
Kalocsai
KÖZÉLET
KULTÚRA
SPORT  

Hirdetésfelvétel:         06 30/288 5054          info@kalocsaiujsag.hu

7. ÉVFOLYAM  | 8.  SZÁM  | 2021. SZEPTEMBER   09.

ujsag

7. oldal >>>

Legalább egy heti csúszásban vannak a katolikus óvoda előtti munkálatokkal – tájékoztatott Vörös Márta, fő-
egyházmegyei főépítész. Az eredeti ütemtervhez képest leginkább a közműszolgáltató cégek miatt vannak ké-
sésben a Szentháromság téren, a Szentháromság és az Asztrik tér között a katolikus óvoda előtti területen át-
vezető szakaszon zajló térfelújítási munkálatokkal – derült ki a tér átalakítását vezető munkálatokat irányító,
Vörös Márta nyilatkozatából. Ennek következtében az előzetesen ismertetett, szeptember 10-ei befejezési ha-
táridő is legalább egy héttel biztosan meghosszabbodik. Továbbiak: a 9. oldalon! >>>

Csúszásban
a főtéri munkálatok
Új víznyomócső fektetése nehezíti a munkát

Szokatlan időben díjeső
a sportolóknak
A februárban elmaradt sportbál helyett a múlt heti 
ünnepélyen adták át a város sportelismeréseit 
Az átadó ünnepélyről szóló tudósításunk és a díjazottak listája a 4-5. oldalon!



INGATLAN

KALOCSÁN, A SÉTÁLÓ
UTCÁBAN, ÜZLETHE-
LYISÉG KIADÓ VAGY
ELADÓ! Tel.: 06 70 330
8194

Kalocsa belvárosában
110m2-es családi ház el-
adó. Érd: 06 30/239 5074,
06 30/588 5223

Kalocsán a Gém utcában 2.
emeleti egy szobás garzon-
lakás eladó. Tel.: 06-
20/331-0298

Kalocsán a Széchenyi úton 2.
szobás erkélyes lakás EL-
ADÓ csere is érdekel Tele-
fon:205954449

Kalocsa közkedvelt kertváro-
si részén eladó egy felújí-
tott 134 m2-es kertes ház.
Érdeklődni lehet: 06 30
9037312

INGATLAN VIDÉK
Eladó Miskén felújítandó

2szobás családi ház. Irá-
nyár: 2800000Ft. Tel:06-
78/522-197

KIADÓ

Kalocsán 3 szobás bútorozott
lakás szeptember 1-től a
Pennyvel szemben hosszú-
távra kiadó!  Tel: 20/44-
27-535 

Kalocsán, a Széchenyi úton
54 m2 -es lakás kiadó, bú-
torozva, október 1 től. Ma-
gyarországi munkahellyel,
két főnek. Ár: 55000 Ft-
/hó. Tel: 06 70/5938776

Sürgősen kiadó garázst bérel-
nék a Paksi közi lakótele-
pen! (1 alkalmas) Tel:. 06-
70/205 16 72

SZOLGÁLTATÁS

KalocsaIngatlan.hu. Ingat-
lanközvetítő Iroda Kalo-
csán a Városház utcában.
Keresek eladó vagy kiadó
ingatlanokat ügyfeleink-
nek! Látó Endre Ingatlan-
vagyon-értékelő és közve-
títő. Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves ügyfelein-
ket!

Televízió javítás, Kalocsán és

vonzáskörzetében. Tel.: 06
20 939 0373

VEGYES

Bakelit lemezek, egy meden-
cés mosogató, forgószék,
demizsonok, aluputtony,
kisállat ketrec, JuliusK9
kutyahám, új szabvány
méretű fenyő beltéri ajtó
tokkal. Tel:+36707738325

Vásárolok dunnákat, párná-
kat 27.800 Ft/kg-ig, régi
hagyatékot és szarvas
agancsot. Tel: 06-20/479-
5287

Malacok eladók.   Tel: 06-
20/591-4581

Malacok eladók.  Tel: 06-
70/364-9079

Hízók és malacok eladók Ka-
locsán Tel.: 0620/381-
8845

Vásárolnák régi dunyhákat,
párnákat, hagyatékból
megmaradt tollakat, antik
és paraszt bútorokat, népvi-
seleti ruhákat!  Tel:.
20/554-58-78

Eladó: Benzines fűnyíró, női
kerékpár és egy jó állapotú
mikrohullámú sütő! Tel:.
06208016754

Íróasztal, sátor, samsung tv
házimozival, kazetták áll-
vánnyal, monitor és klavia-
túra és asztal, ruhanemük
ágyneműk cipők 500-tól
megegyezés szerint. Búto-

rok szőnyegeket, falikarok,
csillár állólámpa!
0630/266-81-33

Költözés miatt eladó szekré-
nyek, dohányzóasztal, ét-
kezőasztalok 2 ülőkével,
rekamié 2 fotellel, fali pol-
cok! Érd: 06702051672

Barnak buklé bútorszövet és
hintaszék eladó! Tel:
20/456-1020

Eladó! 2 db gázpalack reduk-
torral, 1 db piaci mérleg, 3
db demizson, 2 db zsíros-
bödön, 1 db zománcos vö-
dör, 2 db gépkocsiemelő, 1
db háti permetező, 1 db
asztali ventilátor. Tel.:
0630 8626856

Kis súlyú hízó eladó Kalo-
csán Tel.: 0620/381-8845

Költözés miatt eladó szekré-
nyek, dohányzóasztal, ét-
kezőasztalok 2 ülőkével,
rekamié 2 fotellel, fali pol-
cok! Érd: 06702051672

