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Szeptember 5-én
este Dusnok kö-
zelében három
autó ütközött
össze az 51-es fő-
úton. A helyszí-
nelés és műszaki
mentés idején a forgal-
mat mindkét irányban el-
terelték.
A Katasztrófavédelem
honlapján közölt adatok
szerint szeptember 05-én
21 óra 16 perckor összeüt-

között három sze-
mélyautó az 51-es
főúton, Dusnok
közelében, az
M9-es autóút cso-
mópontja és a
Dusnok közötti

útszakaszon. A műszaki
mentés és a helyszínelés
idején a hatóságok teljes
szélességében lezárták az
érintett útszakaszt A mű-
szaki mentést a bajai hiva-
tásos tűzoltók végezték.

Ennek során áramtalanítot-
ták a járműveket, és közre-
működtek a forgalmi aka-
dály megszüntetésében –
derült ki a honlap közlésé-
ből. Ekkor még hat könnyű
és egy súlyos sérültről
szóltak a hírek, később
azonban az Országos Men-
tőszolgálat megyei sajtó-
szolgálatára hivatkozó saj-
tóközlések később ezt cá-
folták, és hét könnyebb,
horzsolásos, zúzódásos sé-

rülésről számoltak be, aki-
ket könnyebbnek tűnő sé-
rülésekkel a kalocsai és a
szekszárdi kórházba szállí-
tottak.
Az esetről a rendőrség
honlapja is beszámolt. Tá-
jékoztatásuk szerint 2015.
szeptember 5-én 20 óra 9
perc körüli időben az 51-es
számú főút 138-as kilomé-
terszelvénye közelében ed-
dig tisztázatlan körülmé-
nyek között 3 személygép-

kocsi összeütközött – írta a
police.hu a baleset után, fi-
gyelmeztetve a helyszínen
20 óra 30 perctől érvény-
ben lévő teljes útlezárásról.
Ennek során az egyenruhá-
sok a Kalocsa felől érkező-
ket az 5311-es számú útra,
a Baja felől érkezőket az
54-es számú főútra terel-
ték.
A sérültek állapotának to-
vábbi alakulásáról nem ér-
kezett hír.

INGATLAN

KALOCSÁN, a Hunyadi utcá-
ban, jó állapotban lévő,
nagy családi ház eladó. La-
kótelepi lakásra vagy kisebb
családi házra cserélhető.
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, a Petőfi S. utca

143. szám  alatti, 3 szobás
családi  ház áron alul eladó.
I.ár: 4,3 MFt. Tel.:
0620/296-7363

KALOCSÁN egyedi kialakítá-
sú hangulatos családi ház,
eladó. Tel: 0620/ 334 3489   

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 

KALOCSÁN, a Széchenyi la-
kótelepen, modern, 2 szobás
lakás, a 3. emeleten, tégla-
épületben, teljesen felújított,
szigetelt, beépített konyha-
bútorral reális áron, eladó.
Azonnal beköltözhető. Tel.:
0630/ 963-5013  

KALOCSÁN, 2,5 ha szántó-
föld eladó. Tel.: 0678/600-
597     

INGATLAN VIDÉK
FAJSZ, központjában, téglaépí-

tésű kertes, családi ház el-
adó. Tel.: 0630/598-0373

FOKTŐN, a Fő utca 19. szám

alatt, családi ház eladó. I.ár.:
5,8 MFt. Tel.: 0670/410-
7643, 0670/333-6027

NEGYVENSZÁLLÁSON,
családi ház eladó nagy kert-
tel! Érd: 0678/462-685,
0630/401-1356

HOMOKMÉGYEN, két gene-
rációnak is alkalmas családi
ház tehermentesen eladó
vagy bármilyen lehetőség-
gel elcserélném.  Garázzsal
és melléképületekkel. Ár:
6,5 MFt. Èrd.: 0620/587-
0283

BÁTYA, Ady E. u. 7.sz. alatti,
tetőtér beépítéses családi
ház, eladó. Érd:
+3620/5480-626

SZAKMÁRON, 2 szobás, für-
dőszobás kis ház eladó. Érd:
70/4595461.

SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingatlan-

közvetítő Iroda Kalocsán a
Városház utcában. Látó
Endre Ingatlanvagyon-érté-
kelő és közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk
kedves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs köz-
pont Uszoda!  Nyitva tartás:
minden nap 8:00-19:30,

kedd: zárva. Bővebb infor-
máció és bejelentkezés a
0620/562-2060 telefonszá-
mon,

VEGYES
Diót és kökényt vásárolnék!

Telefon: +36/70-4244-550
UNIUN riselinező varrógép,

asztallal együtt eladó. Ár:
12.000 Ft. Tel.: 0630/3419-
121

Nagyméretű, üveg, halogén
konyhai edény eladó. Alkal-
mas pároláshoz, grillezés-
hez, zsír nélküli sütéshez,
újszerű állapotban. Tel.:
0620/539-8993

Veterán Pannónia motorkerék-
pár, egyező váz és motor-

számmal olcsón eladó. Ár:
35.000 Ft. Tel.: 0670/2507-
501

ÁLLÁS
Könnyű, vegyszeres fizikai

munkára jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat ke-
resünk. Magasban is dolgo-
zunk. Tel.: 0630/ 945-9 684

MUNKA
Kisebb kőműves munkákat és

burkolást vállalok. Tel.:
0620 /322-8195

Házi segítségnyújtás,bébiszit-
ter,adminisztrációs
munka,takarítás Kalocsán.
Vállalkozói igazolvánnyal
munkát vállalok! Tel:
70/312-8761 (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.

