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Apróhirdetések
INGATLAN

Minden ami a konyhában kell!
NÁLUNK V
EGYEN FAZEKAT
FAZEK AT M
A JD A FFÉRJE
ÉR JE MOSOGAT!
MOSOGAT!
NÁLUNK
VEGYEN
MAJD

NYITVA.:
NYIT VA.: H - P
P.:.: 99:00
:00 - 117:00;
7:00; SSZO.:
ZO.: 99:00
:00 - 112:00.
2:00. EEZÜST
ZÜST ÉÉSS A
ARANYVASÁRNAP!
RANY VASÁRNAP!

Kalocsa, Szent István Kir. út 82. Tel.: 06 78/462-243

ÜZLETHELYISÉG
KIADÓ
Kalocsán a Széchenyi
butiksoron 25 négyzetméteres üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni lehet a
0670/450-3409 telefonszámon. Du.15-óra
és 20 óra között.
KALOCSÁN, söröző
lakással együtt eladó
Tel.: 0630/967-7480
KALOCSÁN, az Alkotás út 37.
nm, 2,1 szobás, földszinti lakótelepi lakás eladó. Tel:
0620/772-0916
KALOCSÁN, a Hunyadi utcában,
jó állapotban lévõ, nagy családi
ház eladó. Lakótelepi lakásra
vagy kisebb családi házra
cserélhetõ. I.ár: 10 MFt. Tel.:
0678/464-725
KALOCSÁN, a Petõfi S. utca
143. szám alatti, 3 szobás családi ház áron alul eladó. I.ár:
4,3 MFt. Tel.: 0620/296-7363
KALOCSÁN, a kertvárosban,
családi ház eladó. Tel.:

0670/557-1430
Karácsonyi akció! Ingyen azért
mégsem adhatom, de reális
áron eladó, Kalocsán, csendes
helyen egy igényes családi ház,
rendezett saroktelken. Tel:
0620/ 801-4223
KALOCSÁN, elcserélném 2 szoba összkomfortos, 70 m2-es,
belvárosi lakásomat, 40 m2-es
kiemelt pincével, nagy garázzsal, külön bejárattal, jó állapotú kertvárosi családi házra,
értékegyeztetéssel. Tel.:
0670/297-8404
KALOCSA, Széchenyi út 33. I/4.
elsõ emeleti, 55 nm-es erkélyes,
2 szobás lakás eladó. Tel.:
0670/566-8020
KALOCSÁN, a Vörösmarty u.
152. sz. alatti szép állapotú ház
eladó. Ár: 14.800.000 Ft., érd.:
06/30 554-9441.
INGATLAN VIDÉK
FOKTÕN, a Fõ utca 19. szám
alatt, családi ház eladó. I.ár.: 5,2
MFt. Tel.: 0670/4107643,0670/333-6027
NEGYVENSZÁLLÁSON, családi ház eladó nagy kerttel! Érd:
0678/462-685, 0630/401-1356
HOMOKMÉGYEN, két generációnak is alkalmas családi ház
tehermentesen eladó vagy bármilyen lehetõséggel elcserélném. Garázzsal és melléképületekkel. Ár: 6,5 MFt.
Èrd.: 0620/587-0283
BÁTYA, Ady E. u. 7.sz. alatti,

tetõtér beépítéses családi ház,
eladó. Érd: +3620/5480-626
SZAKMÁRON, 2 szobás, fürdõszobás kis ház eladó. Érd:
0670/4595461.
SZOLGÁLTATÁS
KalocsaIngatlan.hu. Ingatlanközvetítõ Iroda Kalocsán a
Városház utcában. Látó Endre
Ingatlanvagyon-értékelõ és
közvetítõ. Tel.: 0630/209-1027.
Várjuk kedves ügyfeleinket!
Gyógyászati és Masszázs központ
Uszoda! Nyitva tartás: minden
nap 8:00-19:30, kedd: zárva.
Bõvebb információ és bejelentkezés a 0620/562-2060 telefonszámon,
VEGYES
CSETTEGÕT, KERESEK MEGVÉTELRE! Tel.: 0630/3125274.
ELADÓ! Szekrénysor,
elõszobafal, VESTA
gáztûzhely, ágynemûtartó,
elõszobafal, állványos varrógép, dohányzóasztal. Tel.:
0670/566-8020
Eladó, 2 db heverõ, paplan, villanyvasaló, futószõnyeg, TV
asztal, ágyhuzat. Tel.:
0678/461483
Matracos heverõ, íróasztal, fagyasztószekrény olcsón eladó.
Tel.:0678/464-803
Nagyméretû gázkonvektor eladó.
Tel.: 0630/335-7003
MUNKA
Kisebb kõmûves munkákat és burkolást vállalok. Tel.: 0620 /322-

8195
JÁRMÛ
Eladó REUNAULT FLUANCE
1,6-OS garanciális, 3,5 éves.
Irányár: 2,59 MFt. Tel.:
0670/4311-607
TÁRSKERESÕ
Keresem a társam, mûvelt, csinos
hölgy személyében, 45 éves korig. Tel.:0630/841-8278
ÁLLAT
100-130 kg-os hízók eladók, 400
Ft/kg. Tel:0630/450-4538 esti
órákban.

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy édesanyánk, nagymamánk Csereyné Hargitay
Flóra életének 95. évében elhunyt. Halottunk földi maradványait november 24-én, 14:00
órakor katolikus szertartás mellett helyezzük örök nyugalomra. Emléke szívünkben örökké
él. Gyászoló Család