5 db minőségi birkabőr eladó
2.500 Ft/db. Tel.: 06 30
3989147 

Dunapatajon eladó 200kg-os
mázsa súlyokkal, centrifu-
ga, SIESTA gázkályha. Ér-
deklődni: Szakács István
0620/391 87 94

Eladó! I. osztályú mák eladó,
kilós vagy félkilós kiszere-
lésben. Tel.: 06-30/256-
9856

Egy darab dunyha huzattal. 2
db ágyterítő, 1 db kézi

amerikáner, 1 db kereszt-
vágó fűrész, 4 db kézzel
festett virágcsokor képke-
retben. 06308626856

Szántóföldet bérelnék Kalo-
csa vonzáskörzetében.
Tel: 06309951329

MUNKA

Asztalos munkák, javítások,
egyedi ötletének esztétikus
megvalósítása. Régi búto-
rok, berendezési tárgyak
felújítása. Tel.: 0670 631
1422

Mindennemű kőműves mun-
kát és külső hőszigetelést
vállalok. Tel.: 06
70 290 2244

OKTATÁS

Matekból és fizikából korre-
petálást vállalok általános-
és középiskolásoknak. Ér-
deklődni: 0630751-8926

Többdiplomás, gyakorlott ta-
nár korrepetálást vállal ma-
gyar nyelv és irodalom,
történelem tantárgyakból
általános és középiskolá-
soknak. Középiskolások-
nak érettségire fölkészítést
is!

Érdeklődni lehet: 06 20 322
3500

JÁRMŰ

"Robi"géphez kapa adapter,
járó kerék. kétszárnyas
kapu/190x230 cm/.Komp-
lett aknafedél- kerek/. Hob-
bi kisállat ketrec, Julius K9
kutyahám,.kisméretű ku-
tyaól, új fenyő beltéri ajtó-
lap tokkal/szabvány méret/.
Tel:06707738325

Tetőátrakás - tetőszige-
telés, kéményfelújítás-
köműves munkák és tel-
jeskörű ingatlan felújí-
tás hétvégén is. Ingyenes
felméréssel. Tel.: 06
70/354-7171
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A 100%-os önkormányzati
tulajdonú Kalocsai Innová-
ciós és Közművelődési Köz-
pont Nonprofit Kft. (KIK)
veszi át a Művelődési Köz-
pont és Könyvtár feladata-
it és dolgozóit. A korábban
polgármesteri hatáskörben
meghozott átszervezési lé-
pések utólagos vitájára és
önkormányzati szintű meg-
erősítésére is sor került a
legutóbbi testületi ülés ke-
retében. A vonatkozó ja-
vaslatot elfogadta a testüle-
ti többség. Az átszervezés
kapcsán szóba kerültek a
közművelődés-szervezés
személyi feltételeinek költ-
ségvonzata – magyarán a
különböző jogcímen történt
kifizetések – is.
Október 1-től a KalocsaTV
az ugyancsak 100%-os ön-
kormányzati tulajdonú Va-
gyonhasznosítási és Könyv-
vezető Kft.-hez kerül. A TV-
vel kapcsolatban a polgár-
mester elmondta: ott tovább-
ra is azok dolgoznak, akik
korábban a TV munkatársai
voltak. Akik távoztak, döntő-
en a határozott időre szóló
megbízási szerződésük járt le.
A televízió a vagyonhaszno-
sító Kft-n belül is önálló
szakmai egység, felelős szer-
kesztője régi munkatárs, és
ahogy eddig, a jövőben is
megőrzi közszolgálati, befo-
lyásmentes működését, a Kft.
csupán az adminisztratív hát-
teret biztosítja.
A vita hevében szóba került a
KIK munkatársainak java-
dalmazása is. Korábban Ki-
rály Róbert képviselő egy he-
lyi médiumban, majd egy – a
főtéri, engedély nélküli faki-
vágások kapcsán összehívott,
de inkább előválasztási nagy-
gyűlésként lezajlott – de-
monstráción említette a „di-
vízióvezető” állítólagos 1,2
milliós fizetését, más kifize-
tések mellett. Ezt most Szabó
Balázs hozta föl, így arra vá-
laszolva dr. Filvig Géza el-

mondta, a KIK ügyvezetője
600 ezer forintos, további egy
munkatárs 600 ezer forintos
javadalmazásban részesül, de
nehezményezte, hogy a bérét
összemossák más, ténylege-
sen megvalósult, teljesítési
igazolásokkal ellenjegyzett, a
város pályázatainak megva-
lósításához szükséges szol-
gáltatások fejében kifizeteti
tételekkel, és álhírnek nevez-
te, hogy 1,2 millióért dolgo-
zik valaki, de más, korábbi
kifizetésekről is szólt.
– Azért beszéljünk már a bé-
rekről! Érdekes véletlen: ka-
punk egy közadatigénylést,
mert Király képviselő úr min-
dent kikér 2019. október 14-
étől. Hát, kérem szépen, előt-
te is volt élet Kalocsán, és
voltak foglalkoztatások, vol-
tak kifizetések – mondta. – A
Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója 2019 ja-
nuárjában 874.900 forintot
vett fel, februárban 891.700-

at. Igen, dr. Magóné Tóth
Gyöngyiről beszélek. Márci-
usában 891.700 forintot vett
fel” – közölte Filvig Géza
hozzáfűzve: a korábbi intéz-
ményvezető kilenc jogcímen
vette föl e juttatásokat.