RÉGI KÚP-
CSEREPET

VÁSÁROLNÉK
Kb. 30db

Tel.: 70/3759112

DIÓT ÉS KÖ-
KÉNYT VÁSÁ-

ROLNÉK! 
Telefon: +3670/4244-550

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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Baleset az 51-esen útlezárással
Hét sérült a Dusnok melletti hármas ütközésben

Ötödször került megren-
dezésre Kalocsán a “Te is
lehetnél” című, a fogya-
tékkal élők esélyegyenlő-
ségének, társadalmi in-
tegrációjának elősegítését
szolgáló fesztivál.
A Tomori Pál Főiskola udva-
rán tartott rendezvényen az
egybegyűlteknek bemelegítő
aerobik órát tartott Bodnár
Erika, majd Bolvári Ferdi-
nánd önkormányzati képvise-
lő mondott köszöntőt és meg-

nyitó beszédet. A továbbiak-
ban Kiss Zsuzsa, a Veracruz
együttes egyik énekese adott
elő ismert slágereket, majd a
kalocsai Nebuló EGYMI
(Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény) nö-
vendékeinek műsora követ-
kezett.
Nagy nap ez az intézmény ta-
nulói számára, amikor hosszú
felkészülés után kiállhatnak
ország-világ elé, és megmu-
tathatják, amit tudnak, ki-ki

képességei és tehetsége sze-
rint kihozva magából a leg-
jobbat.
A rendezvény céljai szem-
pontjából azonban még fon-
tosabb, hogy a rengeteg kap-
csolódó foglalkozáson, játé-
kon fogyatékkal élők és
egészségesek közösen vehet-
nek részt, lebontva a köztük
lévő láthatatlan falakat – arc-
festéstől és papírfonástól
kezdve a sámándoboláson át
íjászatig számtalan érdekes
időtöltés kínálkozott. A ren-
dezvényre meghívott iskolák
tanulói segítő kutyával is is-
merkedhettek, és azt is kipró-
bálhatták, milyen volna fo-
gyatékkal élni, így erősítve
bennük a fogyatékkal élők

iránti empátiát, például gya-
korolhatták a kerekesszékkel
való manőverezést, vagy a si-
ketnémák által használt jele-
léssel is ismerkedhettek.
A tavalyi „Te is lehetnél”

fesztivált szintén a főiskola
udvarán tartották meg, koráb-
ban más helyszíneken, így a
Vajas-parti iparcikk-piacon,
illetve a sétálóutcában is tar-
tottak ilyen rendezvényt.

Te is lehetnél!
Fesztivál ötödször a fogyaték-
kal élők integrációjáért



Kovács László, A Népmű-
vészet Mestere, Népi
Iparművész,  A Népmű-
vészet Ifjú Mestere, Az
Év mestere 2000-ben, Pi-
linszky díjas, kétszer
kapta meg a Bács-Kiskun
Megyei Művészeti díjat,
Kántor díjas (Karcag vá-
ros díja), Gránát alma dí-
jas fazekasmester.

1983-ban telepedett le Ka-
locsán.
Műhelyéből az eltel több
mint harminc év alatt tu-
catnyi tanítvány került ki,

közülük néhányan ma is a
szakmában dolgoznak. Az
egyik tanítványa, Madár
Helga  birtokosa  A Nép-
művészet Ifjú Mestere díj-
nak. Ma együtt dolgoznak
a Fazekas Alkotóházban.
Kovács László 1987-óta
egyedülálló szervezői sze-
repet tölt be a szakmai kö-
zéletben, országos fazekas
találkozókat szervez, Kalo-
csán, és más városokban.
Fazekas táborokat szervez
felnőtteknek, gyermekek-
nek. Alkotóháza,  ma Ma-
gyarországon az egyik leg-

jobban felszerelt fazekas-
műhely, amelyben minden
olyan technikai eszköz, le-
hetőség rendelkezésre áll,
kezdve a legtradicionáli-
sabb fatüzelésű kemencék-
től a legmodernebb ala-
csony és magas tüzű ke-
mencéken át a hagyomá-
nyos  láb korongokig.
Ötlet gazdája  a 2003-óta
Kecel városával közösen
rendezett  országos fazekas
kiállításnak  és pályázat-
nak, amely minden évben
megrendezésre kerül.
A fazekas szakma az or-
szág legjobb, legnívósabb
kiállításának értékeli.
Mára már a keceli virág-
fesztivál társrendezvénye-
ként emlegetett rendez-
vény, ami országos hírűvé
nötte ki magát.
Kecel város kitüntetettje.
Az alkotó házban az elmúlt
évtizedekben számos ren-
dezvényt szervezett, kb:
30-40 kiállítást és más kul-

turális rendezvényt mint
pl: kézműves kiállításokat,
zenei koncerteket, irodalmi
estet, képzőművészeti kiál-
lításokat, 2004-ben az Uni-
ós csatlakozás előestéjén
Az, Amit Magunkkal Vi-
szünk címmel rendezett
kulturális estet, zenei kon-

certekkel, tánc produkciók-
kal, kiállításokkal, gasztro-
nómiával, mint egy nyolc
órás kulturális program-
mal.
Ötletgazdája és elindítója,
a máig minden évben meg-
rendezésre kerülő, kalocsai
képzőművészeti tábornak. 
Ötletgazdája a Tornác Ga-
léria néven ismert és sike-
resen telt házakkal tartott

képzőművészeti kiállítás a
Korona Étterem tornácán.
Ötletgazdája és lelkes szer-
vezője volt és segítője a
mai napig, kezdetektől a
kalocsai karácsonyi vásár-
nak a sétáló utcában.
Lelkes szervezője a Kék
Madár Fesztivál kézműves
vásárának.
Értékőrző tevékenységét
mi sem bizonyítja jobban
mint az, hogy gondozásába
vette a város egyik legré-
gebbi épületegyüttesének,
(Az Érseki Parádés Istálló)
ma már műemléki épületé-

nek egy részének felújítá-
sát, értékőrzését.

Vallja, hogy minden kö-
zösség annyit ér, ameny-
nyit múltjából felvállalni
és megőrizni képes, mert
értelmes jelent megélni és
jövőt építeni másképpen
nem lehet.
Hobbija: a munkája,   írás,
zenélés, közösségépítés 
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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 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.
Szept. 17-20.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Bá-
tyai út 8-10. Tel.: ügyelet alatt: és készenléti idő alatt:
0678/561-032és 0630/9733-992
Szept. 21-27.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalo-
csa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idő alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Szept. 28-okt.04.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalo-
csa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idő
alatt: 0678/462-232

FOGORVOS
Szept. 19-20. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló
Tel.: 0678/462-534

Szept. 26-27. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva Tel.:
0678/461-906

VÉRADÓNAPOK
Szeptember 21. 10:00-12:00: Kórház, Kalocsa,
Kossuth u.

Szeptember 21. 13:00-15:00: Nevelési Tanácsa-
dó, Kalocsa, Kunszt u.7.

Szeptember 28.  09:00-13:00: Közösségi ház,
Kalocsa, Hunyadi 82.

