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Régi álmuk vált valóra, és
még a nagydíjat is elhozták!
2015. július 15-20-ig a Kalocsai Liszt Ferenc AMI „Göröm” Gyermek és Ifjúsági
csoportja ( vezetői: Kővágó
Zsolt és Horváth Katalin), kiegészülve a Szalkszentmártoni Ifjúsági csoporttal( vezetői: Csánki Mónika és Kővágó Zsolt) közös műsorral
mutatkozott be San Giovanni Rotondoban a XVII.
EUROFOLKITALI fesztiválon. Olaszország a „Göröm” csoport táncosainak ,
egy óvodás koruk óta dédelgetett álma volt, mely ezzel
most megvalósult. A külföldi
– izraeli, török, portugál,bulgár, és olasz csoportok mellett a magyar Csepeli Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttest is üdvözölhettük. Július
16-án húsz óra utazás és némi
pihenő után a fesztivál megnyitójára utaztunk Monte
Sant ’ Angeloba. A gyönyörű panorámával rendelkező
város piacteréről indult menettánccal , hatalmas tömeget
vonzottak a táncosok a főtérre, ahol a megnyitó és a nagyműsor kezdődött 22 órakor.
Az éjszakai órákban sem
ment a hőmérséklet 35 fok
alá, de táncosaink - dacolva
a hőséggel -, teljes erőbedo-

bással és odaadással mutatkoztak be. Fergeteges sikert
arattak. A közönség egyenletes tapssal éljenezte a dinamikus magyar táncokat és természetesen a színes kalocsai
ruha elkápráztatta a nézőket.
Az utolsó szám végére a színpad egységes szerkezete is elvesztette formáját. Számunkra is meglepő volt, hogy az
éppen kamaszkoruk teljében
lévő lányok és fiúk milyen
embert próbáló teljesítményre tettek szert, még annak ellenére is , hogy az előadás végére, hajnali fél egykor kerültek színpadra. A két csoportunkat közös nagydíjjal

jutalmazták. A szereplés mellett bőven jutott idő a kikapcsolódásra.
San Giovanni Rotondo híres
zarándokhely , s a Szent Pio
atya nyughelye mellet felépített székesegyház műremekeit is volt szerencsénk megtekinteni, s a meleg elől elbújva kicsit csendben megpihenni. Naponta ízlelhettük az
olasz konyha finomabbnál finomabb paradicsomos tésztáit és ételeit. A nappalok szabadprogramjait kihasználva a
langyos tenger habjaiban
mártózhattunk, mely elviselhetőbbé tette a magas hőmérsékletet. Az utolsó napon
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megrendezett búcsúest egy
discoban valósult meg, ahol a
csoportok közös „utcatánca”
, valamint a hotel személyzetével s a török csoporttal kötött barátság olyan élményt
adott mindenkinek, hogy bizonyára felejthetetlenné tette
az utazást. Hazafelé azért betértünk Bolonyába, ahol sajnos röpke másfél óránk volt
csak arra, hogy megtekinthessük a város központjában
a csodálatos építészeti remekműveket ( város kapu,
ferde tornyok, városháza, San
Petro bazilika, szökőkút). Nagyon látványos és élményekkel teli , emlékezetes utazá-

sunk teljesülhetett.
Ezúton is szeretném megköszönni a csoport nevében dr.
Körmendy Szabolcs odaadó
és fáradhatatlan munkáját, aki
nem csak mint szülő, és esetenként orvos, de olasz tolmácsként is segítette munkánkat . Köszönjük Kisné
Greksa Éva kísérő szülőnek
is, hisz ők mindketten a csoport életében a kezdetek óta ,
immáron 10 éve aktívan velünk vannak jóban és rosszban is. Köszönöm kollégáim
– Kővágó Zsolt táncpedagógus és Tóth Józsefné Ági
néni jelmeztáros szervezést
és lebonyolítást segítő munkájukat, valamint a szalkszentmártoni két szülő Kolman Ferencné és Máté Szilvia segítségét. Az utazás szervezője és fő szponzora, a
„Hétszínvirág „ Oktatási és
Kulturális Alapítvány mellett , köszönetünket fejezzük
ki a KlIk Kalocsai Tankerületének, mint fenntartónknak, Kalocsa Város Önkormányzatának, mint működtetőnknek, valamint nem
utolsó sorban a szülők anyagi
hozzájárulását ezen csodálatos utazás megvalósulásához.
Köszönet a TÁNCOSOKNAK, akik méltón képviselték iskolánkat, Kalocsa várost
vm. Szalkszentmártont , és
hazánkat, Magyarországot!
Horváth Katalin
igazgatóhelyettes,
s az alapítvány elnöke

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.: 0630/967-7480

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 belvárostól, pár 100 méterre,

csendes helyen, eladó
egy teljesen szigetelt,
felújított, dupla komfortos családi ház, új
tetőtér beépítéssel, garázzsal, 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, 25 éve
épült, 3 szobás, családi
ház eladó. Rendezett,
kis udvarral, első-, hátsó bejárattal, garázzsal,
70 m2 melléképülettel,
nagy terasszal. I.ár.:
9,4 MFt. Te.:
0670/665-2525
KALOCSÁN, a Petőfi S.
utca 143. szám alatti,
3 szobás családi ház
áron alul eladó. I.ár:
4,3 MFt. Tel.:
0620/296-7363

