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Tegyünk együtt
útjaink tisztaságáért!
(Kivonat a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. felhívásából)
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
hetedik alkalommal tartja meg hagyományos országos szemétszedő
akcióját 2011. április 21-én. A Föld
napja alkalmából szervezett eseményre ismét több ezer önkéntes
jelentkezését várja a társaság. A
rendezvény az elmúlt három évben
az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalommá nőtte ki magát.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
hetedik alkalommal szervez országos szemétszedési akciókat az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének
megtisztítására. Idén is április 21én, csütörtökön, a Föld Napján rendezi meg szokásos tavaszi szemétszedési akcióját a társaság.
A közút egész évben végzett út
menti szemétszállítási munkáját az
utóbbi időben sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb
megyeszékhely éves kommunális
hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak mellől. Ebben a küzdelemben szeretne a cég
szemléletváltozást elérni. Az akciók
sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az elmúlt hat alkalommal
összesen 225 ezer önkéntes csaknem 36 ezer köbméternyi szemetet
gyűjtött össze országszerte.
„A szemétszedési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak
is természetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszer-

vezésével a társaság hozzá kíván
járulni ahhoz, hogy az a több ezer
- többségében - fiatalember, akik
részt vesznek a szemétgyűjtésben,
később jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb környezetük megóvására. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. éppen ezért várja az egyénileg
és csoportosan jelentkezőket, számítunk az önkormányzatok, civil
szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is” mondta Kovács Ákos, a társaság vezérigazgatója.
Kedves Kelebiaiak!
A Kelebiai Önkormányzat minden évben csatlakozott az országos
szemétszedési akcióhoz. A megyehatártól egészen az 53-as főút kereszteződéséig az út szélét valamint
település központjának és közösségi tereinek megtisztítását önkéntesek, iskolások, óvodások végezték.
Ebben az évben is csatlakozni kívánunk a közútkezelő felhívásához
az önkormányzat április 16án szombaton várja mindazon
lelkes önkénteseket, akik tenni szeretnének környezetünk
megóvásáért.
Jelentkezőknek kesztyűt, láthatósági mellényt biztosítunk valamint ebédre körömpörköltet és védőitalt.
Jelentkezni lehet április 11-ig
Ábrahám Jánosnál
+36 30 514 8615 telefonszámon
Doba Ferencnél
77 454 201 telefonszámon
Ábrahám János
alpolgármester
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A 3 NAGYSZAKÁLLÚ ÖREG
Szanki Laci barátom mesélte el
ezt a történetet, amit én most továbbadok nektek. Abból az időből
való ez a mese, amikor még a mesék igazak voltak és az emberek hittek bennük.
Egy szép napsugaras májusi reggelen elindult a hegyekből 3 öregember. Mindháromnak derékig ért
a szakálla. Mentek mendegéltek.
Abban az időben még jobb kedvűek voltak az emberek, gyakran nótáztak vándorlás közben is. Ők is,
amint leértek egy virágos völgybe,
vidám nótára fakadtak. Egyre nagyobb utat tettek meg, kezdtek elfáradni. Végre boldogan megpillantottak egy karcsú templomtornyot
a távolban, majd egy takaros kis falucskát. Hamarosan elérték. A falu legszélső háza előtt volt egy pad.
Megcélozták. Leültek rá mepihenni.
A házból észrevette őket egy asszony. Félrehúzta a függönyt is, hogy
jobban lássa őket. Egy darabig még
lélegzetét is visszafojtva nézte a 3
különös öreget, majd a férjét is hívta. Együtt mentek ki hozzájuk. Megkérdezték: mi szél hozta őket ide,
mit akarnak, és kik ők?
Erre a 3 öreg sorba bemutatkozott. Az első így:”Én vagyok az IGAZSÁG.” A második ezt mondta:”Én