KOSSUTH
UTCAI
HALBOLT
Rendeljen,
vásároljon, a jól ismert
minőségi élő, konyhakész,
halféleséget a Kalocsa,
Kossuth L. u. 57. szám
alatti HALKERESKEDÉSBEN. Rendelés: személyesen, telefonon:
0678/462-120, 0630/3475087
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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: nem üzemel
HÁZI ORVOS
Központi háziorvosi ügyelet: 0678/564-219 Hétköznap: 16:00 – 08:00 Hétvégén és munkaszüneti
napokon: 08:00-08:00 Ambulancia: Kalocsa, Kossuth L. u. 38.
GYÓGYSZERTÁR
Az ügyelet időtartama: Hétköznapokon (hétfőtől
– péntekig): 19:00 – 22:00-ig, majd a készenléti szolgálat
22:00 –08:00-ig tart.
Szombaton: 19:00 – 22:00, majd ugyanúgy 22:00 – 08:00-ig
Vasárnap és Ünnepnap: 08:00 – 22:00, és ugyancsak a készenlét 22:00 – 08:00-ig tart.
Nov. 26-29.: SZÉCHENYI GYÓGYSZERTÁR Kalocsa, Kossuth Lajos u. 57./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/462-232
Nov. 30-Dec.06.: BELVÁROSI GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Szent István király út 57. Tel.: ügyelet és
készenléti idõ alatt: 0678 / 462-570, Tel.: 0630 / 9733992
Dec. 07-13.: FORRÁS GYÓGYSZERTÁR, Kalocsa,
Bátyai út 8-10. Tel.: ügyelet és készenléti idõ alatt:
0678/561-032, 0630/973-3992
Dec. 14-20.: ARANYKÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR
Kalocsa, Széchenyi u. 8./B Tel.: ügyelet és készenléti
idõ alatt: 0678/465-200, 0630/973-3992

FOGORVOS
Dec. 05-06. 09:00-12:00: Dr. Csanádi
Tünde Tel.: 0678/463-223
Dec. 12-13. 09:00-12:00: Dr. Zahorecz lászló Tel.: 0678/462-534
Dec. 19-20. 09:00-12:00: Dr. Geri Mária
Tel.: 0678/466-226
VÉRADÓNAPOK
December 07. 10:00-12:00: Általános Iskola,
Miske, Templom tér 16.
December 07. 13:00-15:00: Polgármesteri
Hivatal, Kalocsa, Szt. István kir. út 30.
December 14. 10:00-13:00: Mûvelõdési ház,
Dusnok, Köztársaság u.8.
December 21. 12.30-14.30: Kórház, Kalocsa, Kossuth u.34.
December 28. 09:00-13:00: Közösségi ház,
Kalocsa, Hunyadi u. 82.
ÁLLATORVOS
November 28-29.: Dr. Bajusz István, Dusnok, Szt.István kir.u.23. Tel.: 0630/945-1736
December 05-06.: Dr. Szakál Szabolcs,
Kalocsa, Nagy Jenõ u. 22. Tel.: 0630/3380976
December 12-13.: Dr. Kunvári Zoltán,
Miske, Fõ u. 15. Tel.: 0670/310-9675
December 19-20.: Dr. Török Lajos, Kalocsa,
Budai Nagy A. u. 25. Tel.: 0630/943-4005
GYERMEK ÜGYELET
(Kalocsa-Bátya-Foktő) Hétköznap: 16:00-22:00;
Hétvégén és munkaszüneti napokon: 08:0020:00, Szent
Kereszt Kórház Gyermekosztálya: Kalocsa, Kossuth L. u. 34-26. Tel.: 0678/564-128, 564-459.
ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Ügyfélszolgálat: Negyvennyolcasok tere 4. Ügyfélfogadás: Hétfő: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 18:00;
Szerda: 08:00 – 12:00 és 12:30 – 15:00; Vezetékes kék hívószám: 0640/42-42-42. Mobiltelefonon
hálózati tarifával hívható: 0620, 30, 70/33-95- 888

KÖZÉRDEKŰ
ÁLLÁSAJÁNLATOK
- 3 fõ segédmunkás
Kalocsa:
- 2 fõ segédmunkás - 1 fõ üzletkötõ
Solt:
- 3 fõ hentes
- 10 fõ betanított var- 3 fõ húsipari serómunkás
gédmunkás
- 1 fõ autószerelõ
- 1 fõ kõmûves
- 1 fõ gépbeállító la- - 1 fõ villanyszerelõ
- 1 fõ technológiai
katos
gépkezelõ
- 1 fõ
- 1 fõ nemzetközi
minõségellenõr
- 3 fõ betanított pék tehergépjármû- 7 fõ szerkezetlaka- vezetõ
Fajsz:
tos
- 1 fõ élelmiszer cso- 8 fõ hegesztõ
- 2 fõ tehergépkocsi- magoló
- 1 fõ szárítóüzem
vezetõ
gépkezelõ
- 1 fõ területi
- 5 fõ betanított
képviselõ
gépkezelõ
- 1 fõ kártevõirtó
- 1 fõ
- 1 fõ
mezõgazdasági
hirdetésszervezõ
üzemvezetõ
- 1 fõ pincér
- 1 fõ növényter- 1 fõ autószerelõ
- 1 fõ vendéglátó el- mesztési
telepvezetõ
adó
- 1 fõ élelmiszeripari
- 1 fõ web-progragépkezelõ
mozó
- 1 fõ termékmened- Dunapataj:
- 1 fõ autószerelõ
zser
- 2 fõ nemzetközi te- 3 fõ üzletkötõ
- 1 fõ áruházi eladó hergépkocsi-vezetõ
- 1 fõ nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
- 1 fõ pultos
- 30 fõ takarító, park- állásajánlatairól a
www.munka.hu
gondozó
- 30 fõ személy- és weboldalon tájékozódhatnak. Tel.:
vagyonõr
0678/462-148
- 2 fõ géplakatos
A Nemzeti FoglalHajós:
- 1 fõ karosszéria la- koztatási Szolgálat
állásajánlatairól a
katos
www.munka.hu
- 1 fõ alkatrészweboldalon tájékoértékesítõ
zódhatnak. Tel.:
- 1 fõ autószerelõ
0678/462-148
- 2 fõ lakatos
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MEGJELENIK KÉTHETENTE 8000 PÉLDÁNYBAN
Kedden állították föl a sétálóutcában
Kalocsa a város karácsonyfáját, hogy
az adventi időszakban és karácsony
napjaiban megszépítse a város apraja-nagyjának itteni ünnepi alkalmait.
A hatalmas, terebélyes ezüstfenyő a
Malom utcában nőtt, onnan szállították át új helyére,
ahol a város óvodásai és iskolásai a Parkgondozó Kft.
munkatársainak segítségével díszítik föl amire Olvasóink e lapot a kezükbe veszik, hiszen e hétvégén már advent első vasárnapja lesz, és az akkori gyertyagyújtó
ünnepségre már teljes pompájában kell állnia a fának.
A város hagyományai szerinti gyertyagyújtó ünnepségeket a Kalocsa Kulturális Központ szervezi. Az első
gyertyát és a díszkivilágítást dr. Mészáros István templomigazgató kapcsolja föl vasárnap a Kertvárosi Általános Iskola növendékei, valamint a Kalocsai Fegyház
és Börtön Kamarakórusa délután fél öttől kezdődő műsorát követően.
A következő vasárnap a Csokonai utcai óvodások és a
Liszt Ferenc AMI fúvószenekara közreműködése mellett édességgyűjtés is lesz a rászorulóknak. A második
gyertyát Pajor Tamás, a Hit Gyülekezetének lelkésze
gyújtja majd meg.

