
Kalocsai
KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT  

M E G J E L E N I K  K É T H E T E N T E  8 0 0 0  P É L D Á N Y B A N

1. ÉVFOLYAM  | 18. SZÁM  | 2015. OKTÓBER 02.

ujsag

Kalocsai újság16

(8. oldal)

(4. oldal)

Újabb nagy 
lépés a Nagy-
templomnál
A kövek meg 
harangok a téren 
gyülekeznek

PAPRIKAFESZTIVÁL

Töltöttpaprika-rekord!



A napraforgó nagy része
már learatva, de a szójához
és a kukoricához még csak
most fognak hozzá a gaz-
dálkodók. Napraforgóból
közepes, kukoricából gyen-
ge termés várható, és a szó-
ja termésátlaga is elmarad
az átlagostól.
Még a napraforgó utóját arat-
ják a kombájnok a Kalocsai
járásban és országszerte. Eb-
ből a terményből a kalocsai
járásban összesen 9.700 hek-
tárt vetettek a gazdák, amely-
nek még mintegy 20%-án áll
lábon a termés térségünkben.
Ha ezzel végeztek, 13.700
hektár kukorica várja az ara-
tókat.

A napraforgó zöme már a
csűrben van, így jó közelítés-
sel tudható, hogy hektáron-
ként 2,4-2,5 tonnás termésát-
lagot sikerült elérni, ami az
aszályos nyár dacára a köze-
pesnél jobbnak számít. A
dombtetőkön, sülevényes te-
rületeken természetesen
gyengébbek az eredmények,
de a jobb adottságú részek ki-
egyenlítik ezt. A szója beta-
karítása a napokban kezdő-
dött, a 2.700 hektáros termő-
területnek egyelőre csak
10%-át takarították be, 1,8
tonna hektáronkénti termésát-
laggal.
A kukorica termésátlaga
egyelőre megbecsülhetetlen,

mivel nyár elején jégkár is ti-
zedelte a termést, a nyári for-
róság és aszály pedig nehezen
fölmérhető károkat okozott,
mivel a választott fajta, a fek-
vés vagy az öntözés függvé-
nyében táblánként változott a
károsodás mértéke is– tudtuk
meg Nagy Attila falugazdász
tájékoztatásából. Ma még azt
is nehéz megmondani, vesz-
teséggel zár-e az ágazat, vagy
legalább a ráfordítást képes
lesz kiadni a kukorica. Annyi
azonban már bizonyos, hogy
az idei termés jócskán alatta
marad az évszázados rekor-
dot döntött tavalyi termés-
mennyiségeknek. Akkor or-
szágosan 9,3 millió tonna ku-

korica termett. A termőterület
idén sem kicsi: a kukoricának
hazánk mezőgazdaságában
elfoglalt, előkelő helyét mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy országosan 1,2 millió
hektáros vetésterülete a búzá-

ét is meghaladja.
A nagy nyári szárazság nem
csak nálunk okozott komoly
károkat: a lengyel, német,
szlovák, cseh és horvát ter-
méskilátásokat is rontotta.
Ukrajna viszont az előrejelzé-
sek szerint a háború ellenére
sem csökkenti exportját eb-
ben az évben.

INGATLAN

KALOCSÁN, a Hunyadi
utcában, jó állapotban
lévő, nagy családi ház el-
adó. Lakótelepi lakásra
vagy kisebb családi házra
cserélhető. I.ár: 10 MFt.
Tel.: 0678/464-725

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

KALOCSÁN, családi ház
sürgősen eladó! Ingyen
azért mégsem adhatom,
jöjjön el, és megegye-
zünk! Tel: 0620/ 334
3489   

KALOCSÁN, elcserélném
2 szoba összkomfortos,
70 m2-es, belvárosi la-
kásomat, 40 m2-es kie-
melt pincével, nagy ga-
rázzsal, külön bejárattal,
jó állapotú kertvárosi
családi házra, értéke-
gyeztetéssel. Tel.:
0670/297-8404 

KALOCSÁN, a Széchenyi
lakótelepen, egyedi ki-
alakítású, 2 szobás lakás,
a harmadik emeleten,
téglaépületben, teljesen
felújított, beépített kony-
habútorral, fürdőszobá-
ban kád és zuhanyzó is
van, reális áron, eladó
vagy családi ház csere is
lehetséges, megegyezés
szerint. Azonnal beköl-
tözhető. Tel.: 0630/ 312-
5274

KALOCSÁN, 2,5 ha szán-

tóföld eladó. Tel.:
0678/600-597     

INGATLAN VIDÉK
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
kerttel! Érd: 0678/462-
685, 0630/401-1356

HOMOKMÉGYEN, két
generációnak is alkal-
mas családi ház teher-
mentesen eladó vagy
bármilyen lehetőséggel
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,
fürdőszobás kis ház el-
adó. Érd: 70/4595461.

SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingat-

lanközvetítő Iroda Kalo-

csán a Városház utcá-
ban. Látó Endre Ingat-
lanvagyon-értékelő és
közvetítő. Tel.:
0630/209-1027. Várjuk
kedves ügyfeleinket!

Gyógyászati és Masszázs
központ Uszoda!  Nyit-
va tartás: minden nap
8:00-19:30, kedd: zárva.
Bővebb információ és
bejelentkezés a
0620/562-2060 telefon-
számon,

VEGYES
Veterán Pannónia motorke-

rékpár, egyező váz és
motorszámmal olcsón
eladó. Ár: 35.000 Ft.
Tel.: 0670/2507-501

UNION riselinező varró-
gép asztallal együtt el-
adó! Ár: 6.000 Ft. Tel.:
0630/3419-121

ÁLLÁS
Könnyű, vegyszeres fizikai

munkára jogosítvánnyal
rendelkező munkatársat
keresünk. Magasban is
dolgozunk. Tel.: 0630/
945-9 684

MUNKA
Kisebb kőműves munkákat

és burkolást vállalok.
Tel.: 0620 /322-8195

Otthon végezhető munka!
CD lemezek csomagolá-
sa stb. Érd: 0690 60-36-
07 (http://audiopress-
hungary.webnode.hu 635
Ft/min, 0620 910 4517

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.