ÁLLATORVOS
Szept. 05-06.: Dr.Kunvári Zoltán, Miske, Fő u.
15. Tel.: 0670/310-9675
Szept. 12-13.: Dr. Koch Róbert, Hajós, Sallai u.
15.Tel.:0630/8157613
Szept. 19-20.: Dr. Répási Csaba, Szakmár, Ká-
rász u. 7. Tel.: 0630/9535176, 78/475176
Szept. 26-27.: if. Dr. Bajusz István,
Dusnok,Szt.István kir.u.23. Tel.: 0630/645-4937

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:
- 2 fő betanított bá-
dogos
- 1 fő pultos
- 1 fő építészmér-
nök
- 1 fő építésztechni-
kus
- 3 fő segédmun-
kás
- 1 fő pedikűrös
- 1 fő fuvarszervező
- 1 fő nemzetközi
tehergépkocsi-ve-
zető
- 3 fő hentes
- 3 fő húsipari se-
gédmunkás
- 2 fő bolti eladó
- 1 fő kártevőirtó
- 6 fő gépi varró
- 1 fő pizzafutár
- 1 fő takarító
- 2 fő kőműves
Hajós:
- 2 fő mezőgazda-
sági gépszerelő
- 1 fő karosszéria
lakatos 
- 5 fő hegesztő
- 5 fő lakatosipari
segédmunkás
Solt:
- 10 fő betanított
varrómunkás
- 2 fő kőműves
- 3 fő festő és má-
zoló
- 1 fő híddaru-keze-
lő
- 1 fő útépítési mű-
vezető

- 1 fő pék
- 1 fő sütőipari se-
gédmunkás
Fajsz:
- 1 fő gépészmér-
nök
- 1 fő élelmiszer
csomagoló
- 1 fő szárítóüzem
gépkezelő
Császártöltés:
- 2 fő tehergépko-
csi-vezető
Dunapataj:
- 1 fő gépészmér-
nök
Dusnok:
- 1 fő női-ruha sza-
bó
- 2 fő női-ruha ké-
szítő
Géderlak:
- 1 fő családsegítő
Foktő:
- 4 fő épülettakarító
- 1 fő segédmun-
kás

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

KALOCSAI KORTÁRS 
MŰVÉSZETI KLUB

„TABU NÉLKÜL”Bemutatkozik 
Kovács László fazekasmester
2015.szeptember 24.(csütörtök) este 6 órakor

A képen a Kalocsai Kortárs Művészeti klub



Megállás nélkül zakatol
tovább a városi kispályás
labdarúgó-bajnokság
szerelvénye az október
23-i végállomása felé, mi-
közben ebben a szezon-

ban is dőlnek a gólrekor-
dok. Ilyenkor szeptember
idusa felé már műfüvön is
megkezdődik a szüret,
csak itt gólokban számol-
ják a termést.

Az I. osztály párosítása és
eredményei:
Vén Família Kft.-Reptér Sö-
röző – Old 8–2
Zsodo-Car – Kápolna Söröző
2–14
Pedagógus – Média Diszkont
Vasudvar 4–1
Svebo-KaloHírek – Szigetfok
3–2
DHD Macron – Dunamenti
Juhászok 1–6

A II. osztály eredményei:
Focibarátok – FC TNT 2–8
Fűszer FC Fajsz – Iron Made
3–5
Bátyai Öregfiúk – Napközi
Eu-Szipka 3–2
Angyalok – Géder Family 
0–3

Szeniorok:
Kabuka – Nyugdíjas Pedagó-
gus 8–3
Kalo-Transport – Homokmé-
gyi Öreg Bikák 7–6
Pyramus Kft. – Üveges Team
4–2
Kertváros – Pedagógus 8–4
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Szeptemberi
gólszüret

Kispályás foci

Múlt héten megkezdődtek
a Bács-Kiskun Megyei
Kórház Kalocsai Szent Ke-
reszt Kórháza „A” épületé-
nek alagsori helyiségeiben
létesülő új tálalókonyha
munkálatai, részben a kór-
ház saját forrásaiból, rész-
ben JETA pályázati pénz-
ből. A fölszabaduló helyisé-
gekben később az új sür-
gősségi osztály kerül kiala-
kításra, uniós forrásból.
Várhatóan szeptember végé-
ig zárulnak alagsorában 24
millió 687 ezer forint beruhá-
zási összegből épülő konyha
munkálatai. A beruházást a
Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány (JETA) 16
millió forinttal támogatja, a
fennmaradó részt az intéz-

mény saját költségveté-
séből biztosítja. A ko-
rábbi konyha által el-
foglalt, most fölsza-
baduló épületrésze-
ket a kórházban hama-
rosan induló, hárommilli-
árdos fejlesztés során kialakí-
tandó sürgősségi osztály ki-
alakításához veszik igénybe.
A kórház konyhája eddig a
„B” épületben, annak mély-
földszintjén működött. 2015.
május 21-én megtartott ünne-
pélyes nyitórendezvénnyel
azonban kezdetét vette az új
Széchenyi Terv keretében
megvalósuló TIOP 2.2.6-
12/1B-2013-0013 azonosító
számú projekt, amelynek ke-
retében a megyei, a kiskun-
félegyházi és a kalocsai kór-

ház integrációjának előse-
gítésére, 1,1 milliárd
forint értékű fejlesz-
tés valósul meg a ka-
locsai intézményben.

A három intézmény-
ben összesen mintegy há-

rommilliárd forintot költhet-
nek a program keretében az
átszervezés tárgyi feltételei-
nek a megteremtésére,100%-
os uniós támogatási intenzitás
mellett.
A beruházás során a Szent
Kereszt Kórház főépületét
mintegy 2000 négyzetméte-
res alapterületen átalakítva az
utcafrontra központi főbejá-
ratot, betegfogadó teret, be-
tegirányítót alakítanak ki. A
nyolcágyas sürgősségi osz-
tály eddig a „C” épületben

működött, most átkerül a „B”
épületbe. A korábban a régi
SZTK-ban működő szakren-
delések és egyéb szolgáltatá-
sok is a főépületbe kerülnek
át. Így a teljes járóbeteg-ellá-
tás egy tömbben lesz megta-
lálható, ami megkönnyíti a
betegek kórházon belüli tájé-
kozódását, lerövidíti, optima-
lizálja a betegutakat. A pályá-
zati pénz segítségével a szük-
séges informatikai feltételeik
megteremtésére is lehetőség
nyílik.
Ugyanakkor a sürgősségi
osztály költöztetésére és az új
tálalókonyha kialakítására az

1,1 milliárdos pályázati forrás
nem terjedt ki. Ezért az intéz-
mény pályázatot nyújtott be a
JETA-hoz az új tálalókonyha
kialakítására, és 16 millió fo-
rint támogatást nyert e célra.
A tálalókonyhát várhatóan
szeptember végén adják majd
át. A továbbiakban a kórház-
ban nem fognak főzni. A 425
ágyas kórház betegeit és dol-
gozóit továbbra is a Menza
Kft. látja majd el, de egy má-
sik helyen főznek majd, az
ételt pedig a korszerű eszkö-
zökkel felszerelt tálalókony-
hán keresztül juttatják el a fo-
gyasztókhoz.

