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Kovács Ernő megyei kor-
mánymegbízott, mint a
megyei védelmi bizottság
elnöke rendkívüli ülést
hívott össze a csütörtöki
napon Kelebiára, ahol az
ideiglenes biztonsági ha-
tárzár építésével érintett
települések és szervezetek
vezetői társaságában
egyeztetés folyt a migrá-
ció aktuális helyzetéről,
illetve a kerítés építésével
kapcsolatosan elvégzendő
feladatokról.

Huszár János vezérőrnagy-
tól a jelenlévők megtudhat-
ták, hogy a határzár nyom-
vonala a megye teljes terüle-
tén kijelölésre került. Az elő-
készítési és építési munkála-
tok már párhuzamosan ha-
ladnak. A munkálatokkal
igyekszenek a lehető legke-

vesebb kellemetlenséget
okozni a lakosságnak, de et-
től függetlenül is megértésü-
ket és türelmüket kérte.

Dávid Károly megyei rend-
őr- főkapitány beszámolójá-
ban kiemelte, hogy az ug-

rásszerűen megemelkedett
migráció miatt az eddig
rendkívül jól működő határ-
őrizeti feladataiknál új stra-
tégiát kell alkalmazniuk. Az
ideiglenes biztonsági határ-
zár elkészültét követően el-
sődleges céljuk ezen vonal
biztosítása lesz. A rendőrsé-
get személyi állománya és
technikai felszereltsége tö-
kéletesen alkalmassá teszi a
feladat ellátására. Álláspont-
ja szerint a határzár és annak
ilyen fajta biztosítása az ille-
gális határátlépések lehető-
ségét szinte kizárja.

A Kormányhivatal illetékes

vezetői elmondták, hogy az
ingatlan- nyilvántartásban az
érintett ingatlanokra a köz-
érdekű használati jog be-
jegyzésre került, ezen tény-
ről a tájékoztató levelek ki-
küldése folyamatban van. A
szükséges intézkedések
megtörténtek az erdő mű-
velési ágú területek tekin-
tetében is. Az érintett in-
gatlanok tulajdonosai az
igénybevett területek vo-
natkozásában hamarosan
megkapják a kártalanítási
határozatokat is.

A Hivatal Foglalkoztatási
Főosztályának vezetője
örömmel tájékoztatta arról a
jelenlévőket, hogy a közfog-
lalkoztatottak toborzása az
építési feladatok ellátásához
várakozáson felüli eredmé-

nyekkel zárult. Bács me-
gyében jelenleg több köz-
foglalkoztatott vállalna
ezen a területen munkát,
mint amire előzetesen
igény mutatkozik.

Kovács Ernő kormánymeg-
bízott polgármesteri kezde-
ményezésre külön kérte a
Honvédelmi Minisztérium
illetékes munkatársait, hogy
a nyomvonalba eső, adott te-
lepülés közösségi értékét ké-
pező emlékművek tekinteté-
ben az érintettekkel helyszí-
ni bejárás keretében szemé-
lyesen egyeztessenek és le-
hetőségük szerint keresse-
nek megoldást arra, hogy
azok a helyükön, vagy ah-
hoz közel maradhassanak.

A bizottság a beszámolókat
egyhangúan elfogadta. A
kormánymegbízott megálla-
pította, hogy az ideiglenes
biztonsági határzár építésé-
vel kapcsolatos feladatok el-
látása a megyében össze-
hangoltan, jól működik.

INGATLAN

KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban lévő,
nagy családi ház eladó. La-
kótelepi lakásra vagy ki-
sebb családi házra cserélhe-
tő. I.ár: 10 MFt. Tel.:
0678/464-725
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, ga-
rázzsal, 70 m2 melléképü-
lettel, nagy terasszal. I.ár.:
9,4 MFt. Te.: 0670/665-
2525 
KALOCSÁN, a Petőfi S.
utca 143. szám alatti, 3 szo-
bás családi ház áron alul el-
adó. I.ár: 4,3 MFt. Tel.:
0620/296-7363
Ha házat akar venni, KA-
LOCSÁN és már megné-
zett néhányat, mielőtt dön-
tene nézze meg a mi eladó,
tetőteres házunkat is! Tel:
0620/ 334 3489 
KALOCSÁN, a kertváros-
ban, felújított, (új nyílászá-
ró, nyeregtető és szigete-
lés), szélső sorház eladó.
Tel.: 0630/520-6482 
KALOCSÁN, elcserélném
2 szoba összkomfortos, 70
m2-es, belvárosi lakásomat,
40 m2-es kiemelt pincével,
nagy garázzsal, külön bejá-

rattal, jó állapotú kertvárosi
családi házra, értékegyezte-
téssel. Tel.: 0670/297-8404 

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, tég-
laépítésű kertes, családi ház
eladó. Tel.: 0630/598-0373
FOKTŐN, a Fő utca 19.
szám alatt, családi ház el-
adó. I.ár.: 6 MFt. Tel.:
0670/410-7643
NEGYVENSZÁLLÁSON,
családi ház eladó nagy kert-
tel! Érd: 0678/462-685,
0630/401-1356
HOMOKMÉGYEN, két
generációnak is alkalmas
családi ház tehermentesen
eladó vagy bármilyen lehe-
tőséggel elcserélném. Ga-
rázzsal és melléképületek-
kel. Ár: 6,5 
MFt. Èrd.: 0620/587-0283

ÜDÜLÉS
AKCIÓ! ÜDÜLJÖN,
KESZTHELYEN, az Abá-
zia 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 utcá-
ban. Látó Endre Ingatlan-
vagyon-értékelő és közvetí-
tő. Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves ügyfelein-
ket!
Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda! Nyitva
tartás: minden nap 8:00-
19:30, kedd: zárva. Bővebb
információ és bejelentkezés
a 0620/562-2060 telefon-
számon,

VEGYES
ELADÓ! Gumicsónak,
320-as, újszerű, alumínium
padlós, 15 LE-ig motorizál-
ható. Tel.: 0630/751-0074
Kiscicák, ingyen azonnal
elvihetők. Tel.:
0620/9518941

MUNKA
Kisebb kőműves munkákat
és burkolást vállalok. Tel.:
0620 /322-8195

MUNKÁT KERES
Házi segítségnyújtás, bébi-
szitter, adminisztrációs
munka, takarítás Kalocsán.
Vállalkozói igazolvánnyal
munkát vállalok! Tel:
0670/312-8761 (Márti) “

ÜZLET-
HELYISÉG
KIADÓ

Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négy-
zetméteres üzlethelyi-
ség kiadó. 
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 tele-
fonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között.