Felállították a város

karácsonyfáját
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Titokzatos támadó?
Sz. Pál új verziója barátnője haláláról
Nem ő, hanem egy
titokzatos késes támadó gyilkolta meg
R. Emíliát – állítja
Sz. Pál a Blikk múlt
hét szerdai, a gyanúsított
ügyvédjére, Fedor Tamásra hivatkozó cikke szerint.
A kalocsai férfit azzal gyanúsítják, hogy augusztusban szerelmét több késszúrással megölte, majd szőnyegbe csavarva Kalocsára szállította és ott elásta.
A gyanúsított elfogása után
hallgatott, azonban nemrégiben vallomást tett – mondta
a Blikknek, a férfi ügyvédje
–, amelyben azt állítja, hogy
a kérdéses napon valóban ott
járt a nő Népszínház utcai
lakásán, ám annak egy másik helyiségben tartózkodott,
amikor valaki megtámadta
és megkéselte R. Emíliát. A
vallomás szerint a támadásban maga Sz. Pál is megsérült. A Blikk úgy tudja, Sz.

Pál ezért azt kérte,
hogy szakértő vizsgálja meg a sebeit,
amelyeket az állítólagos
támadáskor
szerzett, hogy bizonytani
lehessen, hogy sérülései
ugyanazon eszköztől származnak, amellyel a nőt is
megölték.
A holttest elrejtésének kalandos történetével kapcsolatban Sz. Pál a Blikk
információi szerint azzal
védekezik, hogy sokkot
kapott. Barátja, aki korábbi híradások szerint vele
együtt cipelte le Emília
szőnyegbe csavart testét,
vallomásában elmondta:
bár érezte, hogy a kelleténél nehezebb a szőnyeg,
nem gondolt rosszra. A
holttestet végül a rendőrök
Sz. Pál családjának kalocsai telkén, a bujkáló férfit pedig egy ágyneműtartóban találták meg.

JETA-pénzek fejelsztésre
Kalocsa 30 milliót kap az uszodára
A paksi atomerőmű által létrehozott Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány
(JETA) Kuratóriuma november 24-én, kedden ülésezett Pakson, ahol a kalocsai
Uszoda és Gyógyfürdő energetikai fejlesztésére 30 millió
forintot ítéltek meg. A kalocsai járás többi települése is
összesen tízmilliókban mérhető forráshoz jutott fejlesztéseihez.
Az idei évben az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-től a miniszterelnökség vette át a támogatói szerepet, és minden korábbinál magasabb, 600 millió forintos keretet biztosított az alapítvány számára. A beérkezett
88 pályázat közül hatvanhét
nyert támogatást.
A rendelkezésre álló keretből
összesen 67 pályázatot támogattak. Kalocsa Uszoda és
Gyógyfürdő energetikai fejlesztése a legnagyobb falat,

erre 30 milliót ítélt meg a kuratórium. Dunapataj a Béke tér
felújításához bő 21, Foktő a
közétkeztetés feltételeinek javításához 18,6 milliót nyert,
Dunaszentbenedek a sportöltöző bővítéséhez 12, a plébánia felújításához 4,7, fejlesztési tervre 1 millió fejlesztési forrásban részesült. Szakmár a temető felújításához kapott 9,3
milliót.
Hajós a pincefalu kerékpár-út
megvilágításához 4,4 milliót,
a fejlesztési terv készítéséhez
1 milliót kapott. Dusnok az
óvoda tetőfelújításához, Ordas
belterületi utakra és fejlesztési
terv készítésére, Harta az iskola energetikai korszerűsítéséhez és utcafelújításhoz, Bátya
belterületi utak fölújítására,
Géderlak étkező-, tálalókonyhára és a fejlesztési tervre,
Uszód utcafelújításra, fejlesztési terv elkészítésére, Drágszél szálláshely létesítésére,

Kalocsán is egyre többen élhetnek
az Invitel szélessáv előnyeivel
Az Invitel intenzív hálózatfejlesztési
programjának köszönhetően már Kalocsán is
elérhető a nagy sebességű internetszolgáltatás.
A megújult hálózaton így a korábbinál
magasabb sávszélességű, akár 100 Mbit/s
kínált letöltési sebességű1 csomagok közül is
válogathatnak a településen élők. A felgyorsult
internethálózat által élménydúsabbá váló
böngészés mellett továbbra is elérhető a digitális
kábeltévé-szolgáltatás kiemelkedően színes
csatornaválasztéka.
„Az Invitelnél figyeljük a nemzetközi médiafogyasztási
szokásokat és elemezzük a saját előfizetői körben
tapasztaltakat is. Azt látjuk, hogy ügyfeleink
új tartalmakat, egyre változatosabb formában és
lehetőség szerint gyors internetkapcsolattal, azonnal
szeretnének elérni. Ebben az új helyzetben pedig
különösen fontos, hogy képesek legyünk megfelelni

1
2

a változó igényeknek. Ezért folyamatosan fejlesztjük
hálózatunkat, hogy minél több fogyasztói címen
vehessék igénybe a szélessávú technológiát és magas
színvonalú szolgáltatásainkat. Kalocsa az Invitel kiemelt
fejlesztési övezetei közé tartozik, ahol mostantól még
többen élvezhetik a gyorsabb internet előnyeit széles
csatornaválasztékunk mellett” – mondta Horváth
Csaba, az Invitel régió menedzsere.
Fejlesztéseink révén a korábbinál magasabb
sávszélességű csomagok közül válogathatnak
a kalocsaiak és a megújult hálózaton akár 100 Mbit/s
kínált letöltési sebességű1 ajánlatok is megrendelhetővé
válnak. A gyors internet mellett továbbra is elérhető
a digitális kábeltévé-szolgáltatás, amelynek
kiemelkedően színes csatornaválasztékával
és jelenleg az országban a legszélesebb, 28 csatornás
HD-palettájával2 a család minden tagja megtalálja
az érdeklődésének megfelelő műsorokat. Ráadásul

Kínált le/feltöltési sebesség (Mbit/s): 100,00/8,00. Garantált le/feltöltési sebesség (Mbit/s): 13,00/3,00
2015. November 4-én érvényben levő csatornakiosztások alapján.