KALOCSA szélén, csendes helyen eladó egy
nem túl nagy teher-és
füstmentes, tetőteres
családi ház rendezett
saroktelken. Irányár:13,9 M Ft. Tel:
0620/ 334 3489
KALOCSÁN, a kertvárosban, felújított, (új nyílászáró, nyeregtető és
szigetelés), szélső sorház eladó. Tel.:
0630/520-6482
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
NEGYVENSZÁLLÁSON, családi ház eladó
nagy kerttel! Érd:
0678/462-685,
0630/401-1356
HOMOKMÉGYEN, két
generációnak is alkalmas családi ház teher-

mentesen eladó, garázzsal, melléképületekkel. Ár: 6,5 MFt.
Èrd.: 0620/587-0223
BÁTYA, Ady E. u. 7.sz.
alatti, tetőtér beépítéses családi ház, eladó.Érd: +3620/5480626
ÜDÜLÉS
AKCIÓ! ÜDÜLJÖN,
KESZTHELYEN, az
Abázia Hotelben! 2
fő/6.000 Ft/éj. Augusztus 15-22 és 22-29-ig!
Tel.: 0620/9248-357
SZOLGÁLTATÁS
KALOCSAINGATLAN.h
u. Ingatlanközvetítő
Iroda Kalocsán a Városház utcában. Látó
Endre Ingatlanvagyonértékelő és közvetítő.
Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves ügyfeleinket!
Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda!
Nyitva tartás: minden
nap 8:00-19:30, kedd:
zárva. Bővebb információ és bejelentkezés
a 0620/562-2060 telefonszámon,
VEGYES
ELADÓ! Gumicsónak,
320-as, újszerű, alumínium padlós, 15 LE-ig
motorizálható. Tel.:
0630/751-0074

UNIUN riselinező varrógép, asztallal együtt eladó. Ár: 12.000 Ft.
Tel.: 0630/3419-121
Szőlőprés 50 L-es, megkímélt állapotban lévő
eladó! Tel.: 0620/5398993
ELADÓ! Egy db kétrészes
mosogató fehér szekrénnyel, és üvegtartóval, méret:
100x85x58cm, ár:
8.000 Ft egy db fehér,
üveges, falra szerelhető felső szekrény méret:85x60x30cm, ár:
6.000 Ft, egy db új
szőnyeg 220x160cm és
egy db használt szőnyeg 200x300cm. Tel.:
0630/312-5274
MUNKA
Kisebb kőműves munkákat és burkolást vállalok. Tel.: 0620 /3228195

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

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. Augusztus 21.
Lapzárta: 2015. Augusztus 17.
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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: 07:00-19:00-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.
Aug. 03-09.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt:
0678/561-032és 0630/9733-992
Aug. 10-16.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Aug. 17-23 SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232

FOGORVOS
Aug. 08-09. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226
Aug. 15-16. 09:00-12:00: Dr. Sipos Katalin
Tel.:0630/644-3482
Aug. 20-21. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló
Tel.: 0678/462-534
VÉRADÓNAPOK
Augusztus 10. 09:00-13:00: Közösségi ház, Kalocsa, Hunyadi 82.
Augusztus 17. 09:00-11:00: Idősek Napközi. Otthon, Bátya, Bercsényi út 17.
Augusztus 17. 12:00-14:00: Általános iskola, Miske, Templom tér 3.
Augusztus 24. 10:00-13:00: Művelődési ház,
Fajsz, Ady E. u. 3.
ÁLLATORVOS
Aug. 08-09.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.István kir.u.23 Tel.:0630/6454937
Aug. 15-16.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Budai
Nagy A. u. 25.Tel.:0630/943 4005
Aug. 20-23.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.István, kir.u.23. Tel.:06 30/945-1736
Aug. 29–30.: 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

ÁLLÁSAJÁNLATOK
- 1 fő útépítési műKalocsa:
vezető
- 1 fő jogász
- 5 fő pénzügyi taná- Harta:
- 1 fő pék
csadó
- 1 fő festő és mázo- Fajsz:
- 1 fő szárítóüzem
ló
- 1 fő áruházi eladó gépkezelő
- 1 fő élelmiszer cso- 1 fő pultos
- 1 fő építészmérnök magoló
- 1 fő építésztechni- Császártöltés:
- 2 fő tehergépkocsikus
- 1 fő villanyszerelő vezető
- 3 fő segédmunkás Dunapataj:
- 1 fő ellenőrzésve- - 2 fő nemzetközi tehergépkocsi-vezető
zető
- 5 fő biztosítási ügy- - 1 fő gépészmérnök
Dunaszentbeneintéző
dek:
- 1 fő manikűrös
- 10 fő kőműves
Hajós:
- 2 fő nemzetközi te- 1 fő lakatos
- 1 fő szerkezetlaka- hergépkocsi-vezető
- 1 fő fuvarszervező
tos
- 1 fő lakatosipari se- - 3 fő festő és mázoló
gédmunkás
- 2 fő mezőgazdasá- Dusnok:
- 2 fő kárpitos
gi gépszerelő
- 1 fő nőiruha szabó
Solt:
- 10 fő betanított var- - 2 fő nőiruha - készítő
rómunkás
- 1 fő festékbolti eladó
- 1 fő adminisztráci- A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat állásós ügyintéző
- 1 fő nemzetközi te- ajánlatairól a
hergépkocsi-vezető www.munka.hu web- 1 fő bérszámfejtő oldalon tájékozódhatnak. Tel.: 0678/462és munkaügyi ügy148
intéző
A Nemzeti Foglalkoz- 3 fő kőműves
tatási Szolgálat állás- 3 fő festő és mázo- ajánlatairól a
ló
www.munka.hu web- 2 fő tehergépkocsi- oldalon tájékozódhatvezető
nak. Tel.: 0678/462- 1 fő híddaru-kezelő 148