Polgármesteri tájékoztató:
közel 13 milliós bírság a vá-
rosnak, főtéri közlekedés,
Király Róbert sokadik
adatigénylése.
Megbírságolták az önkor-
mányzatot. A polgármester
sajnálatát fejezte ki, hogy dr.
Magóné Tóth Gyöngyi me-
gyei önkormányzati képvise-
lő a Facebook-on próbál han-
gulatot gerjeszteni azzal a
konkrét címzett nélkül köz-
readott „levelével”, amely-
ben azt szellőztette meg még
a nyáron, hogy valamilyen
okból megbírságolták Kalo-
csát. Elmondta: a Kormány-
hivatal valóban megbírságol-
ta a kalocsai önkormányzatot

egy 2017-es pályázat, a Fok-
tői út környékén történt csa-
padékvíz-elvezetési projekt
kapcsán. A pályázatról a
jegyző ismertette a részlete-
ket. Felidézte: egy záportáro-
zóvá történő terület-átminő-
sítési eljárásnak kellett volna
történnie korábban mezőgaz-
dasági területként nyilvántar-
tott területre. A jegyző állás-
pontja szerint ezt elég lett
volna megtenni a beruházás
lezárulása után. Ám a Föld-
hivatal álláspontja szerint a
beruházás megkezdése előtt
meg kellett volna tenni. Mi-
vel az átminősítésre irányuló
kérelmet késedelmesen nyúj-
tották be, 12 millió 872 ezer
880 forint termőföld védelmi
járulék bírsággal sújtotta a
kormányhivatal az önkor-
mányzatot – ismertette a té-
nyeket dr. Kiss Csaba. Az
összeg megfizetésére 24 hó-
napos részletfizetési kedvez-
ményben részesült a város.

A főtéren folyó munkálatok-
ról a polgármester kijelentet-
te: az önkormányzat min-
denben segíti az érsekség
munkáját, hogy a 2021. dec-
ember 31-ei végső határidőt
tudják tartani. A főszékes-
egyház és a Barokk Kávéház
közötti, a Kossuth Lajos
Utca forgalmát a főutcával
összekötő útszakaszról azt
mondta: megvitatták e kér-
dést szakemberekkel is, és
Kalocsa jelenlegi úthálózata
nem teszi lehetővé, hogy az
útszakaszt lezárják, ezért,
ahogy korábban is, kétirá-
nyú járműforgalom lesz,
sebesség- és súlykorlátozás
mellett.
A polgármester Király Ró-
bertnek a TEIT-tel kapcsola-
tos adatkikéréséról is tájé-
koztatott. A TEIT gazdálko-
dását kezelő kalocsai pénz-
ügyi osztály vezetőjének
kalkulációja szerint a 363 té-
tel kigyűjtése egy kolléga
négy munkanapját veszi
igénybe. Törvényi lehetőség
van ezért pénzügyi ellentéte-
lezést kérni, sőt bizonyos
összeghatár fölött ettől nem
is lehet eltekinteni. Jelen
esetben a törvényben meg-
határozottan 18 ezer forintot
kell a képviselőnek megtérí-
tenie.

Régen hallottunk ilyen
szép muzsikaszót a kalo-
csai Érsekkertben! Au-
gusztus 20-án és 21-én, a
XIII. Szent István Napok
ünnepségsorozat része-
ként, a Kalocsa és Térsé-
ge Turisztikai Nonprofit
Kft. (TDM) iroda szerve-
zésében, a Kultúrpart
Egyesület által tömörített
művészeti közösség köz-
reműködésével a Kárpát-
medence számos tájegy-
ségének és több nemzeti-
ségének zenei hagyatéká-
ból kaphattak ízelítőt,
akik kilátattak a szabad-
téri színpadhoz augusz-
tus 20-21-én, Sőt, a kíná-
latot balkáni és a világ
más részeiről származó
dallamok és ritmusok is
színesítették. Az autenti-
kus népzene mellett vi-
lágzenei produkciók is
helyet kaptak az idén elő-
ször megrendezett mini-
fesztivál palettáján.
Kalocsát mindig is a folk-

lór egyik hazai központja-
ként tartották számon, az
utóbbi években különböző
okokból mégis híján vol-
tunk a népzenei rendezvé-
nyeknek. Most igazán
színvonalas kárpótlást ho-
zott városunk népművé-
szet-kedvelő közönségé-
nek ez a hagyományterem-
tő szándékkal életre hívott

minifesztivál. A gyerekek-
nek pedig ugrálóvárral,
népi fajátékokkal, külön-
böző kézműves és „Kere-
kítő babafoglalkozással”
kedveskedtek a szervezők.
A nyitószám a Kalocsai
Fiúk fellépése volt, akik az
autentikus cigány népzené-
ből adtak ízelítőt. A Roma-

ni voja roadshow-n megis-
mert felállásuktól némileg
eltérően, szintén trió for-
mációban, de a ritmusszek-
cióban a kannán kívül ez-
úttal a perui cajon (ejtsd:
káhón) is megjelent, a má-

sodik gitár helyett pedig
tambura színesítette a
hangzást. Régi igazság,
hogy ahol cigányok muzsi-
kálnak, ott előbb-utóbb
táncra is perdül valaki, így
Kárpáti Róbert és Sztoj-
ka Mariann jóvoltából a
zene mellé táncbemuta-
tót is kapott a közönség.
A második koncertet a Zsi-

kó Zenekar adta, virtuóz
zenei kísérettel megszólal-
tatva számos szép, magyar
népdalt. Egyúttal népdal-
énekes oldaláról is bemu-
tatkozhatott a kalocsai kö-
zönség előtt Zsikó Zoltán,
a Kalocsai Innovációs
Központ (KIK) vezetője,
és bemutathatta számos el-