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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Indul a kukorica és a szója aratása
A napraforgó viszonylag jól állta a nyarat

Szeptember 18-án tartot-
ták a kalocsai Fidesz cso-
port tisztújító ülését –
eredménytelenül. Az ülé-
sen a párt választókerüle-
ti elnöke bejelentette: a

következő évek nyugodt
építkező munkájához el-
engedhetetlennek tartja a
csoport feloszlatását, egy-
ben egy új csoport életre
hívását.

Font Sándor az eset kap-
csán sajtóközleményt adott
ki. Ebben arról tájékozta-
tott, hogy a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség Orszá-
gos Választmányának dön-
tése nyomán a pártban or-
szágos tisztújító folyamat
zajlik. A helyi alapszerve-
zetek szeptember 18-ig
kaptak határidőt saját tiszt-
újításuk lebonyolítására.
Erre az ülésre Kalocsán is
ezen a napon került sor.
Font Sándor a pénteki ülé-

sen bejelentette: a csoport
működésképtelensége mi-
att a kalocsai alapszervezet
feloszlatását fogja javasol-
ni az Országos Választ-
mánynak, függetlenül a
tisztújítás eredményétől.
„Ez a bejelentés mintegy
három órán át tartó vitát
váltott ki, amelynek végé-
re az ülés szavazatképte-
lenné vált, így tisztújításra
és kongresszusi küldött
megválasztására nem ke-
rült sor.” – írja a választ-

mányi elnök közleménye.
Az Alapszabály értelmé-
ben a párt tisztújítást határ-
időig végre nem hajtó szer-
vezetei megszűnnek. Ez
történt Kalocsán is, így
egyelőre Fidesz pártszer-
vezet nélkül maradt a vá-
ros. Ám ez csak addig lesz
így, amíg a Fidesz helyi
szervezetének újjáalakítása
meg nem történik – írta
Font Sándor az e témában
kiadott sajtóközleményé-
ben.

Feloszlik a 
kalocsai 
Fidesz csoport



Szeptember 23-án az új sol-
ti vízműtelepen tartották a
kalocsai járás 19 települé-
sén közel 2,15 milliárd fo-
rintból megvalósult, a bará-
kai ivóvíz rendszer és Solt
város ivóvíz ellátásának fej-
lesztését célul tűző projekt
zárórendezvényét a Kalo-
csa környéki Ivóvízminő-
ség-javító Társulásban
résztvevő települések pol-
gármestereinek részvételé-
vel. A KEOP-1.3.0/09-11-
2011-0022 számú, „Kalocsa
környéki Ivóvízminőség Ja-
vító Projekt” keretében
megvalósult beruházással
javult az érintett települé-
sek ellátásbiztonsága, és la-
kóik immár a jelenleg leg-
korszerűbb technológia al-
kalmazásával juthatnak
egészséges ivóvízhez.
Kalmár Pál, Solt város pol-

gármestere a rendezvény ház-
igazdájaként köszöntötte Ko-
vács Ernő kormánymegbí-
zottat, a megjelent polgár-
mestereket, valamint a terve-
zésben, kivitelezésben részt-
vevő vállalkozások képvise-
lőit. A projektzáró rendezvé-
nyen városunkat dr. Bálint Jó-
zsef polgármester képviselte.
Kalmár Pál köszöntőjében rá-
mutatott: a megvalósításához
a járás valamennyi települé-
sének aktív közreműködésére

szükség volt. Példaértékű be-
ruházás valósult meg, hiszen
a barákai ivóvíz rendszer és
Solt város vízellátásának fej-
lesztésével a technológiai és
technikai fejlesztés következ-
tében az elkövetkezendő évti-
zedekre megoldódik az
egészséges ivóvízellátás a ka-
locsai járásban.
A összesen nettó 2 milliárd
145 millió 945 ezer forintból
megvalósult beruházás 2012
májusában indult, ekkor ke-

rült sor a támogatási szerző-
dés aláírására. A 19 település
közös projektjét az EU 1 mil-
liárd 673 millió 441 ezer fo-
rinttal támogatta, ami mellé a
Belügyminisztérium önerő
alapja is nyújtott 472,5 millió
forint támogatást. 
Az engedélyeztetés zöme
2014 nyarán lezárult. A
megvalósításban a Duna
Aszfalt Kft. és az Aquapro-
fit Zrt. konzorciumban vál-
lalt szerepet.
A projekt gerince a Géderla-
kot, Ordast és Dunapatajt
összekötő, az ellátórendszer-
be Hartát és Dunatetétlent is
bekapcsoló, 32 kilométer
hosszú távvezeték. Általa az
utóbbi két településen az EU
kötelezettségeink miatt el-
odázhatatlan ivóvízminőség-
javítás is megoldódik egyút-
tal. A rendszer működtetésé-

hez Dunatetétlenen egy
nyomásfokozó állomást is
építettek.
Solton egy új, óránként 80
köbméter teljesítményű víz-
tisztító is létesült a vízminő-
ség javítása végett, és 2,5 ki-
lométer hosszú távvezeték a
városon belüli és épült. A pro-
jektben résztvevő települések
mindegyikén tűzcsap- és to-
lózár csere, bekötővezeték-
csere is történt. Dunatetétlen
és Harta között tizenegy kilo-
méter hosszú, Harta és Duna-
pataj között pedig 6 kilomé-
teres távvezeték épült. 
A projektben Kalocsa is részt
vett: itt a Tomori utca, Dam-
janich utca, Alkony utca,
Gárdonyi utca, Csokonai
utca, Dózsa György ivóvíz-
vezetékének a megújítása va-
lósulhatott meg a projekt ke-
retében.
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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.
Okt. 01-04.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idõ alatt:
0678/462-232
Okt. 05-11.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti idõ alatt:
0678/465-200, 0630/973-3992
Okt. 12-18.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa,
Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti idõ alatt:
0678/462-232

FOGORVOS
Okt. 03-04. 09:00-12:00: Dr. Juhász Katalin Tel.:
0678/465-254
Okt. 10-11. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária Tel.:
0678/466-226
Okt. 17-18. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló
Tel.: 0678/462-534
Okt. 23-24-25. 09:00-12:00: Dr. Rudnay Éva Tel.:
0678/461-906

VÉRADÓNAPOK
Október 05.12:00-14:00: Budamobil, Kalocsa,
Homokgyõr 33.
Október 12. 09:00-12:00: Piaccsarnok, Dunap-
ataj, Ordasi u.9.
Október 19. 09:00-11:00: Mûvelõdési ház,
Homokmégy, Kossuth u. 13.