3

Kalocsai újság

KÖZÉRDEKŰ

A Hongkongi
Gyermekkórus
vendégszerepelt
Kalocsán
Július utolsó szerdáján
nem mindennapi élményben volt része a
kalocsa zeneszerető közönségnek. A Negyvennyolcasok terén délután öt órakor kezdődött az a koncert, amelyen rangos fesztiválokon számos díjjal elismert Hongkongi Gyermekkórus örvendeztette meg a publikumot
változatos zenei repertoárjával. Az egzotikus
dallamokat és látványos színpadi elemeket
is fölvonultató műsor
előtt városunk is ízelítőt adott kultúrájából a
gyerekeknek.
Hazánkba a pécsi „EUROPA CANTAT 2015” nemzetközi kórusfesztivál résztvevőjeként érkezett az énekkar, akikre hazautazásuk

előtt még több föllépés vár
szerte Európában városunk
után. A gyerekek és kísérőik Kalocsára érkezvén megtekintették az Érseki Kastélyt és a Főszékesegyházi
Könyvtárat is, így az 57
énekessel érkezett kórus
egy rövid városnézés élményeivel föltöltekezve adhatta elő ötven perces műsorát. Repertoárjukon az európai egyházi zenétől a kínai tradicionális zenéig terjedő skálát vonultattak föl,
nekünk, magyaroknak pedig külön meglepetéssel is
készültek.
A messziről jötteket dr. Bálint József polgármester
köszöntötte a rendezvény
elején, majd a Hagyományőrző Néptánc Egyesület
táncosai a kalocsai néptánc-hagyományokba engedtek bepillantást a ven-

dégeknek.
A koncert egy európai egyházzenei mű értő interpretálásával vette kezdetét. Ezt
követően hongkongi és japán szerzők kompozíciói
csendültek föl, majd Kína
hangjai címmel egy egyveleg következett, amely Kína
gazdag zenei hagyománya-

inak egy szeletét csillantotta föl a közönség előtt. A
koncert utolsó száma Kodály Zoltán „Túrót eszik a
cigány” című műve volt. A
tisztán, érthetően interpretált magyar szövegmondáshoz, a szinte hibátlan kiejtéshez külön dicséret illeti
a gyerekeket és felkészítőiket, kiemelten Kathy Fok
kórusvezetőt.
Városunk egy Kiss István
grafikája, egy Kalocsa köz-

pontját madártávlatból bemutató látkép, valamint
kalocsai mintás hímzett terítők átadásával mondott
köszönetet a fontos kulturális követségben járó gyermekkórusnak. Végül táncosaink közös táncra invitálták a gyerekeket, akik erre
kaphatóak voltak, és a tőlük elvárt ritmusérzékkel a
pár perces össztánc alatt
közülük sokan meg is tanulták a mars alaplépéseit.
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Szelidi strandröplabda-bajnokság

A gimnázium teteje helyett
megújul a Bem utcai szocotthon
Mégsem újulhat meg a
Szent István Gimnázium
tetőhéjazata a jelenleg is
futó, energetikai korszerűsítést célzó pályázat keretében. Az így fölszabaduló
75 millió forint nem vész el
a város számára, azt más
önkormányzati épület fölújítására elkölthetjük.
Az „Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán” c. KEOP
projekt 530 millió forintos
összköltségéből három épület energetikai fejlesztése
zajlott, illetve zajlik egy öszszetett projekt keretében városunkban. A Csokonai és a
Zöldfa utcai óvodák födém
és falszigetelésével, elektromos és világító rendszereinek fölújításával és a nyílászárók cseréjével már el is
készültek, jelentős energiamegtakarítást eredményezve

már a következő télen is. A
gimnáziumban jelenleg is
zajló fölújítások terveiben
szerepelt a tetőhéjazat megújítása is, amelyről azonban
kiderült, hogy mégsem valósítható meg a pályázat forrásából, mert nem támogatható műszaki tartalom.
Ugyanakkor a rá betervezett
75 millió forintot a város
fölhasználhatja más önkormányzati tulajdonú épület
energetikai fejlesztésére.
A választás a Bem apó utcai
szociális otthon kiváltásával
megüresedő épületre esett,
ahol a nyílászárók cseréje
mellett homlokzati-, lábazati-, illetve padlásfödém szigetelés történik, emellett
korszerűbbre cserélik a
homlokzati nyílászárókat
éppúgy, mint az épületen belüli korszerűtlen lámpateste-

ket. Minderről a legutóbbi
testületi ülésen esett szó,
ahol dr Bálint József polgármester ugyanakkor azt is elmondta, hogy a történtek ellenére a gimnázium tetőhéjazatának cseréjéről nem
mondtunk le, az nem marad-

hat el, hanem hamarosan
más forrásból meg kell valósítani. A gimnáziumban
egyébként a külső nyílászárók cseréje, illetve javítása
mellett a vakolat teljes eltávolítása után hőszigetelő vakolat kerül az épületre és

korszerűbb kazánt és radiátorokat építenek be.
A 75 milliós megtakarításból most elhatározott beruházás még idén ősszel megvalósulhat, október végére,
november közepére le is zárulhat – tudtuk meg.