ismerésben részesült zene-
karát.
A pénteki záró szám a
Liszt-díjas Herczku Ági és
a Banda fellépése volt,
akik számos tájegység au-
tentikus népzenéjéből tar-
tottak pazar bemutatót.
A szombati nap szintén
fergeteges kínálattal ked-
veskedett a népzene rajon-
góinak, a nézőtéren szép
számmal megjelent nép-
táncosoknak hála, legalább
olyan parádés volt a kö-
zönség.
Szombat délután hat órától
Ágoston Béla és barátai vi-
dám zenei csemegével se-
gítették a ráhangolódást az
est további részére. A szá-
mos hangszeren játszó ze-
nei polihisztor a magyar
népzenét, a gyermekdalo-
kat, a jazz-t, a könnyűzene
különböző válfajaival mes-
terien ötvözte – amint
maga nevezte – lakodal-
mas hip-hop muzsikává.
Másodikként a rendkívül
tehetséges és nagyon fiatal

zenészekből álló Sarjú
Banda húzta a talpalávalót.
Az ifjú zenészek a 2016-os
Fölszállott a páva vetélke-
dőjén ismerték meg egy-
mást, ahol egyéniben ver-
senyeztek, ám a műsor
után olyan jó barátok let-
tek, hogy megalapították
közös zenekarukat. Ráa-
dásként hamisítatlan kalo-
csai muzsikával örvendez-
tették meg a helyi közön-
séget, amit a táncos lábú
nézők a színpad előtt fer-
geteges kalocsai mars
táncbemutatóval, a többiek
vastapssal háltak meg.
Az est utolsó fellépője, a
’90-es évek ismert formá-
ciója, a Kimnowak front-
embere, Novák Péter és az

Etnofon együttes volt.
Rockos hangzású, de folk-
lór motívumokkal teletűz-
delt repertoárjukban nagy-
részt Nagy László versei-
nek feldolgozásait hallhat-
tuk, de elhangzott pár meg-

zenésített Kiss Anna költe-
mény is. Miután a hegedűn
játszó Kuczera Barbara a
Sarjú Banda művészeti ve-
zetője is, nem volt megle-
pő, hogy a fiatalok, vala-
mint Novák Péter és az Et-
nofon közösen is muzsi-
káltak a koncert végéhez
közeledve. A „Tavaszi szél
vizet áraszt” című dal ke-
rek lezárását adta az Ez
Zene minifesztiválnak. A
közismert dalt a közönség
a színpadon fellépő művé-
szekkel együtt énekelte,
majd az egész estés zenei
élményt hosszan tartó vas-
tapssal hálálta meg.
De a keménymag ezzel
még nem elégedett meg! A
színpad mögött gyülekez-
ve a Sarjú Bandát sikerült
rávenniük, hogy ’unplug-
ged’ muzsikálással fejeljék
meg a koncertet, így a hi-
vatalos koncertzárás után a
rendezvény nem hivatalos
táncházzá alakult át, amely
még éjfél után is tartott.
Aki kiszagolta, nem bánta
meg, hiszen önfeledt tánc,

vidámság barátság tette
minden jelenlévő számára
emlékezetessé ezt a csodás
estét az első, de remélhető-
leg nem utolsó Ez Zene!
minifesztivál zárónapján.

Új közművelődési struktúra Kalocsán

ÁLLÁSLEHETŐSÉG - 
CNC MARÓGÉPKEZELŐ

A MARGATA-CNC Kft. kapacitásnövelési célból
azonnali kezdéssel gyakorlott CNC marógépkezelőt ke-
res egyedi és kis szériás gyártási feladatokhoz Kalo-
csán! Bérezés: megegyezés szerint.
Elvárások:
- Fanuc, Heidenhain vezérlő gyakorlati ismerete
- Önálló munkavégzés 3 tengelyes marógépen
- Műszaki rajz értelmezés
Előnyt jelent:- Esztergálásban jártasság, vagy Siemens
vezérlés gyakorlati ismerete esztergán
Amit kínálunk:
- Hosszútávú munkalehetőség, 8 órás munkarend, túl-
óra lehetőség, családias légkör
Tel:. +36-30/558 55 36
Fényképes önéletrajzot a következő e-mail címre vár-
juk:  info@margatacnc.hu

’EZ ZENE’
A minifesztivál magas színvonala
és sikere folytatásért kiált

KIK, vagy KI kereste a legtöbbet a közművelődés-szervezésben?



4 9Kalocsai újságSPORT

Szeptember 5-én, vasár-
nap az idei bajnokság
harmadik fordulójában a
szomszédvár Harta csa-
patát fogadta a Kalocsa,
azt a gárdát, amely alig
egy hónapja még hirde-
tést adott fel, hogy játé-
kosokat toborozzon. Nos,
a 90 perc végére aztán

fricskát mutattak ne-
künk, hiszen 2–0-ra
nyerték a meccset.
A mérkőzés gyászszünettel
indult, a héten elhunyt ko-
rábbi KFC edző, Hayer-
bacher Ferenc emléké-
nek adóztak, aki több
mint öt évadot töltött a
klubnál.

Amitől csak kevesen tar-
tottunk, sajnos bekövetke-
zett: a KFC a második
hazai találkozóján is
vesztesen jött le a pályá-
ról, ráadásul adott gól nél-
kül, lehajtott fejjel kullog-
hattak le a mieink. A mér-
kőzést látva, aggasztó in-
kább az, hogy visszakö-
szönnek a régi hibák: a
helyzetek gyenge kihasz-
nálása, a szinte semmivel

nem magyarázható védel-
mi tehetetlenség, a vezér-
egyéniség egyre nyomasz-
tóbb hiánya. Ezen a va-
sárnapon az is beigazoló-
dott, hogy nemcsak a
szép játék hiányzott –
igaz szerencsénk sem volt
a kapufáinknál –, de bajok
voltak a csapatrészek kö-
zötti összhanggal is. Így ta-
lán már nem is véletlen,
hogy az „ad hoc” jelleggel
összeverbuvált hartai
„Mannschaft” örülhetett a
lefújáskor 2–0-s győzel-
mének, mi pedig a meg-
szerezhető kilenc bajnoki
pontunk helyett csupán há-
romnál tartunk a harmadik

játéknap után.

