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Reflektorfényben a Kelebiai
Hírmondó megjelenése
A kelebiai költségvetés tárgyalása során számos megszorító intézkedésre került sor (pl.: létszámleépítés, étkezési
hozzájárulások megvonása, stb.). Az újság éves megjelenései költsége kb. 1 millió Ft., ebből 500.000,- Ft-ot vettünk el.
Így ugyanennyi marad a 2011. évi megjelenésre. Ez kevés! Tehát, megoldást
kell találni arra, hogy kellő tartalommal
és rendszerességgel tájékoztatni tudjuk
a falu lakosságát az önkormányzati eseményekről, határozatokról és közcélú információkról. Ennek érdekében a következő javaslatok születtek:
1. Az újság kéthavonta jelenjen meg.
2. Az újság kevesebb példányszám-

ban, de fizetős formában (pl.: 100 Ft/
példány) jelenjen meg, havonta.
3. Több fizetős hirdetés megjelentetésével a bevétel növelni.
4. Előfizetési szándékot felmérni.
5. Szponzorokat keresni a hiányzó
500.000,- Ft finanszírozására.
Kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére, ezért egy kérdőívet adunk
közre, amelyet kérnénk, hogy a Polgármesteri Hivatal vagy a Könyvtár postaládájába bedobva juttassanak el hozzánk 2011. március 31-ig.
Segítségüket köszönjük!
Maczkó József
polgármester

Tisztelt Kelebiai Lakosok,
Támogatóink!
Hálásan köszönjük azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2010. évben adójuk 1 %-ával, vagy egyéb más módon támogatták egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is
segítsék karitatív
munkánkat adójuk
1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03
Várjuk az egyéb adományokat is, például: kályha, bútor, cipő, ruhanemű, ágynemű, játékok, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb.
A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66.
Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9 óráig.
Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.
Köszönettel:
Kelebiai Karitasz Egyesület

2011. március

Tisztelt Szülők!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében
6. § (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak
szerint - minden gyermek tanköteles.
- A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az
iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben,
amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a
tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december
31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A
tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Értesítjük Önöket, hogy a tanköteles korú
gyermekek 2011/2012. tanévre az
1. osztályba történő beíratásának ideje:
2011. március 23-án szerdán, 24-én
csütörtökön 8-16 óra,
2011. március 25-én pénteken 8-14 óra
helye: Farkas László Általános Iskola titkárságán ,
Kelebia, Ady E. u 110.

A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal:
- Diákigazolvány készítéséhez fénykép és 550.- Ft
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímkártya
- az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény
- orvosi igazolás,
- TAJ-kártya
- aláírt Szülői nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről (fénymásolat)
Azok a szülők, akiknek gyermeke ingyenes tankönyvre jogosult lesz,
hozzák magukkal:
- a jogosultságot igazoló dokumentumot( pl.: gyermekvédelmi határozat)
- valamint beiratkozásnál ki kell tölteni egy nyomtatványt.
Kelebia, 2011. 02. 21.
Balázs Hajnalka
m.b. igazgató
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TÉLKERGETŐ

Február 24-én Télkergető gyermek
műsort rendeztünk az óvodásokkal,
mert az idei farsangon nem voltak jelen
a szülők. Helyszín az Agrárkereskedelmi Központ volt, ahol minden csoport
külön kis műsort mutatott be. Kergették a telet a kiscsoportosok versekkel,
dalokkal, a kis-középsősök mesedramatizálással, a középsősök „ Tűztáncot „ jártak, a nagycsoportosok láncos

botokkal és jelmezes télkergető versekkel, csúfolókkal. Gyermek és felnőtt egyaránt jól érezte magát , a színvonalas műsorokat tapssal jutalmazták.
Mégis a legemlékezetesebb a hóesésben történő Kisze bábégetés volt. A
nagycsoportos óvónők által készített
bábot az épület melletti homokos részen gyújtottuk meg. A gyerekek körül állták az égő bábot és kereplőkkel,
dobokkal, fakockák összeütögetésével
hatalmas zajt csaptak, közben hangos
kiáltozással űzték a telet, hívták a tavaszt és a meleget. Nagyon hangulatos,
kedves délelőttöt töltöttünk együtt, sok
szülő jött el megnézni a műsort. Mi nagyon örültünk az érdeklődésnek, jó volt
érezni, hogy nem dolgoztunk hiába - sikerült örömet szerezni gyermeknek,
felnőttnek egyaránt.
Szmolenszki Mátyásné
Óvodavezető
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Mese délelőtt és farsang
az óvodában
Először rendeztünk Mese délelőttöt az
óvodában, melyre február 10-én került
sor. Ezen az emlékezetes napon minden
gyermek kapott az arcára egy maszkot,
mert - Honfi Erzsike, Kissné Magyar Andi
és Kiss Klaudia - rég volt óvodásunk - arcfestékkel kifestették minden gyermek arcát. Így változtak a gyermekek katicává,
kalózzá, tigrissé, tündérré.
Mindenkiről készült egy ajándék fotó is. Az arcfestés után a Kacor király című mesét báboztuk el a gyerekeknek. A
vidám délelőttöt egy közös énekes játékkal zártuk.
A farsang megrendezésére február 18án került sor. Idén szakítottunk a hagyományokkal, a gyerekek nemcsak 1-2 órára
ölthették magukra a jelmezt, hanem reggeltől délutánig jelmezben lehettek. Egész
nap táncoltak, játszottak, lakmároztak a
szülők által hozott sütiből, fánkból. Egyet-

len gyermek sem maradt maskara nélkül,
mert akinek a szülő nem tudott jelmezt
biztosítani, annak az óvónők adtak álarcot,
ruhát, kalapot. (A farsangi készülődést segítette, hogy már második éve jár hozzánk
egy jelmezkészítő, aki elfogadható áron
hoz nagyon sok ötletes jelmezt, így a szülők gondja is megoldódik.)
Molnárné Virág Erika Óvónő

Tisztelt Szülők!

2010. szeptember 1-étől a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24.
§-ának (1) bekezdése alapján a jövőben az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Értesítjük Önöket, hogy
a 2011/2012 tanévre történő beíratás:
2011. április 11- től 15- ig, 8 - 12 óra között történik.
A beíratáshoz kérjük hozza magával :
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- orvosi igazolást
- oltási könyvet

Szmolenszki Mátyásné
Óvodavezető

Látogatás a helyi gyógyszertárban
Február 7-én látogatást tettünk a
helyi patikában, ahol nagy szeretettel
fogadtak bennünket. Orsi néni elmondta, hogy mi a feladatuk a gyógyszertárban. Megmutatta a helyiségeket, a
sok-sok gyógyszeres polcot, mérlegeket. Beszélt a gyerekeknek a gyógyszerekről, azok készítéséről, használatáról. A gyerekeket nagyon érdekelte
a téma, sok kérdést tettek fel, melyekre koruknak megfelelő választ kaptak.
Köszönjük szépen, hogy ott lehettünk
és betekinthettünk a gyógyszerészek
munkájába.

Mit rejt egy orvosi táska?
Rigler doktor bácsitól kölcsön kaptunk egy orvosi táskát eszközökkel,
hogy foglalkozás alkalmával a gyerekek közvetlenül ismerkedjenek meg
azokkal az orvosi műszerekkel, amivel a betegeket vizsgálják. A műszerek
segítségével eljátszhattuk a fülmosást,
kötözést, injekciózást, vérnyomásmérést, szívhallgatást. A gyerekek nagyon
élvezték a foglalkozást.