KALOCSÁN, söröző 
lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-7480

KOSSUTH
UTCAI
HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész,
halféleséget a Kalocsa,
Kossuth L. u. 57. szám
alatti HALKERESKE-
DÉSBEN. Rendelés: sze-
mélyesen, telefonon:
0678/462-120, 0630/347-
5087
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A Kalocsai Uszoda és
Gyógyfürdő területén
felállított rendezvény-
sátorban augusztus 11-
én, kedden az egész-
ségügyi dolgozók ré-
szére tartották azt az
egészségfejlesztési mű-
helynapot, amelyen a
stresszről és kiégésről,
a legújabb tudatmódo-
sító szerekről, azok
akut kezeléséről hang-
zottak el interaktív elő-
adások.

Az „Együtt Egészsége-
sebben – a Szent Kereszt
Kórház Kalocsa kistér-
ségi egészségfejlesztési
programja” (TÁMOP-
6.1.2-11/3-2012-0056)
projekt keretében meg-
tartott rendezvény első
előadója dr. Zombori Ju-
dit szakpszichológus

volt, aki jól összeszedett
prezentációjában mind-
azokat a tényezőket
számba vette és bemu-
tatta, amelyek az egész-
ségügyben dolgozókat
munkájuk során nap
mint nap éri. A szakdol-
gozók, diplomás ápolók
képzésében is részt vevő
szakember számos
olyan tanáccsal látta el a
rekkenő hőség ellenére
is érdeklődő közönséget,
amelyek segíthetnek a
stressz és a kiégés elke-
rülésében, kezelésében.
Mint rámutatott, míg a
kórházban fekvő bete-
geknek pszichológus
nyújthat segítséget a
betegségükkel járó
pszichés  teher feldolgo-
zásában, az őket ápoló,
gyógyító személyzet-
nek a rendszerbe építve

nem áll rendelkezésére
pszichológus arra az
esetre, ha a stressz fel-
dolgozásában, a kiégés
megelőzésében szakmai
segítségre szorulnának.
Márpedig mindezt egye-
bek mellett az egészség-
ügyben és a más terüle-
teken dolgozók várható
élettartama is indokolttá

tenné.
Dr. Zacher Gábor nem-
régiben éppen a most fo-
lyó projekt keretében,
nagy érdeklődés mellett
tartott előadást a dizájner
drogok terjedéséről a ka-
locsai színházban. Az is-
mert toxikológus, a
Honvéd Kórház Trau-
matológiai Osztályának

vezetője ezúttal a szak-
mai közönségnek szóló
előadásában inkább
azokra a kérdésekre fó-
kuszált, amelyek a klini-
kai tünetek felismerésén
túl az akut beavatkozá-
sok szakmai kérdéseit
vette számba. Ebben a
témában a jelen lévő
mentőtisztek is kimerítő
választ kaptak kérdése-
ikre. 
A program az EFI Iroda
újonnan a Cukorbeteg-
ség, Addikciók, Lelki
egészség témában ké-
szíttetett kisfilmjeinek
bemutatásával zárult. 

Zs.F.

14 Kalocsai újság Kalocsai újság 3

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 indu-
lással

HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hét-
köznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti
napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kos-
suth 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 ké-
szenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
Aug. 19-23.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232
Aug. 24-30.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Szept. 05-06.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/462-232

FOGORVOS
Aug. 20-21. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló
Tel.: 0678/462-534
Aug. 22-23. 09:00-12:00: Dr. Csanádi Tünde
Tel.: 0678/463-223

VÉRADÓNAPOK
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.
Augusztus 31. 09:00-13:00: Közösségi ház, Ka-
locsa, Hunyadi 82.

ÁLLATORVOS
Aug. 20-23.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.Ist-
ván, kir.u.23. Tel.:06 30/945-1736
Aug. 29–30.: Dr. Török Lajos, Kalocsa, Budai
Nagy A. u. 25.Tel.: 0630/943 4005
Szept. 05-06.: Dr Kunvári Zoltán, Miske, Fő u. 15.
Tel.: 0670/310-9675

GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:00-
20:00, Szent

Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kos-
suth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128, 564-459.

ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfél-
fogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezeté-
kes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

Kalocsa:
- 1 fő fuvarszervező
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő könyvelő
- 1 fő festő és mázo-
ló
- 1 fő áruházi eladó
- 1 fő pultos
- 1 fő építészmérnök
- 1 fő építésztechni-
kus
- 1 fő villanyszerelő
- 4 fő segédmunkás

- 1 fő könyvelő
- 1 fő pedikűrös
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari se-
gédmunkás
- 2 fő betanított pék

Hajós:
- 5 fő lakatosipari se-
gédmunkás
- 5 fő hegesztő
- 2 fő mezőgazdasá-
gi gépszerelő
- 1 fő adminisztráci-
ós ügyintéző