A sportág igazi
hírverése volt
Augusztus 1-jén, szombaton az idei nyár harmadik játéknapját rendezték a Szelid Beach
strandröplabda pályáin,
ahol ezúttal tizenhét formáció vetélkedett egymással a Szittyótér
Kupa méretes trófeáért.
A benevezett 2-3 fős gárdák elnevezése már önmagában véve is visszaadja a játéknapok hangulatát, a családias légkörről, no meg a közönségszórakoztató játékról nem
is beszélve. A résztvevők
a következők: Algopirin,
Songoku, Megtorlók, Tökkelütöttek, Ittapont, Trió,
Gyütmöntek, CS.B.CS., Ciklon-B, Bari-Török, Tran-
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SPORT

satlantic ++, VezsenyiCseh, Páli-Szabó, Paks,
Kanári, Beneveztünk, Stipi-Stopi.
A délelőtt 10 órától kezdődő küzdelmek a szokásos menetrend szerint zajlottak – három pályán,
három csoportban körmérkőzést játszottak –,
majd a csoportok első két
helyén végzett gárdák
már a legjobb hatban
folytathatták tovább. Az
„A”-csoportot a Transatlantic nyerte a Paks előtt,
a „B”-ben a VezsenyiCseh duó végzett az
élen, megelőzve a BariTörök párost. A „C”csoportból a Páli-Szabó
kettős mellett a Stipi-

Stopi mehetett tovább.
Az egyenes kiesésű keresztjáték után a győztesek már a legjobb háromba jutottak, ahol körmérkőzésen döntöttek a végső elsőség és a kupa sorsáról. A fináléba jutott a
Vezsenyi-Cseh, a Transatlantic és a Paks csapata. A három együttes
aztán színvonalas, egyben
szórakoztató, remek röplabdát produkált a körmeccsük során, ahol a
végső elsőség csak a
pontarányon múlott, hogy
ki is emelhette magasba a
trófeát. A végeredmény:
1. Transatlantic, 2. Paks,
3. Vezsenyi-Cseh, 4.
Páli-Szabó, 5. Stipi-Stopi,

6. Bari-Török páros.
Folytatás augusztus 15én, szombat délelőtt 10
órától a bajnokság befe-

jező fordulójával, a Szezonzáró Kupa küzdelmeivel. Ezt követően lesz az
eredményhírdetés.

A Transatlantic tarolt a mezőnyben
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volt Dostyiczakapura perdítésénél.
A mérkőzés finisére aztán a
Bölcske is több parázs jelenetet teremtett Antóni kapuja
előtt, de hol Vuits Attiláék
mentettek hősiesen, hol pedig enyveskezű cerberusunk olvasta le a támadók
szándékát, és hárította a kamit tud kihozni a gárda önma- pujára tartó bombákat.
gából, amely izgalmas felada- A lefújásra aztán elmondhattot jelentett szakvezetőnek és tuk, hogy egyenrangú ellencsapatának egyaránt.
fél volt csapatunk a magaAz első negyedórában mind- sabb osztályban szereplő
ezek ellenére a mieink járat- bölcskeiekkel, amit csak aláták jobban a labdát – szép támasztott az a tény is, hogy
megfogott passzokkal építkeztünk – és ebből ritmusváltásokkal, ha megindultunk,
helyzetekig is jutottunk. A félidő közepére már a sarokrúgások számát tekintve is a
KFC állt jobban.
A második játékrésznek a
vendégek
öt
friss
cserével álltak oda, ami már
prognosztizálta, hogy szépen
lassan átveszik majd az irányítást, ám ennek ellenére nekünk volt helyzetünk, de a
bölcskei
hálóőr
résen

Kalocsai FC – Bölcskei SE 0–0

Hangolódik
a csapat
Július 29-én, szerdán hétközi edzőmeccsen fogadta a
Kalocsa a Tolna megyei
Bölcske társulatát, ám az
előjelek egyáltalán nem voltak bíztatók, hiszen a keret
hét(!) játékosa – Vuits Viktor, Nasz, Farkas, Follárdt,
Jánosi, Facskó, Zorván –
sem állhatott Márton edző
rendelkezésére.
Már rögtön a kezdés után látszott a vendégek összjátékán,
hogy egy labdabiztos NB
III-as társaság, akik jól is
kombináltak. Éppen ezért ez
az edzőmeccs arra is kiváló
alkalom volt a hét hiányzónk
miatt is, hogy Márton edző
megnézze, hogy ilyen összetételben és hadrendben vajon

SPORT
még az utolsó percekben
is oktatófilmbe illő módon
alkalmazták a fiúk a letámadást, amely jól tükrözte a mérkőzés összképét.
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Az elsődleges célt, amit kértem a
csapattól azt teljesítettük, hiszen ezúttal sem kaptunk gólt,
pedig egy NB III-as középcsapattal meccseltünk. Nagyon jó mérkőzés kerekedett
ki a kilencven perc során, bár
nem volt cseresorunk a hét hiányzónk miatt, ám ennek el-

lenére méltó partnerei voltunk
a Bölcskének. Ez a találkozó
valóban jól szolgálta a felkészülésünket, hiszen maximális terhelést adott a pályára lépőknek.
KFC – Bölcskei SE 0–0
50 néző, vezette: Polyák
Kalocsa: Antóni – Pintér,
Szalontai, Vuits A., Sára –
Kohány B., – Kárpi, Kollár,
Dostyicza – Kun-Szabó, Kohány G. Csere: Csikós.
Edző:
Márton
Zsolt.
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VII. Fokhagymafesztivál

Főzés, foci, rácok…
Hetedik alkalommal tartották meg Bátyán a Fokhagymafesztivált, amelynek műsorát a színes kulturális
program és a már megszokott focigála, valamint az
idei év különlegességeként a
Dunamenti Rácok II. Országos Találkozója is gazdagította.
A rendezvény sikerét a verseny népes mezőnye mellett
a közel 4.000 érdeklődő is
mutatja, főleg összevetve
ezt azzal, hogy Bátya lakossága csupán 2.000 fő – hívta föl szerkesztőségünk figyelmét a szervezők nevében az újságunknak, a rendezvény után nyilatkozó
Maros Attila, a Bátyai Fokhagymások Egyesületének
alelnöke.