Bebizonyosodott számukra, hogy
ezek az eszközök valóban a gyógyítást
szolgálják.
Köszönjük a gyerekek nevében a lehetőséget.
Középsős óvodások
és óvó nénik

Kelebiai Hírmondó
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Szülői bál

Az előző évekhez hasonlóan idén
is megrendezésre került a Farkas
László Általános Iskola Szülői Munkaközösségének jótékonysági bálja.
A vendégeket először a gyerekek kápráztatták el színvonalas

műsorukkal, cha-cha-chát táncoltak élő zenére.
Ezután a lelkes anyukákból álló
csapat charstont adott elő.
A műsor után vaddisznó pörkölt
került feltálalásra. Aki pörkölt helyett vagy mellett valami mást sze-

retett volna enni, az sem maradt
éhen. Finomabbnál finomabb falatok várták a vendégeket a svédasztalon.
A vacsora után a Szimpla Trió
húzta a talp alá valót.
A fergeteges mulatozás hajna-

lig tartott. Reméljük mindenki, jól
érezte magát.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a támogatást és a segítséget mindenkinek, aki a bál szervezésében
és lebonyolításában részt vett.
Füzesiné László Ildikó

szendvicseket és üdítőt lehetett fogyasztani. A tombolasorsolás izgalmasan telt!
Sok szép ajándék várt a nyertesekre.
Nagyon jó volt a hangulat és jól éreztük magunkat.
A farsangi mulatsággal egy nagyon jó
pénteki nap zárult.
Kozla Noémi és
Óvári Barbara
8.osztályos tanulók

nénak, Horváth Jenőnek és Horváthné
Nagy Katalinnak.
Az SZMK tagjainak a büfé lebonyolítását, a finom tortát és pénzadományt,
a Kínai Boltnak és a Kicsi Ricsi abc-nek
a felajánlott értékes tombolatárgyakat.
köszönjük.
A bál bevételéből a gyermeknapi programokat szeretnénk színesebbé tenni.
Köszönettel a szervezők:
Kardosné Rókus Zsuzsanna
Gémes Gézáné
Színes Gabriella

Farsang

A farsangi bál minden évben egy jó
hangulatú és vidám rendezvény.
Az idei mulatság is érdekes volt! Sok
szép jelmezt és táncot láthattunk.
Köztük voltak: Katicabogarak, Ké-

ményseprők, Pumuklik, Karib-tenger
kalózai, Sportolók, Hip-hop lányok, Zebrabál, Pom-pom lány, Kleopátra és Nefertiti, végül de nem utolsó sorban a Keleti bazár.
Mi, nyolcadikosok is felléptünk egy
fergeteges Cha-cha-cha-val, amit Juhász János néptánc oktató tanított nekünk. A zsűrinek nagyon nehéz dolga
volt, helyesen döntött.
Tagjai: Lengyel Judit, Rajnai Donát,
Szabó G-né Vámos Ildikó. Az előadások
után kinyitott a büfé is, ahol finom fánkot,

Ezúton szeretnénk megköszönni a finom fánkot Pathó Klári néninek, Kardosné Rozika néninek, Horváth Zoltán-
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Iskolai hírek
2011. február 8-án megrendezett országos történelem tanulmányi verseny megyei
fordulóján Kovács Attila 7. osztályos tanuló 22. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógus: Szentiványi J. György
2011. február 25-én (pénteken) Kecskeméten a M. Bodon Pál Zeneiskolában megtartott „Tiszán innen Dunán túl” Országos Népdaléneklési Minősítő Versenyen
Szűcs Klára (7.o), Horváth Otília (6.o), Kiri Edit (6.o), Kiri Erika (8.o) bejutott az országos döntőbe. Felkészítő pedagógus: Kovács Márta
2011. február 23-án rendezték meg Kisszálláson a Sallai István Általános Iskolában
a kistérségi vetélkedőt, a következő eredmények születtek:
Rajzversenyen:
Kovács Róbert (1.o) 2. helyezett
Vankó László (3.o) 4. helyezett
Ughy Renáta (5.o) 2. helyezett
Gillányi Gréta (6. o.) 4. helyezett
Honfi Benedek (6. o.) 5. helyezett
Szűcs Eszter (7.o)
3. helyezett

Felkészítő: Radnai Béláné
Felkészítő: Sógor Lászlóné
Felkészítő: Piszman Erika
Felkészítő: Piszman Erika
Felkészítő: Piszman Erika
Felkészítő: Piszman Erika

Versmondón:
Bozsákovics Luca 3.o 1 helyezett Felkészítő: Sógor Lászlóné
Kiss Szimonetta 8.o 3. helyezett Felkészítő: Szádeczki Dezsőné
Tanítványaink: Ricz Viktória, Kiss Izabella, Óvári Barbara. Kardos Dávid, Kocsis
Bence könyvtárhasználati versenyen vettek részt.
A szép eredményekhez gratulálunk, és köszönjük a felkészítők munkáját!
Március 14. hétfő áthelyezett pihenőnap, nem lesz tanítás,
március 19-én szombaton munkanap lesz, tehát tanítás lesz az iskolában.
Balázs Hajnalaka m. ig., Szádeczki Dezsőné m. ig.h.

ELŐNEVELT CSIRKE
Az idei évben is előnevelt fehér hús hibrid és kettős
hasznosítású csirke rendelhető 2011. április végére!
A rendeléseket kérnénk március 15-ig leadni személyesen
Szabó G. Attilánál, Szabóné Vámos Ildikónál,
vagy az alábbi telefonszámokon:
77/454-400
06-30/9783-805
06-30/9035-448-as számokon.

Köszönjük

HÁZ ELADÓ!
Kelebia, József Attila u. 6. szám
alatti 3 szobás, szigetelt ház,
melléképülettel, garázzsal,
gazdasági épülettel eladó.
Irányár: 3 millió Ft
Érdeklődni: 06-70/366-4021
06-30/370-7886
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Egy tanító
tapasztalataiból...
ISKOLÁS LESZ A GYERMEK
Közeleg a tél vége, s vele együtt a
szinte valamennyi nagycsoportos gyermek szüleire váró döntés: menjen-e iskolába vagy maradjon inkább még egy
évig az óvodában a gyermek?
Kezdjük az elején - Ki kezdheti meg az
első osztályt 2011. szeptember 1-jén?
Az 1993. évi LXXIX. közoktatásról
szóló törvény 6. § (2) szerint „A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban
a naptári évben, amelyben a hatodik,
legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május
31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha
a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete
annál a gyermeknél eshet a nyolcadik
életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség
teljesítése a tanév első tanítási napján
kezdődik.”
Tehát ez azt jelenti, hogy aki 2005.
május 31. előtt született, az idén megkezdheti az első osztályt. Azért írtam
feltételes módban, mert nem köteles elkezdeni. Ha a szülőben, vagy az
óvónőben kétség támad az érettséget illetően, a gyermek megismételheti a nagycsoportot (amennyiben 2003.
szeptember 01-e után született.)
Az óvodai évismétlés módja
Ha a gyermek 2004 -ben született,
s úgy ítéli meg a szülő (vagy az óvónő), hogy még éretlen az iskolakezdésre, akkor a területileg illetékes Nevelési
Tanácsadót kell felkeresni, s ott iskolaérettségi vizsgálatot kérni. Ezt az óvoda
- a szülő tudtával és hozzájárulásával kezdeményezi. De a szülőnek joga van
közvetlenül is a Nevelési Tanácsadóhoz

fordulni, nem kell feltétlenül az óvoda
közreműködése.
Ha a gyermek 2005. január 1. és
2005. május 31. között született, a szülő kérheti, hogy maradjon a gyermeke
még egy évet az óvodában. Ez esetben
nem kell a Nevelési Tanácsadó vizsgálata, iskolaérettségi vizsgálat nélkül is
maradhat az oviban a gyermek.
Eltérő fejlődés
Az a tapasztalat, hogy az azonos korú lányok érettebbek, mint a fiúk. Fizikálisan is erősebbek (persze vannak kivételek), és szociálisan is fejlettebbek:
jobb a kudarctűrő képességük, fegyelmezettebbek, erősebb a feladattudatuk ... stb. Éppen ezért általában a fiúk ismétlik a nagycsoportot - de nincs
is ezzel semmi baj. Egyáltalán nem az
óvónőkön múlik, hogy melyik gyerek
milyen ütemben fejlődik. Vannak, akik
lassabban indulnak meg, de végül utolérik, sőt el is hagyják társaikat. Mások
gyorsabb iramban fejlődnek, s később
stagnálnak. Ha egy lassabb ütemben
„érő” gyermeket (akinek egyébként
semmi részképesség-problémája nincs)
iskolába küldünk csak azért, mert 6
éves, visszafordíthatatlan következményekkel járhat: megutálhatja az iskolát, a tanulást. S emiatt a következő
12 éve is rossz lehet. Ha azonban adunk
neki még egy évet, hogy valóban éretten kerüljön az iskolába, szárnyalhat a
teljesítménye.
A tét tehát óriási: A gyermeke jövője! Hiszen minden az első osztályon áll
vagy bukik: gyermeke vagy megszereti
az iskolát, a tanulást, vagy örökre megutálja. Az első találkozás az élet minden területén meghatározó: s ez különösen igaz az iskolára. Éppen ezért
nagyon fontos az alaposan átgondolt,
minden szempontot figyelembe vett
döntés: még egy év az óvodában vagy
az iskola.
Horváth Zoltánné

Tisztelt Kelebiaiak!

Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával járuljanak hozzá a polgárőrség működéséhez
Adószámunk: 18356124-1-03
Számlaszámunk: 53100049-10001277
Polgárőr Egyesület Kelebia
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Közönségtalálkozó

2011. március 5 - én vendégünk
volt a Farkas László Általános Iskolában Utasi Árpi, a 2007-es Csillag születik című tehetségkutató verseny nyertese Csantavérről. Utasi Árpi 4 mesével
kedveskedett nekünk. A részvevők nagyon jól érezték magukat.
A találkozó előtt egy rövid riportot
készítettünk vele.
Csantavéren laksz édesanyáddal és két testvéreddel. Ide is
jársz iskolába?
Utasi Árpi: Nem, egy közeli településre járok iskolába, mezőgazdasági
gépésznek tanulok.
Milyen terveid vannak az iskola
befejezése után?
U. Á.: Szeretnék Magyarországon
színészetet tanulni.
Esetleg van olyan színi tanoda,
amely már felajánlotta, hogy tanulhatsz náluk?
U. Á.: Komolyabb felajánlás nincs, de
Békéscsabáról már megkerestek.
A színészet iránti érdeklődésed, ha jól gondolom a mesemondásból ered. Mióta foglalkozol
mesemondással?
U. Á.: Alsó tagozatos voltam, amikor
először a helyi mesemondó versenyen
indultam sikeresen. Majd Topolyán vettem részt mesemondón. Alsósként már
a felsős kategóriában első helyezett lettem. Érdekes, mert második helyezett
sosem voltam. Különdíjas viszont igen.
Egyszer elvittem a mesefát.
Ha jól gondolom, egy díjról van
szó. Milyen díj a mesefa?
U. Á.: A mesefa díjat mindenki csak
egyszer nyerheti meg. Egyik versenyen kihirdették az összes helyezettet
és a különdíjast is. Én meg nyugtáztam,
hogy most nem nyertem. Majd szólítot-

tak a mesefa díjasaként. Nagyon nagy
megtiszteltetés volt.
Ha már a versenyeknél tartunk,
honnan jött az ötlet, hogy a Csillag születik című versenyen indulj?
U. Á.: Nem én neveztem a versenyre,
hanem úgy nevezett be egy férfi, Varga
Mihály. Csantavéren van egy kishegy,
ahol minden évben a tehetségek megmutatkoznak és ott mondtam mesét. Ő
úgy gondolta, hogy benevez engem ebbe a versenybe, mert nem szabad, hogy
ez a tehetség elvesszen, és sikerült.
Milyen volt a felkészülés a versenyre és milyen időközönként jöhettél haza?
U. Á.: Elég feszített volt a tempó.
Voltak könnyebb mesék, amiket gyorsabban tanultam, de volt olyan is, hogy
egész héten minden nap tanultam és
akkor sem ment a legjobban. Eleinte a
hét nagy részét itthon tölthettük, de a
vége felé már egész héten Budapesten
kellett lennünk.
Milyen az életed a Csillag születik után?
U. Á.: Egy évig kötött a szerződés,
csak az RTL Klub felkérésein, valamint
a csatorna által szervezett rendezvényeken vehettem részt. Azóta is érkeznek felkérések iskoláktól, de fellépek
szabadtéri rendezvényeken - és mint
ma - bálokon is.
Ha nem mesét mondasz, mivel
töltöd a szabadidődet?
U. Á.: Barátokkal kártyázunk, beszélgetünk.
Köszönöm, hogy válaszoltál
kérdéseinkre. Sok fellépést és
szerencsét kívánunk.
U. Á.: Köszönöm.
szerkesztők
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Bajsai Préló

A Bajsai Prélót 2006 óta minden év február utolsó szombatján rendezi meg a helyi
közösség, a faluban működő civil szervezetek karöltve az ötletadóval, a Testvériség
Művelődési Egyesülettel. A préló rendezvény felelevenít egy hagyományt, ami a
70-es évekig élt Bajsán, ebben a többnemzetiségű faluban. Régen a téli időszakokban
a családok vendégeskedni mentek a rokonokhoz. A háziasszony a kemencében sült

zsíros lepénnyel várta vendégeit. A reggeli
után az asszonyok fontak, foltoztak, kötöttek, gégetésztát készítettek, beszélgettek,
énekeltek, a kemencében pedig rotyogott
a sólet. A férfiak morzsoltak, kártyáztak és
gyermekjátékokat készítettek, csutkából,
szárból, cirokból a lurkók nagy örömére.
Ebéd után kukoricát pattogtattak az udvaron, rostában, csutkatűzzel. Idén a prélón
ezeket a hagyományokat igyekeztek feleleveníteni, játékos vetélkedőkkel, a nagyanyáik, a nagyapáik öltözékével, a falusi
kocsma, udvar és piac felállításával, a hagyományos zsíros kenyeres reggelivel, zenével és barátságos hangulattal. A vendég-

csapatok a térségükre jellemző süteményt,
öltözéket és tárgyakat mutattak be, ezen
kívül a házigazdák is kiállították kézműves
munkáikat, valamint régi képeket, festményeket és használati eszközöket a falu életéből. A vetélkedőket kulturális műsor, közös ebéd, tánc és barátkozás követte. Idén
egy szlovákiai vendég együttes szórakoztatta a közönséget Rozsnyóról.
Kezdetben csak a topolyai közösség
művelődési egyesületei és civil szervezetei
vettek részt a prélón. Később községközivé, mára pedig nemzetközivé vált.
A 2011-es préló mottója: „A barátok
olyanok, mint a csillagok. Nem mindig látod őket, de tudod, hogy vannak.”
A Kelebiai Daloskör tagjai már második
alkalommal vettek részt a prélón. 14 csa-

pat versengett egymással a játékokban. Az
idei programban helyet kapott a testvértelepülések polgármestereinek vetélkedője
is. A résztvevő csoportok közül régóta építünk kapcsolatot a topolyai és kishegyesi barátokkal.
szerkesztők
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Valami mást akarunk!
Kedves Kelebiaiak!

Tudom, kissé sejtelmes a cím, amellyel megszólítom Önöket, de az volt a
szándékom, hogy felkapják a fejüket,
kíváncsivá tegyem a gondolataikat és
fürkésző tekintetüket ezen pár sorra
csalogassam.
Történt egyszer, hogy csörög a telefonom, felvettem, majd Kumich László postamester úr üdvözlőszavait hallhattam. A kezdeményezés, amelyet
felvázolt előttem rendkívül felcsigázta érdeklődésemet. Arról tájékoztatott,
hogy az Agrárkereskedelmi centrumban rendszeresen szerveznének különböző témákban előadásokat, majd a
beszélgetésnek is helyet adva ki-ki elmondaná észrevételeit, tapasztalatait
az adott ügyben és egy-egy csésze tea
mellett egyfajta kommunikációs folyamat, eszmecsere indulhatna meg.
Jó az ötlet, mondtam, de a közösségépítés folyamata, az érdektelenség
feloldása, a tolakodás látszatának is elkerülése nem kis feladat, hiszen emberi természetek sokféleségét kell egy
irányba fordítani. Jó az ötlet, nehéz a
feladat, de mi más lenne nekünk vezetőknek a dolgunk, ha nem az, hogy emberi közösségeket építsünk: gondolatokat és tulajdonságokat ütköztessünk és
társítsunk ezen irányelv mentén. Megkerestük a kelebiai vallásos élet felekezeti vezetőit és tájékoztattuk őket,
jóindulatú szándékunkról. Mindegyik
lelkipásztor támogatásáról biztosított
bennünket és aktívan részt kívántak
venni a szervezésben.
Az elmúlt hetekben sor került egy
közös kétórás beszélgetésre, amelynek
során megbízást kaptam ezen bevezető újságcikk megírására. A hosszú la-