Épül a kórház új
tálalókonyhája
A régi helyén sürgősségi osztály létesül

I. OSZTÁLY
1. Vén Família Reptér S. 3 3 - - 21 - 5 14 pont
2. Pedagógus 3 3 - - 17 - 4 13 pont
3. Svebo Kalohírek 3 2 - 1 12 - 8 11 pont
4. Kápolna Söröző 3 2 - 1 21 - 5 9 pont
5. Média Diszkont Vasudvar 3 2 - 1 8 - 6 9 pont
6. Dunamenti Juhászok 3 2 - 1 13 - 8 7 pont
7. Szigetfok 3 1 - 2 10 - 15 5 pont
8. Zsodo Car 3 - - 3 7 - 24 4 pont
9. Old 3 - - 3 4 - 20 2 pont
10. DHD. Macron 3 - - 3 2 - 20 1 pont

II. OSZTÁLY
1. Iron Made 3 3 - - 22 - 11 14 pont
2. Géder Family 3 3 - - 19 - 5 13 pont
3. Fűszer FC. Fajsz 3 2 - 1 14 - 9 8 pont
4. FC. TNT 2 1 - 1 11 - 8 8 pont
5. Napközi MC Szipka 3 1 - 2 10 - 10 7 pont
6. Angyalok 3 1 - 2 7 - 14 6 pont
7. Bátyai Öregfiúk 3 1 - 2 9 - 17 5 pont
8. Zöld Elefánt 2 - - 2 8 - 13 3 pont
9. Focibarátok 2 - - 2 5 - 18 1 pont

SZENIOROK
1. Kabuka 13 11 1 1 77 - 39 34 pont
2. Pyramus Kft. 14 9 1 4 81 - 54 28 pont
3. Kalo Transport 13 9 1 3 83 - 62 28 pont
4. Pedagógus 14 8 2 4 65 - 54 26 pont
5. Kertváros 13 6 2 5 64 - 43 20 pont
6. Homokmégyi Öreg Bikák 15 6 1 8 66 - 64 19 pont
7. Üveges Team 15 3 - 12 52 - 85 9 pont
8. Nyugdíjas Pedagógus 15 - - 15 43 - 130 0 pontA Média Diszkont Vasudvar gárdája



Nem is olyan régen még
rangadónak számított egy
KFC – Kunszállás derbi a
megyei első osztályú labda-
rúgó-bajnokságban, ám
mára már a „kunok” csak

árnyékai egykori önmaguk-
nak, hiszen ezúttal is egy
cserével érkeztek az ütkö-
zetre.
Természetesen ez mit sem ki-
sebbíti a Kalocsa nagy gólará-

nyú győzelmét a szeptember
13-i vasárnapon, ám azért
rögtön tegyük hozzá, hogy az
ellenfél ideális játszótárs volt
önmaga kivégzéséhez. Mind-
ezek ellenére csak nehezen

lendültek bele a mieink –,
akadozott az összjáték is, a di-
namikáról már nem is beszél-
ve. Szerencsére a 20. percre
egy sarokrúgás után a berob-
banó Pintér gólt ért el (1–0),
és ez varázsütésre megnyug-
tatta a csapatot is. Rá öt perc-
re aztán Dostyicza lőtt
Bundesligába illő nagy gólt
egy formás akciónk végén
(2–0), majd Kohány Gabi
is jegyezte szokásos találatát
(3–0).
A második játékrészben aztán
a megtorpant vendégeknek
már igazán erejük sem volt
ahhoz, hogy megnehezítsék a
KFC dolgát. Az 52. percben
Kollár lőtt pazar átlövésgólt
a 16-os körtéjén kívülről, ami
nyíltszíni tapsra ragadtatta a
publikumot is (4–0). Majd jött
a frissen beállt Farkas Tomi
okosan helyezett gólja (5–0),
a végeredményt pedig Kárpi
Rudi állította be, a „Kígyó

térről” szerzett 50 méteres te-
átrális ívelésével, amikor a
kint álló kapus felett juttatta a
ketrecbe a labdát (6–0).
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt edző: – Hoz-
tuk a hazai kötelezőt, amit
mindenki el is várt a csapattól,
amihez ezúton is gratulálok a
srácoknak. Ma még ünnepel-
hetünk is, ám holnaptól már
„ezerrel” a Kecskemét elleni
megmérettetésre kell koncent-
rálnunk, amely az ősz idegen-
beli rangadója lesz számunk-
ra.

KFC – Kunszállás 
6–0 (3–0)

150 néző, vezette: Bárth G.
Kalocsa: Péter Cs. (Kis M.) –
Pintér, Vuits A., Nasz , Jánosi
(Csikós) – Vuits V. (Farkas),
Kohány G., Kollár, Dostyicza
(Kárpi) – Follárdt (Facskó),
Kohány G. Edző: Márton
Zsolt.

Kellemes ellenfél, 
kellemes futballidőben

Kalocsai FC – Kunszállás SE 6–0

12 Kalocsai újság Kalocsai újság 5SPORT

Tel.: 0620/991-2555

Egy kalocsai ingatlanon el-
temetve, találták meg egy
Budapesten, egy hónapja
elkövetett gyilkosság áldo-
zatának holtestét. A feltéte-
lezett elkövető ellen orszá-
gos körözés van érvényben.
A rendőrség a lakosság se-
gítségét kéri.
A gyanú szerint a képen lát-
ható Sztojka Pál augusztus
16-án egy budapesti lakásban
megölte alkalmi barátnőjét,
majd a nő holttestét egy sző-
nyegbe csavarva autóval Ka-
locsára szállította. A nő földi
maradványait szeptember 11-
én egy kalocsai ingatlan ud-

varán találták meg – közölte
a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság, amelynek Életvédel-
mi Osztálya 01000-
2074/2015. bűnügyi számon
indított az ügyben eljárást
emberölés bűntett elkövetésé-
nek gyanúja miatt, ismeretlen
tettes ellen. A rendőrségi tájé-

koztatás alapján az esetről
biztosan annyi tudható, hogy
a rendelkezésre álló adatok
alapján kirajzolódó gyanú
szerint a férfi 2015. augusztus
16-án a délelőtti órákban egy
Budapest VIII., Népszínház
utcai lakásban megölte alkal-
mi barátnőjét, majd a holt-
testtől városunkban akart
megszabadulni.
A nyomozók megállapították,
hogy a bűncselekmény elkö-
vetésével a jelenleg ismeret-
len helyen tartózkodó 32 éves
Sztojka Pál, kalocsai lakos
gyanúsítható, akinek elren-
delték országos körözését.