Kalocsai FC – Harta SE
0–2 (0–1)
200 néző, vezette: Minda
Róbert
Kalocsa: Varga – Rideg,
Knap, Szabó (Matos), Sza-
lánczi – Tóth L., Nagy M.
(Tamás) – Farkas, Kiss
(Romsics), Kerekes – Bol-
dizsár (Rakiás). Edző: Ko-
hány Balázs.
Gólszerző: Tóth Barna (0–
1) a 4., Fekete Tamás (0–
2) az 53. percben.

Tamás Ferenc

KFC: Két hazai vereség
egymás utánNyolcvannégy sportoló

kapott oklevelet, közel öt-
venen kupát, az év leg-
jobbjai pedig díszes serle-
geket vehettek át szep-
tember 3-án, az Érsek-
kert szabadtéri színpa-
dán, amelynek nézőterén
foglalt helyet az a min-
tegy másfélszáz sportoló,
szakvezető és edző, vala-
mint gyerekeiket elkísérő
szülő és hozzátartozó,
akik részt vettek Kalocsa
város sportolóinak díjá-
tadásán.
A járványhelyzet miatt a
hagyományos Sportbált el
kellett halasztani a tél vég-
éről, így az új időpontot
szeptember harmadikára
tűzte ki a városvezetés és
önkormányzatának sport-
bizottsága. Itt adták át
azokat az okleveleket,

kupákat és serlegeket,
amellyel megköszönték
Kalocsa sportolóinak
2020-as gazdag ered-
ménysorát, hiszen ver-
senyzőink ismételten elvit-
ték városunk jó hírét szerte
az országba, de olykor a
határainkon túlra is.
A rendezvényt a díjátadó
háziasszonya, Mike Szil-
via a kalocsai Korona
Rádió sportriportere ve-
zette fel, aki méltatta váro-
sunk sportolóinak 2020-
ban elért eredményeit, a
sport semmihez nem fog-
ható varázsát, amivel min-
tegy megteremtette az ese-
mény ünnepi hangulatát.
A köszönet hangján szólt
az egybegyűltekhez dr.
Filvig Gáza, városunk
polgármestere is, aki
megnyitójában megidézte

az előző év ismételten gaz-
dag kalocsai sportsikereit,
egyben köszönetet mon-
dott sportolóinknak, edző-
iknek és mindazoknak –
külön kiemelve a szülői
hátteret –, akik közös ösz-
szefogással támogatták
Kalocsa város egyesülete-
it, segítve sportolóinkat a
szép eredmények elérésé-

ben. „Legyetek büszkék az
elért sikereitekre, hajrá Ka-
locsa” – fejezte be méltató
köszöntőjét a polgármes-
ter.
Őt Schmidt Rajmund, a
sportbizottság elnöke kö-
vette, aki köszöntőjében
felidézte a pandémia okoz-
ta nehézségeket is, min-
tegy szembe állítva sporto-
lóink ennek ellenére igen
gazdag eseménysorával,

egyben azt is megköszön-
ve, hogy elfogadták a meg-
hívásukat.
Ezt követően – szintén a
hagyományok jegyében –,
közel százötven díjazott-
nak dr. Filvig Géza polgár-
mester és Schmidt Raj-
mund sportbizottsági elnök
adta át az elismeréseket.

Tamás Ferenc

Sportbál helyett érsekkerti díjátadó

Nagy erőkkel dolgoznak a
munkagépek és a szakem-
berek a Nagyboldogasz-
szony Főszékesegyház
mögötti területen, a Kato-
likus Óvodánál. A Szent-
háromság tér e részén is a
közművezetékek teljes
cseréjére van szükség,
hogy az esetleges meghi-
básodások a későbbiek-
ben ne okozzanak problé-
mát.
Vörös Márta a főegyház-
megye főépítésze tájékoz-
tatása szerint a határidő ki-
tolódása érinti a Hunyadi
utcai munkákat is. Ott, va-
lamint a főszékesegyház
mögött olyan vezetéksza-
kaszok kerültek elő, ame-
lyeket cserélni szükséges.
Mindez utólag derült ki,
ami egyfelől többletköltsé-
get jelent, másfelől meg-

hosszabbítja a céldátum-
ként vállalt határidőt – fej-
tette ki Vörös Márta. Emel-
lett műszaki problémák is
akadtak, például a gázveze-
téken nem volt biztonsági
szalag, alap jelölések hiá-
nyoztak, ezért többnyire
kézzel kellett a 300-as ivó-
víz nyomvonal csőszaka-
szának a helyét kiásni – is-
mertette a főépítész a mun-
kák lelassulásának okait.
Eredetileg a szeptember
10-i határidőt kértek a tér-
nek ezen a részen folyó
munkálatok befejezésére.
– Most már látjuk, hogy
csúszni fogunk. Egy hetet
biztosan, de ha újabb aka-
dályok merülnek fel, eset-
leg többet is – nyilatkozta a
médiában Vörös Márta,
hangsúlyozva ugyanakkor,
hogy most a katolikus óvo-

da sarkától egészen a Kos-
suth Lajos utcai bekötésig
tartó víznyomócső-szakasz
teljesen megújul. Ez azért is
fontos, mert ez a vezeték-
szakasz 18-20 települést lát
el ivóvízzel – emelte ki az
érseki főépítész, aki azt is
elmondta, hogy kisebb
elektromos vezetékeket,
köztük a világításkábeleket

is kicserélik, a közvilágítást
biztosító oszlopok a he-
lyükre kerültek, és rövide-
sen felkerülhetnek rá a vi-
lágítótestek is.
A helyszínen már elkezdő-
dött az óvoda melletti par-
koló kialakítása, ahová új
fákat is ültetnek majd. A
tervek szerint lapzártánkkal
egyidejűleg, szeptember 7-

én, kedden kezdődnek az
útfelület betonozásának
munkálatai, és szeptember
10-re az érintett térszakasz
elkészül, de a főépítész tá-
jékoztatása szerit az úttestet
egyelőre nem kapják vissza
a járművek, viszont onnan-
tól a gyalogosok és a ke-
rékpárosok nagyobb terüle-
ten tudnak közlekedni.