ÁLLATORVOS
Okt. 04-05.: Dr.Kunvári Zoltán, Miske, Fõ u. 15.
Tel.: 0670/310-9675
Okt. 10-11.: Dr. Török Lajos Kalocsa, Budai
Nagy A. u. 25. Tel.: 0630/943-4005,78/461-582
Okt. 23-24-25.: Dr. Szakál Szabolcs, Kalocsa,
Nagy Jenõ u. 22.Tel.: 0630/3380976

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 fõ pultos
- 3 fõ segéd-
munkás
- 1 fõ fuvarszervezõ
- 1 fõ nemzetközi
tehergépkocsi-
vezetõ
- 3 fõ hentes
- 3 fõ húsipari
segédmunkás
- 2 fõ bolti eladó
- 1 fõ kártevõirtó
- 6 fõ gépi varró
- 1 fõ takarító
- 2 fõ kõmûves
- 1 fõ terápiás
segítõ
- 2 fõ értékesítõ
- 1 fõ gépbeállító
lakatos

Hajós:
- 1 fõ karosszéria
lakatos 
- 5 fõ hegesztõ
- 5 fõ lakatosipari
segédmunkás
- 1 fõ alkatrész-
értékesítõ
- 1 fõ autószerelõ
Solt:
- 10 fõ betanított
varrómunkás
- 1 fõ útépítési
mûvezetõ
- 1 fõ pék
- 1 fõ sütõipari
segédmunkás

- 1 fõ ács-állványo -
zó

Fajsz:
- 1 fõ élelmiszer
csomagoló
- 1 fõ szárítóüzem
gépkezelõ
- 5 fõ betanított
gépkezelõ

Császártöltés:
- 2 fõ tehergépkoc-
si-vezetõ
Dusnok:
- 1 fõ nõi-ruha sz-
abó
- 2 fõ nõi-ruha
készítõ

Foktõ:
- 4 fõ épület-
takarító
Harta:
- 1 fõ számítógép
karbantartó és sz-
ervizes

A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148
A Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
www.munka.hu
weboldalon tájéko-
zódhatnak. Tel.:
0678/462-148

ÁLLÁSAJÁNLATOK

KÖZÉRDEKŰ

Befejeződött a Kalocsa környéki
Ivóvízminőség-javító Projekt



A bajnoki nyitányon, Me-
cseknádasdon fájó egygólos
vereséget szenvedő Kalo-
csai KC NB II-es férfi csa-
pata szeptember 26-án,
szombaton a hozzá látoga-
tó Siklós KC ellenében kár-
pótolta önmagát és szurko-
lótáborát, amikor kiütéses
16 gólos vereséget mért ba-
ranyai ellenfelére. A talál-
kozó egyben már a szep-
tember 30-i, szerdai Ma-
gyar Kupa főpróbája
volt, amikor az NBI/B-s
Békés-Drén Kézilabda
Club rohamosztaga érke-

zik majd hozzánk.
Azt már előre tudni lehetett,
hogy egy sok sebből vérző, a
visszalépés gondolatával is
foglalkozó, tartalékos Siklós
gárdáját fogadjuk. Azonban
ez mit sem változtatott csapa-
tunk hozzáállásán, hiszen
köztudott, hogy Kolics edző
alapelve, hogy minden üt-
közetet komolyan kell ven-
ni, sőt azzal tiszteljük meg a
mindenkori vetélytársat, hogy
maximális odaadással kézi-
labdázunk az ilyen jellegű
mérkőzéseken is.
Aztán, mint a 60 perc során

kiderült, ezt az elvárást tel-
jesítette is a csapat, hiszen
minden pályára lépő játéko-
sunk góllal tisztelte meg az
ellenfelet, ráadásul az ifiből
ezúttal debütált Schmidt
Raul és Ványai Ádám is gó-
lokat szerzett.
Az előre megbeszéltek sze-
rint a KKC már a szerdai
kupatalálkozóra hangoló-

dott – a Békés elleni támadó-
taktikát gyakorolta, védeke-
zésben pedig az átlövési kí-
sérletek blokkolását, a haté-
kony átlövőjáték megakadá-
lyozását.
A félidőre már nyolcat tet-
tek közé Szvétek Balázsék
(20–12), a második játékrész-
ben pedig még inkább ki-
domborodott, hogy a Kalo-

csa más dimenzióban kézi-
labdázik a baranyai alakulat-
nál. A fiúk gyakran ragadtat-
ták tapsra fegyelmezett, ter-
vezett, kreatív támadójáté-
kukkal a publikumot, de az
összecsapás során 12 gólt
szereztünk lerohanásból is. A
kiváló átlövő százalék remek
beálló játékkal is párosult, de
a szélről is hatékonyan veszé-
lyeztetett a Kolics-könnyűlo-
vasság.