„Hazahozta” eltemetni áldozatát
Keresik az emberöléssel gyanúsított Sztojka Pált

A Budapesti Rend-
őr-főkapitányság
Életvédelmi Osz-
tálya kéri, hogy aki
a képen látható sze-
mélyt felismeri,
vagy a bűncselek-
ménnyel kapcsolat-
ban információval
rendelkezik, hívja a
06 (1) 461-5110 tele-
fonszámot, vagy
névtelensége meg-

őrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
06-80-555-111-es „Telefontanú” zöldszámon (hétfő-csü-
törtök: 8-16, péntek: 8-13), illetve a 107-es vagy a 112-
es központi segélyhívó telefonszámon!

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
ÉRD.: 70/330-7676

TÁVFELÜGYELET 
KIVONULÓ SZOLGÁLAT 
RIASZTÓRENDSZEREK

          ÉRD.:
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 70/330-7676ÉRD.:
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 70/330-7676
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 70/330-7676
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL

 
AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
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A SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM
EGYNEGYED ÉVEZREDE

CÍMŰ IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSRA

Kulturális Örökség Napjai

Kalocsa, 2015. szeptember 19.

MEGHÍVÓ

Hosszan tartó, súlyos
betegség után, szep-
tember 8-án, elhunyt
e vidék szülötte, Ha-
rangozó Teréz tánc-
dalénekes. A művész-
nőt Budapesten érte
a halál.
Ismertebb nevén Ha-
rangozó Teri 1943. au-
gusztus 8-án született
a szomszédos Bátyán,
általános iskolás ta-
nulmányait is ott foly-
tatta, majd a kalocsai
I. István Gimnázium-
ban szerzett érettségit.
A legendás „Ki mit
tud?” televíziós tehet-
ségkutató sorozat
1965-ös kiadásában
szerzett országos hír-
nevet. Harangozó Teri
egyike volt azon kevés
énekesnőknek, akik-
nek önálló nagyleme-

ze jelent meg a hetve-
nes évek végéig tartó
időszakban. Hazánk-
ban ez rajta kívül csak
a máig legendás Ko-
vács Katinak, Koncz
Zsuzsának és Zalatnay
Saroltának adatott
meg.
Legnépszerűbb sláge-
rei: Minden ember
boldog akar len-

ni(1966), Minden nap
(1967), Mindenkinek
van egy álma (1968),
Sose fájjon a fejed
(1968), Azok a szép
napok (1969), A zápor
(1969), Szeretném be-
járni a Földet (1969),
Hálás szívvel köszö-
nöm (1972), Lánynak
születtem (1976),
Csak egy élet, semmi

több (2001).
Az 1968-as Táncdal-
fesztiválon Előadó-dí-
jat, ugyanabban az év-
ben megrendezett
Nemzetközi Dalfeszti-
válon II. díjat, az
1969-es Táncdalfesz-
tiválon Arany Mikro-

fon-díjat, 2011-ben
Záray-Vámosi Emlék-
díjat, 2011-ben Ma-
gyar Tolerancia díjat
kapott.
Harangozó Teri halá-
láig szoros kapcsola-
tokat ápolt a szülőfa-
lujával, ott élő rokona-
ival, ismerősökkel.
Úgy tudjuk, örök nyu-
galomra is ott fogják
helyezni, a bátyai te-
metőben.

Elhunyt Harangozó Teri 
Bátyán helyezik örök nyugalomra

melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghív 
A KALOCSAI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET

Helyszín a színházterem
Időpont: 2015. Szeptember 24.-e csütörtök, 18 óra

Meghívottak: 
dr font sándor országgyűlési képviselő és kalocsa

város polgármestere, vezetősége és a sajtó képviselői

Lakossági fórum 

Különleges kiadvánnyal lepi
meg volt diákjait a 250 éves
Szent István (korábban I. Ist-
ván) Gimnázium. A Tablók
könyvébe bekerült vala-
mennyi, 1879 – 2015 között
az intézményben végzett
nappali tagozatos osztály
megtalált, megőrzött érettségi
tablójának fotója, kiegészítve

az osztályok és tanáraik név-
sorával. A közel 5 ezer egy-
kori kalocsai diák 18 éves
kori portréját és tanáraik fo-
tóját bemutató kötet megje-
lentetését nem kis gyűjtő
munka előzte meg, hisz az is-
kolában nincs meg minden
tabló. A gyűjtésben sokat se-
gítettek a volt tanárok, egy-
kori diákok, akik esetenként
a családi fotógyűjtemény mé-
lyéről keresték elő a kalocsai
gimnáziumban töltött évek
emlékét, az úgynevezett kis-
tablót. Ennek az összefogás-
nak köszönhető, hogy az
1945 utáni időszakból mind-
össze féltucatnyi fotó hiány-
zik, két osztályról pedig a ku-
tatás során derült ki, hogy an-
nak idején nem is készült ró-
luk tabló.   

A 230 oldalas fotóalbum
ünnepélyes bemutatóját
szeptember 18-án 17 órakor
rendezik az Gimnázium-
ban. A szervezők azt remé-
lik, hogy megtelik majd a
Díszterem, hisz a kiadó iga-
zi, csak ehhez az alkalom-
hoz kötődő meglepetéssel
várja az első vásárlókat. A
bélyeggyűjtők körében szo-
kásos első napi bélyegzés-
hez hasonlóan a bemutatón
alkalmi, csak erre az alka-
lomra készített, s csak ek-
kor használt bélyegző le-
nyomatával látják el a Tab-
lók könyvét, ezzel is jelez-
ve, hogy a tulajdonos ott
volt a bemutatón, és díszbe-
mutatói példány birtokosa. 
A bemutató egyébként
nyílt, azaz azon meghívó
nélkül is részt vehet bárki,

akit érdekel az esemény.
Sőt! A jubiláló intéz-

mény vezetői arra
kérik az egykori
„istvánosokat”,
jöjjenek minél

többen, s hívják el
volt diáktársaikat is,

legyen a Tablók könyve
bemutatója igazi öregdiák

találkozó. 
Akik nem tudnak részt venni
a különlegesnek ígérkező
programon, a Tablók könyvét
– sajnos már az alkalmi bé-
lyegző lenyomata nélkül –
később is megvásárolhatják a
Gimnáziumban, illetve a kér-
hetnek postai szállítást is a
www.tablok.hu weblapon.   