Solt:
- 10 fő betanított var-
rómunkás
- 1 fő adminisztráci-
ós ügyintéző
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő bérszámfejtő
és munkaügyi ügy-
intéző
- 3 fő kőműves
- 3 fő festő és mázo-
ló
- 2 fő tehergépkocsi-

vezető
- 1 fő híddaru-kezelő
- 1 fő útépítési mű-
vezető
Harta:
- 1 fő pék
Fajsz:
- 1 fő szárítóüzem
gépkezelő
- 1 fő élelmiszer cso-
magoló
Császártöltés:
- 2 fő tehergépkocsi-
vezető
Dunapataj:
- 2 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 1 fő gépészmérnök
Dunaszentbene-
dek:
- 10 fő kőműves
- 1 fő nemzetközi te-
hergépkocsi-vezető
- 3 fő festő és mázo-
ló
Dusnok:
- 2 fő kárpitos
- 1 fő nőiruha szabó
- 2 fő nőiruha - ké-
szítő

A Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat állás-
ajánlatairól a
www.munka.hu web-
oldalon tájékozódhat-
nak. Tel.: 0678/462-
148
A Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat állás-
ajánlatairól a
www.munka.hu web-
oldalon tájékozódhat-
nak. Tel.: 0678/462-
148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Zacher Gábor előadása, 
filmbemutató az egészségfej-
lesztési műhelynapon



Idén a verőfényes nyári
napsütés, az elbűvölő tó-
parti helyszín és a monst-
re mezőny teremtett
együttesen remek hangu-
latú családias rendez-
vényt, amely szó szerint a
futás megszállottainak
örömünnepe volt.
Az immár fél évtizedes ju-
bileumához érkezett tópar-
ti örömfutásra rekordlét-
számú mezőny, 701 fő ne-
vezett, akik 4–11–22–33
km-es távokon próbázhat-
tak a kánikulai melegben.
Az idén is profi módon
előkészített és megszerve-
zett rendezvény az Aero
Club Foktő Kalocsa, a
Kalocsai Földön Futók és
nem utolsó sorban a tó kö-
rüli futópróbát megálmodó

Posztobányi házaspár-
nak, Andreának és Zoltán-
nak köszönhető, no meg
annak a közel ötven fős ál-
landó csapatuknak, akik
már „egyetemi szinten” se-
gítik a futónap eredményes
lebonyolítását.
Szintén a hagyományok
jegyében, a mamutmezőny
Antal Alíz fitneszoktató
pezsdítőleg ható bemelegí-
tésével indult, majd először
a Szelidi-tavat háromszor
is megkerülők – 33 km-t
felvállalók – népes cso-
portja vágott neki a távnak.
Aztán sorjában jött a többi
kategória is, így szép las-
san beindult a tópart körü-
li színkavalkádban pompá-
zó cirkuláció.
A rendezők frissítő pon-

tokat állítottak be a ver-
senyzők segítésére, a célban
pedig porcelán emlékérem-
mel, étellel-itallal, no meg

kényeztető masszázzsal vár-
ták a beérkezőket.

Néhány statisztikai adat a
V. Szelidi-tó futás viadalról:

Összesen 701 fő próbázó
volt.
4 km-en 201-en indultak.
11 km-t 251 fő teljesített.
22 km-en 148 futó vett részt.
33 km-en 101 próbázó futott.
A legfiatalabb résztvevő

mindössze 8 hónapos, a
legidősebb 81 éves volt. 
Köszönet a rendezvény
megszámlálhatatlan tá-
mogatójának, akik ezúttal
is segítették a szervezők
emlékezetes versenyrende-
zését, és hozzájárultak a fél
évtizedes jubileumát ün-
neplő, országszerte egyre
népszerűbb futónap emlé-
kezetes lebonyolításához.
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Ismét megkerülték 
a „kígyó farkát”

V. Szelidi-tó futás

Legutóbbi ülésén – zárt
ülésen – a kalocsai általá-
nos iskolák pályázatait
véleményezte a testület. A
kalocsai és környékbeli
iskolák intézményvezető-
helyetteseinek kiválasztá-
sa és kinevezése az intéz-
ményfönntartó KLIK fel-
adata, de az igazgatói pá-
lyázatok elbírálásához
hasonlóan itt is sokrétű
véleményezési eljárás so-
rán a – többek közt a te-
rületileg illetékes önkor-
mányzatok által – kiala-

kított álláspontok ismere-
tében hozzák meg a vég-
ső döntést.
Korábban, az iskolaigazga-
tói kinevezéseket megelő-
zően a kalocsai önkor-
mányzat a Fényi Gyula
Általános Iskola esetében
Reiterné Fekete Magdolna,
az Eperföldi Általános Is-
kola esetében Korsósné
András Marianna kineve-
zését javasolta az intéz-
ményfönntartó felé. Mind-
két esetben a testület által
is támogatott jelölt kapott
bizalmat a KLIK- től is.
A mostani véleményalko-
tás során Kalocsa Város
Önkormányzata a Fényi
Gyula általános Iskola in-

tézményvezető-helyettesi
posztjára Simon Zoltán és
Török Krisztina Mária ki-
nevezését, a Fényi Gyula
Általános Iskola (Belváro-
si Általános Iskola) tagin-
tézmény-vezetői feladatai-
nak ellátására Illés Péter
kinevezését javasolta a tes-
tület. Az Eperföldi Általá-
nos Iskola intézményveze-
tő-helyettesének Pecznyik
György és Vajda Henrietta
pályázatának elfogadását
javasolták, míg a homok-
mégyi és szakmári műkö-
dő tagintézmények igazga-
tó-helyetteseinek kiválasz-
tásában a kalocsai önkor-
mányzati testület nem fog-
lalt állást.