Kalocsai KC – 
MK Pelikán-Siklós KC 

42–26 (20–12)
150 néző, vezette: Daru P.,
Fődi R.
Kalocsa: Lakatos Á. – Tóth
L. 5, Katona B. 6, Virág R. 7,
Balla G. 3, Szvétek B. 11,
Romsics L. 1. Csere: Kana-
las N. 3, Tóth B. 2, Óvári D.
(k.), Schmidt R. 2, Baksa R.
1, Ványai Á. 1, Perity R. (k.).
Edző: Kolics János.
Hétméteresek: 6/3, illetve
3/3. Kiállítások: 2, illetve 2
perc.
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Sikeres 
főpróbát 
tartottak

KÉZILABDA

A múlt hét folyamán nagy
munkán estek túl a Főszé-
kesegyház újjáépítői: elké-
szült az altemplom födém-
lemeze. Közben nagy elán-
nal dolgoznak a régészeti
föltárásokon kint és bent
egyaránt, míg a földből elő-
került kövek telelőhelyre
készülődnek, a harangok
pedig a Szentháromságtér-
re költöztek.
A födém-, illetve aljzatlemez

elkészülte mérföldkő az épü-
let helyreállításának meneté-
ben, nemcsak azért, mert igen
lényeges és nagy szerkezeti
elem kivitelezése történt meg
általa, hanem azért is, mert
mostantól a leendő altemp-
lom és a barokk templombel-
ső munkálatai külön életet él-
nek. A mintegy három hétig
tartó kötési idő után a beton-

lemez száradásához két-há-
rom hónapra is szükség lesz,
ám az után végső formájában
előáll az egykor mindnyájunk
által ismert járószint alsó, te-
herhordó rétege, és megkez-
dődhet a templombelső bur-
kolatainak elkészítése és be-
rendezése. A főhajó padló-
szintjével együtt az oldalká-
polnák, a szentély és a kórus
padozatának betonozása is
megtörtént.

Ám a vasbeton lemez alatt,
ahol azelőtt csak a föld és az
általa őrzött sok titok volt,
most a Szent István korabeli
épületmaradványokat, feltárt
sírhelyeket és más régészeti
érdekességeket majdan be-
mutató altemplom épül,
amelynek munkálatai párhu-
zamosan folynak tovább. A
Szentháromság-téri ásatások-

kal egyidejűleg itt is adnak
még feladatot a feltárások. A
régészeti munka nagyon ala-
pos, a teljesség igényével tör-
ténő elvégzésre törekszenek,
hiszen ilyen lehetőség nem
adódik még egyszer a belát-
ható jövőben. Az előkerülő
tárgyak, értékek később a
templommal szemközti egy-
kori paplaknál létesülő új mú-
zeumot, az Astriceumot gaz-
dagítják majd. Ám a mélyben
folyó munkák már nem hát-
ráltatják a templombelső ki-
építésének előrehaladását.

A barokk
templom-
belső

Vörös Márta, a munkálatokat
vezető érseki főépítésznek a
napokban a sajtónak adott
nyilatkozatából kiderült,
hogy az újjáépítés során a ba-
rokk templombelsőnek nem
a legutóbbi állapotát tekintik
mintának, amely 1971-ben
jött létre, amikor a szembe-
miséző oltárt helyezték el.
Ekkor alakult ki a több lép-
csőfokkal megközelíthető
szentély, amelyre statikai
okokból volt szükség: így
tudták elérni, hogy a nehéz
márványtömbből készült ol-
tárt a kripta födémje elbírja.
Most az eredeti padlószintet
állítják vissza. Ez a főhajó
esetében a korábbról általunk
is ismert „padlószint”. A
szentély esetében ennél egy
lépcsőfokkal lesz magasabb a
járószint, és csak a mintegy
száz éve kialakult, baldachi-
nos oltárnál marad meg az
oszlopok között húzódó,
négyfokú lépcső.

Beszédes
kövek

A Szentháromság téren egy
új – ideiglenes – faépület is
áll. Ide hordják be télire az
egykori templomokból fönn-
maradt, most föltárt, megtisz-
togatott kőelemeket. Ezek
részben a Főszékesegyházba,
részben az épülő Astriceum-
ba kerülnek, és lesz közülük
olyan, amely a téren kerül
majd bemutatásra a nagykö-
zönség előtt. Az Asticeum
jövő év június 1-jén nyílik
meg – tájékoztatott Vörös
Márta, hozzátéve, hogy a Fő-
székesegyházat, illetve annak
barokk szintjét liturgikus cé-
lokra minél előbb szeretnék
átadni.

Költöző 
harangok

Sokan megcsodálták azt a ha-
talmas, hórihorgas zsiráfra
emlékeztető darut, amely

múlt hét csütörtökön és pén-
teken sürgölődött a Nagy-
templom két tornya körül.
Előbb az északi toronyból
emelték ki a Szentháromság
névre keresztelt, 2,8 tonnás
érseki nagyharangot csütör-
tök délelőtt. Ezzel kezdetét
vette a négy éve néma haran-
gok költöztetése. Erre azért
van szükség, mert a harang-
székek és a födémgerendák is
elöregedtek, sérültek, ezért
cseréjük vált szükségessé. A
tönkrement, nem megfelelő
állagú és állékonyságú szer-
kezetek helyett a következő
hónapokban újak készülnek.
A harangok egyébként nem
eredeti felállásban kapnak
majd helyet a tornyokban –
amint Vörös Márta tájékozta-
tott. A mérnöknő elmondása
szerint a munkafolyamatok
ütemezésének figyelembevé-
telével szinte bizonyosra ve-
szi, hogy először csak egy to-
rony harangjai szólalhatnak
meg, és ez a torony nagy va-
lószínűséggel az északi lesz,
ám az érseki főmérnök remé-
nyei szerint húsvétra már
mind együtt zúghat majd.

Újabb nagy lépés a
Nagytemplomnál
A kövek meg harangok a téren gyülekeznek



A még győzelem nélkül
szerénykedő, egykoron
szebb napokat is megélt
Soltvadkert gárdáját fo-
gadta a lendületbe jött
Kalocsa a szeptember
27-i, hetedik játéknapon,
ahol esélyeshez illő ma-
gabiztos játékkal fektet-
te két vállra ellenfelét a
Márton-legénység.
Ha az ezt megelőző vasár-
napon, Kecskeméten 1–0-
s kalocsai vezetésnél fél-
beszakadt mérkőzés há-
rom bajnoki pontját is a
javunkra ítéli majd a szö-
vetség, akkor elmondhat-
juk, hogy a borvárosi ar-
mada ellen aratott újabb

nagyszerű diadalunk im-
már a negyedik volt zsi-
nórban az idei szezon-
ban. Így, a mieink a dobo-
gó harmadik fokát birto-
kolhatják majd, ami min-
denképpen dicséretes tel-
jesítmény.
De lássuk a Vadkert elle-
ni derbi rövid esemény-
sorát!
19.p.: Kohány Gábor
szokásosan elegáns csele-
ivel ültette be a vendég
védőket és a kapu torká-
ból a sarokba helyezte a
labdát (1–0).
45.p.: A lehető legjobbkor
szerzett Kollár Máté gólt,
amikor egy kipattanót be-