Öregfiúk focigála volt a
nyitány
Az öregfiúk foci derbi már
hagyományos nyitórendezvénye a bátyai Fokhagymafesztiválnak, amelyen ezút-

tal az időjárás is kedvezett
nézőknek és játékosoknak
egyaránt. Ez alkalommal az
Újpest öregfiúi érkeztek
vendégjátékra a bátyai arénába, ahol a helyi szenior
különítmény és a kalocsai
járás játékosaiból verbuválódott old boy’s csapat volt
az ellenfél.
A 2 x 35 perces mecss első
félidejében a hazai öregfiúk
voltak az Újpest ellenfelei,
akik próbálták volna kényelmetlenné tenni a vendégeskedést a fővárosiaknak, de
lőtt gól nélkül csak nem sikerült. Sőt, még négy gólt is
kaptak a puttonyba az NBIes ellenféltől, ám emiatt nem
kell szomorkodni, hiszen az
NB I-es szenior bajnokságot
toronymagasan nyerő lilák
ellen még kikapni is dicsőség volt ezen a napon. E dicsőségben osztozott a kalocsai öregfiúk csapata is, akik
azért két gólt be tudtak gyötörni a sztárokat is fölvonultató Újpest hálójába, de így
is csak ugyanolyan gólkülönbséggel zártak, mint bátyai sorstársaik, így alakult
ki a 2-10-es összesített végeredmény.

Fő a főzőverseny!
A gasztronómiai versenyen
27 csapat majd 40 étele méretett meg a Németh József
Venesz-díjas mesterszakács
vezette szakmai zsűri előtt,
amelynek tagjait a Szabadtűzi Lovagrend delegálta.
Három kategóriában találtak
gazdára a díjak: tárcsás, bográcsos és egyéb ételek, közülük a bográcsos ételek mezőnyében az első, a második és
a harmadik díjat is megosztva
adták ki két-két csapatnak.
A tárcsás ételek első helyezettje a Bikalról érkezett Internet Plussz csapata végzett
töltött nyúltálukkal, második
a helybéli Fokhagmyások
csapata lett, akik tárcsás
amúrt, harmadik helyen a Temerin Team zárt, ők pleskavicát készítettek.
A bográcsos ételek közül a
Dunamenti Kiskun csapat ősmagyar konyhát megidéző
Nagy Kötöny kán áldos eledele és a Rico Team által készített palóc gulyás bizonyult
a legfinomabbnak. A meg-

osztott második helyet a Csülök Team kakaspörköltje, illetve a Fakanál Bt. babgulyása érdemelte ki, harmadik a
Bátyai betyárok borjúarc pörköltje és a Bátyai Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
horvátgulyása emelte készítőit.
Az egyéb kategóriában a Paleo Család diadalmaskodott,
ők paleo ételeket készítettek.
A második helyen a Betti
Team vega tála, harmadikon
a Dunaszentbenedek csapatának kemencés sült csülke
végzett. A kategóriák helyezettjein kívül kiosztották a
Szabadtűzi Lovagrend különdíját is, amelyet megosztva
érdemelt ki rackabirka pörköltjével a Kóborlók csapata,
illetve őzpörköltjével a Veseli Rácki.
A fődíjként odaítélt vándorserleget idén a Haris
László vezette Kalocsai Sze-

niorok csapata vihette haza.
Ők medvehagyma krémlevest főztek fokhagymás krutonnal, valamint ököruszály
pörköltet, zárófogásként fokhagymás sülthalat készítettek.

Csatlakoztak a dunamenti rácok
Az idei év különlegességét
adta, hogy a rendezvényhez
kapcsolódóan tartották meg a
Dunamenti Rácok II. országos találkozóját. Az első ilyen
találkozóra tavaly Kalocsán
került sor, ahol a megújult
szabadtéri színpadon adtak
ízelítőt gazdag kulturális, elsősorban zenei és tánchagyományaikról a Duna mentén
az évszázadok folyamán letelepedett rácok.
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75 milliós
kölcsönt ad
Kalocsa

Szertefoszlott álom
Nem kaphat városi címet Dusnok
Nem lesz város Dusnok –
a pályázat benyújtása
után módosított jogszabály kizárja, hogy várossá válhasson a település,
mivel az új rendelkezés
értelmében gyarapodó lélekszámú települések válhatnak várossá. Ezt a feltételt a városok közt is
kevés település teljesíti
országszerte. A dusnokiak csalódottságát fokozza, hogy ilyen, rajtuk kívülálló ok eleve kudarcra
ítélte fáradozásaikat, hiszen a pályázat összeállításába „apait-anyait beleadtak”.
A pályázat összeállítása
nemcsak fáradságot, de komoly pénzügyi ráfordítást
is igényelt a településtől.
Szinte teljes körű, a település múltját és jelenét átfo-

góan bemutató monográfiát készíttettek igényük
igazolására.
Dusnok önkormányzata a
kezdeményezését a megadott határidőig, ez év
februárt 15-ig benyújtotta, és ügyük elbírálás során az első visszhangok is
kedvezőek voltak: a szakértői ad-hoc bizottságtól
jó rangsorolást kaptak
rangsorolása is kedvezett,
de a belügyminiszter az
új jogszabály miatt már
nem terjesztette elő a javaslatokat a kérdésben illetékes Köztársasági Elnöki Hivatalhoz. Az eredeti ütemezés szerint a
köztársasági elnök július
15-ei hatállyal hirdette
volna ki az új városokat.
Híradások szerint az idén
pályázó települések közül
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– az utóbbi években példa nélküli módon – egy
sem kapott városi címet,
ami pedig az adott települések számára a rangon
túl magasabb finanszírozást is jelentene. Jövőre

A Vagyonhasznosítási Kft. számláit
rendezi és projektet finanszíroz
75 millió forintos tagi
kölcsönt ad az önkormányzat saját 100%-os
tulajdonú cégének, a Vagyonhasznosítási Kft.nek. Az összeget vagyonhasznosítónál fölhalmozódott 45 millió forintos
közüzemi számlatartozás ellentételezésére, illetve a Kalocsa Szíve
program keretében egy
előfinanszírozást igénylő beruházás költségeinek fedezésére fordítják.
A kölcsön kamatmentes,
két évre szól, és csak a

újra lehet pályázni, de
úgy tudjuk, Dusnok nem
kockáztatja meg, hogy az
újra elutasítsák a pályázatát.