Iskolaigazgató-helyettesi 
pályázatok véleményezése

Tel.: 0620/991-2555



Le a kalappal a Márton-
bandérium előtt, hiszen a
fiúk olyan erényeket csillog-
tattak a Kecel elleni ütközet
során, amely több mint bíz-
tató az őszi szezon erőltetett
menetének kezdetén. Két-
szer is kétgólos hátrányból
fordított a csapat, amely
egyben a srácok töretlen
győzni akarásának diadala
is volt, egy fél tucat idegenlé-
gióssal megspékelt, egykori
Híd SC-t is megjárt társulat
ellen.
Ökölvívó nyelven szólva az
ütéstáv felmérésével indult a
mérkőzés, és már az elején jól
látszott, hogy respektálja
egymást a két alakulat. Ki-
alakultak a párok, nagy takti-
kai csata kezdődött a pályán,
miközben labdabiztosnak is
tűnt mind a két együttes. A
vendégek veszélyes jobb ol-
dali beadásokkal ijesztgettek

bennünket – Jánosit többször
megfirkálták a bal oldalunkon
–, talán ezért is érezte minden-
ki úgy, hogy a keceliek kapták
el jobban a meccs fonalát. Az
„ivószünet” után aztán a ka-
pujából kifutó Antóni a lab-
dával együtt „égi röppályára”
küldte az őt zavaró Szöllősit,
de a spori nem látott szabály-
talanságot. Mintha csak ezt
akarta volna megbüntetni a
szenvedő fél, mert a 28. perc-
ben megszerezte a vezetést a
vendégeknek (0–1). Rá két
percre aztán jött a hidegzu-
hany, Szöllősi már duplázott,
miközben védőink és hálóő-
rünk csak statisztáltak hozzá
(0–2). Szerencsére gyorsan
jött a szépítés, amikor Szalon-
tai egy szögletünk után a
hosszú oldalra érkező lasztit
közelről bepréselte (1–2). A
félidő lefújása előtt Kárpi lá-
bában volt az egyenlítés, de

ő érthetetlen módon elgyá-
moltalankodta gólhelyzetét,
amikor a kapu előtt keresztbe
passzolta inkább a labdát.
A második játékrészre Márton
edző két friss embert hozott be
– lecserélte a bizonytalankodó
Jánosit és csatárát Kárpi Rudit
is –, miközben Pintér a védel-
met, Farkas Tomi pedig a tá-
madó szekciót erősítette. A fél-
idő közepén aztán egy egy
méterről rálőtt lövés elől el
sem tudott ugrani a védőnk a
tizenhatoson belül, a kezét el-
találó játékszer miatt Béleczki
pedig a büntetőpontra mu-
tatott. A tizenegyest Gyenei
higgadtan értékesítette (1–3),
és ekkor már mindenki temet-

te a Kalocsát, csak szerencsé-
re éppen a fiúk voltak a kivé-
telek ez alól. Ki gondolta vol-
na ekkor, hogy az utolsó
húsz percben még négyet
termelnek a mieink, amikor
beindult a kalocsai gőzhenger
és elsöpörte a keceli légió
megroppanó sáncait. Kellett
ehhez Follárdt pályára lépése
is, aki hatékonyan segítette a
KFC támadójátékát, no meg a
huszárcsínyért felelős Vuits
Viktor – Kohány Gábor
szellőléptű támadópáro-
sunk, akik kék-két remekbe
szabott gólt vállaltak az ered-
mény megfordításából (5–3).
Ekkor már zúgott a „B”-kö-
zép kórusa is, éltetve a Kalo-

csa példaértékű győzni akará-
sát, a srácok töretlen harci
szellemét, a szebbnél szebb ta-
lálatokat és a szezonnyitó
nagyszerű győzelmet.
Jó volt kalocsainak lenni a
nyitányon, köszönet a veze-
tésnek, akik az új igazolásokat
nyélbe ütötték, az edzőnek, aki
feltuningolta csapatát a rajtra,
és nem utolsó sorban a fiúk-
nak, akik kitűnőre vizsgáztak
klubszeretetből.

KFC – Kecel 5–3 (1–2)
Kalocsa:Antóni – Nasz, Vuits
A., Szalontai, Jánosi (Pintér) –
Kohány B. – Vuits V. (Facs-
kó), Kollár (Follárdt), Dos-
tyicza – Kárpi (Farkas), Ko-
hány G. Edző: Márton Zsolt.

Álomrajt...
Kalocsai FC – Kecel FC 5–3
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2015. július 24-én lépett
életbe a hadigondozásról
szóló új kormányrende-
let. A volt hadiárva, volt
hadigyámolt és volt ha-
digondozott családtag
havi rendszeres járadéka
megállapításához a ké-
relmező lakóhelye sze-
rinti járási hivatalnál
kell kérelmet benyújtani.
Azt követő két hét alatt a
Kalocsai Járási Hivatal-
ban több mint öt tucat
kérelmet nyújtottak be,
de úgy tudjuk, az ügyfe-
lek száma az óta is nap-
ról napra nőtt.
Hetven év után nyílt meg
a lehetőség arra, hogy a
második világháborúban

elhunyt, elhurcolt, eltűnt
katonák leszármazottai
özvegyként, félárvaként,
árvaként kárpótlásban ré-
szesülhessenek. 
A kérelmet személyesen a
Kormányablak Osztály
ügyfélszolgálatán (Ok-
mányiroda), illetve a tele-
pülési ügysegédeknél, va-
lamint postai úton lehet
előterjeszteni. Megtudtuk:
naponta több volt hadiár-
va, hadigyámolt és hadi-
gondozott ügyfél kér se-
gítséget a Kalocsai Járási
Hivatalban is rendszeres
járadékának megállapítása
végett.
A benyújtott kérelemnek
tartalmaznia kell a járadék

igénylőjének személyes
adatai – lakcíme, TAJ-szá-
ma, nyugdíjfolyósító
törzsszáma – mellett an-
nak a személynek az azo-
nosításra alkalmas adatait
– a személyes adatok mel-
lett az utolsó ismert lakó-
helye, elhalálozásának he-
lye, ideje – akinek jogán
igénylik a járadékot. A ké-
relemben meg kell jelölni,
hogy hadiárvaként, volt
hadigyámoltként, vagy
volt hadigondozott család-
tagként kéri az ellátást. A
kérelem hiánytalan kitöl-
téséhez a hivatal is segít-
séget nyújt.
A kérelmezőnek az ellá-
tásra való jogosultságát az

igény jogosságát kétségkí-
vül igazoló okirattal kell
bizonyítania. Ez a halotti
anyakönyvi kivonaton túl
lehet többek közt hivata-
los hatósági értesítés, holt-
tá nyilvánító bírósági dön-
tés, a halál hadi eredetét
igazoló okirat, vagy a ha-
digondozó hatóság általi
nyilvántartásba vételt iga-
zoló okmány is.
A jogosnak ítélt kérelmet
benyújtók rendszeres
anyagi támogatása a min-
denkori legkisebb öregsé-
gi nyugdíj a 30%-a lesz.