mért a hosszú sarokba, így
idegnyugtató előnnyel vo-
nulhattak a fiúk a jól meg-
érdemelt pihenőre (2–0). 
63.p.: Vuits Viktor alap-
vonal közeli élesen belőtt
labdája egy vadkerti vé-
dőről pattant a ketrecbe
(3–0).
66.p.: Vuits már duplá-
zott. „Balkötőben” kilé-
pett védője mellől, és oko-

san a rövidbe „szúrta” a
pettyest, amivel végleg
megroggyasztotta a Vad-
kert társulatát (4–0).
73.p.: Tasnádi megszerez-
te csapata becsületgólját
(4–1), ám ez csupán gyó-
gyír volt csak a vendégek-
nek.
MESTERMÉRLEG:
Márton Zsolt: – Az egész
meccset végig kézben tar-

tottuk és végig mi irányí-
tottunk, szép támadásokat
vezettünk, miközben négy
gólt is szereztünk. Gratu-
lálok a srácoknak az újabb
három pont begyűjtésé-
hez.
Folytatás október 3-án,
szombaton Kiskunhala-
son, ahol a fonalat reme-
kül elkapó Kalocsa ismét
győzelmi eséllyel léphet
majd pályára.

KFC – Soltvadkert 
4–1 (2–0)

200 néző, vezette: 
Wittmann J.
Kalocsa: Péter Cs. – Pintér,
Nasz, Szalontai (Csikós),
Jánosi – Vuits V.,  Kohány
B., Kollár (Facskó), Dos-
tyicza (Kun-Szabó) – Kár-
pi (Farkas), Kohány G.
Edző: Márton Zsolt.
Ifjúsági eredmény: 2–0 a
KFC javára. Gólszerzők:
Botykai L., Katus R.

Négy győzelem 
zsinórban

Kalocsai FC – Soltvadkerti TE 4–1
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A Magyar Gasztronómiai
Egyesült az érsekcsanádi
Rév csárdában tartotta
meg idei fűszerpaprika-
tesztjét még augusztusban,
amely a bátyai Szabó Péter
sikerét hozta. A megméret-
tetésen a Rubin Szegedi
Paprikafeldolgozó Kft. ere-
detvédett paprikája diadal-
maskodott, de a szintén
rangot adó második hellyel
egy kis bátyai családi birto-
kon termelt paprika terme-
lője büszkélkedhet.
A bátyai paprika egyébként
azáltal is kiemelkedett a me-
zőnyből, hogy a legjobb pap-
rikákból főzött négy halászlé
közül a Szabó Péterével ké-
szült étel bizonyult a legízle-
tesebbnek.
A Magyar Gasztronómiai
Egyesület 2015-ös érsekcsa-
nádi fűszerpaprika-tesztjén
kizárólag csípősségmentes,

anonim őrleményeket kóstol-
tak, így az élelmiszer-mérnö-
kök, paprikakutatók és gaszt-
ronómiai szakemberek alkot-
ta zsűri tagjai nem tudhatták,
éppen kinek a paprikáját kós-
tolják.
A zsűri 19 mintát rangsorolt,
közülük kettő a Kalocsai Fű-
szerpaprika Zrt. paprikája
volt. Egy eredetvédett kalo-
csai paprika, valamint egy
nem eredetvédett, spanyol és
magyar alapanyagból készült
termék került az értékelt áruk
közé, és mindkettő a mezőny
gyengébb felében szerepelt.
A teljes igazsághoz tartozik,
hogy hazánk fűszerpaprika-
piacának közel kétharmad ré-
sze a Szegedi Fűszerpaprika
Zrt., Kalocsai Fűszerpaprika
Zrt. és a Házi Piros Paprika
Kft. alkotta, egyetlen cégcso-
port kezében van. E cégcso-
port termékei közül négyet, a

Kalocsáról származó két
minta mellett további két sze-
gedit is teszteltek. Egy ere-
detvédett és egy nem eredet-
védett (bulgár alapanyagot is
tartalmazó) szegedi csemege
paprika került még az ítészek
asztalára, és a négy minta kö-
zül csak a szegedi csemege
paprika kapott közepes érté-
kelést, a többit a tabella alsó
felébe sorolták a bírálók.

A zsűri indokolásával egybe-
kötött sorrend a következő:

1. Rubin Szegedi Paprikafel-
dolgozó Kft. – Szegedi pap-
rika OEM (oltalom alatt álló
eredetmegjelölés)

2. Szabó Péter (Bátya)
A terméket  a Fűszerész cég
forgalmazza. A birtok vezető-
je, Szabó Péter Angliában
volt telekommunikációs me-
nedzser, onnan hazatérve vet-
te át a gazdaságot. Egy kis fá-
radtságot, fakóbb színt is mu-
tatta a paprika, régebbi őrlés
lehet, és a kelleténél több ke-
sernyésséget észleltek a tesz-
telők, de alapvetően kerek,
telt ízű, a klasszikus sütőtökös
ízjegyeket szépen mutató té-
telnek bizonyult.