Tel.: 0620/991-2555

megadott célokhoz kötötten használható föl. Az
eredeti előterjesztés a Kft.
közüzemi számláinak fedezésére 45,5 milliós tagi
kölcsönről szólt, ezt a
polgármester szóban további 30 milliós tétellel
egészítette ki. A vállalathoz telepített Kalocsa
Szíve projekt keretében
építendő trafóház előfinanszírozására volt szükség az újabb 30 millió forintra, mivel dr. Bálint József tájékoztatása szerint
a kivitelező Démász nem
lát hozzá a munkához,

amíg az összeget meg
nem kapja. A program
költségvetése tartalmazza
ezt az objektumot, így a
projekt november 30-ai
lezárulása után a cég viszszakapja azt a támogatási
összegből.
A 45 milliós tartozás eredetéről a képviselők eltérő álláspontokat képviseltek, a tartozás halmozódásáról jelenleg készül
a pontos kimutatás – derült ki a polgármester által elmondottakból.
Az előterjesztés tanúsága
szerint a GDF-Suez Energiaholding Zrt., illetve a
GDF-Suez Energia Magyarország Zrt. felé 14, illetve 15 milliós nagyságrendben, az EDF-Démász
Zrt., illetve a Kiskunsági
Víziközmű Kft. felé min-

tegy 7-7 millió forinttal
tartozik a cég, és általa
Kalocsa városa.
Szabó Balázs azon kérdésére, hogy megvan-e a
nyújtandó kölcsön fedezete, a polgármester elmondta, hogy annak a
legutóbbi ülésen megszavazott hitelkeret-bővítés
nyomán nincs pénzügyi
akadálya. Szabó fölvetésére, miszerint a hitel lehívásának költségeit meg
lehetne spórolni, ha két
napot várnának, amíg a
KalocsaKOM-ból várt bevétel megérkezik, a polgármester azt válaszolta,

hogy a hitelt két napra
vennék csak igénybe, így
a 4-5 %-os kamatnak csak
kettő háromszázhatvanötöd része lesz a kamat.
A képviselők vitáztak, de
nem tudtak dűlőre jutni
abban a kérdésben, hogy
hogyan és mikor keletkeztek a számlatartozások. Bálint József szerint
azonban nem hátrafele
kell nézni, hanem előre, a
feladatokat meg kell oldani, e szellemben bocsátotta szavazásra a javaslatot,
amely 12 igen szavazattal
zöld utat kapott.

10

Kalocsai újság

7

Kalocsai újság

Lezárult térségünk
szennyvízprojektje
Több évtizedes álom vált
valóra a négy település öszszefogásával megvalósult
szennyvíz-projekttel, amely
a lakosság kényelme és a
természet védelme, vízbázisaink megóvása szempontjából is hatalmas jelentőséggel bír. Július 17-én volt
a projektzáró rendezvény.

Szennyvízből szerves
trágya
Az „Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek szennyvízcsatornázása, Kalocsa város
szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója”
című projekt zárórendezvé-

nyén jelen volt Font Sándor,
térségünk országgyűlési képviselője, aki elsőként köszöntötte a megjelenteket, majd a
példás összefogás méltatása,
és a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása
mellett elmondta: a rendszer
használatát tanulni kell, hiszen a csatornahálózat nem
fogad be mindent. Elhangzott, hogy a tisztítás során a
mezőgazdaságban jól hasznosítható szilárd állapotú
szerves anyag keletkezik
végtermékként. A korszerű
technológia működtetéséhez
Font Sándor sok sikert kívánt
a lakosságnak és az üzemeltetőnek.

Közel két és
félmilliárdból

A továbbiakban Bedi Gyula
uszódi polgármester, a Társulás elnöke fölidézte kezdetektől a június végi műszaki átadásig vezető utat,
megemlékezve arról is,
hogy a térségben élők több
évtizedes vágya teljesült. A
négy település társulási
megállapodását 2007. november 12-én írták alá, de
már a múlt század végén
fölvetődött az igény Uszód,
Dunaszentbenedek és Géderlak részéről a szennyvízhálózat kiépítésére, és a keletkező szennyvíz tisztításához megfelelő kapacitások
kialakítására. Ezt különösen
indokolta, hogy Uszód védett vízbázis fölött, a másik
két község tartalék vízbázis
fölött fekszik. Ennek ellenére erőfeszítéseik eleinte nem
jártak eredménnyel, több

próbálkozás után jutottak el
a most záruló pályázat sikeréig. A polgármester elmondta: az előkészítő szakaszra 99 millió, a második,
kivitelezői szakaszra közel
nettó kétmilliárd forint állt
rendelkezésre, ami mellé a
pályázóknak 327 millió forint önerőre kellett volna
biztosítaniuk az eredeti támogatási szerződés szerint.
Az önrészre beadott pályázat sikere révén nyert kiegészítő támogatás után már
csak 3 millió forint terheli a
településeket.