Miske a közösségi ház fejlesztésének aktuális szakaszára,
Fajsz a művelődési ház elektromos rendszerének korszerűsítésére, Öregcsertő utak felújításához, Újtelek a közösségi épület fölújítására, Homokmégy eszköztároló és parkoló
kialakítására, fejlesztési terv
készítésére nyert el településenként mintegy 11-12-13
millió forintos támogatási öszszegeket.
A most tartaléklistára került
húsz igényt is kielégítik a Miniszterelnökség által biztosított
pluszforrásból, de erről még
szerződésmódosításra van
szükség a Miniszterelnökséggel. Ennek értelmében a Miniszterelnökség további 150
millió forintot biztosít majd,
amire Lázár János levélben tett
ígéretet. Ezzel együttesen
majd’720 millió forint pályázati forrást osztanak el jövőre a
települések közt.

az Alap, Családi vagy Extra csomagok saját ízlés szerint
extra szolgáltatásokkal és tematikus minicsomagokkal
is bővíthetők, beleértve az egyedülálló Mixer csomagot,
amellyel egy 30-as listából további 5 csatorna szabadon
összeválogatható.
Újdonságként már a DIGI Sport 3 adó is elérhető az
Invitel széles csatornaválasztékában, amellyel még több
olyan élő sporteseményt követhetnek a nézők a DIGI
Sport csatornákon, mint az UEFA Európa-liga, valamint
az angol, olasz és francia labdarúgó-bajnokság
mérkőzései. De szerepel a kínálatban a The Walking
Dead kultsorozatot vetítő nívós FOX csatorna is.

A gyors internet és a digitális tévészolgáltatás iránt
érdeklődők a kalocsai Invitel Nap (Kalocsa, Grősz u. 1.,
tel.: (06 20) 621 9071) keretében minden kedden
10.00 és 16.00 óra között, a 1288-as infóvonalon,
illetve a www.invitel.hu oldalon is tájékozódhatnak
arról, hogy lakcímükön elérhetők-e már az új
szolgáltatások.

Hőgyészi SC – Kalocsai KC 22–29

Többet nyertünk
két pontnál
Mindenki sokat tett a sikerért
November 21-én, szombaton az otthonában mindenkire veszélyes Hőgyész
együttesénél vizitált az őszi
szezont eddig három győzelemmel és öt vereséggel abszolváló Kalocsai KC alakulata, éppen ezért féltettük
is egy kicsit a csapatot, hiszen a tolnai társulat többször tört már borsot a mienk orra alá.
Az egymás elleni találkozójuk előtt is a házigazda Hőgyész állt még jobban a tabellán – 3 győzelem, 1 döntetlen,
4 vereség –, ezért mindenképpen győznünk kellett ahhoz, hogy megelőzzük őket,
de ami fontosabb volt, hogy
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a csapat egy újabb sikerrel
erősítse hitét, önbizalmát és
önbecsülését.
Szerencsére mindenki átérezte ezt a fiúk közül, és ennek
megfelelően álltak bele a
meccsbe, és végül is így szereztek két bajnoki pontnál
jóval többet jelentő győzelmet.
Pedig az előzmények nem a
legjobban alakultak, hiszen a
hét közben ujjtörést szenvedett Juhász Peti is kiesett a
játékból, míg a műtét előtt
álló Szvétek Balázs beinjekciózva is klasszis teljesítményt nyújtott, de a visszatérő Baksa „Csöpi” is szédületes iramot ment végig a bal

oldalon. Lakatos Ádám ismét fogott, mint az a bizonyos zöld festék, de az újonnan igazolt Tamaskó Balázs
tíz gólja is önmagáért beszél,
sőt a klubelnök Hartman János kapusmezt húzva segítette szeretett csapatát a mecscsen. Kanalast, ugyan már a
10. percben a „spori” kipirosozta, ám, a hármasvédőposzton Tóth Laci profi módon helyettesítette, szintén
sokat téve a sikerért.
MESTERMÉRLEG:
Kolics János edző: – Nagyon készültünk a visszavágásra, hiszen tavaly kikaptunk náluk, no meg az is fontos volt jelen helyzetünkben,
hogy egy győzelemmel a középmezőny élére ugorhat-

tunk. Ismét működött a legfőbb taktikai fegyverünk,
azaz végig iramot diktálva lerohantuk őket, ezért az elején
már elmentünk 4–0-ra. Mindenki sokat tett a sikerért, de
nagyon kellett ehhez a bennünket elkísérő szurkolóink
buzdítása is.
Hőgyész – KKC 22–29
(12–15)

100 néző, vezette: Rozina L.,
Szászfai Cs.
Kalocsa: Lakatos – Romsics
L.1, Tóth L. 4, Virág 3, Balla
3, Szvétek 5, Baksa G. 3.
Csere: Tamaskó 10, Kanalas,
Hartman (k.), Rumi, Baksa
R., Nyúl, Balázs P. (k.), Tóth
B. Edző: Kolics János.
Hétméteresek: 1/1, illetve
2/1. Kiállítások: 10, illetve 8
perc.
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Téli Kupa

Beindult a
mókuskerék
Három osztály 37 csapata a pályán
November 21-én, szombaton este elindult a kispályás
karaván, azaz kezdetét vette a Téli Kupa Teremlabdarúgó-bajnokság,
amely
majd valahol nemzeti ünnepünk környékén érkezik
célba, jövő év márciusában.
A november 21–22-i játéknapokon tizennégy mérkőzést rendeztek, a Profi Liga
gárdái bajnoki elfoglaltságuk
miatt még nem léptek pályára.
A találkozók párosítása és
eredményei a következők.
Amatőr Liga „A” csoport:
Ex Index – Játékvezetők 7–1
Old – Reál Margit 4–2
Dunamenti Juhászok – Humbák Művek 5–1
Zsodo-Car – Focibarátok 15–3
Pedagógus II. – Bátyai Öregfiúk 1–2