3. Kiss család (Bezdán)

Holtversenyben
4. Mohai Tibor (Érsekcsanád)

4. Rubin Szeged Paprikafel-
dolgozó Kft. - Szegedi Papri-
ka OEM, bio

4. Lacikonyha Magyarország
Kft. (Békéscsaba) 

7. Szegedi István (Jánoshal-
ma) 

Holtversenyben
8. Kovács Zoltán (Érsekcsa-

nád)

8. Szegedi Paprika Zrt. – Cse-
mege őrölt paprika 

A mezőny második 
felében végzett:
Kalocsai Fűszerpaprika Zrt. –
Kalocsai OEM paprika
Krasnyánszky János (Jászbe-
rény)
Márton Miklós (Szentes)
Hódi Imréné (Szeged)
Chili Trade Kft. (Bátya)
Szegedi Paprika Zrt. – Szege-
di paprika OEM
Kotányi Szegedi paprika

Bátyai kistermelő sikere
a Fűszerpaprika-teszten 

Fotó: KFC Facebook
a Szent István Kir. út 55. szám alatti

80 nm-es, üzlethelyiség KIADÓ! 
Tel.: 0630/9451-178 

KIADÓ ÜZLET
KALOCSÁN
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Szeptember 22-én koradélután ha-
lálos autóbaleset történt az 51-es fő-
úton Dusnok közelében. Egy sze-
mélygépkocsi fának csapódott, és
az ütközés következtében a jármű-
vet vezető fiatal férfi a helyszínen
életét vesztette.
Az 51-es számú főút 138-as kilo-
méterénél tisztázatlan körülmé-
nyek között egy személygépkocsi
fának csapódott. A jármű vezetőjét
a kalocsai hivatásos tűzoltók fe-
szítővágóval szabadították ki,
majd átadták őt a mentőknek, akik
azonban már csak az elhalálozást
tudták megállapítani – derült ki a
rendőrség első tájékoztatásából.
A helyszínelés és műszaki mentés
idejére félpályás útlezárás volt ér-
vényben 13 óra 20 perctől 15 óra 55

percig. Az 51-es főút Szekszárdi híd-
hoz letérő csomópontjának közelében
mindkét irányból lelassult a forgalom.
Később a mentőszolgálat közlemé-
nyéből tudtuk meg, hogy az esethez
mentőhelikoptert is riasztottak. A
helyszín alapján a lehető leggyorsabb
mentőeszköz is szükségesnek látszott,
azonban a helyszínre a rohamkocsi-
val hamarabb kiérkező mentőorvos
csak a halál beálltát tudta megállapí-
tani, ezért a helikopter az adott hely-
színen végül nem szállt le.
A mentőszolgálat közlése szerint a
balesetben egy középkorú férfi lelte
halálát, azonban később megtudtuk,
hogy az áldozat a maga 29 évével in-
kább fiatalembernek mondható. Úgy
tudjuk a szerencsétlenül járt férfi egy
ismert kalocsai étterem szakácsa volt.

Halálos baleset 
Dusnoknál
Mentőhelikoptert is 
riasztottak a 29 éves férfihoz

A megszokott kísérő
programok, kézműves ki-
rakodóvásár, kalocsai
tisztaszoba, paprika utca,
bor- és pálinka utca, vi-
dámpark most is gazda-
gította városunk legna-
gyobb ünnepének, a Pap-

rikafesztiválnak a kínála-
tát már péntek délután
egy órától, két napon át.
A megnyitót, mint eddig
minden alkalommal,
szombat délelőtt tartot-
ták. Emellett bemutató
főzés, kiállítás-megnyitó,

gyermekprogramok sora,
táncbemutatók és konc-
ertek sora gondoskodott
a jó hangulatról az idei
Paprikafesztiválon.
A gyerekeknek az ipar-
cikkpiac helyén szintén
már péntek délután meg-

nyílt vidámparkon kívül a
Garboncás játszórét játé-
kai is szórakoztatták a sé-
tálóutcában, emellett más
csemegék is várták a po-
rontyokat. Pénteken Feke-
te Dávid Vitéz László
című előadása igazi vásá-
ri hangulatot varázsolt. A
szójátékokkal tűzdelt elő-
adás a három részre sza-
kadt Magyarországra rö-
pítette vissza a nagyérde-
műt. Szombaton a Ko-
lompos Együttes koncert-
je szórakoztatta a kicsiket.
Kiállítás és látványfő-
zőcske is szokott kapcso-
lódni a fesztiválhoz, így
volt ez most is. A Város-
háza udvarán Bede Ró-
bert, a Paprika TV séfje
kóstolóval egybekötött fő-
zőbemutatót tartott pénte-
ken, szombaton pedig a
Viski Károly Múzeumban
nyílt időszaki kiállítás a
Szent István Gimnázium
250 éves fönnállásának
emlékére. Az iskola tör-
ténetét bemutató tárlat
egy éven át lesz megte-
kinthető.

Megnyitó a
hagyomá-
nyok jegy-
ében

A szombati nap terményál-
dó ünnepi szentmisével
vette kezdetét, amelyet a
Szent István király temp-
lomban tartottak. A mise
után a hívek a Szent István
Paprikalovagrend és az
Első Magyar Fehérasztal
lovagrend tagjaival és szá-
mos más érdeklődővel
együtt a nagyszínpadhoz
vonultak a közelgő meg-
nyitó ünnepélyre. A meg-
nyitót megelőzően a tisza-
újvárosi Derkovits Majo-
rette Csoport szórakoztatta
a közönséget.
A megnyitón dr. Bálint Jó-
zsef polgármester köszön-
tötte a megjelenteket,
hangsúlyozva a hagyomá-
nyok megőrzésének fon-
tosságát. A továbbiakban a
fesztivál fővédnöke, dr.

Paprikafesztivál
Csak két nap volt, de tömény

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

TÁVFELÜGYELET 
KIVONULÓ SZOLGÁLAT 
RIASZTÓRENDSZEREK

          ÉRD.:
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Aradszki András, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztéri-
um energetikáért felelős ál-
lamtitkára, a KDNP or-
szággyűlési képviselője

mondott ünnepi beszédet,
utána pedig Németh József
mesterszakács megnyitotta
a főzőversenyt. Szintén a
fesztivál hagyományait kö-
vetve, a megnyitó ünne-
pély ágyúval leadott dísz-
lövéssel zárult. Az ünnepi
fegyvert dr. Bálint József
polgármester sütötte el. Ez-
zel hivatalosan is kezdetét
vette a főzőverseny, de a
teljességhez hozzátartozik,
hogy ekkorra már ínycsik-

landó illatok szálltak a té-
ren, hiszen a főzők kora
reggeltől sürgölődtek al-
kalmi konyháikban.
A délután folyamán meg-

választották a fesztivál
urát és úrnőjét, a Paprika-
királyt és –királynőt. A
jelentkező négy pár közül
ezúttal a Borbély István
és Lakatos Gabriella (Ka-
locsai Liszt Ferenc AMI
Gyerökök csoport) alkot-
ta párosra esett a válasz-
tás. A továbbiakban kalo-
csai hagyományőrző- és
néptánccsoportok váltot-
ták egymást a nagyszín-
padon.