Csúszásban a főtéri munkálatok

A Félegyháza után az önmagát ke-
reső Harta is itt ünnepelhetett

Sportolói nagycsaládját köszöntötte a város

A sportdíjak átadásakor
elhangzott méltatások is-
mertetése meghaladná e
cikk kereteit, ezért meg-
elégszünk az elismerés-
ben részesült sportolók,
csapatok felsorolásával.
A díjazottaknak ezúton
gratulál szerkesztősé-
günk!

Nyolcvanné-
gyen Oklevelet
vehettek át:
Gaál Vilmos, Tóth Eliza-
beth, Varajti József, Beré-
nyi Mihály, Lakatos, Antal
Dániel, Antal Adrienn,
Szemerédi Levente, Aszta-
los Áron, Markó Milán,
Wiedner Máté, Svecz
Olga, Rideg Árpád, Ve-
szelovszki Réka, Réfy

Léna, Grócz Lilien, Ko-
vács Nikolett, Kopriva-
nacz Kendra, Vén Dorka,
Vén Léna Alla, Molnár
Janka, Molnár-Szabó
Szonja, Aranyos Lujza,
Szabó Attila, Bolvári Vivi-
en, Csernaparof Lili,
Gyöngyösi Enikő, Zaho-

rán Kincső, Istella Kristóf,
Matos Bence, Mádi Száva,
Nagy Natasa, Zsinka
Áron, Kapitány Klarissza
Kármen, Markó Diána,
Németh Hanna, Kocsis
Bálint, Rideg Richárd, Ko-
vács Anett, Vancsura Ko-
rina, Leány Kézilabdás,

Böröcz Anita, Tóth Réka,
Tamás Eszter, Botos Lili,
Bocskor Ditta, Jávor Nel-
li, Aranyos Lujza, Greksa
Gréta, Jávor Molli, Török
Márk, Varga Alex, Tapol-
csányi Dávid, Szarvas At-
tila, Molnár-Szabó Barna-
bás, Tóth Levente, Farkas
Zalán, Rideg László, Ve-
res Áron, Márkus Leon,
Matos Bence, Tóth Mar-
tin, Tóth Márk, Jelencsity
Zalán, Kapronczai Péter,
Serfőző-Jagicza Huba,
Esze Bence, Kovács Dori-

án Bendegúz, Fuszenecker
Donát, Petrányi Dominik,
Harsányi Pál, Bedics Ger-
gő, Fejes Richárd, Káko-
nyi Kevin, Veres Arlen,
Wiedner Máté, Tóth Ba-
lázs, Kovács Áron, Szette-
le Áron, Dengi Zsombor,
Vén Zsadány, Révész
Áron, Doszpod Adrienn,
Jagicza Marcell, Horváth
Roland.

Kupát 
vehetett át
a 2020. évben nyújtott ki-
magasló sportteljesítmé-
nyért:
Markó Bálint, Győri
Martin, Vida Zolta, Ká-
lóczi Richárd, Varga
Zoltán, Flick Noémi,
Posztobányi Valér, Ta-
más Abigél, Szeitz Csa-
nád, Jakab Rikárdó, Ta-
más Donát, Kernya Dá-
niel, Lelesz Brúnó, Hor-
váth Sára, Horváth Gab-
riella, Jéló Lotti, Víz Gel-
lért, Molnár Levente.

Oklevélhullás és díjeső 
a sportdíjátadón



2020.év
sportolói
Tóthné Szűcs Krisztina
Az Év Szabadidő Futója,
Gyöngyösi Enikő Az Év
Utánpótlás Szabadidő Fu-
tója, Sipos Florina Hanna
Az Év Atlétája, Varga Já-
nos Az Év Sakkozója,
Vida Zolta, Győri Mar-
tin, Réfy Mór Az Év Up.
Asztaliteniszezője, Né-
meth Dávid Az Év Aszta-
liteniszezője, Hajnal
Franciska Az Év Lovasa,
Ferencz Dominika Az Év
Up. Lovasa, Szűcs Maja
Mia Az Év Női Tornásza,
Zsemberi Herman Az Év
Férfi Birkózója, Matos
Milán Az Év Kyokushin
Karatékája, Dorusák Do-
rina Az Év Evezőse, La-
katos Bence Az Év Up.
Úszója, Tóth Ernák Az
Év Úszója, Szűcs Maja
Mia Az Év Leány Szivacs-
kézilabdása, Varga Bálint

Az Év Fiú Szivacskézilab-
dása, Csóti Petra Az Év
Up. Leány Kézilabdása,
Kovács Ákos Az Év Up.
Fiú Kézilabdása, Szabadi
Rita Az Év Serdülő Leány
Kézilabdása, Urbán Ta-
más Az Év Serdülő Férfi
Kézilabdása, Tóth Zolna
Az Év Mini Labdarúgója,
Bedics Ákos Az Év Up.
Labdarúgója, Romsics Pé-
ter Az Év Serdülő Labda-
rúgója, Markó Renátó Az

Év Ifjúsági Labdarúgója,
Horváth Hanna Az Év
Női Labdarúgója, Dostyic-
za Dániel Az Év Férfi
Labdarúgója, Jagicza
Marcell Az Év Ifjúsági
Kézilabdása, Facskó Pet-
ra Az Év Női Kézilabdása,
Schaffer Richárd Az Év
Férfi Kézilabdása címmel
gazadgodott.
Fekete Péter munkáját
Sztankovics István-Emlék-
díjjal ismerték el.