Ez a jelenlegi 28.500 fo-
rint után 8.550 Ft bevételt
jelent havonta az érintet-
teknek. A megállapított já-
radékot nyugdíjjal egyide-
jűleg folyósítja a Nyugdíj-
folyósító Igazgatóság, de
azonban az adminisztráci-
ója attól elkülönítetve tör-
ténik. A járadékot a nyug-
díjjal kapcsolatos értékha-
tárok számításánál nem
kell figyelembe venni. 

Illusztráció: 
Hulton Archive/

Getty Images

Kalocsán is 
sok a kérelmező
Kárpótlás hadiárváknak
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zajlik, így a földmunka-
gépek fenekestül fölfor-
gatták a belvárost. Az ár-
kok helyenként nem a
korábbi közművek he-
lyén, hanem új nyomvo-
nalon futnak, így a mun-
kaárkok gyakran hatol-
tak be bolygatatlan talaj-
ba is. Ez aztán a régé-
szeknek különösen sok
munkát adott, akik az
egész területen sok tár-
gyi leletet, valamint a ta-
lajban megőrződött nyo-
mokat találtak. 
E szakaszok ugyanis kie-
melten értékesek régé-
szeti szempontból. Az
ilyen helyeken a talajré-
tegek egymásra halmo-
zódása alapján meghatá-
rozható a leletek kora,
vagy viszont, jól datálha-
tó leletek alapján refe-
renciát jelenthet máshol
előkerülő. azonos össze-

tételű réteg korának
megállapítására. Hogy
mi mindent találtak a ré-
gész szakemberek, arról
később készülnek el a ta-
nulmányok, mivel a most
előkerült leleteket még
további vizsgálatoknak
vetik alá, majd a kapott
eredmények alapján ösz-
szegzik a föltárások ta-
pasztalatait. De rengeteg
érdekességet kellett ta-
lálniuk, mivel a korább
régészeti leletek alapján
tudható, hogy e vidék az
újkőkorszak óta lakott.

Mit rejt a
kalocsai
föld?

Sajtóértesülések szerint
a régészeti föltárás be-

igazolta azt a korábbi
föltételezést, hogy ezen a

helyen egy kiterjedt kel-
ta település állott. A
mostani kutatásból az is
kiderülhet, hogy ponto-
san mettől meddig és

hogy mi következett utá-
na. Sok érdekeset látha-
tott a Vajas-kanyar és a
templom dombja a kö-
vetkező évszázadokban,
hiszen a rómaiak, a szar-
mata jazigok, talán a hu-
nok, és föltételezések
szerint a honfoglalás
kori Árpád-nemzetség is
hagyhatott itt nyomot
maga után. Úgy értesül-
tünk, találtak is nagyszá-
mú leletet a római korból
is, de ez nem föltétlenül
bizonyítja a római jelen-
létet. Gazdag leletegyüt-
tes mesél majd a korai és
késői Árpád-korról épp-
úgy, mint a középkor
több szakaszáról. Szin-

tén sűrű homályba bur-
kolózik a török kor is,
most ezzel kapcsolatban
is fontos információk ke-

rülhetnek napvilágra.
Érthető tehát, hogy a ré-
gészek minden árok min-
den négyzetcentiméterét
alaposan megvizsgálják,
és a kifordított földben
műszeres fémkeresést is
végeznek. Lapértesülé-
sek szerint a közműépí-
téstől függetlenül is vé-
geztek célzott kutatáso-
kat. Hogy pontosan mit
kerestek, illetve mit ta-
láltak, arról egyelőre
nem érkezett hír. Szinte
biztosra vehető ugyanak-
kor, hogy a kutatások
eredményeként sok téve-
dés tisztázódhat Kalocsa
múltjával kapcsolatban,
a város történetének szá-

mos hiányzó epizódjára
derülhet fény.
Izgatottan várjuk!

A buborékcsarnok
alaprétege már a hó-
nap elején elkészült,
ezekben a hetekben a
fölső járófelületet
fektetik. A gumiőrle-
mény sportpadlót fi-
nisherrel, az aszfalt-
burkolatok készítésé-
nél is használt speci-
ális géppel hordják
föl a beton alaple-
mezre. Az alsó, már
elkészült fekete ré-
tegre színes záróré-
teg kerül. A játéktér
zöld, a környező te-
rületek vörös járófe-
lületet kapnak. A kö-
vetkező lépés a gépé-
szeti elemek beépíté-

se, majd a hőlégtar-
tásos fedés kialakítá-
sa lesz. Az ősszel erre
is sor kerülhet, utána
pedig végre birtokba
vehetik  az új létesít-
ményt a sportolók és
a sportkedvelő kö-
zönség.
Már tavasszal látható
volt, hogy a szükséges
közműfeltárások miatt
csúszni fog a kivitele-

zés. Később más tech-
nikai akadályok is föl-
merültek, ami egyér-
telművé tette, hogy az
eredeti, június végi ha-
táridő nem lesz tartha-
tó. Azóta a beruházó
projektgazda, a KKC
már megkapta a határ-
i d ő h o s s z a b b í t á s t ,
amelynek értelmében
jövő év június 30-ig
kell lezárni a fejlesz-
tést, ugyanis a TAO
pályázati rendszernek
ütemezési struktúrája
miatt rövidebb időre
szóló hosszabbítás
nem volt lehetséges.
Ám ennyi időre már
nem lesz szükség a ki-