meg a GAZDAGSÁG, a JÓLÉT”. A
harmadik öreg pedig így mutatkozott be: Én vagyok a SZERETET.”
Egyikük utána így szólt: „Választhatnak hármunk közül, hogy kit hívnak
be a házukba. Menjenek be, alaposan fontolják meg azzal a kikötéssel,
hogy csak egyikünket lehet behívni.
A másik 2 nem mehet be.”
Be is mennek és először a feleség
szólalt meg: „Hívjuk be az Igazságot!
Ó, de jó lesz! Akkor én fogok mindent tudni a legjobban a faluban. Ezután nem a mindenről tudó Szemes
Mari nénit fogják megkérdezni az
emberek a legújabb hírekről, hogy
mi történt a faluban, hanem engem.
Én fogom majd eldönteni, mi az igaz,
mi a hazugság. Sőt azt is, hogy mi
a jó és mi a rossz. Állandóan csak
az én véleményemet kérik, csak arra
lesznek kíváncsiak.”
A férje hallgatta-hallgatta, de
közben vakargatta a fejét, ráncolta
a homlokát. Ő így szólt: „Te asszony,
látod, milyen szegények vagyunk,
alig tudjuk kifizetni a gázszámlánkat is. Helyzetünk aligha javul. Aztán
mindig csak a nagy államadósságról hallunk. Most viszont itt az alkalom a meggazdagodásra. Annyi pénzünk lenne, hogy mindenki irigyelne
a faluban. Sőt mindenki tőlem kér-

NAGYPÉNTEK
Mi a keresztre feszítés? Egy orvos így
ad róla fiziológiai leírást:”Ahogy lassan
lefelé csúszott, a csuklókon átvert szögeken függve, kínzó fájdalom hasított az
ujjaiból kiindulva a karjain át az agyába,
a csuklókon átvert szegek nyomást gyakoroltak a középső érző - mozgató idegre. Ahogy feljebb küzdötte magát, hogy
a feszítő kíntól szabaduljon, egész testsúlyát a lábain áthatoló szögre helyezte. Újra szörnyű fájdalmat érzett, melyet
a lábcsontok között haladó idegeket átszakító szög okozott. Ahogy karjai elfáradtak, izmai görcsbe rándultak, újabb
erős szűnni nem akaró, hasogató fájdalmat okozva. A görcsök miatt képtelen volt feljebb küzdeni magát, így egyre
nehezebben tudott lélegezni. Még képes
volt tüdejébe beszívni a levegőt, kilélegezni azonban már nem tudta. Küszködött, hogy kissé feljebb emelkedjen, legalább egy apró lélegzetre. Órákig tartott
ez a határtalan fájdalom, a minden kilég-

zéshez szükséges kicsavarodás, az izomszaggató görcsök, a fuldoklás, az égető
fájdalom, ahogy a korbácsolástól összeroncsolt hátat újra meg újra felszakította a durva gerenda, valahányszor feljebb
küzdötte magát, majd újra lecsúszott.
Aztán újabb gyötrelem következett:
mély, szorító fájdalom a mellkasban,
ahogy a szívburok lassan vérsavóval
telt meg és nyomni kezdte a szívet. Már
csaknem vége volt: a vér és folyadékveszteség elérte a kritikus szintet. Az összeszorult szív küszködött, hogy nehéz,
sűrű, alvadékony vért pumpáljon a szövetekbe, a meggyötört tüdő kétségbeesett küzdelmet vívott egyetlen kortynyi
levegőért. Érezte, hogy a halál hidege átjárta mindenét...végül engedett neki, és
hagyta, hogy teste meghaljon.”
A Biblia ezeket a szavakat írja Jézusról:”...és keresztre feszítették”.
Milyen csodálatos szeretet ez? MIATTUNK, HELYETTÜNK, ÉRTÜNK.

