előbbi kettő
a Csokonai, míg utóbbiak a
Bem Apó utcai, illetve a
Kunszt utcai Óvoda növendékei.
A Pogácsák nagyanyáink
asztalán című kiállítást
Markó Mátyás nyitotta
meg. Ezúttal a zsűri tetszést leginkább Hangya
Mónika vajdasági sós pogácsája nyerte el, második
Kovács Margit krumplispogácsája, harmadik Feketéné Bagó Kata juhtúrós
pogácsája lett.
A folyosón oda nem illő
tárgyakat kellett megtalálni vetélkedő keretében,
szám szerint huszonnégyet.
Ebből huszonkettőt talált a
kalocsai Szilasi Flóra, illetve Romsics Benett, valamint a pátyi Csanaki Máté.
Telitalálat idén nem volt.
Az udvaron Schőn Mária
és Müller János Vadalmafácska című könyvének bemutatóját tartották, majd a
Képviselő félrelép című
színdarabot láthatták a nézők a múzeum alkalmi
színjátszó köre előadásában.
A programot az éjféli tűzgyújtás zárta, amely mellé
szentiványi almát is osztottak a résztvevőknek.

Kiváló tanulókat és
tanárokat jutalmaztak
A 2014/15-ös tanév végén
az „Év tanulója” címmel
jutalmazták városunk kimagasló eredményt elért
diákjait, valamint felkészítő tanáraik is elismerésben részesültek. A díjazottak az ezzel járó okleveleket és könyvutalványokat a Városháza dísztermében múlt kedd délután tartott díjkiosztó
ünnepélyen vehették át.
Az elismerések indoklása
meghaladná e cikk kereteit, ezért meg kell elégednünk a díjazottak intézményenkénti fölsorolásával.

felkészítő tanáruk Ferencz
Józsefné.

Kalocsai
Eperföldi
Általános
Iskola:
Dobler Kitti, Fekete Dániel és Jakab Benjamin
(8/B). Körmöczi Péterné a
könyvtári versenyek szer-

ruk Filvig Ágnes; Póli Matilda, Szabadi Norbert és
Szabó Zója Mirabella
(8/A), felkészítőjük Baksáné Tamás Gizella.

Kertvárosi
Általános
Iskola:
Kenyeres Szilárd (6/B),
felkészítette Lakatos Ignácné; Sztakó Szilárd

Nebuló Általános Iskola, Speciális SzakisKereskekola és
delmi Szak- EGYMI:
Szalamonidesz Heléna (12.
közép- és
oszt.), tanára Pintérné Vén
Dankó Damján
Szakiskola: Mónika;
(2. oszt.) felkészítője Ko-

Deák Patrik Sebastián
(12/C), Felkészítője Török
Anita; Gönczöl Bettina
(12/B), felkészítő tanára
Baranyiné Hellényi Viktória; Greksa Zsófia (11/A),
tanára Molnár Zsuzsanna;

Szent
István Gimnázium:

DÍJAZOTTAK:

Kalocsai
Gyermekotthon,
Általános
Iskola és
Szakiskola:

Kenyeres Éva (9/C), felkészítői Kenyeresné Horváth
Andrea és Horváth László;
Galambos Márton (12/C),
tanárai Gábor Magdolna és
Szőke Imre.

Horváth Ádám Béla, felkészítő tanára Farkas Éva.

Dózsa
György
Szakközépés Szakiskola:
András Attila (11/D), felkészítette Baksa László;
Csóti Márió (12/I), felkészítette Sófalvi István;
Horváth Ádám (11/C), felkészítette Balogh Gáborné.
Hegedűs Zoltán, Kertész
Nikolett, Pécsi Gergely, és
Szeghalmi Ramóna (12/H),

csis Erzsébet; Horváth
Erik, Cseri Dávid, Török
Zsolt, Tupcsia Balázs és
Kökény Zoltán (8. és 9.
oszt.), felkészítőjük Barnáné Nagy Angéla.

vezésért, a népművészet iskolán belüli népszerűsítéséért vett át elismerést.
Penoty Natasa, Tóth Laura
és Tóth Alexa (6/A), felkészítőjük Pecznyik György.

Belvárosi
Általános
Iskola:
Tóth András (4/A), felkészítője Kákonyi Lászlóné;
Tóth Sarolta (8/B) és Szabó Mirjam, felkészítő taná-

(7/B) felkészítője Mezei
Gabriella; Trauner Tim
(8/A) felkészítője Arnold
Adrien. Kovács Hunort
Bagóné Mátrai Andrea pallésorozta; Csefkó Csongor,
Villányi Donát és Jávor
Molli (4/B), felkészítő tanáruk Riczu Györgyné.

Kossuth
Zsuzsanna
Humán és

Deák Fanni, Dókai Vivien,
Vörös Sára és Fonyódi
Anett (11/A), felkészítőjük
Kuti Lajosné.

Liszt Ferenc
AMI:
Iván Dóra Adél és Hajós
Hanna Éva, Iván Adrienn,
a táncosok fölkészítéséért
Illésné Koszta Krisztina és
Illés Zoltán, a fúvószenekar vezetéséért Betlenné
Dajkó Ágnes részesült elismerésben.

Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium:
Balogh Zsanett (5. oszt.),
Csikós Dominik (11. oszt.)
Baranyi Bálint, Bukor Levente és Körmendy Márton (6. oszt.), felkészítő
munkájáért Beke Tamás,
Baloghné Pálóczi Szilvia,
Buresné András Szilvia kapott elismerést.