vitelezéshez – tudtuk
meg Hartman János-
tól, a KKC elnökétől,
aki elmondta, hogy a
legutóbbi fönnakadást
okozó műszaki prob-
lémákat időközben si-
került elhárítani, így
az eredeti terveknek
megfelelően épül meg
a buborékcsarnok. A
sportaljzattal nyár vé-
gére elkészülnek, a

nyárutón az épületgé-
pészeti munkákkal is
végezhetnek, hiszen
minden szükséges be-
rendezés, anyag és
eszköz már rendelke-
zésre áll, így a várako-

zások szerint ősszel
föl is fújhatják a város
új sportlétesítményé-
nek kupoláját.
A csarnok a KKC gon-
dozásában épül, de
nemcsak a kézilabdá-

zóknak, hanem Kalo-
csa minden sportegye-
sületének és sportoló-
jának, a tömeg- és sza-
badidősport kedvelői-
nek is szolgálatára áll
majd.

Ősszel tető alá 
kerülhet a Buborék
A sportaljzat már elkészült

Fuss Meszesre
Készülj 

a Wizz Air-re
2015. augusztus 30.

Két héttel a 30. Wizz Air Buda-
pest félmaraton előtt tesztelhe-

ted felkészültségedet! 
Kezdés: 8 óra.
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A város honlapján látott napvilá-
got a hír, amely szerint a Bátyai
úton a Vajas fölött ívelő fahíd fel-
újítására készül a város. A híd a ke-
rékpárosok mellett a gyalogosok
átkelését is szolgálta, de egy ideje
lezárva áll, mivel a faanyag korha-
dása miatt veszélyessé vált.
A fahíd fém tartószerkezetre épült. Az
acél főtartó váz nem szorul cserére,
de korrózió elleni felületkezelésre
igen, ellenben a teljes faszerkezetet ki
kell cserélni. A teljes felújításhoz
mintegy két hónapra lesz szükség. Ez
időre a híd teljes lezárására kell szá-
mítani.
A híd a ’90-es évek végén épült, és
szerkezetét acél tartóvázra szerelt, fá-
ból készült járófelület alkotja. A re-
konstrukciót a faszerkezet korhadása
tette szükségessé.
Jelenleg készül a forgalomtechnikai
terv, majd a hatósági engedélyezést
követően indulhat a munka. Ennek
idejére a híd forgalmát elterelik – de-
rült ki a hivatalosan kiadott közle-

ményből.
A gyalogosok és kerékpárosok az 51-
es főút túloldalán juthatnak át a túlsó
partra, ott, ahol jelenleg a gyalogosok
kelhetnek át a fölújítandó híd mellett
álló betonszerkezetes hídon. Ennek
mindkét hídfőjénél ideiglenes gyalo-
gátkelőhely kerül kialakításra. Az
ideiglenes átkelők közötti szakaszon
– tehát a betonhídon – a kerékpárút
megszűnik.
A munkálatok idejére a lakosság tü-
relmét kérik!

Megújul a Bátyai út 
kerékpáros hídja

A Kalocsa Szíve program
keretében nagy erőkkel,
több helyszínen folyik a
belváros rekonstrukció-
ját célzó beruházás,
amelynek keretében föld
alá kerül az összes légve-
zeték, és megújul a terü-
leten minden közmű. Eh-
hez azonban ásni kell: ár-
kok szabták keresztül az
egész történelmi belvá-
rost, ami a régészeknek is
rengeteg feladatot ad.

Vállat váll-
nak vetve a
városon át

A Csillás-parkban épülő
turisztikai autóbuszpar-
kolótól a történelmi köz-
ponton, Szentháromság-
és Asztrik-téren át épülő
fölvezető sétány nyom-
vonalán az Érsekkertig,
sőt a parkban is árkok
szabdalták keresztül a
történelmi városközpon-
tot a közművek kiváltása
miatt. Az érsekkert is le-

ginkább egy fölbolydult
méhkasra hasonlít, aho-
gyan több munkacsoport
dolgozik benne egyide-
jűleg, úgy a közművek
kiépítésén, mint a kert
bejáratánál álló fogadó-
épület kialakításán.
A kis területen, mégis
sok helyszínen folyó
munkák munkaterületei
teljesen összeérnek. A
munkát nehezíti a terüle-
tek megközelíthetősége
miatti alkalmazkodási
kényszer, de a közös cél
összekovácsolta a szom-
szédos területeken dol-
gozó kivitelezőket. Arra
is volt már példa, hogy
az épp kihasználatlan
munkagépek, vagy mun-
kaerő a szomszédos
munkaterületen dolgo-
zók munkáját segítették.

Jövőre nyit
az Astrice-
um, a temp-
lom pedig…

Nem csak a közterületeken
folynak munkálatok: az
érintett területeken az ér-
sekségnek két nagysza-
bású beruházása is egyi-
dejűleg zajlik, így a fő-
székesegyház teljes föl-
újítása és feltárása, és a
leendő Astriceum, az ér-
sekség kincseit majd be-
mutató, a Szenthárom-
ság-téren álló egykori
kanonokházban létesülő
múzeum építési munká-
latai is folyamatosan zaj-

lanak.
Az Astriceum a határidő-
hosszabbítás következté-
ben várhatóan jövő júni-
us elsejével nyitja meg
kapuit, és abban a koráb-
bi érseki kincstárban föl-
halmozott értékek mel-
lett a mostani főszékes-
egyházi régészeti föltárá-
sok gazdag leletanyagát
is bemutatják majd. Úgy
tudjuk, addigra a Főszé-
kesegyház is megnyílhat
a hívek előtt liturgikus

célra, talán egyes látvá-
nyosságok is megtekint-
hetőek lesznek, de a
templom és az új turisz-
tikai bemutatótér teljes
megnyitása még várathat
magára.