ne kölcsön.!”
Ekkor kinyílt az ajtó. Hazaért kislányuk az iskolából. Elmondták neki
is, ki az a 3 szakállas öregember, és
mit akarnak. A kislánynak fölcsillan
a szeme az óriási lehetőségtől: Jaj de
jó lenne, ha bejönne a Szeretet! Hívjuk be inkább Őt. Képzeljétek csak,
milyen jó lenne! Nem lenne köztetek
többé veszekedés, marakodás, csak
szeretni tudnátok egymást, mindig
csak jók lennétek egymáshoz. De én
is mindig jó lennék hozzátok. Soha
nem feleselnék, mindig engedelmeskednék. Kölcsönösen állandóan egymás kedvében járnánk. És ettől az
egész házban mindig öröm és békesség lenne. Egyszóval úsznánk a boldogságban. És ehhez képest a legtöbb tudás, a legnagyobb gazdagság
is semmi!” A szülők feszült csendben
hallgatták kislányuk megnyerő érveit. Egyetértettek vele.
Ezután kimentek a 3 öreghez és
közölték: „Úgy döntöttünk, hogy a
Szeretetet hívjuk házunkba.” Erre,
mit ad Isten, fölkel a 3 öreg és besétálnak a házba a család legnagyobb
meglepetésére.
- De hát, de hát... - mondja az
édesapa - hogyhogy? Mi csak a szeretetet hívtuk. És ti is mondtátok,
hogy csak egyikőtök jöhet be!

Erre így válaszolt a Szeretet: „Nos,
tudjátok meg. Ahol szeretet van, ott
jelen van a Jólét is, az Igazság is!..
Mert ahol szeretet van, ott a családban megelégedettség van. Ott a
családban nincs pénzhajsza, pénzimádat. Ott kimondhatják a családtagok, ha nem is tartozunk a helység
leggazdagabb polgárai közé, de minden megvan, ami kell. Nem vagyunk
ugyan Krőzusok, milliárdosok, nincs
annyi pénzünk, mint a Nemzeti Bank
elnökének, de jól élünk... Mert ahol
szeretet van a családban, ott igazság
is van. Mert ott őszinték egymáshoz.
Ott nem hazudoznak. Nem ejtik át,
nem állítják falhoz egymást. A házaspárok nem csalják meg egymást
egy harmadikkal.
Kedves olvasóm, te is egy szép
napsugaras májusi napon ha félrehúzod a függönyt és kilesel az ablakon, megláthatod házatok előtt a
Szeretetet. Ott fog téged várni. Biztos, hogy lelki szemeiddel meg fogod
látni. De lehet, hogy még ma vagy
holnap meglátod. Viszont a lényeg
az, hogy hívd is be a házatokba! És
ha már ott lesz a családodban a szeretet, akkor abból csak jó fakadhat:
nagy boldogság, megelégedettség,
őszinteség és béke.
Dr. Pribitek László plébános

Húsvét után
Húsvét előtt...nehéz, szomorú léptek
Húsvét előtt...zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt...ajtók, kemények, zártak,
Húsvét előtt...arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt...szívek, üres-szegények,
Húsvét előtt...kihamvadott remények.
Húsvét előtt...egy nagy:”Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
DE HÚSVÉT LETT! Feltámadott a Mester!
Húsvét után el a gyásszal, könnyel!
Húsvét után futni a hírrel frissen,
Húsvét után már nem kérdezni mit sem.
Húsvét után új cél és új sietség,
JÉZUS ÉL! Nincs út mely messze esnék.
Húsvét után, ERŐ, DIADAL, ÉLET!
Csak azok sírjanak húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

a szerző neve elhallgatását kérte

VIII. évfolyam 4. szám

Kelebiai Hírmondó

Március 15-i megemlékezés

Az óvodásokkal március 11-én délelőtt kivonultunk a kopjafához, s ott
tartottuk meg a közös megemlékezést.
Minden csoport korának megfelelő
versekkel, dalokkal készült az ünnepre, saját készítésű zászlókat, kokárdá-

kat helyeztük el a kopjafánál.
A községi ünnepségen a nagycsoportosokkal vettünk részt az Agrárkereskedelmi Központban.
Friebert Istvánné
Óvónő