Amatőr Liga „B” csoport:
Pedagógus – Alsóház 3–0
Kecel – FC TNT 3–2
Kápolna Söröző – Iron Made
7–3

SPORT

Angyalok – Fűszer FC Fajsz
4–2
Média Diszkont Vasudvar –
KFC Serdülő 22–3

Öt megye tornája

Szeniorok:
Kertváros – Pyramus Kft. 2–
2
Üveges Team – Nyugdíjas
Pedagógus 6–3
Kalotransport – Pedagógus
1–0
Öreg Rókák – Homokmégyi
Öreg Bikák 5–1

November 28-29-én, a megyeszékhelyen, Kecskeméten rendezik majd az Amatőr Válogatottak Regionális
Nagypályás Tornáját, ahol
Békés, Csongrád, Pest, JászNagykun-Szolnok és BácsKiskun megye legjobb amatőr labdarúgói hadakoznak
egymással.
A megyei szövetség edzőnek
ezúttal is Vanó Sándort, a Kecel jelenlegi szakvezetőjét
kérte fel, míg segítője ismét
Kemenes György lesz a találkozókon.

Öt KFC játékos a bő keretben
A 30 fős bő keretbe meghívást kapott öt kalocsai muskétás is, név szerint – Szalontai Tibor, Vuits Viktor,
Dostyicza Dániel, Kohány
Gábor és Kohány Balázs.
A meghívottak november 24én, kedden a „Széktó” műfüves pályáján találkoztak egymással, ahol a szakmai stáb
tartott számukra egymás közti játékot, és ezt követően döntik majd el, hogy végül is kiket nevezzenek az öt megye
tornájára a 20 főre szűkített
keretbe.

A Kalotransport öregfiúk már régi motorosok

TÁVFELÜGYELET
KIVONULÓ SZOLGÁLAT
RIASZTÓRENDSZEREK
ÉRD.: 70/330-7676

AKÁR INGYENES RENDSZERHEZ JUTÁSSAL
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Szent István Gimnázium 250 Deák „Dixi” Ferenc
birkózóterem
ZÁRÓÜNNEPSÉG
A 250. jubileumi tanév november 6-án véget ért. Számos rendezvény, sok vendég, előadások, beszélgetések, élmények és tapasztalatok vannak a hátunk mögött.
A záróünnepség előestéjén
Dr. Bábel Balázs érsek úr
ünnepi szentmisén emlékezett meg erről a jeles tanévről. A ceremónián részt vett
a Főszékesegyházi Kórus
Zsebics Ilona vezényletével
és élvezhettük Leányfalusi
Vilmos karnagy úr orgonajátékát.
November 6-án először az
István Plakettel kitüntetett
régi diákjaink 4 tablójának
avatására került sor, amelyeket Kiss István festőművész tanár készített. Nagy
örömünkre sokan eljöttek
az eseményre. A tablókat a
megjelent legidősebb és a

legfiatalabb régi diák avatta fel: Dr. Deák Zoltán és
Iván Adrienn.
Az ünnepi záró rendezvény
köszöntőkkel kezdődött:
Perity Lajos, iskolánk intézményvezetője, Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés elnöke, Dr. Bálint József, Kalocsa város
polgármestere és Dr. Lakatos István, a Baráti Kör elnöke osztották meg gondolataikat a közönséggel. Rajtuk kívül megtisztelte rendezvényünket jelenlétével
Györgyiné Dr. Koncz Judit,
a KLIK Kecskeméti és Varga Gyula, a Kalocsai Tankerület igazgatója is. Velünk ünnepeltek régi és jelenlegi tanárok, diákok
egyaránt.
Az elmúlt tanév eseményeit fényképes bemutatóban
foglaltuk össze, majd a Ka-

locsa Kamarakórus előadása következett Villányi Eszter vezényletével. Közöttük
többen a gimnázium régi
diákjai, ezért is volt felemelő a szereplésük.
Irodalmi színpadunk műsora Karinthy-jelenetekből, a
gimnázium történetének
egynegyed évezredét bemutató írásokból, valamint Dr.
Békési Imre diákkoráról
szóló visszaemlékezéseiből
állt, amit Zorán: Ének tanár
úr című száma (Perity
Ádám, Sziegl Péter, Hartai
Tamás) zárt. A rendezvényt
állófogadással fejeztük be,
ahol vendégeink jól érezhették magukat és reményeink szerint egy életre szóló
élménnyel távoztak.
Köszönjük a rendezvény
szervezőinek, segítőinek,
diákjainknak, tanárainknak
és a megjelent vendégeknek
az emlékezetes jubileumi
tanévet.

Névadó verseny december 11-én
Tavaly megújult a városi
sporttelepen található
birkózóterem. Az önkormányzati testület egy
februári döntésével úgy
arról határozott, hogy a
termet Deák Ferenc
sportágban szerzett érdemei elismeréséül Deák
„Dixi” Ferenc birkózóteremnek nevezi el, és annak falára emléktáblát
helyez el. A szándék most
szárba szökkent.
A legutóbbi testületi ülésen elfogadott, többletfor-

rás bevonását nem igénylő
költségvetési átcsoportosítás lehetővé tette, hogy a
korábbi határozatot beteljesítve a sportbizottság
emléktáblát helyezzen el,
és a Deák-családdal és a
birkózó
szakosztállyal
egyeztetve a táblaavató
ünnepség alkalmából birkózóversenyt és fogadást
szervezzen a birkózóteremben. Az avatóra és versenyre előreláthatólag de
cember 11-én, pénteken
délután kerülhet sor.
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Tisztelt Borbarátom!