tolgatás után a következőkben állapodtunk meg:
- 2011-ben egy vezérfonal mentén
szervezünk összejöveteleket. A törzs a
család téma lesz. Természetesen családfaszerűen. Ebből a témából sok más
élethelyzet is gyökereztethető.
- Úgynevezett „emberszagú” előadásokat tervezünk, valós élethelyzetek bemutatásával. Ezt a célt azért tűztük ki, mert az őszinteségen keresztül
valóban tanulni akarunk egymástól.
- 2011-ben négy alkalommal jönnénk össze: tavasszal, nyáron, ősszel és
télen. Ez egy kicsit az emberi élet egyes
állomásait is szimbolizálja és meghatározza az adott témakört. Így tavasszal
a hivatásról, családalapításról, az első évek viszontagságairól, stb. lesz szó.
A nyári alkalmat a gyermeknevelés,
anyagi problémák, létfenntartás, stb.
témakörök uralnák. Az őszi időszakban
a magányról, válásról, felnőtt gyermekekről, stb. lesz szó. A téli időszakban
a halálról, egyedüllétről, az idős emberek élettapasztalatairól, stb. beszélgetnénk.
- Mindig lesz egy levezető „elnök”,
aki irányítja a beszélgetést.
- A Kelebiai Hírmondó áprilisi számában konkrét programajánlattal szolgálunk.
Bízom abban, hogy kezdeményezésünk nem feneklik meg és egy csipetnyi
sót adhatunk az embereknek.
Kérem, figyeljék az áprilisi újságot és
jöjjenek a rendezvényeinkre!
Üdvözlettel:
Maczkó József
polgármester
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A vándor élete
Bejártam az országot, dolgozni akartam
De mindenhol csak elutasítást kaptam
Semmibe vettek és lenéztek
Azt akarták, hogy zsíroskenyéren éljek!
De én ezt nem fogadom el
Soha nem nyugszom bele
Tovább keresem azt a helyet
Hol becsületben élhetek!
Most úgy érzem nincs remény
Senki sem segít nekem
De tudom élnem kell még
Hisz az élet sokat ér!
Holnap talán minden szebb lesz
Bár a sors könyvét nem én írom
Csak egy dolgot ismerek:
A kitartás erősebbé tesz!
Felnyitom a szemem! A múltat eltemetem
S a rosszat örökre elfeledve
Új remény vezeti utamat:
Hogy szebb lesz majd a holnap!

Ha a szeretet
Ha a szeretet már mit sem ér
S ha nem hullanak a könnyek
Az érzelem, mondd mit ér
Hisz álmatlan éjszakák jönnek!
Ha a szeretet csak benned ég
És mások ezért kinevetnek
Mondd, mit remélsz még
Hisz érzéseid semmibe vesznek!

A Kelebiai Víziközmű-társulat
tájékoztatója...

Ha a szeretet csak bitroló
És másokat kihasználó
Mondd, hol van a becsület
S őszinte - e így a szeretet?!

Tisztelt társulati tagok, a Hírmondó decemberi és januári számában tájékoztattuk Önöket arról, hogy az érdekeltségi hozzájárulást egyáltalán nem fizető, illetve a
jelentős fizetési elmaradással rendelkező társulati tagok szerződéseinek felmondását kezdeményezzük a Fundamenta lakáskasszánál. Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy 2011. április 15-ig a Fundamenta lehetőséget biztosít a szerződések
módosítására, vagy megkötésére. Május 1-et követően a nem fizetőket és a hátralékosokat át kell adnunk az önkormányzatnak a végrehajtás megindítása miatt.
Amennyiben kérdése van, keressen bennünket.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 08.00-12.00					
Péntek: 08.00-12.00
Varga Sándor IB. elnöke

Ha a szeretet csak szavakat jelent
S már nincs benne párbeszéd
Mondd meg, hogy ez mit jelent
Hisz ez már nem őszinteség!
Ha a szeretet szívből fakad
S ha álmatlanul alszunk éjszaka
Talán te is tudod, hogy ez mit jelent:
Ez az őszinte, tiszta szeretet!
/A szerző kérte neve elhallgatását/
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NÁSZÉJSZAKA
Régen európaiak küldtek el távoli földrészekre hittérítőket. Ma fordítva
van. Indonéziából is sok misszionárius
érkezett hazánkba. Az egyiktől megkérdezték, ha összehasonlítja hazája
és a magyarok vallási életét, mit talál
legjellemzőbbnek. Így felelt tömören:
„itt üresek a templomok, Indonéziában
zsúfoltak. Misék előtt 1 órával már nem
férnek be. Izgatottan, boldogan várják
a misét. Ti magyarok olyanok vagytok,
mint egy díszdoboz. Olyan, ami gyönyörű szépen be van csomagolva, amit valaki nagy reményekkel, dobogó szívvel
kezd kicsomagolni. Előbb leveszi a csillogó-villogó szalagokat, utána a fényes
papírt, majd a tetejét. És nincs benne
semmi. Üres... Az indonéziai keresztény
csak sallangtalan, egyszerű „doboz”. De
vajon üres? Ó, dehogy üres. Benne van
Krisztus. Már pedig akiben benne van
Krisztus, az a világon nagyobb értéket
nem szerezhet soha az életben magának. A magyar keresztények kívülről
csillognak-villognak, szép a frizurájuk,
divatos az öltözékük, márkás autójukkal suhannak, kacsalábon forgó házuk
szebb, mint a szomszédjuké. De belülről üresek vagytok, mert nincs bennetek Krisztus.”
A másik humoros, de sziporkázóan tökéletes hasonlatát akkor mondta
el, amikor beszélt azokról a „templomkerülő” szülőkről, akik kierőszakolják a
papnál a keresztelést és hazudják az oltár előtt, hogy gyerekeiket vallásosan
fogják nevelni. De aztán nem történik
semmi!

Ők maguk nem járnak templomba,
gyerekeiket nem járatják hittanra. Valóban szaporodnak az utóbbi években
a „megkeresztelt pogányok” száma.
Megkereszteltek még az utóbbi években is sok gyereket, de aztán nem történt semmi. (Ahogy a szüleik életében
sem történik semmi.) Ez olyan - mondja- mint egy nászéjszaka, ahol nem történik semmi.
Hát az bizony nem semmi! Egy nászéjszaka, ahol nem történik semmi!
Ugyanígy az a keresztény, aki csak
meg van keresztelve, de nem gyakorolja a vallását, (nem halad benne előre),
esetleg elnosztalgiázik évente egyszer
az éjféli misére, az igazából nem is nevezhető kereszténynek, katolikusnak.
Hiszen csak megcsúfolja a keresztény
nevet. Miért? Mert nem történik semmi az ő keresztény életében. Ezért ne is
csodálkozzon, hogy vallásában nem lát
semmi értéket.
A „megkeresztelt pogányok” ugyan
a keresztelésükkel már sínre vannak
téve, - egy boldog élet ígérete áll előttük - de ezen a sínen csak vesztegelnek, vagy csak néhány centit haladnak
előre, holott ezen a sínen óriási távolságokat lehetne befutni és a cél gyönyörű:
egy csodálatosan szép és jó világ. Sőt
mielőtt a célba, a Paradicsomba érnének, közben is sok jó és szép állomás
várna rájuk.
Ezeknek az embereknek a kereszténysége, Istennel való kapcsolata,
nem csak az előbb említett násztalan
nászéjszakára hasonlít. Kerestem én is

Tájékoztató a DÉMÁSZ
által végzett hálózati
rekonstrukcióról
Néhány hét óta megszaporodtak a DÉMÁSZ emblémás járművek Kelebián. Ennek oka a
Kossuth Lajos -Petőfi Sándor Bajcsy-Zsilinszky utcák villamoshálózatának rekonstrukciója.
Műszaki tartalom tekintetében
760 folyóméteren tartószerkezetet (12 m-es vasbetonoszlopok)
és hálózatot cserélnek. Továbbá
új transzformátorok kerülnek ki-

építésre (2 db) a Kossuth Lajos
és Petőfi Sándor utcákban.
A beruházás költsége: 35 millió Ft.
Bízom abban, hogy a rekonstrukció során ritkábban észlelhetünk áramkimaradást és így
a szolgáltatás minősége javulni fog.