Folytatódik a 250. tanév

Elkészült a Kalocsai
Szent István Gimnázium
- Tablók könyve 

az új duna híd kalocsát 
érintő forgalmával és az 

elkerülő úttal kapcsolatban

A Kalocsai Szent István Gim-
názium negyed évezredes
jubileumi tanéve szeptem-
ber 1-től folytatódik, és egé-
szen a november 6-án meg-
rendezésre kerülő záró ün-
nepségig tart.
A nyári vakáció alatt –
amint arról a sajtóból már
értesülhettek az érdeklődők
- bátor hajósaink Eszter-
gomtól Kalocsáig eveztek a
Dunán, széles körben nép-
szerűsítve iskolánkat.
És ami ezután következik: A
szeptember bőséges tenniva-
lót tartogat számunkra. 
Szeptember 19-én 11 órai
kezdettel iskolatörténeti ki-

állítás nyílik a Viski Károly
Múzeumban, ahol szeretnénk
feleleveníteni iskolánk emlé-
kezetes és történelmileg-tör-
ténetileg jelentős pillanatait,
nevezetes tanulóit illetve ta-
nárait, és bemutatunk külön-
leges tárgyi emlékeket is az
elmúlt 250 tanévből. Szere-
tettel várjuk a megnyitó ün-
nepségre az érdeklődőket. A
kiállítás egy éven át lesz meg-
tekinthető a múzeumban.
Végezetül pedig a jubileumi
tanév jelképes lezárása, a
november 6-i záró ünnepély
következik, melynek prog-
ramját később hozzuk nyilvá-
nosságra.

Bemutató szeptember 18-án

a Szent István Kir. út 55. szám alatti
80 nm-es, üzlethelyiség KIADÓ! 

Tel.: 0630/9451-178 

KIADÓ ÜZLET
KALOCSÁN
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Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot,
hogy a Kalocsa Búzapiac tér megálló busz-
járatai 2015.09.18-19-én ideiglenes megálló-
ba várja utasait.

Az ideiglenes megálló helye: 6300 Kalocsa, Vö-

rösmarty u. 23. házszám előtti terület vala-
mint a Vörösmarty u. 16. házszám előtti te-
rület.
Az ideiglenes megállóhelyeken a buszjáratok
menetideje nem változik!
Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket
és türelmüket előre is köszönjük!
Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos 
határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig

-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig 
csak fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdek-
lődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Kalocsa, Grősz u. 1., minden kedden 10.00 és 16.00 óra között

Értékesítőnk: Béda Istvánné Tel.: +36 70 931 3016

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt
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Dunapatajon, a Pata-
ji Múzeumban múlt
pénteken nyílt meg
Kiss István, kalocsai
művész-tanár eddigi
munkásságát bemu-
tató kiállítás. A tárlat
átfogó szelete a festő
alkalmazott techni-
ka, téma és stílus te-
kintetében is igen
változatos pályafutá-
sának.
A Dunapatajon szüle-
tett festő és grafikus
művész számos kalo-
csai, illetve innen el-
származott, fiatal kép-
zőművész mestere is
volt. Ennek emlékére

ünnepelte 70. születés-
napját két tanítványá-
val, Bukor Tiborral és
Kőrösi Tamással kö-
zös kiállításon a kalo-
csai Kiállítóteremben
még februárban.
Kiss István egyedi és
sokszorosított grafiká-
kat, a festményeket, a
kisplasztikát egyaránt
szép számmal készí-
tett, jó tanárember
módjára didaktikusan
fölvonultatva szinte
minden képzőművé-
szeti ágat. A témavá-
lasztás tekintetében
ugyanolyan színes a
paletta, tájképet, csen-

déletet, életképet, épü-
letekről készült képe-
ket és absztrakt műve-
ket is alkotott. Hogy

kihagytunk-e valamit,
a kiállításon még el-
lenőrizhetik!

„70 év – 70 kép” 
Kiss István pályáját bemutató-
kiállítás Dunapatajon

A Kiskőrösi Szüreti Na-
pokon immár ötödször
állította ki festményeit a

kalocsai Körösi Tamás,
festőművész. Ezzel a ka-
locsai festő „névadó” te-

lepülésén már-már ál-
landó résztvevőnek te-
kinthető a közeli kisvá-

ros nagy őszi ünnepén.
A szeptember 4-től 6-ig
tartott rendezvénysorozat
keretében bemutatott tár-
lat a korábbi évekhez ha-
sonlóan a Pátria Klubban
volt megtekinthető. A ki-
állítást Kőrösi egyik első
mestere, a szintén Kalo-
csán élő művész-tanár
Kiss István, valamint
Szedmák Tamás, a Bács-
Kiskun megyei önkor-
mányzat képviselője, a
kiskőrösi önkormányzat
kulturális és sportbizottsá-
gának elnöke nyitotta
meg.

Kőrösi Tamás kiállítása Kiskőrösön 

Tájékoztató!
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Szeptember 3-án, életének
86. évében elhunyt Czár Já-
nos, a népművészet meste-
re, fafaragó, népijáték-ké-
szítő. A kalocsai születésű,
neves hagyományőrző ha-
lálig Miskén élt és alkotott.
Czár János 1930.április 5-én
született Kalocsán. Miután 14
éves korában apja elhagyta a
népes családot, ő lett a csa-
ládfenntartó. 1956-ban össze-
házasodott a miskei Rabat
Eszterrel. Két lányuk szüle-
tett, Ibolya 1960-ban, Anikó
1962-ben.
Miskén ismerkedett meg
Tóth Menyhérttel, akit atyai
jó barátjaként tisztelt. Biztatá-
sára próbálkozott meg az ak-
varell festészettel és a szobrá-
szattal. Munkája mellett, ide-
jét esténként a művészetnek

szentelte, amikor csak tudott,
alkotótáborokba járt. Dr.
Bánszky Pál művészettörté-
nész figyelt fel sokoldalú al-
kotó tehetségére és az általa
készített autentikus népi gyer-
mekjátékokban rejlő értékek-
re, és ajánlotta a Szórakaté-
nusz Játékmúzeum és Mű-
hely munkatársainak figyel-
mébe munkásságát.