Zene, tánc,
dínomdá-
nom

Az idei Paprikafesztivál ze-
nei kínálatát alapvetően a
retró hangulat jellemezte,
de megtalálták a kínáltban
a nekik való csemegét a
gyerekek éppúgy mint a
magyar nóta, vagy a jazz
kedvelői.
Pénteken hat órától előbb a
helyi Country Road együttes
adott koncertet a jellemzően
a 80-as évek slágereiből szü-
letett feldolgozásaival, majd a
Jump Rock Band zenekar
pörgette a hangulatot maga-
sabb fordulatszámra, hogy
végül a Neoton Família az
élén Csepregi Évával a kö-
zönséggel együtt énekelhesse
örökzöld slágereit. Holnap
hajnalig, Santa Maria, Tini
dal, Nyár van, 220 felett, az I
love you, Don Quijote – hogy
csak néhányat soroljunk föl
az egész ország fújt slágerek

közül.
A 70-80-as évek nosztalgiája
egyébként másnap is vissza-
tért, hiszen akkor a korszak
egyik ikonikus rock zenekara
volt a főfogás. Ezen a napon
is programok gazdag sora kö-
vetkezett a megnyitó után. A
nagyszínpadon előbb a szek-
szárdi Muslincák férfikar elő-
adására, majd a Kalocsai Fú-
vószenekari Egyesület kon-
certjére került sor. A jó ebéd-
hez dr. Fehér Eszter daloló
háziorvos jóvoltából szólt a
nóta.
A Collection Light fellépés-
ére sétálóutcában került sor.
Pulya Csaba és barátai jazz
koncertet adtak, a díszvendég

Paks városából pedig a Tűz-
virág Táncegyesület táncosai
érkeztek, hogy előadásukkal
ízelítőt adjanak a szomszédos
atomváros kulturális életéből.
Az esti nagykoncerthez az
alaphangulatot a Late Good-
night együttes föllépése te-
remtette meg. A nézők szá-
mát illetően a péntek este hú-
zósabbnak tűnt, de a Kartha-
go együttes koncertjére is
több mint ezren voltak kíván-
csiak.
Az elefántos csapat koncertje
után a Sangría zenekar húzta
a talpalávalót még éjfélig, de
a bor- és a pálinkautca „nép-
ének” még akkor sem iga-
zán akaródzott hazamenni. 
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16.30 Szerelemszerviz 
Vezeti:  
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Giovanni Boccaccio: Dekameron  
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Az idei Paprikafesztivál
egyik attrakciója a töltött
paprika rekordkísérlet
volt. A hivatalos tény-
szám szerint 2130 db töl-
tött paprikával sikerült
beállítani a rekordot. Mi-
ért pont annyi? Lásd a
folytatásban!
A fesztivál sok más hagyo-
mánya közt az is visszatérő
elem, hogy az egyre rango-
sabb gasztronómiai se-
regszemléhez rekordkísér-
let is kapcsolódik. Az uniós
csatlakozásunk tiszteletére
„Europaprikás” készült,
vagyis szürkemarha pör-
költ, 4200 literes edény-
ben. Később a rekordok so-
rát a legtöbb paprikásgom-
bóc, a leghosszabb papri-
kás kácsi és a legnagyobb
szendvics elkészítésének
rekordja is gazdagította.
A mostani rekordkísérlet-
hez az évszámból indultak
ki, így 2015 paprika meg-
töltését tervezték eredeti-
leg, de Molnár Ferenc,
nyugalmazott kalocsai is-

kolaigazgató kilencvene-
dik születésnapjának tiszte-
letére még kilencvennel
megtoldották ráadásként, a
kitűzött cél tehát 2105 töl-

tött paprika elkészítése
volt. Ezt némi rátartással
kiegészítették, így a terve-
zett helyett végül 2130 da-
rab töltött paprikával állí-

totta be városunk ezt a ne-
mes rekordot.
A rekord beállításánál a
szakács tanuló gyerekek
közreműködtek. A féltucat-

nyi szakács-jelölt tanáraik
és Németh József, a rekord
védnöke és a fesztivál ce-
remóniamestere útmutatá-
sa és felügyelete mellett
töltögette a paprikákat. Jól
neki kellett gyürkőzniük,
hiszen fejenként több mint
350 paprika megtöltése
várt rájuk.

Töltöttpaprika-rekord!

Már másodszor kapcsoló-
dott a Paprikafesztivál
programjához a hagyomá-
nyos Paprikás Ételek Főző-
versenye mellé a Szürke-
marha Pörkölt Főző Ver-
seny is. Az előbbire idén 61,

az utóbbi limitált férőhelye-
ire 40 csapat nevezett be.
Ezzel a főzőcsapatok száma
a százat is túllépte. A papri-
kás ételek vándorserlege
idén Kiskunhalasra, a szür-
kemarha pörkölt főzők fő-
díja Vajdaságba került.
A Paprikás Ételek Főzőverse-
nyét idén 19. alkalommal
rendezték meg. A 61 nevező
csapat valamivel több a tava-
lyinál, de az abszolút rekord-
tól néhánnyal elmarad. Ne
maradt viszont el a megszo-
kottól sem a hangulat, sem a
színvonal.
A versenyzők egyre komo-
lyabban veszik a megméret-
tetést, a szakavatott főzés
mellé egyre inkább figyelnek
a látványosságra, a részletek-
re. A főzőcsapatok a hagyo-
mányok jegyében, többnyire

természetes anyagokkal, ha-
gyomány népi eszközökkel,
népművészeti tárgyakkal dí-
szítették sátraikat, de talál-
koztunk dekorációként tibeti
meditációs hangtállal és só-
tisztító cserépedénnyel is,

hogy csak néhány különleges
példát kiemeljünk. A főző-
verseny hangulatához sokat
hozzátesz, hogy a tüzeléshez
egyre többen használnak fát,
sőt néhányan faszenet is. Ta-
lán a korábbi paprikás kácsi
rekordnak is köszönhetően
több standon kínáltak papari-
kás kácsit, és egyre többen
keresték is azt a fesztivál lá-
togatói közül – hívta föl la-
punk figyelmét Németh Jó-
zsef, a verseny főszervezője,
aki azt is kiemelte, hogy a
csapatok egyre tudatosabban
és egyre nagyobb sikerrel tö-
rekednek arra is, hogy tájegy-
ségük konyhájának hagyo-
mányait, gasztronómiai kul-
túráját minél hitelesebben be-
mutassák.
A főzőversenyen elkészített
ételek receptjeit összegyűjtik