Maczkó József
polgármester

egy hasonlatot. Hasonlítanak egy sebesvonathoz, de amelyik sosem közlekedik. Mondjuk Japánban elkészítik a
világ legszuperebb, legdrágább és leggyorsabb sebesvonatát, de az bent marad a gyárban, soha még 1 centit sem
közlekedik. De hát akkor minek? De hát
mire jó? Vagy az is abszurdum lenne,
ha csak az első állomásig futna, és ott
mellékvágányra tennék és soha többé nem közlekedne, nem száguldana a
végállomás felé.
Ne legyünk hát sivár keresztények,
hogy csak katolikusnak vagyunk keresztelve. Közben nem történik semmi.
Semmi keresztényi nem történik. Holott tele van szeretettel, gyönyörűséggel, izgatóval az evangéliumi élet! Még
inkább, mint egy istenajándéka nászéjszaka. Neked is konduljon a hívó harangszó vasárnaponként és ne csupán
a temetésedre csöndítsen majd. Imádkozz többet, de ne gépiesen, hanem
szívből! Olvasd szomjas lélekkel a Bibliát, de úgy mint Istennek a személyesen
hozzád írt levelét!
Történjen már valami! Vagy csak én,
a sok lelkipásztori hiábavalóságtól elcsüggedt pap látok ilyen sötéten? Igazságtalan vagyok Hozzátok? Mert Te
közben alig várod a vasárnapot, amikor csügghetsz a prédikáló pap ill. Jézus
ajkán, vagy lerakhatod bűneid terhét a
gyónásban, vagy Jézussal erősítheted
magad az áldozásban? Mert nemde maga Jézus mondta: „aki nem eszi a testem, nem lesz élet abban.”(Jn.6.53.) Ha
Jézus mondta ezt, akkor Te mért nem

eszed? Mért akarsz Te okosabb lenni,
mint Jézus? Jézus nem okosabb, mint én
vagy Te? Ó, de még mennyivel!
Már az is jó lenne, ha minél többen
nagyon várnánk hetente a „Keresztény
Élet”-et hozó postást. Ha életünk célját
nem a megélhetés, a gyarapodás jelentené, hanem a „mennyei kincsek” gyűjtögetése (Mt 6.20.). Már akkor is „történne
valami”, ha egy gyönyörű táj szépségét
visszavezetnénk Isten gyönyörű szépségére. Vagy ha a szép dallamok eszünkbe juttatnák az angyalok muzsikáját. Sőt
ha valamivel több jót vennénk észre hétköznapjainkban és a szenvedésben nem
Isten ostorát látnánk.
Mikor jövünk már végre rá, hogy Jézus nélkül nem lehet élni, hogy Jézus
életmódjában osztoznunk kell, el kell
mélyednünk? Hogy nem elég egy langyos, tessék-lássék kereszténység.
Hogy nem elég egy „díszdobozos” kereszténység. Hogy nem elég egy „semmi nem történt nászéjszakás” kereszténység. Hogy nem elég egy soha nem
közlekedő sebesvonathoz hasonló kereszténység. Mikor jövünk rá? Szenvedésnek, háborúnak, szegénységnek,
vörösiszapár-féle tragédiának kell ehhez bekövetkeznie életünkben? Hasonlóképpen, ahogy egy friss pohár víz
gyönyörűsége is igazán nagy szomjúságban értékelhető? Ahogyan Zorán
énekli „A szerelemnek múlnia kell” című dalában : „hogy tudd, egy pohár víz
mit ér,/ ahhoz hőség kell,/ ahhoz sivatag kell.”
Pribitek László plébános

Újabb munkálatok várhatóak
a központi vasúti átjáróban

A közelmúltban példaértékű egyezség született Kelebia Község Önkormányzata és a MÁV ZRt. illetékes szervei között. Az ügy előzménye az volt,
hogy a készülő kerékpárút tervek (Deák F. utca és Kossuth L. utca között)
kapcsán megkerestük a MÁV szegedi illetékességű vezetőit a vasúti átvezetés miatt. A tárgyalások során arra
jutottunk, hogy közös összefogással, a
közlekedésbiztonság érdekében sikerül olyan gyalogos-kerékpáros átjárót
építenünk, amely biztonságosabb és
kulturáltabb a jelenleginél. Közös kérvényt nyújtottunk be a Budapesti vezetőséghez, amely kérvény pozitív elbírá-

lást kapott.
Az egyezség lényege az, hogy a MÁV
közel 14 millió Ft értékű beruházást
hajt végre. A kerékpárosok védelme
érdekében fénysorompót épít félcsapórudas kiegészítéssel. Az önkormányzat az átjárást biztosító gumibetétek
megvásárlását vállalta. Ennek költsége
közel 480.000 Ft., ezen túl 80.000,- Ft
eljárási költség is bennünket terhel. A
folyamat elindult és várhatóan március közepén elkezdődnek a munkálatok.
Az átjárásban fennakadások várhatók,
ezért elnézést kérünk.
Maczkó József
polgármester
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A szokásos havi összefoglalómban
először röviden felsorolom az Egyesületünket is érintő februári rendezvényeket, majd vázolom a következő két
hónap terveit, feladatait.
FEBRUÁR
-10-én mórahalmi fürdőzésen
vettünk részt a kezelésre menőkkel
együtt 15 fővel. Ez alkalommal is minden a szokásos rendben, a résztvevők
megelégedésére zajlott le.

-12-én 40 fős csoportunk Bácskatopolyán járt a helyi Magyar Hagyományőrző és Néprajzkutató Társulat
meghívására. A rendezvény keretében
fellépett és sikerrel szerepelt a Kelebiai Daloskör mellett Egyesületünk Színjátszó- és Tánccsoportja is.
-15-én Dr. Szabó Péter háziorvos előadást tartott nekünk a Nyugdíjas Házban a „A gyógyszerek mel-

lékhatásai” címmel. Az előadás és
az utólagos kérdezz-felelek minden
megjelent számára nagyon érdekes és
hasznos volt. Ez úton is kifejezzük köszönetünket Szabó Doktornak.
-26-án az Agrárcentrumban rendeztük meg a hagyományos farsangi bálunkat. A rendezvény keretében nagy
sikerrel lépett fel az Ásotthalmi Énekkar mellett Egyesületünk Színjátszó- és
Tánccsoportja is. A kultúrműsor után finom vacsora, majd csaknem éjfélig tartó tánc következett. Az est programját
tombolasorsolás is színesítette. Ez úton
is köszönetünket fejezzük ki a tombolatárgyakat és egyéb segítséget adó
boltoknak, magánszemélyeknek, valamint a rendezvény lebonyolításában
közreműködőknek (szakácsoknak, terem-előkészítőknek, a nyomok eltüntetőinek, stb.). Mindent összevetve a
mintegy 90 fős társaság ez alkalommal
is kellemesen szórakozott. A mellékelt
fotókon az orvosi előadás és a farsangi
bál egy-egy epizódja látható.
MÁRCIUS
Betervezett programjaink: 2-án
a Pénzügyőrség Országos Nyugdíjas
Szövetségének meghívására Színjátszó Csoportunk Budapesten „Az

Unió macskája” c. darabot adja elő. 10én mórahalmi fürdőzés lesz, 15-én
a ’48-as forradalom évfordulóját
ünnepeljük Ómoravicán az ottani testvér szervezetünk meghívására.
Jelentkezni és az útiköltséget (1000.Ft.) befizetni a vezetőség tagjainál lehet III.10-ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól
13.30-kor lesz. 26-án 17.00-tól Klubest lesz a Nyugdíjas Házban. A rendezvény keretében Varga Sándor helyi
polgárőr parancsnok tart nekünk egy
tájékoztató előadást a közbiztonságról.
ÁPRILIS
-11-én egy un. „Tavaszköszöntő”
rendezvény lesz Ásotthalmon. Részvételi díj 1000.- Ft\fő. Jelentkezni és a
jelentkezési díjat befizetni a vezetőségi
tagoknál lehet április 2-ig. Utazás személygépkocsikkal, indulás a Nyugdíjas
Háztól 14.30-kor.
-14-én fürdőzés Mórahalmon.
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Indulás a MÁV állomástól a szokásos
10.06-os busszal.
-30-án a „Tánc Világnapja” községi rendezvényre vagyunk hivatalosak az Agrárcentrumba. A részletekről a Művelődési Ház vezetése fog
tájékoztatást adni a Kelebiai Hírmondó útján.
NYUGDÍJAS VASUTASOK FIGYELEM!
Az elmúlt napokban a MÁV-START
Zrt-től arról kaptunk értesítést, hogy
a nyugdíjas vasutasok és családtagjaik
arcképes igazolványát új, kártya formátumúra kell kicserélni. Az új igazolvány
cseréjéhez egy adatlapot kell kitölteni és a jogosultságot igazoló okmányok
(nyugdíj megállapító határozat, nyugdíjas igazolvány, házassági anyakönyvi
kivonat, lakcímkártya) fénymásolatát,
valamint a kiállítás díjának (1250.- Ft.)
befizetését igazoló csekket és 1 db. 3
hónapnál nem régebbi igazolvány képet
kell mellékelni. A helyi Nyugdíjas Egyesület magára vállalja a cseréhez szükséges segítség megadását azzal, hogy
március 16-19 között 17.00 órától várja az érintett személyeket a felsorolt
okmányokkal együtt a Nyugdíjas Házba. Csekket ott adunk, fénymásolás és
fényképkészítés helyben történik!
Sutka István egy. titkár