Az év 
legjobbjai
Kalocsa Város Legjobb
Utánpótlás Csapata a Gé-
zengúz UKC Serdülő
Csapata – 
Kalocsa Város Legjobb
Csapata a KSE Evezős
Szakosztálya

Kalocsa Város Legjobb
Utánpótlás Sportolója Ják-
só Márkó
Kalocsa Város Legjobb
Női Sportolója Mészáros
Lili karatéka
Kalocsa Város Legjobb
Férfi Sportolója Altham-
mer István evezős
Kalocsa Város Legeredmé-
nyesebb Edzője Hamzók
József
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A Kalocsai Kézilabda Club
női együttese dekoncentrál-
tan kézilabdázott Bácsal-
más ellen szeptember 1-jén,

szerdán este a Városi
Sportcsarnok arénájában,
ahol a KKC megyei első
osztályú gárdája az NB II-

ben szereplő Bácsalmás
hölgykoszorúját fogadta
edzőmérkőzésen. A talál-
kozón a rossz napot kifogó
mieink tizenegy gólos vere-
séget szenvedetek.
Legjobb lenne elfelejteni és
meg nem történtté tenni a ka-

locsai amazonhad szeptem-
ber eleji bosszantó hibáktól
hemzsegő meccselését a ha-
tár menti magasabb osztályú
bácsalmási női együttes ellen,
amit elsősorban nem is a ta-
lálkozó végeredménye miatt
állítunk, hanem amit csapa-
tunk széteső, dekoncentrált
játéka okozott. A kívülál-
lóknak úgy tűnhet, hogy os-
torozzuk most a lányokat, de
tesszük mindezt abban a re-
ményben, hogy a rosszból is
tanulhatunk, hogy a jövőnk
biztatóbb legyen.
Sajnos, sem igyekezetben,
sem akarásban, sem egész-
séges agresszivitásban nem
tudtuk átlépni önmagunk
árnyékát, pedig a ránk oly
jellemző önfeláldozó és vég-
letekig lelkes kézilabdánkkal
annyiszor tűzbe hozták már
lányaink a lelátót, amiből saj-

nos  ezen az estén semmit
nem mutattak. Pedig a pá-
lyán volt új igazolásunk, a
korábbi kiskőrösi ász, Tor-
gyik Rita is, csak bízhatunk
benne, hogy nem fordult meg
a fejében, hogy ő nem ilyen
Kalocsához akart igazolni.

Kalocsai KC – PVSE 
Bácsalmás 23–34 (11–18)
40 néző, vezette: Szabadi Ta-
más, Meinger Zsolt
Kalocsa: Holló B. – Czuczu
A. 2, Hováth S. 2, Facskó P.,
Doszpod A. 2, Torgyik R. 5,
Horváth F. 1. Csere: Horváth
G. 5, Csóti P. 3, Szabadi J. 1,
Szabadi R. 1., Tóth G. 1,
Ilyés V. (k.), Szvétek-Pécsi J.,
Bors R., Jávor M. Edző: Dá-
vidházi Sándor.
Hétméteresek: 4/3, illetve
7/7. Kiállítások: 12, illetve
14 perc.
Az eredmény alakulása:
6.p.: 2–5, 12.p.: 3–8, 17.p.: 7–
11, 27.p.: 11–16, 36.p.: 14–
19, 44.p.: 15–25, 51.p.: 19–
27, 58.p.: 21–31.

Tamás Ferenc

Barátságos meccsen 
barátságtalan eredmény
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Nagyon jó hangulatban telt a 2021.
évi TEIT nap, amely idén augusz-
tus 27-én került megrendezésre. A
szakmai programok mellett a gyer-
mekek is bőven találtak szórakozá-
si lehetőséget maguknak.
A TEIT Facebook-oldalán mondott
köszönetet Süli Jánosnak, a Paksi
Atomerőmű bővítéséért felelős tárca
nélküli miniszterének, hogy megtisz-
telte a rendezvényt a jelenlétével, va-
lamint Baksa Ferencnek, Madocsa
polgármesterének, hogy az idei évben
teret biztosított a társulás 16 települé-
sének találkozására, és egy jó hangu-
latú, változatos programokkal tarkí-
tott rendezvény adott keretet a talál-
kozónak.
Az idei évben a kisebbekre is gondol-

tak a szervezők, így a nukleáris témá-
ban kapott információk, tájékoztatás
mellett a gyerekek is jól szórakozhat-
tak a nap folyamán, előadókkal, kvíz-
játékokkal tölthették kellemesen és
hasznosan az időt, és nyeremények-
ben is bőven volt részük – számol be
a TEIT a nap sikeréről.

2021-es TEIT nap
Kedélyes szakmai találkozó
családbarát programokkal

Bosszantó hibaszázalékkal támadott
és védekezett a KKC
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Edzések ideje: 
5-14 éves fiVk-lányok kedd-péntek 16,30-17,30 

Fiatalok és -  részére -szerda-péntek 18,00-19,30 
Önvédelmi tanfolyam csütörtök 18,00-19,00 
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Velentkezni lehet személyesen a 

S vagy a 06V0V3310-V98 telefonszámon. 