– azokat a versenykiírás sze-
rint kötelező leadni – és abból
receptkönyv is készül. A ta-
valyi felhozatalt bemutató,
igényes kivitelű, színes fo-
tókkal illusztrált receptköny-
vet a fesztivál helyszínén is

be lehetett szerezni.
Németh József másnap reg-
gel a mezőnytől munkareg-
gelivel búcsúzott, ahol érté-
kelte is az előző nap tapaszta-
latait. Összefoglalójában töb-
bek közt elmondta: a másod-

szor megrendezett Szürke-
marha Pörkölt Főző Verse-
nyen 394 kilogramm szürke-
marha húst főztek meg, ami-
ért köszönet illeti László Já-
nost, a Kunság Kft. tulajdo-
nos vezetőjét, aki 50%-os
áron biztosította a húst. A kö-
zönség a kóstolójegyekkel
„szavazott”, ezek alapján né-
hány csapatot ki is emelt a fő-
szervező séfmester. Elmond-
ta: a Duci-Juci töltött káposz-
tája, a Gyuri Hal ABC halé-
telei, valamint a jakabszállási
Kaktusz Team nyárson sütött
kacsája ízlett a legjobban.
Nem lehet szó nélkül elmen-
ni a salgótarjániak palóc grill-
je és a barokk ruhába öltözött
Haspárti Team ételsora mel-
lett sem. A tiszaújvárosi Spar-
hert ördögei látványosan be-
rendezett spájzzal és konyhá-
val mutatták meg magukat,
és kitűnő komplett ételsort
készítettek. Idén Paks város
volt a díszvendég, a Duna
jobb partjáról érkezett vendé-
geink nemcsak a kulturális
műsorokban, hanem a gaszt-
ronómiában is helyt álltak –
mondta Németh József.

Eredmények

A zsűrizés hálátlan feladatát a
Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség, az Első Ma-
gyar Fehérasztal Lovagrend,
valamint a Szabadtűzi Lo-
vagrend közösen látta el, és
az utóbbiak adták a Szürke-
marha Pörköltfőző Verseny
bíráit is. Döntésük nyomán a

Paprikás Ételek Főzőverse-
nye fődíja, a vándorserleg,
valamint a hozzá tartozó
egyéb győzelmi jelvényeket,
a porcelánkoronát, jogart és
országalmát – a kiskunhalasi
Tiszti Klub Matécsa Étterem
csapata nyerte. Az Ínyesmes-
ter Legmagasabb Szakmai
Elismerést idén a fertődi
Ínyencek csapata vívta ki. A
Gasztro-kard ebben az évben
a Vajdaságból érkezett Má-
tyás Király Lovagi Csapathoz
került. Rubindiplomát kapott
a kalocsai Szent István Lo-
vagrend csapata, valamint a
Bátyai Fokhagymás Egyesü-
let részéről Maros Attila.
A Szürkemarha Pörkölt Főző
Versenyen korlátozott volt a
nevezők száma, tekintettel a
rendelkezésre álló alapanyag
mennyiségére. Itt a fődíj, egy
szürkemarha szarvából ké-
szült rézveretes kürt a Csíki
Panoráma Étterem csapatá-
hoz került, mellé a „szürke-
marha pörkölt főző mester”
címet is bezsebelhették.
Emellett 5 arany, 5 ezüst, és 5
bronz oklevelet is kiosztottak
a legjobbnak ítélt pörköltek
készítőinek.
Ifjúsági kategóriában Arany
Bogrács-díjat kapott az Egri
Séfjelöltek, Ezüst Bogrács
Díjat vihetett haza a kalocsai
Kossuth Zsuzsanna Kereske-
delmi és Vendéglátó Iskola és
a szegedi Krúdy Kereskedel-
mi és Vendéglátó Iskola csa-
pata. Mindkét megmérettetés
minden résztvevője egy-egy
oklevéllel is gazdagodott a
nap emlékére.

Több mint száz 
főzőcsapat 
nevezett         
Két főzőverseny a fesztivál programján

Sok humorral, poénokkal
tűzdelt, valóságos show
műsornak adott helyet a
Paprikafesztivál pénteki
nyitónapján a Városháza
udvara, ahol a TV Papri-
ka séfje, a másnapi főző-
verseny zsűrijének oszlo-
pos tagja tartott ételkós-
tolóval egybekötött be-
mutató főzést délután
ötórai kezdettel.
Az ott fölállított sátorban
még pótszékeket is el kel-
lett helyezni, akkora érdek-
lődés mutatkozott: Bede
Róbert mintegy 150 fő
előtt mutatta be a paprika
fölhasználásának változa-
tos módjait.
A látványos főzőshow-hoz

ételkóstoló is kapcsolódott.
A paprikás kiflire helyezett
paprikás libamáj-fantázia
és a különleges mártással

kínált bélszínszeletek elké-
szítési módját is ismertet-
ték, így az ellesett kony-
hatrükkök mellé a bemuta-

tott ételek receptjeit is föl-
jegyezhették az érdeklő-
dők.
A rendkívül szórakoztató,

mintegy másfél órás pro-
dukció során Bede Róbert-
nek a Kalocsán jól ismert
Németh József Venesz-dí-
jas mesterszakács volt a
társa, aki az alkalmat arra
is fölhasználta, hogy a
másnapi főzőversenynek
csináljon egy kis hírverést.

Paprikával változatosan
Bede Robi főzőbemutatója a Városháza udvarán