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/C. §
alapján pályázatot hirdet Kelebia Községi Önkormányzat
Szent Erzsébet Otthonháza idősek otthona lakói
és szociális étkezésben részesülő gondozottjai részére hétvégi és ünnepnapi,
meleg ebéd szolgáltatás biztosítására
A szerződés időtartama:
Az 1993. évi III. törvény 122/A. § (1) bekezdése értelmében határozott idejű, ötéves időtartamú.
A feladat megvalósításával kapcsolatos általános követelmények:
- Az Otthonház lakói (27 fő) és szociális étkeztetésben részesülő ellátottak (45 főt érint) részére valamennyi szombat, vasárnap-és ünnepnapon megrendelés szerint előállított és elkészítés után hőkezelt étel szállítása az Otthonház tálaló konyhájára (Kelebia, József A. u. 75.)
- Az ebéd minimum 2 fogásból álljon: leves és fő, húsétel.
- Az ételt 11.00-12.00 óra közötti időben kell hozzánk eljuttatni, saját fuvareszközzel, a közegészségügyi előírásoknak megfelelően.
- Igény szerint diétás étel biztosítása a normál étrenddel azonos nyersanyagnormával, azonos eladási áron.
- A szolgáltatást alvállalkozásba adni tilos.
A pályázathoz csatolni kell:
- A tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatásra vonatkozó szakmai
követelményeket ismeri, különös tekintettel a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-

FVM-SZMM rendelet mellékletében foglalt D táblázat előírásait,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy lejárt köztartozása nincs,
- étlaptervet 4 hétvégére vonatkozóan, 3 hétig az adott menün belül nem ismétlődhetnek ételek,
- árajánlatot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 21.
A szolgáltatás biztosításának kezdete: 2011. április 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet
Otthonháza címére történő megküldésével (6423 Kelebia, József Attila u. 75.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 62/2011., valamint a szolgáltatás megnevezését: „étkeztetés biztosítása”.
A pályázatról bővebb felvilágosítás Turi Mária intézményvezetőtől kérhető
személyesen, a fenti címen, vagy a 06-77/454-224-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
* Kelebiai Hírmondó - 2011. március 1.
* Magyar Nemzet- 2011. március 1.
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A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület közhasznúsági jelentése 2010. évről

1. Számviteli beszámoló
összes bevétel
224.801.- Ft
tevékenység összes költsége
122.999.- Ft
tárgyévi eredmény
101.802.- Ft
2. Költségvetési támogatás felhasználása
A Kelebiai Községi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatást nem biztosított egyesületünk részére a 2010-es évben.
3. A vagyon felhasználás kimutatása
induló vagyon (2010.01.01.)
97.397 - Ft
bevétel pályázat
100.000.-Ft
tagdíj
124.700.- Ft
kamat
101.- Ft
összesen:
322.198.-Ft
felhasználás összesen:
122.999.Ft
záró vagyon (2010.12.31.)
199.199 Ft
Az egyesületnek ingatlan vagyona és tárgyi eszköz készlete nincs.
A Bajcsy-Zsilinszky E u. 66. szám alatti helyiséget a helyi önkormányzat térítésmentesen biztosítja egyesületünk részére.
Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, azért mert évek óta a rendelkezésünkre áll egy
komplett lakás, amit valóban az otthonunknak tekintünk, és sajátunkként gondoskodunk az állagmegóvásáról, a szépítéséről, csinosításáról a belső festés mázolás stb. sajátkezű elvégzésétől
kezdve az udvar parkosításán, fűnyíráson át az udvar rendben tartásáig.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Rendezvényeink önköltségesek voltak, tekintettel, hogy ebben az évben lettünk közhasznú
egyesület. Cél szerinti juttatásunk ilyen értelemben nem volt.
5. Kapott támogatások
Egyesületünk ebben az évben pályázott először működési támogatásért.
Az NCA-DA-10-0338 számú pályázaton 100.000 Ft-ot nyertünk, mely működési kiadásokra használhatók fel.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások
Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása 21.500 Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői
ez évben csak a kiküldetési költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 21.500 Ft-ot fizetettünk ki. A költségek a közhasznúsági státusz megszerzése és a LEADER pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés miatt merültek fel.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. ( a továbbiakban: Ksztv. ) 26. § c.) pontja alapján egyesületünk a következő tevékenységeket végzi:
* kulturális tevékenység,
* kulturális örökség megóvása,
* környezetvédelem,
A nyugdíjas Egyesület vezetősége egyik legfőbb feladatának tartja, hogy a szervezet mintegy
100-120 főre tehető tagságát tovább növelje.
A jelenlegi tagság aktív közreműködésével már eddig is jelentős és szép eredményeket értünk el.
A nyugdíjas klub volt a bölcsője az évekkel ezelőtt alakult daloskörnek, akik az óta már komoly sikereket könyvelhetnek el és emelik a községi rendezvények színvonalát állandó fellé-

Dologidő Kft.
munkaerő közvetítő és szolgáltató

Cégünk, a Dologidő Kft. munkaerő - kölcsönzéssel és - közvetítéssel foglalkozik. Jelenleg nagy számban keresünk betanított munkásokat zalaegerszegi partnercégünk számára, elektronikai termékek összeszereléséhez. 2010. május óta
dolgozunk ezen a projekten és jelenleg már több mint 500 munkavállalót foglalkoztatunk Zalaegerszegen az ország egész területéről. Megkeresésünk célja, hogy
munkalehetőséget kínáljunk a településükön élő munkanélküliek számára. Számos
önkormányzattal sikerült kiváló kapcsolatot kialakítanunk. Az együttműködés általában oly módon történik, hogy a Polgármesteri Hivatalok kiértesítik a munkanélkülieket, segélyeseket. Cégünk munkatársa egy előre egyeztetett időpontban
személyesen tájékoztatja a potenciális munkavállalókat és az érdeklődőket helyben le is teszteli.
Munkavégzés helye: Zalaegerszeg
Pozíció: operátor, minőségellenőr, gépkezelő
Munkarend: 12 órás és 8 órás folyamatos műszakban
Szükséges végzettség: min. 8 általános iskolai végzettség
Bérezés: minimálbér + műszakpótlékok + 6. 000.- Ft meleg étkezési utalvány
Egyéb feltétel: tiszta erkölcsi bizonyítvány, egy készségeket, képességeket felmérő teszt megírása, orvosi alkalmassági vizsgán megfelelés
A távolabb lakó munkavállalóinknak szállást biztosítunk. A szállás költségeit a
cégünk finanszírozza. Cégünk téríti havonta egyszeri lakóhely és Zalaegerszeg között oda - vissza utazást.
Szálasné Borsodi Anikó
Dologidő Kft.
Tel.: 06-20/526-73-67, hétköznap: 8-15 óráig www.dologido.hu