Közel másfélezer új
rákötés
A beruházás során 18 új átemelő épült, Kalocsán 4 átemelő teljes rekonstrukcióját végezték el, 27,3 km gravitációs vezeték és 18,6 km
nyomott vezeték létesült.
Dunaszentbenedeken 410,

Géderlakon 481, Uszódon
480, Kalocsán 50 új rákötés
várható a projekt eredményeként. A községek esetében a lakossági házi rákötésekhez az önkormányzatok
szociális ellátórendszerei által térítésmentesen biztosítanak csöveket, mondta el, végül bemutatta a kivitelezésben részt vevő vállalkozásokat, és az ügyért tevékenykedő minden szereplőnek
köszönetet mondott az
együttműködésért.
A kivitelező Alisca BAU
Zrt. vezérigazgatója rövid
felszólalásában megköszönte lakosság türelmét,
megértését. Végül a projekt résztvevői emlékplaketteket vettek át, majd a
Kalocsai Piros Rózsa
Táncegyüttes, a Géderlaki
Népművészeti és Kulturális Egyesület, a Dunaszentbenedeki Hagyomágyőrző Asszonykórus és
az Uszódi Hagyományőrző Néptánc Együttes műsora tette emlékezetesebbé
a napot.
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Elkelt!
Isten Veled,
KalocsaKOM!
A legutóbbi testületi ülés
legfajsúlyosabb, egyben
legnagyobb vitát kiváltó
kérdése a KalocsaKOM
értékesítése körül zajlott.
A vita során hasonló érvek hangzottak el, mint a
pályázat kiírásakor, egy
különbséggel. A várakozásokkal ellentétben a
szekszárdi
székhelyű
Tarr Kft.-től üzletileg értékelhető, az értékbecslést mintegy harmincmillióval meghaladó ajánlat
érkezett, míg előzetesen
több képviselő már az értékbecslés tekintetében is
nyomott ár megadásától
tartott – derült ki az elhangzott hozzászólásokból. A vevő az egyik, ha
nem a legnagyobb vállalkozás a „kicsik” közt a
vezetékes távközlés országos piacán.
A kiírás három vagyonelemet tartalmazott: a KalocsaKOM Kft. 100 %-os
önkormányzati üzletrészét,
a kiépült hálózatot és az
idén kiépített fejállomást.
A pályázatra a július 15-ei
határidőig két ajánlat érkezett, a már említett Tarr
Kft. mellett a budapesti
székhelyű Considero Kft.
tett még ajánlatot. Utóbbi
pályázata azonban mind a
megajánlott ár, mind a fizetési kondíciók, mind a
kiírásban megadott egyéb,
előnyt jelentő tényezők
szempontjából is lényegesen kevésbé kedvező ajánlatot tett.
A pályázatok értékelése
után az előterjesztés a Kft.
értékesítésére tett javaslatot, a Tarr Kft.-t jelölve
meg nyertesként. Az előnyösebb ajánlatot a testület
7 igen és 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül el-

fogadta. A döntés értelmében 451 millió forintot fizet a Tarr Kft. a
KolcsaKOM-ért és műszaki infrastruktújáért.
A döntést heves vita előzte
meg. Ennek során a Fidesz
nevében Simon Zoltán bemutatta azt a mintegy 2000
válaszküldeményt, amelyek a párt „tájékoztató
kampánya” során juttatott
el a kalocsai háztartások levelesládáiba, és amelyek
visszaküldőinek jelentős
többsége ellenezte az eladást. Más képviselők szerint azonban sok múlik a
kérdésföltevés, módján, és
a többi 4000 kalocsai háztartás véleményére sem lehet belőle következtetni.
Az értékbecsléssel a Bermark Kft.-t bízták meg.
A vételárat az általa készített tanulmány összegző része 421 millió forintban adta meg.
A két pályázat közti különbségek alapján várható
volt a Tarr Kft. sikere.
Vállalta a kábeltévé szolgáltatás alapcsomagban
való megtartását, a 3-3 TV
és internet csomag megtartását, az alapcsomag árának egy évig való szinten
tartását, az ügyfélszolgálati iroda és a munkahelyek
megtartását is, sőt a 3-3 TV
és internet csomag megtartásán túl bevezeti a hálózaton belül ingyenes percdíjú
vezetékes telefonszolgáltatást, az alapcsomag mellett
pedig új szociális és tematikus kiscsomagok bevezetésére is ígéretet tett.
A Tarr Kft. által megajánlott ár 143 millióval magasabb a Consideronál, azonban sajtóértesülések szerint
a vállalat ezzel is túlvállalhatta magát, hiszen éves

nettó árbevétele a vételárnak mindössze egy tizede.
A nyertes Tarr Kft. a kábelszolgáltatók hazai piacának
fontos szereplője, főleg a
Dunántúlon, annak is déli,
dél-nyugati részén tett szert
nagyobb részesedésre. A
június 8-i foglalkoztatotti
létszámjelentésük szerint
217 fővel dolgozó cégnek
több ügyfélszolgálati iro-
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dája van Szekszárdon, a
székvárosában, de két irodájuk működik Zalaegerszegen is, valamint számos
további településen, összesen közel húsz helyszínen.
A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat 8 megyében
van jelen, összesen mintegy 270 kisebb-nagyobb
településen. A cég kis szekszárdi szolgáltató vállalko-

zásból nőtte ki magát 400
millió forint jegyzett tőkéjű, hétmilliárd forintos évi
nettó árbevételű vállalattá.
Szolgáltatásaikat már több
megyeszékhelyre is kiterjesztették, és többmilliárdos éves forgalmukkal a
közepes szolgáltatók közé
tartoznak. A 25 éves vállalat szolgáltatási területéhez
tartozik több környező település, így Drágszél,
Fajsz, Foktő, Homokmégy
Öregcsertő is.
Jó hír, hogy a cég a kalocsai ügyfélszolgálatot nemcsak megtartani akarja, de
annak központi szerepkört
is szán, mivel a környékbeli településeken élő ügyfeleikkel is innen tartanák a
kapcsolatot.