Március 16-án Böde Péter meseíró járt óvodánkban. A nagy és középső csoportosoknak mutatta be az állatokról szóló verses- és mesekönyveit,
kifestőit, melyeket nemcsak ő írt, de
az általa készített képekkel illusztrált.
Nyelvtörő mondókákat tanított a gyermekekkel, állathangokat utánoztak, és
találós kérdések segítségével mutatta
be a házi-, vadon élő és a szavanna állatait. Nagyon jól megtalálta a hangot a
gyerekekkel , szívesen vettek részt a
játékos feladatokban.
Friebert Istvánné
Óvónő

. oldal

Mesemondó verseny

Március 22-én óvodánkban rendezett mesemondó versenyen vettek részt Tompa - Kisszállás - Kelebia nagycsoportos óvodásai. Intézményekből 11 kisgyermek
tett tanúbizonyságot ügyességéről, bátorságáról és a mese iránt érzett szeretetéről.
Valamennyien győztesnek érezhették magukat, mert mindenki nagyon szépen
mondta el a kiválasztott mesét. Egyik, másik mesével - előadásmód, terjedelem még egy kisiskolás sem vallott volna szégyent. Köszönjük a szülőknek és az óvónőknek a felkészítést, reméljük, hogy ez a hagyomány és a három intézmény közötti együttműködés még hosszú ideig fenntartható.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető
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Hírek az iskolából
* A Farkas László Általános Iskola igazgatója 2011. április 1-től Szádeczki Dezsőné, igazgatóhelyettesi teendőket továbbra is Balázs Hajnalka látja el.
* Március 24-én iskolánk pedagógusai az interaktív tábla használatával ismerkedtek az Apáczai Kiadó jóvoltából.
* A tavaszi szünet április 21-én, csütörtökön kezdődik és április 26-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap április 27-e szerda (B hét)

Kézilabda osztálybajnokság

A labdarúgó bajnokság után az osztályok összemérhették erejüket kézilabdában is. A bajnokságokat hetekig
tartó felkészülés előzte meg. A következő eredmények születtek:
Lányok: 5-6. évfolyam
I. helyezett Converse 6.b (Horváth Otília, Kollár Karolina, Ábrahám Virág, Mityók Kinga, Batíz Barbara, Penovác Klaudia)
II. helyezett Ászok 6.a (Kozla Lilla,
Kis Anna, Kiri Edit, Mazug Ivett, Pálmai
Diána, Csamangó Dóra)
I. helyezett Őrültek 5.o (Tóth Zsuzsanna, Tóth Alexandra, Romics Roberta, Simola Renáta, Kákonyi Nikolett,
Fekete Krisztina)
A csoport gólkirálynője: Horváth Otília: 7 gól
Fiúk: 5-6. évfolyam
I. helyezett Esély SE 6.b (Honfi Dániel, Honfi Benedek, Szmolenszki Ákos,
Gyulavári Tamás, Jakus Dávid, Füzesi
Richárd, Fülöp Henrik)
II. helyezett Kézisek 6.a (Tumbász
Zsolt, Kiri Kornél, Varga Ádám, Tandari
Attila, Horváth Dávid)
III. helyezett Real Madrid 5.o (Balogh
Sz. Bence, Szabó Valentin, Gilicze La-