Ásnak

A történelmi városköz-
pontot ellepték a munka-
gépek. Az gáz és ivóvíz
vezetékek, csapadék- és
szennyvízcsatorna, vagy
a földkábelek kiépítése
egyaránt árokásással,
majd a vezetékek elhe-
lyezése után azok bete-
metésével jár. Mivel
szinte minden munkate-
rületen ez a folyamat le-

Új közművek és 
régi idők jelei a föld alatt Szombatról vasárnapra

virradó éjjel elhunyt dr.
Mádi Imre, járásunk és
megyénk igazságszol-
gáltatásának ismert
személyisége.
Dr. Mádi Imre 1943.
május 20-án született
Bátyán. Nyugállo-
mányba vonulásáig
több mint 40 évi ügyészi, 20 éves ve-
zető ügyészi tapasztalattal vezette a
kalocsai székhelyű vádhatóságot.
Posztjáról néhány éve távozott, mi-
vel az akkori az alaptörvény és az
ügyészségi törvény változásai miatt
pályázatot kellett kiírni a vezető
ügyészi státusra, amit hetven évesen
már nem pályázott meg, azonban
nyugdíjazása mellett ügyészségi
megbízottként továbbra is segítette a
kalocsai ügyészség munkáját.
Dr. Mádi Imre 1971. október 1-jétől
lett ügyész, 1992. július 1-től vezető
ügyész. Vezetésével a Kalocsa Váro-
si Ügyészségen a váderedményesség

közel 100%-os volt.
Szintén kiváltotta a szak-
ma elismerését, hogy a
vezetése alatt álló testület
által vitt ügyek 53,8 szá-
zalékának 30 napon belül
lezárták az ügyészi sza-
kaszát.
Ezekkel a mutatókkal
megye legjobb, de orszá-

gosan is kiemelkedő eredményekkel
büszkélkedhetett a dr. Mádi Imre ve-
zette kalocsai ügyészség.
Dr. Mádi Imre nyugodt, kiegyensú-
lyozott személyisége, nagy szakmai
felkészültsége különösen alkalmassá
tette őt a társhatóságokkal való
együttműködésre. Ugyanakkor ba-
rátságos személyisége, önzetlen se-
gítőkészsége közismert volt, nem
csak szakmai berkekben.
Munkásságát számos kitüntetéssel,
köztük magas rangú állami és önkor-
mányzati kitüntetésekkel ismerték el.
Temetése időpontjáról lapzártáig
nem kaptunk hírt.

Elhunyt dr. Mádi Imre
A volt járási vezető ügyészt 

szombat éjjel érte a halál



józás történetét bemutató
képek, dokumentumok
másolataiból. Később a
verseny látványosságai
mellett is sok program
várta a gyermekeket, szü-
leiknek is nagy örömére.
A csöppségeket több ne-
kik szóló koncert is szó-
rakoztatta, picit távolabb
pedig foglalkoztató sátor-
ban fűztek gyöngyöt, fes-
tettek kavicsot, vagy vá-
laszthattak maguknak
arcfestő mintát. Az ügye-
sebbek lécekből, deszka-
darabokból, rongyokból
kishajót is eszkábálhattak
a barkács-sarokban. Dél-
után még ugrálóvárban is
fáraszthatták magukat a
porontyok, akiket már
délben is gyermekkoncert
várt, délután pedig Tom-
peti és barátai interaktív
gyermekműsora szóra-
koztatta a gyerekeket.

Igazi feszti-
vál hangulat

Alighanem ezt a bulit bátran
beírhatjuk a következő évi
naptárakba augusztus köze-
pére, hiszen a növekvő ér-
deklődés és a hamisítatlan
fesztiváli hangulat láttán alig-
ha hisszük, hogy a szervezők
jövőre alább adnák. Pedig
már most is megvolt az ilyen
tömegrendezvények minden
fontos kelléke: jó zene, jó bor,
jó hangulat, eszem-iszom,
sokféle időtöltési lehetőség és
jó társaság. A bazárban ék-
szerek, játékok, édességek, a
kézműves vásárban érlelt

kecske- és tehénsajtok, papír-
fonással és vesszőfonással
készült dísztárgyak, tulipános
ládikák és más kézzel festett
dísztárgyak közt válogathat-
tunk.

A hartai kol-
bászhoz ha-
jósi borok

Erre a napra a Vintegro Pin-
ceszövetség borászainak jó-
voltából idetelepült Hajósi
Orbán-napi Borünnepről jól
ismert Borutca, ahol a térség
legkedveltebb és legismer-
tebb bortermőhelyének leg-
jobb nedűit kortyolgathatták
a résztvevők. Aki megéhe-
zett, az egyik kifőzdében
brassói aprópecsenyét, a má-
sikban jóféle hartai sült kol-
bászt falatozhatott, de a fesz-
tivál központjának tőszom-
szédságában álló Panoráma
Halászcsárda is teljes kínála-
tával várta a látogatókat. A
szomjunkat több büfében is
olthattuk, aki pedig lángosra
vágyott, azt sem érte csaló-
dás.

Koncertek:
magas szín-
vonal, tölte-
lékek nélkül

A zenei felhozatal a blu-
estól a swingen és
rock’n’rollon át a hard
rockig ívelt, és minden

műfajban magas nívót
képviselt.
A felnőtteknek szóló
koncertek sorát a New
Generation együttes dél-
utáni, akusztikus föllé-
pése nyitotta meg. Ők
este tíz körül is színpad-
ra álltak, ekkor azonban
már teljes erősítéssel,
frontcuccal, fényekkel,
egyszóval teljes koncert-
díszben muzsikáltak. A
tőlük megszokott pon-
tossággal játszották most
is a 70-80-as évek rock-
zenei élvonalának sláge-
reit, úgy a hazai kínálat-
ból, mint a nemzetközi
sztárzenekarok reperto-
árjából.
Két föllépésük közt, este
nyolckor igazi blues-cse-
megében részesülhettek