Czár János generációkat taní-
tott meg a szőrlabda, a nád-
ból, gyékényből készülő,
vagy a csuhé, a kukoricaszár
és a fűzfavessző felhasználá-
sával játékok készítésének
fortélyaira.
Székesfehérváron volt első
önálló játékkiállítása. A játék-
készítés révén ismerkedett
meg a paraszti kézműves és
népművészeti hagyományok
gazdagságával, amelynek fe-
lélesztésével, megőrzésével
és átörökítésével mind tuda-
tosabban kezdett foglalkozni. 
Súlyos betegsége miatt leszá-
zalékolták, így fölszabadult
idejét a művészetre, alkotásra
fordította. Akvarelljeit,
kisplasztikáit, fafaragásait, já-
tékait Kalocsa és sok további
város mellett Baján, Kecske-

méten, Kiskunhalason is be-
mutatták. Szobrai, kopjafái, fa
játszóterei köztereket díszíte-
nek.
Különös gondot fordított
megszerzett tudásának széles
körben való továbbadására:
mintegy 200 népművészeti
gyerek- és alkotótáborban ta-
nított játékkészítést és kéz-
művességet az érdeklődők-
nek. A hazaiak mellett Dánia,
Csehország, Hollandia, Izra-
el, Jugoszlávia, Németország,
Olaszország, Oroszország,
Svédország, Szlovákia nem-

zetközi alkotótáboraiban és
kiállításain is képviselte a ma-
gyar népi kézművességet.

Elismerései:
Arany Gránátalma-díj (1992)
– ezt a népijáték-készítők kö-
zül elsőként vehette át.
A Népművészet Mestere
(1994)
Pécsiné Ács Sarolta-díj
(2002)
Hirrlingen városában (Né-
metország) díszpolgárrá
avatták.

Elhunyt Czár János a 
népművészet mestere

Az egykori Nagyszeminárium, mai
Tomori Pál Főiskola épületének
földszintjén és pincéjében létesült
új látogatóközpontban múlt pénte-
ken tartottak lakossági fórumot a
2,3 milliárd forintos beruházási
összköltségű Kalocsa Szíve projekt
munkálatainak alakulásáról.
A délután 6 órakor kezdődött össze-
jövetelen Dr. Magóné Tóth Gyöngyi,
majd Dr. Bálint József polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Ezután
Loibl László, a Vagyonhasznosítási és
Könyvvezető Kft. ügyvezetője és Bo-
romisza Viktor, városüzemeltetési és
fejlesztési osztályvezető adott tájé-
koztatást a kivitelezés állásáról.
A Tájház átadása már tavasszal meg-
történt, és meg is kezdte rendeltetész-
szerű működését.
A Kálvária megújítása is lezárult. Ez-
zel kapcsolatban egy lakos fölvetette,
hogy a frissen ültetett tuják és előne-
velt facsemeték szinte egytől egyig
kiszáradtak. Ez a probléma már ko-
rábban testületi ülésen is fölvetődött.
Loibl László most elmondta: a telepí-
tésnél is történhettek hibák, de az sem
volt kellőképp tisztázott, hogy az át-
adás után a projekt tejles lezárásáig ki-
nek a feladata a terület utógondozása,
ugyanis ez a beruházás a város pro-
jektje volt, de a terület tulajdonosa az
érsekség. A jelenlegi helyzetet már
fölmérték, és gondoskodni fognak a
növényzet pótlásáról.
A rendezvénynek is helyszínét adó

Látogatóközpont átadása is megtör-
tént, bár az utolsó simítások még hát-
ravannak. A fogadótér és borkiállítás
berendezése sok feladatot ad még. A
jelenleg csupasz falszerkezeteken
üveglapokra applikált információs
táblák kerülnek majd elhelyezésre,
amelyek fölszerelése rövid idő alatt
lezajlik. Ám a borkiállítás egyelőre
üres polcait is föl kell tölteni, és ide-
csábítani az érdeklődőket, szóval van
még teendő.
A Platán rendezvényközpont épülete
szerkezetkész, itt közműépítési, vil-
lanyszerelési és épületgépészeti mun-
kákkal folytatódik a beruházás. Fo-
lyamatban van a terasz kialakítása és
a csapadékvíz-elvezető rendszer ki-
építése is. A korábbi magas talajvíz-
szint és csapadékos idő miatti kisebb
csúszás előreláthatólag a hátralévő
időben ledolgozható. A szökőkút is
majdnem kész. A vízmű építési mun-
kálatai lezárultak, elkészült a burkolat
is. Itt korábban a magas talajvíz oko-
zott fönnakadásokat, de mára elké-
szült a kút medencéje, és a burkolatot
is kialakították. Folyamatban van az
Érsekkerti Fogadóépület kialakítása
is, az aláalapozási munkákkal már vé-
geztek, és a várakozások szerint késő
őszre ez az elem is átadásra kerülhet.
A Schöffer Gyűjtemény épülete
szintén szerkezetkész állapotban van.
Itt legutóbb a tetőszerkezet sajátos
megoldásai nehezítették a munka elő-
rehaladását és okoztak némi csúszást

a kivitelezésben. Most a villanyszere-
lési-, gipszkarton és fűtésszerelési-,
épületgépészeti munkák, illetve a kül-
ső közmű csatlakoztatások, csapadék
és szennyvíz elvezető rendszerek ki-
alakítása folyik. Hamarosan megkez-
dik a telekommunikációs hálózat ki-
építése is. A kisebb csúszás ellenére
várhatóan ez az építkezés határidőre
lezárulhat.
A Schöffer-torony felújítása is jól ha-
lad. Már fölszerelték a motorokat és
tükröket, elvégezték a villanyszerelé-
si munkákat, és az elmúlt hetekben
rövid idejű próbaüzemeket is tartottak
a mozgó, világító elemek tesztelésé-
re. A tereprendezés után késő ősszel
ezt a projektelemet is átadhatják. A

szerkezetet majdan vezérlő algorit-
musok elkészítse jelenleg is folyik.
Ezzel kapcsolatban újságírói kérdésre
válaszolva Loibl László elmondta, a
szobor az eredeti működéstől eltérően
nem reagál majd környezetére, a for-
galom zaja, a járművek és járókelők
által keltett rezgések nem befolyásol-
ják majd az algoritmus futását. Ezt dr.
Bálint József polgármester a művé-
szeti érték szempontjából veszteség-
ként könyvelte el.
A Csilás parktól a Szentháromság té-
rig, illetve onnan az Érsekkertig terje-
dő közterületeken közműkiváltások
mélyépítési munkálatainak zöme le-
zárult, kisebb feladatok vannak még
hátra. Ennek során új ivóvízhálózat és
csapadékcsatorna létesült, telekom-
munikációs és elektromos hálózatok

légkábeleket talajvezetékekkel váltot-
ták ki. Mostantól fölgyorsulnak az
események: ahogy a munkások kiér-
nek a talajszint fölé, a gépek helyét élő
munkaerő veszi át, és gyorsan haladó,
látványos munkafázisba ér a beruhá-
zás. A szegélyépítési és burkolatkép-
zési munkák sok helyen már zajlanak,
akárcsak a Foktői úti híd szélesítése,
vagy az Érsekkert sétányainak kiala-
kítása, miután a közmű kiváltások
már itt is megtörténtek.