jos, Kajtár Bence, Gálfi Dániel, Miklós
Balogh Máté)
A csoport gólkirálya: Honfi Benedek: 6 gól
Lányok: 7-8. évfolyam
Részt vevő csapatok: Angyalok 7.o,
(Szűcs Klára, Révész Patrícia, Papp
Bernadett, Márton Dezideráta, Tóth
Annamária, Vass Alexandra)
Mérgezett egerek 8.o (Kiss Izabella, Kiss Szimonetta, Ricz Viktória, Szűcs
Cintia, Csamangó Zsófia, Kozla Noémi)
A két csapat azonos pontszámot ért
el és mivel a gólarányok is megegyeztek, ezért mindkét csapat első helyezést ért el.
A csoport gólkirálynője: Kiss Izabella: 8 gól
Fiúk: 7-8. évfolyam
I. helyezett Tesco 7.o (Pálmai Máté,
Simola Róbert, Bencsik Dávid, Kovács
Attila, Kollár Dávid, Kátai István)
II. helyezett Pofára SE 8.o (Szabó G.
Ákos, Kozla Márk, Pálmai Patrik, Kákonyi Gábor, Óvári Tamás, Kardos Dávid)
A csoport gólkirálya: Kovács Attila: 12 gól
Az elért eredményekhez gratulálok!
Bögre Károly testnevelő
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Nemzetközi Gyermekrajz
Pályázat 2011
A Kelebiai Község Önkormányzata és a Farkas László Általános
Iskola rajzpályázatot hirdet kelebiai, kelebijai, bajsai, kishegyesi és
montecassianoi gyermekek számára.
Korosztályok: 1.) 5-6 éves, 2.) 7-10 éves, 3.) 11-15 éves
A pályázat címe: Az élő erdő
A pályázat célja: Egyesült Nemzetek Szervezete 2011-et az Erdők Nemzetközi Évévé nyilvánította, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az erdők védelemére és a fenntartható fejlődés megteremtésének fontosságára. A rajzpályázat célja, hogy a környezettudatos
életmód, a körülöttünk lévő természet értékeinek megvédésére helyezzük a hangsúlyt a képzőművészet eszközeivel.
Nevezni bármilyen technikával készült alkotással lehet (fotó, grafika, festmény, plasztika stb.)
Az alkotások beadási határideje: 2011. május 20-a
A beérkezett alkotások helyi zsűrizése: 2011. május 27-én, pénteken történik.
A műveket mindhárom településen díjazzuk és a legszebb munkákból kiállítást szervezünk.
Kelebián 2011. június 3-án, pénteken a gyermeknap keretein belül rendezzük meg a kiállítást, ekkor kerül sor a díjazásra is.
Korosztályonként az I. II. III. helyezettek kapnak jutalmat.
A rajzlap hátoldalán kérem feltüntetni:
- a pályázó teljes nevét, osztályát
- életkorát
- pontos óvodai, iskolai címét
- felkészítő nevelő nevét
Minden kedves pályázónak sok sikert, a kollégáknak jó munkát
kívánunk.
Kelebia, 2011. március 10.
Balázs Hajnalka
m. igazgató

Megemlékezés
Legszebb tavaszi nemzeti ünnepünkön, március 15-én emlékeztünk meg a dicsőséges 1848-as forradalom és szabadságharc napjairól.
A legkisebbek, az óvodások fellépése volt az első műsorszám. Ezután a

Farkas László Általános Iskola tanulói Devecseri László „Rend csak mivelünk lehet” című irodalmi összeállításával tisztelegtek a nagy elődök
emléke előtt. A hetedik osztályos tanulók korhű, szatmári táncot mutat-

tak be. Ezt a polgármester ünnepi beszéde követte.
Majd a daloskör népdalcsokrot énekelt. Az ünnepi műsor kedves színfoltja volt, Mészáros Andrásné Mariska
néni szívhez szóló versmondása.

Végül koszorúzás következett a
kopjafánál.
Kelebián a legkisebbektől a nyugdíjasokig minden korosztály együtt
ünnepelt a nemzeti ünnepen.
Horváth Jenő
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Iskola és területi szavalóverseny
Az idén is megrendeztük a hagyományos Petőfi-szavalóversenyünket. Közel
ötven tanuló készült különböző szép veresekkel erre az eseményre. A következő eredmények születtek:

Alsó tagozat
1-2. évfolyam
I. helyezett
Molnár Fanni
Felkészítő pedagógus:
II. helyezett
Plichta Bianka 		
III. helyezett Volford Bence 		
Simonyi Lóránt		