péseikkel. Rendszeresen részt vesznek a környéken rendezett dalos találkozókon és a Kárpát
Fesztivál keretén belül a kelebiai dalos találkozó megszervezésében, vállalnak óriási feladatot.
Az egyesület berkein belül működik kis amatőr színjátszó csoport, akik évről évre több rövid jelenet előadásával színesítik a községi rendezvényeket, illetve szórakoztatják nyugdíjas nézőiket és a vendégeket.
A néptánc csoport a 2008-as Kárpát Fesztivál alkalmával mutatkozott be a helyi közönségnek nagy sikerrel. Azóta ők is állandó résztvevői a községi rendezvényeknek és már több
táncból álló repertoárral rendelkeznek. Pályázati pénzből sikerült nekik ruhát beszerezni. Természetesen a megvásárolt anyagból a ruhákat Ők saját kezűleg varrták, hiszen nagyon ügyesek és lelkesek.
2009-ben indult be a kézimunka szakkör heti rendszerességgel, melyen részt vesznek nem
egyesületi tagok is. Gyönyörű munkáikból a Kárpát Fesztivál alkalmából készült kiállítás.
Tevékenyen részt vállalnak a nyugdíjas egyesület tagjai a községi rendezvények szervezésében és lebonyolításában felkérés alapján pedig erőnkhöz mérten segítünk az Önkormányzat céljainak a megvalósításában is. Ilyen célzattal került aláírásra az elmúlt években partnerségi megállapodás az Önkormányzat és a Nyugdíjas Egyesület között „Kelebia Község szennyvíz
csatornázási és szennyvíz tisztítási Programja” és „Falufelújítás és fejlesztés valamint Vidéki
örökség megőrzése” tárgyában.
Az alapszabályunkban megfogalmazott célokkal összhangban nagy hangsúlyt fordítunk a
szociális és kegyeleti tevékenység megvalósítására is.
Felvettük a kapcsolatot több környékbeli nyugdíjas szervezettel. Kölcsönösen részt veszünk
egymás rendezvényein.
Határokon átnyúló élő együttműködési megállapodásokat kötöttünk, szintén nyugdíjas szervezetekkel, melyek fenntartása és ápolása szintén elég sok anyagi ráfordítást igényel.
Folyamatosan végzett munkák :
Előre egy évre meghatározott és a tagság által elfogadott program megvalósítása érvényesül, melynek keretén belül havi rendszerességgel szerepel a gyógyfürdő látogatás. Ezen kívül
évente négy-öt kirándulás az ország különböző tájaira. Esetenként külföldre is és több napos is.
Minden hónapban van klubest, zenével és tánccal fűszerezve.
Minden évben megrendeztük a nyugdíjas farsangi és szüreti bálokat nagy sikerrel.
A szüreti bál alkalmával kerül átadásra a „Kelebia nyugdíjasaiért” díj, mely elismerést azok
kapják, akik hosszútávon sokat és eredményesen fáradoztak azért, hogy a helyi nyugdíjasok
élete egy kicsit jobb legyen.
Évente rendszeresen szervezünk orvosi előadásokat Dr.Rigler László és Dr. Szabó Péter háziorvosok közreműködésével, egészségünk megóvása és betegség megelőzési érdekében. A témához kapcsolódva különféle bemutatókat, tájékoztatókat is szervezünk, melyeken lehetőséget
adunk a nem klubtagok részvételére is.
Községünk díszpolgára Dr. Juhász Miklós Az SZTE TTK Biológus Tanszékcsoport Növénytani
Tanszékének docense A parlagfű jelenségről, a Biblia növényeiről tartott előadást.
A rendelkezésünkre álló pénzeszközt lehetőségeinkhez mérten igyekszünk teljes egészében
a közhasznúsági céljaink érdekében felhasználni.
Egyesületünk vállalkozói tevékenységet nem végzett.
Tagjaink önzetlenül, szeretettel, lehetőségeikhez képest maximálisan részt vesznek a közös
munkában, sőt még anyagi áldozatot is hoznak.
Horváth Zoltán elnök

Új mezőgazdasági
szolgáltatás az önkormányzati
hivatalban

Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy 2011. március 1-től a Bács-Kiskun
Megyei Agrárkamarával történt egyezség eredményeként, hetente egy alkalommal
felsőfokú végzettséggel rendelkező mezőgazdasági szakreferens tart ügyfélfogadást az önkormányzati hivatalban.
Ügyfélszolgálati tanácsadóként segítséget tud nyújtani:
- monitoring adatszolgáltatásban,
- területalapú támogatás benyújtásában,
- gazdálkodási napló kitöltésében,
- szakkönyvek kölcsönzésében,
- pályázati tájékoztatásban
- agrár-környezetgazdálkodási célprogramok előírásainak, aktualitásának ismertetésében.
A szakreferens neve: Csanyik Zoltán Mihály
Telefonszáma: 30/298-7429
Ügyfélfogadási idő: Hetente szerdánként: 9-13 óráig
Mellékelem az Agrárkamara könyvtárából kölcsönözhető szakkönyvek listáját.
Kérem, vegyék igénybe új szolgáltatásunkat!
Maczkó József
polgármester
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Kelebiai Karitász Egyesület közhasznúsági jelentése 2010. évről
1. Számviteli beszámoló
összes bevétel			
1.023.028.- Ft
tevékenység összes költsége		
1.083.061.- Ft
tárgyévi eredmény			
- 60.033.- Ft
2. Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásokból 289.094.- Ft összegű támogatás érkezett
2010. november 16-án bankszámlánkra.
Az előző évről maradt 168.682.- Ft-ot bébi tápszer és gyógyszervásárlásra (13.551.- Ft) és
húsvéti élelmiszercsomagokra (155.131.- Ft) használtuk fel.
Ez évi keretből 149.735.- Ft-ot használtunk fel, Szent Erzsébet napi kenyérre 12.035.- Ft,
karácsonyi csomagokra 137.700.- Ft. A megmaradó 139.359.- Ft-ot céltartalékba helyeztük.
3. A vagyon felhasználás kimutatása
induló vagyon (2010.01.01.)
314.197.- Ft
bevétel adományokból
96.215.- Ft
támogatás pályázatok
610.000.- Ft
SZJA 1 %
289.094.- Ft
tagdíj
27.000.- Ft
kamat
719.- Ft
összesen:
1.023.028.- Ft
felhasználás összesen:
1.083.061.- Ft
záró vagyon (2010.12.31.)
254.164.- Ft
A záró vagyon mindig a húsvéti csomagok fedezetére szolgál, mivel év elején más forrás
nem áll rendelkezésünkre.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásokra 980.901.- Ft-ot használtunk fel, továbbá két alkalommal kaptunk az
élelmiszerbanktól (1.262.000.- Ft becsült értékű) segélyszállítmányt.
A szociálisan rászorult többgyermekes családoknak Húsvétra 50, Karácsonyra 42 élelmiszercsomagot és 63 kiscsomagot (beteglátogatások) készítettünk és osztottunk szét. A csomagok
tartós élelmiszert, gyümölcsöt, mosóport és adományként érkezett élelmiszert (46.700.-Ft),
játékot (9.600.-Ft), tisztálkodó szereket (19.000.-Ft) tartalmaztak.
Pályázati úton nyert 510.000.- Ft támogatásból (május 29-től június 2-ig) 4 napon át vendégeink voltak a kishegyesi testvértelepülés általános iskolai tanulói közül 34 fős csoport és 4
fő felnőtt kísérő. A Főegyházmegyei Karitász segítségével június 9-én EU élelmiszerbanki segélyt kaptunk : 1220 kg száraztésztát és 182 doboz (120 szemes 800 mg hatóanyag tart.) C
vitamint, melyet 91 családnak osztottunk szét és szállítottuk ki.
Október 19-én újból kaptunk EU élelmiszerbanki segélyt: 910 kg lisztet, 854 kg spagetti tésztát és 250 kg vitaminos italport. A segélyből 91 család részesült.
A Szent Erzsébet napi ünnepségen 300 db kis kenyeret osztottunk szét.
November 27-én Endrejterné Szűcs Katikától 20 db élő japán kacsát kapott egyesületünk. Az
állatokat 9 családnak osztottuk ki.
A magányosok karácsonyán 36 főt vendégeltünk meg. (dec.21.) Bableves, mákos és diós kalács volt az ebéd. Búcsúzáskor mindenkinek szaloncukrot adtunk.
Négy beteg részére házhoz vittük az ebédet.
A MÁRIS szervezettől ruhanemű és cipő adományt kaptunk (30.000.- Ft b.é.) és osztottunk ki.
Gyógyszert és bébi tápszert 28.175.- Ft értékben váltottunk ki.
Krízishelyzetbe került családoknál tanáccsal, útbaigazítással, készpénzsegéllyel (10.000.- Ft)
segítettünk.
5. Kapott támogatások
Magánszemélyektől 96.215.- Ft készpénz adományt kaptunk, melyet teljes összegben karitatív célokra használtunk fel. Pályázat útján működési kiadásokra és tárgyi eszköz beszerzésre 100.000.- Ft NCA támogatást kaptunk.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások
A vezető tisztségviselőknek sem pénzbeli, sem más formában támogatást nem nyújtott az
egyesület.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Folyamatosan végzett munkák :
A saját otthonukban maradt időseket, betegeket és az Otthonház lakóit rendszeresen látogatjuk és segítjük (pl.: beszélgetés, bevásárlás, ügyintézés, takarítás ......) A látogatások
alkalmával kis csomaggal kedveskedünk. Október hónapban köszöntöttük községünk 4
legidősebb lakosát, mivel ketten töltötték be a kilencven évet.(szeptember 30-ig) A nagycsaládosokat és különösen a gyermeküket egyedül nevelő családokat rendszeresen látogatjuk és segítjük problémáik megoldásában. A Szent Erzsébet Otthonházban az idősek lelki
gondozásában két karitász tag rendszeresen közreműködik. A testi-, lelki fogyatékosokat és
sérülteket rendszeresen látogatjuk és segítjük. Munkaterv szerinti programok: A Magyarországi Lepramisszió részére (tagjaink és egy önkéntes segítő) 281 db négyzetet (20x20 cm)
kötött kapott és bontott fonálból a takarókhoz. Szeptember 17-én délután Palacsinta találkozót szerveztünk a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Egész délutánt betöltő játékos
program közben fogyasztották el a gyerekek a finom palacsintákat és ásványvizet. A karitász tagok otthon készítették el a kb. 400 db palacsintát. Október 02-án Máriakönnyére (Vodica) szerveztük meg az idősek és mozgáskorlátozottak zarándoklatát. A tanyagondnoki autóval, 13-an vettünk részt a zarándoklaton. Tagjaink önzetlenül, szeretettel, lehetőségeikhez
képest maximálisan részt vesznek a közös munkában, sőt még anyagi áldozatot is hoznak.
(A látogatási kis csomagokat saját pénzükből vásárolják meg.) A lakosság igényli és szeretettel fogadja munkánkat.
Fodor Zita elnök
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Az elmúlt hetekben megszaporodtak környezetünkben a trükkös lopások. Az
előző években ezeknek a veszélyére illetve megelőzésére az alábbi címmel indított figyelemfelhívó, bűnmegelőzési tájékoztató írással igyekezett a Kelebiai Polgárőr Egyesület figyelmeztetni a Kelebiai Hírmondó olvasóit. Úgy gondoltuk, hogy
ismét emlékeztetjük a Tisztelt olvasót arra, hogy a csalók tárháza kimeríthetetlen, hiszen:

Nem mindenki az, aminek látszik....
Nem minden betörőnek kell betörnie, főként, ha a lakás tulajdonosa önként ajtót nyit, sőt behívja! Mindig legyen gyanakvó az idegenekkel szemben, mielőtt beengedi a házába, udvarába vagy lakásába. A kopogtató, házaló emberek többsége
csaló. Céljuk, hogy különböző ürügyeket kitalálva, az emberek hiszékenységét kihasználva, bejussanak ingatlanába, és onnan - akár erőszakkal is - értékeket tulajdonítsanak el.
Hogyan próbálkoznak?
• Az emberek jószívűségét és segítő szándékát kihasználva különböző csalárd
indokokra hivatkozva kérnek segítséget. Jellegzetes módszerük, hogy rosszullétet színlelve pohár vizet, vagy gyógyszert kérnek, telefonon szeretnének segítséget kérni, kisgyerekkel vannak, akinek szüksége van valamire, pénzt szeretnének felváltani.
• A házalók általában ruhaneműt, háztartási eszközöket, ékszert vagy tűzifát
ajánlanak olcsón megvételre, azonban e helyett meglopják Önt, vagy több értéket visznek el a lakásból, mint amennyit megtakarítana az ember a vásárlás alkalmával.
• Iparosként, szerelőként is felléphetnek. Ellenőrizni akarnak gázórát, villanyórát, vízórát, telefont, kábel TV-t, majd amikor bent vannak a lakásban, elterelik
a tulajdonos figyelmét és eltüntetik a kéznél lévő értékeket. Az igazi szakemberek
időpont-egyeztetés után mennek ki a helyszínre.
• Megnyerő külsővel hivatalnokoknak adják ki magukat. Általában önkormányzat, alapítvány, vallási gyülekezet vagy egyéb hivatalos szerv képviselőjeként kérnek bebocsátást.
• Különböző társaságok díjbeszedőjének adják ki magukat. Hamis számlát vagy
csekket átadva pénzt kérnek Önöktől, majd eltűnnek.
Mit tegyen Ön?
• Mielőtt idegent engedne be a lakásába, udvarába, alaposan vegye szemügyre.
Bejárati ajtaját szerelje fel széles látókörű optikai kitekintővel.
• Bejárati ajtajára szereltessen fel biztonsági láncot, és minden alkalommal
használja mielőtt ajtót, nyit bárkinek.
• Ha nem ismeri a látogatót, kérje el fényképes igazolványát, és alaposan nézze
meg. Tudnia kell, hogy a különböző szolgáltatók fényképes igazolványa csak személyi igazolvánnyal együtt érvényes. Ha bármilyen kételye van az igazolvány valódisága felől, nyugodtan kérje a személyi azonosítójának felmutatását is. (Aki valóban hivatalos ügyben jár el, az nem sértődik meg.)
• Két vagy több segítséget kérő személynek soha ne nyisson ajtót. Hárítsa el
a segítségnyújtást egy mondattal. „Elnézést, most nem alkalmas, csengessen be
máshoz”, „Maradjanak kint, hívom a mentőket”... stb.
Varga S.

INBA Beszerzési
és Értékesítő Zrt.

6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Az INBA Zrt keres női dolgozókat zöldség-gyümölcs válogatásra,
csomagolásra, valamint férfi dolgozókat kézi anyagmozgató és targoncás munkakörbe. ( Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni 2011. március 1-től lehet az INBA Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.

Tóthné Vas Gabriella
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Kelebiai Hírmondó

KELEBIA Kft egységes
szolgáltatási árjegyzék

11. oldal

Magyar Agrárkamara könyvtárából
kölcsönözhető könyvek

Érvényesség kezdete: 2010. 04. 01-től
Áraink a következő árjegyzék megjelenéséig vannak érvényben.
Szolgáltatások
SZJ
SZOLGÁLTATÁSOKÁRAI
megnevezése
szám
óradíjban
hektárban
nettó áfa m. bruttó
nettó áfa m. bruttó
Hóeltakarítás
81.27 6.280 25% 7.850
Pótkocsis szállítás 49.41 4.700 25%
5.875
Tolólapozás
43.12 6.280 25% 7.850
Fűkaszálás
01.61 2.000 25%
2.500
Szántás
01.61				 20.000
25% 25.000
Kombinátorozás
01.61				 10.000
25% 12.500
Tárcsázás
01.61				 10.000
25% 12.500
Vetés
01.61				 10.000
25% 12.500
Zúzás
01.61				 10.000
25% 12.500
Műtrágyaszórás
01.61				 5.800
25% 7.250
Rendsodrás
01.61 				 5.800
25% 7.250
Permetezés
01.61 				 4.800
25% 6.000
Gyomirtózás
01.61				 4.800
25% 6.000
Fűkaszálás
01.61 				 8.500
25% 10.625
Spárgahúzás
01.61				
6
25% 7,50/m
Bálázás
01.61				
66
25%82,50/db
Fizetési felszólítás 74.87 				 600
25% 750 /db
Fontos megjegyzések:
-0,4 ha alatti megrendelés esetén 600 Ft + áfa számolunk fel.
-Egy hektár feletti szolgáltatásnál 5% kedvezményt nyújtunk.
-Egy hektár feletti komplett (3 művelet) szolgáltatásnál 10% kedvezményt nyújtunk.
-A menetlevélen a megrendelővel le kell igazolni a munka elvégzését.
-Óradíjas munkánál a telephelyről történő indulástól érkezésig kell számolni az időt.
-Állásidőre 50%-os díjat kell számolni.
Juhász Péter ügyvezető

Anyakönyvi hírek
2011. február havi születések
1. Szépvölgyi Álmos, Szül: Szeged, 2011.02.03.
Anya: Dobó Orsolya, Apa: Szépvölgyi Péter
2. Selymes Lara, Szül: Kiskunhalas, 2011.02.15.
Anya: Fodor Erika, Apa: Selymes László
3. Ujvári Viktor, Szül: Kiskunhalas, 2011.02.16.
Anya: Ujvári-Banka Beáta, Apa: Ujvári Viktor
4. Kovács Boglárka, Szül: Szeged, 2011.02.19.
Anya: Harkai Zsanett, Apa: Kovács Lénárd
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2011. január hónapban elhalálozott: Berki Jenőné 80 éves
A hónap folyamán házasságot kötött: Takács Renáta Mária és Király László
A hónap folyamán elhalálozott:
Vida István 81 éves, Csamangó József 57 éves, Vörös Béláné 63 éves,
Endrejter Igor 75 éves, Bata Ferencné 82 éves, Vida Rókus 75 éves

Ház Eladó!
Kelebián a Deák Ferenc utca 102. szám alatti
ház eladó!
Érdeklődni a helyszínen lehet.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk
Vida István
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Kelebiai Hírmondó

12. oldal

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80
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2011 ápr.

orvos neve

ügyelet helyszíne

1

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

2

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.

3

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

4

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

2011

márc.

orvos neve

ügyelet helyszíne

5

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

hétfő

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

6

szerda

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

7

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

15

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

8

péntek

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

16

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

9

szombat

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

17

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

10

vasárnap

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

11

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

18

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

19

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

20

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

15

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

16

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

22

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

23

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Attila u. 95

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

24

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

19

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

szerda

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

25

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

26

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

22

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

23

szombat

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

25

hétfő

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

29

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

27

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

28

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

31

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

29

péntek

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

30

szombat

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/454-230
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van.
Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb
időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és
szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott
formában ügyelnek)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