Hol vannak 
a turisták?

Egy kérdező fölvetése kapcsán véle-
ménycsere alakult ki városunk turisz-
tikai helyzetét illetően. A kérdező egy-
re inkább hiányolja a városból a turis-
tákat, és kétségeit fejezte ki, hogy ezt
a sok szép dolgot lesz-e kinek meg-
mutatni.
Dr. Bálint József sem optimista e te-
kintetben, és azt is elmondta, hogy a
projektelemek fönntartási kötelezett-

sége komoly feladatokat ró a városra.
A turizmus növekedésének esélyét a
polgármester az egyéni turizmus föl-
lendítésében látja. Ugyanakkor rámu-
tatott: a turizmus föllendítéséhez mi-
nőségi szálláshelyek kellenének, hi-
szen a kínálat már most is szűkös,
nem elegendő. Ezen a Főutcán épülő
Pilvax Kávézó és Szálloda enyhíteni
fog, de további előrelépésre volna
szükség.
Dr. Magóné Tóth Gyöngyi hozzátet-
te: a most kiépülő, megújult környe-
zetet programokkal, tartalommal,
élettel megtölteni a kalocsaiak közös
feladata lesz, amiben számítanak a la-
kosok ötleteire is. Végül a borbemu-
tató kiállítóterem első kancsó borával
való koccintásra, kötetlen beszélge-
tésre invitálta a jelenlévőket.

Befejezés előtt
a Kalocsa Szíve
Lakossági fórum az új látogatóközpontban

Az idén már tizenegyedik
éve tevékenykedő kalocsai
Dunatáj Fotókör időről idő-
re a közönség elé tárja leg-
frissebb termését. A fotókör
legutóbbi seregszemléje, a
sokat mondó „Hagyomá-
nyok útján” címre keresz-
telt kiállítás szeptember 11-
én nyílt meg a Városi Galé-
riában.
A kiállításnak kettős apropó-
ja van: egyrészt – kis csúszás-
sal – utólag megemlékezik a
Fotográfia Napjáról, amelyet
a Magyar Fotóművészeti Al-
kotócsoport Országos Szö-
vetségének kezdeményezésé-
re augusztus 29-én tartanak,
másrészt a közelgő Paprika-
fesztivál kínálatához is kap-
csolódik. Ez utóbbinak a ha-
gyománytisztelete, hagyomá-
nyőrzése köszön vissza a tár-
lat címe mellett a fölvonulta-
tott alkotások témaválasztásá-

ban is. 
A kiállítás egész szeptember-
ben látogatható a Városi Ga-
léria nyitvatartási idejében.
Az első kép, amellyel szem-
be néz a terembe belépővel,
egyben emléket állít a fotókör
tavaly eltávozott, közismert
alkotójának, Benke Ferenc-
nek, és a legutóbbi lapzártánk
után, szeptember 3-án el-
hunyt Czár Jánosnak, a Nép-
művészet Mesterének, akik
halálukig fáradhatatlanul dol-
goztak a hagyományok át-
örökítéséért. Utóbbi, a miskei
népijáték-készítő mester
egész munkásságával ezt az
ügyet szolgálta (Lásd külön
cikkünket a lap alján!), míg
előbbinek kedvelt témái vol-
tak például a néptáncosok és
viseletek, korábban pedig
munkatársaival értékmentő
fotósorozatot készített a pusz-
tuló tanyavilágról, megörö-

kítve annak értékeit.
A kiállításindító, gyönyörű
kompozíciójú kép a fenti szo-
morú tények ismeretében
megrázó erővel készíti föl a
nézőt a felvonultatott alkotá-
sok „olvasására”. „Feri bácsi
odaátról is segíti fotóstársait
és fogja a kezüket” mondta az
alkotócsoport elnöke, Péjó
Zoltán a megnyitón. Ezért a
továbbiakban is bemutatják
majd egy-egy témába vágó
fotóját kiállításaik alkalmá-
val. Ahogy az elöljárók tá-
voznak, úgy új tagok is ér-
keznek, vérfrissítést hozva az
egyesület életébe. A fogyás
szerencsére nem, de a növe-
kedés folyamatos: a fotókör
tagsága két új taggal idén is
bővült. A jelenleg tizenhét fős
csoport a nyári fotós képzé-
sek során került kapcsolatba
a most csatlakozott fiatal al-
kotókkal.

A kiállításnak otthont adó Vá-
rosi Galéria a Viski Károly
Múzeum egységeként üze-
mel, ezért – házigazdaként –
Romsics Imre múzeumigaz-
gató nyitotta meg a tárlatot.
Romsics örömmel nyugtázta,
hogy immár negyedszer éri a
megtiszteltetés, hogy meg-
nyithatja a fotókör bemutató-
ját. Ennek mindig boldogan
tesz eleget.
– Ennek a klubnak az a célja,
hogy összefogja a kalocsai és
környékbeli fotósokat, tanítsa
és képezze őket, valamint
fényképezze a tájat, az em-
bereket és ezt be is mutassa a
nagyközönségnek. Kérem
őket, hogy még sok-sok évig
folytassák ezt a tevékenysé-

get, hiszen a galéria ajtaja
mindig nyitva áll előttük – fo-
galmazott megnyitó beszédé-
ben az igazgató.
És olvasóink előtt is nyitva áll
a galéria, ha nem is mindig,
de nyitvatartási időben a hó-
nap végéig. Ha fölkeltettük
érdeklődését, nem fog csa-
lódni!

Alkotók:
Bedi Gyula, Gombaszögi
Róbert, Kapitány László,
Kiss Balázs, Nagy Erik, Mé-
száros Máté, Péjó Zoltán,
Polgár Tibor, Szabó Gábor,
Tálas Achim, Török Tibor,
Vinczur Gabriella, Bogárdi
János, Sebőkné Arnold Er-
zsébet.

„Hagyományok útján”
A kalocsai Dunatáj Fotókör kiállítása 

a Kiállítóteremben