Radnai Béláné
Fodor Betty
Borbás Mária
Fodor Betty

3-4. évfolyam
I. helyezett
Bozsákovics Luca Felkészítő pedagógus:
II. helyezett
Plichta Dominik		
III. helyezett Kürti Ádám		
Tóth Gréta		

Sógor Lászlóné
Hegyiné P. Ildikó
Kardosné R. Zs.
Hegyiné P. Ildikó

Felső tagozat
5-6. évfolyam
I. helyezett
Balogh Szabó Bence Felkészítő pedagógus: Horváth Jenő
II. helyezett
Horváth Otília		
Szádeczki Dezsőné
Volford Ákos		
Szádeczki Dezsőné
7-8. évfolyam
I. helyezett
Szűcs Cintia
Kiri Erika

Felkészítő pedagógus: Szádeczki Dezsőné

II. helyezett
III. helyezett

Pálmai Patrik
Kiss Izabella
Kocsis Bence

A területi szavalóversenyen az alsó tagozaton Bozsákovics Luca, a felső tagozaton Szűcs Cintia és Kiri Erika képviselték iskolánkat.
A Szűcs József megyei szavalóverseny területi fordulója március 17-én került
megrendezésre iskolánkban.
Három iskola tanulói versenyzek, és a következő eredmények születtek:

Alsó tagozat
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Tóbiás Anna
Bozsákovics Luca
Vankó Lili

Felső tagozat
I. helyezett
Szűcs Cintia
II. helyezett
Kiri Erika
III. helyezett Horváth Kitti

(Kisszállás)
(Kelebia)
(Tompa)
(Kelebia)
(Kelebia)
(Kisszállás)

A területi fordulóból Tóbiás Anna és Szűcs Cintia jutott tovább a megyei versenyre.
A nagyszerű eredményekhez gratulálok, köszönöm a felkészítő tanárok lelkes
munkáját!
Balázs Hajnalka
m.ig.

T á j ék o ztató
Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatalának
ügyfélfogadási rendjéről 2011. április 1. napjától
* Hétfő:
* Kedd:
* Szerda:
* Csütörtökön:
* Pénteken:

7.30-tól - 16.00 óráig,
ügyfélfogadás nincs, a hivatal zárva tart.
7.30-tól - 17.00 óráig,
7.30-tól - 16.00 óráig,
7.30-tól - 12.30 óráig,

1.) A polgármester minden csütörtökön 08.00 órától 12.00 óráig tart ügyfélfogadást.
2.) A körjegyző minden hétfőn 8.00 órától 12.00 óráig, szerdán 08.00-tól
17.00 óráig tart ügyfélfogadást.
Kérjük a lakosság megértését, és az ügyfélfogadási rend betartását.
Kelebia és Harkakötöny Községek Körjegyzőségi Hivatala
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
A szokásos havi tájékoztatást egyesületünk elmúlt havi és leendő kéthavi
történéseivel kapcsolatban titkárunk:
Sutka Pista jól megérdemelt gyulai pihenője miatt én fogom számotokra ismertetni.

csoport két tagja. A műsor után az ottani nyugdíjas klub lát vendégül bennünket.
- Szintén ezen a napon Kelebián
18.00 órai kezdettel a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház rende-