Jótékonysági
gálameccs
Sikeres gyűjtőakció
Juhász Tomika
gyógyulásáért
Már a helyszínen is összegyűlt mintegy négyszázezer
forintnyi adomány azon a
Korona Rádió kezdeményezte, július utolsó szombatjának délutánján tartott
jótékonysági gálameccsen,
amelyen több sportegyesület focistái és kézilabdázói
léptek pályára – ezúttal
nem a dicsőségért harcolva.
A meccsek után tartott
sportereklye-aukción a kalocsai Szabó Csillag, a Miss
International Hungary cím
idei nyertese közreműködött.
A rendezvényhez kapcsolódó
gyűjtés célja a nagy műtét
után lábadozó, utókezelések
sorozatán áteső, miskei Juhász Tomika gyógyulásának
elősegítése volt, amint arról
előző számunkban is olvashattak.
A sportgálára belépődíj nem
volt, hanem ki-ki belátása és
lehetősége szerint tehetett
adományt a bejáratnál elhelyezett urnába, amelyben
173.460 forint gyűlt össze.
Emellett árverés is növelte a
bevételt: a fölajánlott sportereklyék értékesítéséből öszszesen 226 ezer forint bevétel
keletkezett. Ennek nagy része
azonban nem a helyszíni licitekből tevődött ki, ugyanis
már korábban, telefonon is licitáltak a Korona Rádiónál
egyes darabokra, mégpedig
épp a legnagyobb fölajánlások érkeztek így: egy mezért
és egy könyvért valakik 5050 ezer forintot, egy labdáért
pedig 100 ezer forintot ajánlottak föl. Persze, nem akármilyen mez, könyv és labda
volt!
A gálán hozzátartozóival

együtt jelent volt a kis beteg
is, őket a sportolók és a szervezők külön köszöntötték és
meg ajándékozták. Ezt követően a jótékonysági sporteseményen két mérkőzést játszottak, egy kézilabda és egy
focimeccset. Utóbbin a Kalocsai Futball Klub, a Méhecskék SE női csapata és a Szakmári KSE focistái, előbbin a
Kalocsai Kézilabda Club
sportolói játszottak igazi
örömjátékot a tét nélkül is
lelkes, mintegy 150 fős közönség előtt.
A 25-25 perces meccsek
annyira barátságosak voltak,
hogy nem csak az igazolási
okmányokat nem vizsgálgatták előtte sokáig, de a gólokat is csak úgy körülbelül
számolták, és végül döntetlen eredményt hirdettek. Pedig ezúttal mindenki nyert.
A tét nélküli meccseken
fölszabadult játékkal szórakoztatták sportolóink a
nagyérdeműt, amelynek
tagjai tétmeccseknek kijáró lelkesedéssel buzdította
a csapatokat.
A két meccset követően kezdődött a sportereklyék árverésére. A kikiáltott ereklyék
közt dedikált mezek, labdák,
könyvek szerepeltek. Azok
bemutatásánál Szabó Csillag
közreműködött, aki a tokiói
világ-szépségversenyen fogja képviselni hazánkat.
A licitre bocsátott tárgyak
közt volt egy a Méhecskék
SE csapatának tagjai által dedikált labda, amely 16.000
forintért kelt el. Fölajánlották
az „Első számú második”
című, a kézilabda válogatottunk korábbi kapusáról, Fazekas Nándorról szóló élet-

rajzi könyv két dedikált példányát is, amelyek közül az
egyik a helyszínen kelt el
10,000 forintért, másikra pedig előzőleg érkezett 50.000
forintos telefonos ajánlat,
amelyre itt már nem ígértek
rá. A KKC nemzetközi hírességek által is dedikált bajnoki
mezére szintén 50.000 forintért licitáltak, ugyancsak telefonon.
A rendezvény ötletgazdája, a
vérbeli fradista hírében álló
Révész Dóra egyik legkedvesebb kincsét, egy az FTC labdarúgói által dedikált labdát
kínálta föl. Egyik szeme sírt,
másik nevetett, amikor bejelentették: a labdára rekord
nagyságú, 100.000 forintos
licit érkezett telefonon. Később már mindkét szeme sírhatott, de akkor már örömében, amikor kiderült az ajánlattevő a drága játékszert
visszaajándékozza eredeti tulajdonosának.
Kalapács alá került egy magyar címeres kapusmez a jótékonysági rendezvényen
összefogó játékosok aláírásaival, a Dunaújváros Pálhalma
Agrospeciál Sport Egyesület
(PASE) csapatának dedikált
meze, továbbá egy Nagy
László, az MKB-MVM
Veszprém kézilabdázója,
Carlos Ortega vezető edző és
a KKC bajnok csapata által
ellátott mez, valamint Török
Luca kalocsai sportrajongó

által fölajánlott különleges
mez annak a 2011-es junior
női kézilabda-válogatott tagjainak aláírásával, akik az
EB-re való továbbjutást éppen itt, ebben a sportcsarnokban harcolták ki.
Több ereklye is megmaradt
az árverés után, ezekre pótlólag a Korona Rádió telefonvonalán lehetett licitálni, és a
rendezvény fő támogatói árusítóhelyeiken folytatták az urnás pénzgyűjtést is, hogy milyen eredménnyel, arról

egyelőre nem érkezett hír.
E fő támogatók a Vén Família Kft. és a Grande Chico
pizzéria volt, akiknek a program hivatalos részét követően grill és hot-dog partival
vendégelték meg a közreműködő sportolókat és a közönséget.
Szerkesztőségünk a sportolókkal és szurkolóikkal
együtt ez úton kíván Juhász
Tomikának mielőbbi gyógyulást!