Háborús hős, angyal, orgona

Örömmel értesítem, hogy a
borversennyel egybekötött
Kalocsai Borbarátok IV. Találkozóját 2015. december
12-én tartjuk. Olyan helybéli
borkészítők jelentkezését várjuk, akik e nemes nedűvel
műkedvelőként, tehát saját
maguk, családjuk és barátaik
megörvendeztetésére és nem
üzleti alapon foglalkoznak.
E rendezvényeinkkel nem titkolt szándékunk a hagyományteremtés. Azt szeretnénk, hogy néhány év múlva
már természetes legyen, hogy
a hobbiból borászkodó helybéliek összegyűlnek egy kis
beszélgetésre, borozgatásra,
hogy megmutassák egymásnak legjobban sikerült italaikat, és szakértői visszajelzést
is kaphassanak munkájuk
eredményéről.
Célunk a közösségépítés is.
Azt kívánjuk, hogy a bor
iránti szeretetünk közös megélése, egymás munkájának

Krisztus király napja Kőrösön, kalocsaiakkal

megismerése és megbecsülése révén maradandó kapcsolatok, ismeretségek és barátságok szövődjenek. Valljuk,
hogy aki kedvtelésből szőlővel foglalkozik, aki örömét
leli a borkészítésben, azt az
életöröm mellett áthatja az
Anyaföld és a természet iránti tisztelet s a hazaszeretet.
Ezért hisszük, hogy most
bimbózó mozgalmunk tágabb közösségünknek, e vidék népének is javára válik.
Rendezvényünkre Önt is szeretettel várjuk, kérjük, tiszteljen meg bennünket (bor)barátságával! A jelentkezéshez
szükséges legalább egy-, legfeljebb kétféle bor benevezése a versenyre. Nevezni tételenként két üveg, a kereskedelmi forgalomban általánosan elterjedt 7,5 dl-es palackba kiszerelt saját készítésű
borral lehet. A nevezés díjtalan. A benevezett tételeket

szakképzet szőlész - borászszal együtt kóstolják meg a
jelentkező borkészítők.
A nevezők a találkozóra fejenként legföljebb 3-4 vendéget is hívhatnak, hogy megoszthassák élményüket családtagjaikkal, barátaikkal.
Hogy az ő torkuk se maradjon szárazon, szívesen fogadjuk felajánlásaikat néhány liter bor erejéig. Hogy az italok
jobban csússzanak, vacsorával is készülünk, amelyet a
helyszínen kedves vendégeikkel együtt önköltségi áron
megválthatnak. Hogy tudjuk,
hány főre kell számítanunk,
kérjük nevezési szándékukat,
és azt, hogy hány fős társasággal érkeznek, kérjük mielőbb jelezzék!

Jelentkezés módja: a 06-20-4204511-es számon telefonon.
A találkozó helye: Kalocsai Paprika-kutató Intézet étterme
Kalocsa, Obermayer tér 9. (a buszpályaudvar mellett)
A találkozó ideje: 2015. december 12., szombat. 16 óra

Rengeteg oxigént spórolunk
az atomenergiával
A Paksi Atomerőmű a magyarországi villamosenergia-termelés több mint felét
biztosítja, és eközben évente kétmillió ember oxigénszükségletét megtakarítja.
Az erőmű nincs közvetlenül
mérhető negatív hatással
környezete viszonyaira, a
radioaktív hulladék biztonságos tárolása pedig hosszú
időre megoldott.
Az emberiség folyamatosan
növekvő igényei miatt a Föld
szénhidrogénforrásai rohamosan csökkennek, a megújuló energiaforrások gazdaságos felhasználására a tudomány és a technika jelenlegi
fejlettségi szintje mellett pedig csak korlátozott lehetőség
nyílik. Ebben a helyzetben
különös jelentősége van annak a sokat vitatott kérdésnek, hogy szükség van-e
atomenergiára. Az atomerő-

mű előnyei közé tartozik többek között, hogy állami támogatás nélkül is versenyképes áron termel villamosenergiát, az élettartama hoszszú, a működése pedig biztonságos: a rendszeres nemzetközi vizsgálatokon újra és
újra jól vizsgázik a Paksi
Atomerőmű. Az atomenergia
nagyobb arányú alkalmazásáról folytatott társadalmi vitában azonban gyakran előtérbe kerülnek a környezetvédelmi szempontok is.
Az atomerőművek valójában
tisztábbak és gazdaságosabbak, mint a hagyományos tüzelőanyagokat égető társaik.
A négy paksi blokk amellett,
hogy a magyarországi villamosenergia-termelés több
mint felét biztosítja, közel
annyi oxigént takarít meg,
amely évente kétmillió ember, Budapest lakossága ox-

igénszükségletét fedezi.
Az atomenergiával kapcsolatban felmerülő környezetvédelmi és biztonsági kérdések sorában sokan talán elsőként említenék, hogy az energiatermelésnek ez a módja
mesterséges sugárzással jár.
Az atomerőművek területén
ugyanakkor minden esetben
a környezetet szigorúan mérő
rendszereket építenek ki. A
mérések - amelyeket a független szervezetek által az
erőmű körül végzett környezet-ellenőrzések is tanúsítanak - igazolták, hogy a Paksi
Atomerőmű nincs közvetlenül mérhető hatással környezete sugárzási viszonyaira. Az
atomerőmű dolgozói számára
jogszabályban is meghatározott éves dózisok betartását
szigorúan ellenőrzik, a sugárvédelmi eszközök és eljárások a legmodernebb techni-
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kát képviselik.
A nukleáris alapú villamosenergia-termelés
során
ugyanakkor radioaktív hulladékok keletkeznek, amelyek
átmeneti és végleges tárolásáról egyaránt gondoskodni
kell. Ezt a feladatot Magyarországon a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit
Kft. látja el. Az atomerőművekben keletkező hulladékok
mennyisége ráadásul alacsonyabb, mint bármely más, hagyományos erőműtípusnál.
A radioaktív hulladék lehet
nagy aktivitású (ezek főként
kiégett fűtőelemek), illetve

kis és közepes aktivitású (elsősorban az üzemi területen
használt eszközök, szerszámok, alkatrészek). Ez utóbbiak végleges helye Magyarországon a bátaapáti Nemzeti
Radioaktívhulladék-tároló,
ami immár három éve működik, üzemeltetése során a kiterjedt monitoring-rendszer
nem észlelt semmilyen változást a környezetben. A nagy
aktivitású hulladékok a Paksi
Atomerőmű üzemi területe
mellett, a Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolójában pihennek, ahol ötven évig biztosított az elhelyezésük.