a műfaj rajongói. A ma-
gyar származású, de
2004. óta az Egyesült
Államokba költözött,
2009. óta ott hivatalosan
is ott élő gitáros-énekes,
Little G Weevill adott
szólókoncertet. Azon-
ban, ha nem tudjuk, hogy
magyar, és nem látjuk,
hogy fehér, a hallottak
alapján egyikre sem jöt-
tünk volna rá. Nem vé-
letlenül nyerte meg a vi-
lág egyik legrangosabb
blues-fesztiváljának, a
Memphisi Nemzetközi
Blues Párbajnak (Inter-
ntional Blus Challenge)
a tavalyelőtti szóló-duó
kategóriáját. Virtuóz gi-
tárjátékával, fekete
énekhangjával most is
megérdemelte a hallga-

tóság elismerését a 38
éves zenész.
A koncertek sorát a Ped-
rofon együttes föllépése
zárta. Ez a formáció az
50-60-as éveket idéző
repertoárjuk, eredeti
hangzásuk és előadás-
módjuk révén valóságos
időutazással lepte meg a
közönséget a swing, roc-
kabilly, rock’n’roll hős-
korába.
Sötétedés után hatalmas
tábortüzet is gyújtottak a
parti fövenyen, közvetle-
nül a folyó partján.
A rendezvény minden
programja ingyenes volt,
és úgy tudjuk, ezt a szer-
vezők a továbbiakban is
fönn kívánják tartani.
Aki most lemaradt róla,
jövőre ki ne hagyja!
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Nagy érdeklődés mel-
lett már második alka-
lommal rendezték meg
múlt szombaton Har-
tán, a Duna-parton az
Őrült Hajók Versenyét.
A mostani alkalommal
több mint másfélszer
annyi csapat nevezett
be, mint tavaly, de
mindez csak apropó a
jókedvhez, az együttlét-
hez, a kikapcsolódás-
hoz. A versenyhez ezút-
tal is színvonalas kon
certek, gyermekprogra-
mok, valamint kézmű-
ves vásár kapcsolódott,
akárcsak a tavalyi, ha-
gyományteremtő ren-
dezvényhez. Az igazi
fesztiválhangulatban
telt napot tábortűz-
gyújtás zárta.
A versenyt a Hartáért
Egyesület szervezte
helybéli vállalkozók,
köztük a hartai Duna-
parton működő vendég-

látók és magánszemé-
lyek támogatásával, szo-
ros együttműködésben
Harta Nagyközség Ön-
kormányzatával, vala-
mint a településen műkö-
dő Német Nemzetiségi
Önkormányzattal. A
szervezőktől megtudtuk,
hogy a tavalyi versenyen
mintegy 1200 látogató
vett részt a becslések
szerint. Az idei látogató-
számot akkor még nem
merték megbecsülni, de
borítékoljuk, hogy jóval
többen voltak a tavalyi-
nál.

II. Őrült 
Hajók 
Versenye

A verseny a 11 órai hajó-
szentelés után, délután
kettőkor vette kezdetét.

A párszáz méteres pályán
egyenként indultak a
csapatok a kizárólag em-
beri erővel hajtott hajói-

kon. A fél távnál elhelye-
zett bója körül kellett
tenniük egy kört, majd
folytatni az utat a cél

felé. A versenyen induló,
az őrültség elvárásának
minden esetben mara-
déktalanul megfelelő lé-
lekvesztőkön ez nem
mindig bizonyult könnyű
feladatnak. Volt, akinek
nem is sikerült. Az ő idő-
eredményüket büntető-
pontokkal súlyosbítot-
ták, míg jutalommásod-
perceket kaptak azok,
akik a partról indultak el
járművükkel, és száraz
lábbal szálltak vízre. Ez
a mutatvány csak egy
csapatnak, az elsőként
induló Harci Mének,
akik hibátlan verseny-

zéssel a végső győzelmet
is megkaparintották. A
második legjobb idő-
eredményt a Csontdará-
lók, a harmadikat a Ko-
vács-ok csapata érte el.
Ám ezen a versenyen a
legnagyobb dicsőség ta-
lán nem is a gyorsaság-
hoz, hanem az őrültség-
hez kapcsolódik, hiszen
itt a lassú hajók is elin-
dulhatnak, de az őrültség
elvárás. E kérdésben a
rangsort közönség szava-
zatai alapján döntötték el
és külön díjjal jutalmaz-
ták. A „Legőrültebb
Hajó” címét ezúttal B.T.
nevű csapat nyerte el,
akik egy Trabant karos-
szériáját építették ver-
senyjárművükre.
Díjazták emellett a legfi-

atalabb alakulatot, ők a
Flinstones csapat lett,
valamint a legidősebb át-
lagéletkorút is, ezt a díjat
a Hummer formájú hajó-
val versenyző Szigeti
Kalózok csapata kapta. A
vigaszdíjat a Csipet Csa-
pat kapta.
A díjazottak mögött
őrültségben nem, vagy
alig lemaradva számos
hajó sorakozott föl. Volt
köztük konnektororrú
disznófejjel hajó, és
olyan is, amit egy gumi-
nő parancsnokolt, vala-
mint olyan, amelyet rén-
szarvas vontatott. Az

egyik alakulat a Jäger-
meistert, egy másik az
Unikumot választotta
emblémául – és valószí-
nűleg védőitalául is. Ám
úgy tudjuk, e csapatok
hátterében a látszat elle-
nére nem áll szponzorá-
ció, csupán érzelmi kötő-
dés alapján választottak
kabalát.
A résztvevőket a szerve-
zőség pörkölt ebédre is
megvendégelte.

Hurrá, 
gyerekek!

Az Őrült Hajók Versenye
igazi családi program
volt. A helyszínre vezető
híd korlátján a hartai ha-

II. Őrült Hajók
Versenye, Harta
Első a Harci Mének, legőrültebb 
a B.T., győzött a közönség