Simon Zoltán alpolgármes-
ter mellett néptáncosok és
focisták utaztak ki Kalo-
csáról Kúlára a hétvégén,
hogy városunkat képvisel-
jék az ottani 14. Hagyomá-
nyőrző Napokon. Az idén
kétnapos rendezvény ha-
gyományosan a kúlai ma-
gyar ajkú lakosság se-
regszemléje. A Méhecskés
focisták 2 korosztályának
delegáltjai szépen szerepel-
tek a kapcsolódó nemzet-
közi tornán, mindkét csa-
pat a 2. helyet szerezte meg.
Közel ötven csapat bográcsá-
ban rotyogott a birkapörkölt
szombaton délután. A másfél
órás kultúrműsorban a kalo-
csai néptáncosokat nagy vá-
rakozással fogadták. Az al-
kalomkapcsán adott nyilat-

kozatában Valka Károly,
Kúla alpolgármestere a prog-
ram színességének, a fellé-
pőknek, valamint az általuk
őrzött és közvetített értékek-
nek a méltatása mellett nagy-
hangsúlyt helyezett a rendez-
vénynek a testvérvárosi kap-
csolatok ápolásában játszott
szerepére is, tekintettel váro-
sunk széles kőrű részvételé-
re, valamint az magas szintű
önkormányzati képviseletre,
hiszen a kalocsai delegációt
Simon Zoltán alpolgármester
vezette.
Simon Zoltán közösségi mé-
diás oldalán így számolt be
az eseményről:
– A XIV. Hagyományőrző
Napok ünnepélyes megnyi-
tóján én is felkérést kaptam a
jelenlévők köszöntésére. Ha-

talmas megtiszteltetés volt
Kalocsa város nevében el-
mondani beszédemet a helyi
magyaroknak és minden ér-
deklődőnek.
Ünnepi gondolataim mellett
bemutattam a Kúlai Magyar
Népkör meghívására érkezett
kalocsai táncosokat is. A Ka-
locsai Bokréta Népművészei
Egyesület négy pár táncosát
láthattuk, akik a Bokréta és
Csajgorás csoport tagjai.
Műsoruk két részből állt: elő-
ször erdélyi táncokból álló
blokkot mutattak be, majd az
elmaradhatatlan kalocsai kö-
vetkezett. Köszönjük a meg-
hívást és az együtt töltött időt.
Mindig öröm Kúlára jönni! –
zárja bejegyzését köszönet-
nyilvánítással az alpolgár-
mester.

Az új játszótér átadása is elég
örömre való okot adott ma
nekünk, azonban egy újabb,
városunk számára kiemelke-
dő hírrel is szolgálhatok – e
szavakkal vezette be Filvig
Géza polgármester azt a kö-
zösségi médiás bejegyzését,
amelyben a Paks II. beruhá-
záshoz kapcsolódó infrast-
rukturális fejlesztések kereté-
ben több település és egy ka-
locsai városrész ivóvíz-,
szennyvíz- és csapadékvízel-
vezető-hálózatának teljes
körű fejlesztéséről szóló dön-
tést jelentett be.
Vannak, akik még kételked-

nek a Paks II. beruházás
megvalósulását illetően, és
naponta találkozok szkepti-
kus megjegyzésekkel – jegy-
zi meg a polgármester a be-
jegyzésben, amelyben, ellen-
vetésként, arról számol be,
hogy Pakson a Paks és Térsé-
ge Közműfejlesztési és Beru-
házási Önkormányzati Tár-
sulás tagjai – Paks, Fadd,
Gerjen és Kalocsa város ön-
kormányzata –, egybehang-
zóan elfogadtak egy határo-
zati javaslatot, amely szerint
a térséget érintő, a Paks II. be-
ruházás megvalósításához
kapcsolódó, teljes körű vízi-

közmű-infrastruktúra fej-
lesztési feladatok ellátására
megbízzák a nyertes kivite-
lező-tervező mérnöki vállal-
kozásokat.
Ez városunknak annyit je-
lent, hogy a mai nappal
megkezdődött Kalocsa vá-
ros egy jelentős településré-
szének teljes körű ivóvíz,
szennyvíz és csapadékvíz-
elvezető hálózatának fej-
lesztésének tervezése, egy
éven belül pedig a munkála-
tok megkezdésére is sor ke-
rül a keret-megállapodás
szerint – írja a polgármester,
közlését azzal zárva, hogy a
társulási ülés után tartott saj-
tótájékoztatón Süli János,

tárca nélküli miniszter hang-
súlyozta: ezen a víziközmű-
fejlesztésen felül az atom-
erőmű térsége, és külön kie-

melve Kalocsa is további je-
lentős fejlesztések előtt áll
majd az elkövetkezendő
időszakban.
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Hagyományőrző
Napok Kúlán

Teljes körű víziköz-
mű-fejlesztés a
térségben

-Kalocsáról is utazott ki küldöttség

Süli János: Kalocsa is további jelen-
tős fejlesztések előtt áll

          +36 25/556-036                 munka@hankookn.com              

               www.hankooktire.com/hu

Karbantartó
(mechanikuks/elektromos)

•  A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközei-
nek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó 
követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és  
tanfolyamoknak megfelelően

• Vizuális ellenőrzés
•  Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések,  

ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások 
betartása

•  A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek 
állagmegóvása, tisztán tartatása

Feladatok

•  Középfokú végzettség (automatizálás / mechatronikai 
technikus, villanyszerelő stb.)

• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvárások

Amit kínálunk • Versenyképes bér + juttatások
• Pozíció pótlék
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék 

(46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző 
• Választható cafeteria, munkahelyi étkezési hozzájárulás
•  Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es körzetből 

(23 buszjárat, 5 megyéből)
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
• Ingyenes szakmai és nyelvi képzések

 GB adat
perc 

 

 Ft
 + 12 GB

mobilcsomag