Különleges, sok évtizedes
história fűzte össze a múlt
vasárnapi, ablakszenteléssel egybekötött ünnepi
mise helyszínét, résztvevőit és fő zenei közreműködőjét a kiskőrösi katolikus
templomban. A történet
szereplői: egy háborús
hős, a fia, aki egy orgonista és angyal, talán további
angyalok is. Városunk jó
hírét a Kalocsai Főszékesegyházi Énekkar is öregbítette a borvárosban.
Krisztus király ünnepét
1925. óta tartják a katolikusok, ’69 óta advent előtti
utolsó vasárnapon, így az
legkorábban november 20án, legkésőbb november 26án lehet. Az idei ünnepre
időzítve tartották a karzat
mellett kétoldalt található, a
kiskőrösi hívek adományaiból készült új, festett üvegbetétes ólomablakok avatá-

sát és megáldását. Az új ablakok Szent Istvánt és Szent
Erzsébetet ábrázolják. Az
alkalomra meghívták a közösség egykori tagját, Leányfalusi Vilmos orgonaművészt, valamint az általa
irányított Kalocsai Főszékesegyházi Énekkart is,
hogy zenei szolgálatukkal
emeljék a mise fényét.
Különös história
Hogyan lehetett a templomban „együtt” a 78. évében
járó orgonaművész édesanyja, valamint 73 éve halott
édesapja? Hogyan játszhattak ugyanazon az orgonán?
Leányfalusi Vilmos édesapja, Károly a kiskőrösi katolikusság igen nagyra becsült
tagja, kántortanító volt. A II.
világháború idején a frontra
került, ahol 1942. szeptember 10-én hősi halált halt.

Ezekért az információkért
nem kell lexikonok, évkönyvek után kapadozni: a
szomorú ténynek emléket
állít a karzat korlátján elhelyezett hősi emléktábla,
amelynek fölirata: „ISTENÉRT – HAZÁÉRT hősi
halált halt 1942. IX. 10-én.
LEÁNYFALUSI KÁROLY
kiskőrösi rom. kat. k.tanító”.
A táblán az idősebb Leányfalusi arcképe is látható. A
kép mögött egy bő méterre a
karzaton, az orgona játszóasztalánál ült e misén a fia,
Leányfalusi Vilmos, akit az
itteni közönség nagy szeretettel fogadott. Az orgonaművész maga is erős szálakkal kötődik a közösséghez
és a templomhoz, hiszen itt
kapta meg a keresztséget, itt
volt elsőáldozó és itt is bérmálkozott, valamint ifjú
papként itt mutatta be első
miséjét is.

Angyalok fönt s alant
A templom érdekessége,
hogy annak mennyezeti
festményeit készítő festőművész, a háború elől
Lengyelországból idemenekült Karol Malczyk a
festményeken látható alakokhoz a modelleket a közösség tagjai közül választotta ki. Az angyalokhoz
például egytől-egyig hittanos gyerekek álltak modellt. Történetesen maga
Leányfalusi is, aki ráadásul az egyik mennyezeti
képen édesanyja társaságában került ábrázolásra.
Arról, hogy a padsorokban
helyet foglaltak-e további
angyalok, nincs biztos információnk, de tény, hogy
voltak a megjelentek közt
az érintett korosztályból
valók is.
Az orgona története
Ha ezt még lehet fokozni,
elmondjuk, hogy az édesapa, Leányfalusi Károly

volt az, aki a közösség vezetőinél kiharcolta ennek
az orgonának a beszerzését, és ő volt az orgonista,
aki a fölszentelésekor is
megszólaltatta. Állítólag a
hangszer belsejében a kézírása is megtalálható.
Most, bő hetven év múltán
a fia játszhatott a nemrég
fölújított orgonán.
A misén közreműködött a
Leányfalusi vezette Főszékesegyházi Énekkar is,
akik utána rövid templomi
koncerttel is megörvendeztették a híveket Zsebics Ilona vezényletével.
A kórusművekből álló
összeállítások között rövid
orgonadarabok csendültek
föl.
A hívek elégedettségét
mutatja, hogy az alkalom
végén a hallgatóság állva
ünnepelte a karnagyot,
akire földijükként is büszkék lehetnek, valamint
énekkarát, akiket a mise és
rövid koncert után állófogadásra is vendégül láttak.
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Pilvax
Háromcsillagos szálloda
lehet belőle?
Kalocsa belvárosában, a
Szent István király út 21.
szám alatt gőzerővel épülő
Pilvax Kávéház és Panzió
várhatóan év végi átadása
ugrásszerű pozitív változást
hoz a város kereskedelmi
szálláshelyeinek bővítésében. A Civis Core Invest
Kft. beruházásában az Európai Regionális Fejlesztési
Alap segítéségével megvalósuló, 70%-os támogatási intenzitású beruházás nyomán egy 15, egyenként kétágyas szobával rendelkező,
mindenben a XXI. század
igényeihez igazított, első
osztályú panzió várja majd
a vendégeket, amely egy
kormányrendelet értelmében akár szállodai minősí-

tést is kaphat. Az épület
szerkezeti kialakítása, a válaszfalak elhelyezése már
befejeződött, a szakipari
munkák tervszerűen haladnak.
A DAOP-2.1.2-12-20120023 azonosító számú, „Pilvax Kávéház és Panzió kialakítása Kalocsa szívében” projektet az épület történelmi
múltja és központi elhelyezkedése miatt is a közvélemény élénk érdeklődése kíséri. Sokan tekintenek várakozással az új, igényes szálláshely elé, mert a nagyobb családi rendezvényekre, esküvőkre, keresztelőkre, évfordulókra Kalocsára érkező
vendégek elhelyezése hosszú
idő óta jelent gondot a helyi-

eknek. Ugyanakkor a városba, a térségbe érkező egyéni
turisták, turistacsoportok által
igénybe vehető szállások kínálata is bővül, hiszen a panzió átadásával egy időben
25%-kal nő a kereskedelmi
szálláshelyek száma a városban. Ez az arány még inkább
szembeötlő, ha csak a minőségi szálláshelyeket vesszük
számba.
A városlakók előtt is nyitva
A helyszínen járva megtudtuk: a panzió szobái közül
egy akadálymentes. A főbejáratnál zárt terasz fogadja a látogatót. A recepcióval egy
légtérben lévő, hangulatos
kávézó szolgáltatásait nem
csak a szállóvendégek vehetik igénybe, ahogyan a panzió
konferenciaterme és borpincéje a panzió vendégein túl is
a szállóvendégek kiszolgálása mellett különböző céges,
baráti és egyéb közösségi
rendezvényeknek is kitűnő
helyszínt biztosít, különös tekintettel a panzió központi
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fekvésére, így kalocsai látványosságok közelségére.
Háromcsillagos szálloda lehet?
Jó hír, hogy a vonatkozó kormányrendelet alapján nem
panzió, hanem szálloda besorolást kap a szálláshely,
ugyanis a szobák száma meghaladja a tízet. Megtudtuk: a
15 kétágyas szobával rendelkező, mindenben a XXI. század igényeihez igazított hotel
paraméterei alapján háromcsillagos minősítést kaphat.
Marton Balázs projektmenedzser elmondta, ennek

alapját a 24 órás elérhetőséggel, idegen nyelvet beszélő
személyzettel működő recepció, az online foglalási rendszer, a bankkártya-elfogadás
és értékmegőrzés, a mosási,
vasalási szolgáltatás, az LCD
tévével és WIFI eléréssel rendelkező, klimatizált szobák, a
tisztálkodási szerek és törölközők bekészítése, és az akadálymentesített szoba együtt
adja. Mindezt finn szauna és
pihenő, konferencia terem és
borpince egészíti ki, ami által
– idegenforgalmi szakemberek szerint – a háromcsillagos
szállodai minősítés reális cél
lehet.
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Pisti nővér a legelismertebbek közt
Ki lesz Magyarország
kedvenc ápolója?
Az NLCafé című internetes magazin szerkesztősége idén ősszel indította el
a „Magyarország kedvenc ápolója” akciót. A
portál olvasói jelölhették
azokat az ápolókat, akiknek munkáját a legtöbbre becsülik, akiknek a
leghálásabbak. A szerkesztőség által kiválasztott, végső győzelemre
esélyes 10 jelölt közt ott
volt Fekete István, a kalocsai Szent Kereszt Kórház neurológiai osztályának ápolója is. A szavazás
már lezárult – a jelöltekre november 23-ig lehetett voksolni –, de a végeredményről lapzártánkig még nem érkezett hír.
Fekete Istvánt felesége,
Mariann nővér nevezte az
ország kedvenc ápolója
címre. A nevezéshez egy
történetet is meg kellett
osztani, Mariann a megismerkedésük históriáját csatolta a jelöléshez. Elmondta: egyszer rosszul lett
munkahelyén, ezért beutalták a neurológiára, kivizsgálásra, ahol több napot
töltött. Egyik éjszaka ször-

Tel.: 0620/991-2555

nyű fejgörcse támadt, így
kiment az ápolóhoz. Bemutatkoztak egymásnak
Pisti nővérrel, akiről a betegektől már korábban is
hallott, mivel – híre szerint
– ő köti be legjobban az infúziót. Ez után hosszan beszélgettek, nevetgéltek,
amitől a fejfájása gyógyszer nélkül is elmúlt. Hazamenetele után pár nappal
Pisti nővér hívta telefonon.
Néhány hónapos udvarlás
után összeköltöztek, élettársak lettek, majd összeházasodtak, és két gyönyörű kislányuk született.
Pisti nővér meglepődve, de
lelkesen fogadta a nevezés
hírét. Önmagáról így nyilatkozott a portálnak:
„Mindig azt mondom, úgy
bánjunk az emberekkel,
mint ahogy mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Négy gyermekem
van. Azt kérdik, mért lettem ápoló? 14 évesen még
az ember nem tudja, mi is
szeretne lenni. A fogtechnikusi pálya felé kacsingattam akkor, de késve adtam
be a jelentkezésem, és nem
találtam fogtechnikust, aki

tanulónak felvett volna.
Gondoltam, jövőre újra
megpróbálom. Közben a
betegektől annyi szeretetet
és megbecsülést kaptam,
hogy úgy éreztem, itt a helyem. Ápolónak lenni az
egyik legszebb hivatás, de
egyben a legnehezebb is.
Próbálunk jók lenni szakmailag is, hogy maximális
tudással a legnehezebb
helyzetben is megnyugtató
mosollyal tudjunk állni a
betegünk mellett. Felemelő azt érezni, hogy az én
munkám is hozzájárul a
betegek állapotának javulásához.” – írta magáról
Pisti nővér, majd egy-két
vicces sztorit is megosztott:
A pszichiátriai évei során
sok nehéz helyzettel találkozott. Egyszer közveszélyes, randalírozó beteget
hoztak a rendőrök bilincsben, és a beteget meg kellett fékezni. Ehhez többen
is kellettek, de a páciens őt
szemelt ki, mondván, hogy
csak találkozzanak kint, a
kórházon kívül, majd jól
helybenhagyja! Néhány
osztályon töltött nap után a
városban találkoztak, de a
beígért verés helyett „Jó
napot kívánok, ápoló úr!”
volt a reakció”. Egy másik

tréfás sztorija szerint, amikor betegfelvételkor megkérdezik, hogy „milyen a
hallása?”, arra nagyrészt ez
a válasz: „Római katoli-

lyek közül Pisti nővér számára a kudarcélményekkel, gyásszal, halállal és
veszteségekkel való szembesülés a legnehezebb.

kus”. Így mindjárt megtudják, jó-e a beteg füle. Az
ilyen pillanatok adnak erőt
az ápolói hivatásban a nagyon komoly fizikai megterhelés és a nagy az érzelmi kihívások közt, ame-

A bemutatkozó szövege
alapján is igen szimpatikus
ápolónak a népszerűségi
versenyben elért végeredményétől függetlenül is
gratulálunk!

MEGHÍVÓ POZIVNICA
Kalocsa Város Horvát Önkormányzata 2015 november 30-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Kalocsa, Hunyadi utca 82. szám
alatti emeleti helyiségében.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk.
Horvát Önkormányzat
Kalocsa
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