MÁRCIUS
- 2-án színjátszó csoportunk a
Vám-és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak
Országos Szövetsége meghívása nyomán a pasaréti központban előadta immáron nyolcadik alkalommal „Az Unió
Macskája” című színdarabot. Az előadáson megjelent a szerző Miskolczi
Miklós és neves barátja a TV-ből jól ismert Rózsa György is. Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy nagy sikerünk
volt és öregbítettük Kelebia hírnevét! A
mellékelt fényképet készítette: Gados
Júlia a Mi Lapunk főszerkesztője
- 10-én a mórhalmi fürdőzésen Sutka Pista vezetésével 10 fő vett
részt.
- A március 15-i állami ünnepünk alkalmával Ómoravicán /Bácskossuthfalva/ vett részt 14 fős delegációnk a már
megszokott szép ünnepségen, majd az
azt követő rendezvényen ahol sikerrel lépett fel tánccsoportunk. A mellékelt fényképet készítette: Sutka István
egyesületünk titkára. Helyt álltunk a
kelebiai megemlékezésen is ahol a daloskör lépett fel és itt is elhelyeztük a
megemlékezés virágait.
- 26-án klubest volt a nyugdíjas házban 18 fő részvételével. Ulti és
traccs parti, valamint számítógép segítségével az elmúlt évek fellépéseinek a képes felelevenítése adta meg a
jó hangulatot.
Tervezett programjaink:
ÁPRILIS
- 11-én Ásotthalom „Tavasz Köszöntő” Indulás a nyugdíjas háztól
14.30 kor személygépkocsikkal részvételi díj 1.000 Ft/fő. Az ottani műsorban
fellép a tánccsoportunk és a színjátszó

zésében kerül megtartásra a Magyar
Költészet Világnapja égisze alatti
rendezvény.
- 14-én fürdőzés Mórahalmon
Sutka István vezetésével.
- 30-án az Agrár Központban a Tánc
Világnapja alkalmából lesz rendezvény ahol a tánccsoportunk is, fellép.

MÁJUS
- 1-én Családi majális, községi
szintű rendezvény. Egyesületünk bográcsos sertés pörkölt főzését tervezi,
melynek költsége 500Ft/fő. Ital, desszert és egyéb nyalánkság pik-nik alapon! Jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál.
- Május első vagy második hetében
a színjátszó csoport előadja „Az Unió
Macskája” című komédiát Kiskunhalason a művelődési házban a Kiskunhalasi Pedagógus Nyugdíjas Egyesület meghívására.

- 19-én fürdés Mórahalmon a
fürdőfelelős szervezésében.
- 28-án 18.00 órától szokásos havi Klubdélután lesz a Nyugdíjas Házban. Ez alkalommal kerül megtartásra
a márciusban elmaradt közbiztonságról szóló tájékoztató a helyi Polgárőr
Egyesület vezetője Varga Sándor előadásában.
A fent ismertetett programokhoz kívánok mindenkinek aktív részvételt és
jó szórakozást!
Horváth Zoltán
az egyesület elnöke

Egy tanító tapasztalataiból...

Olvasóvá nevelés az internet segítségével

A XXI. század tempója, és az internet befolyásolja, átalakítja olvasási szokásainkat is. Míg az idősebb generáció
számára a számítógép leginkább munkaeszköz, némi távolságtartással viszonyulnak hozzá, a fiatalok szinte klaviatúrával a kezükben születnek.
Számukra természetes közeg az internet világa. Kérdés, hogy mindezek
milyen irányba befolyásolják olvasási
szokásainkat. Hazai és nemzetközi vizsgálatok adatai szerint a magyar közoktatásban tanuló gyerekek fele nem
olvas olyan szinten, ami az adott évfolyamon elvárható. Hogy miért nem tanulnak meg a gyerekek megfelelően
olvasni? Főleg azért, mert kapkodva,
feleslegesen felgyorsítva, indokolatlanul sokféle módszerrel tanítják nekik
a betűvetést. Nincs elég idő, hogy nyugodtan, élvezettel, sokat gyakorolják az
olvasást, amíg az automatikussá válik.
Manapság egyre gyakrabban hallani arról is, hogy a gyerekek - és olykor a felnőttek is - olvasási problémákkal küzdenek. Pedig az olvasás nagyon
fontos eszköz kellene, hogy legyen az
élethosszig tartó tanulás folyamatában.

Nézzük milyen programok, segíthetik az olvasás tanulását, gyakorlását
az interneten! A beszédhibák javításához használható program a Beszédkorrektor, mely az internetről ingyen letölthető szoftver, és segítséget nyújt
a beszédhibás és hallássérült gyerekek
helyes beszédhang-képzésének kialakításához. Feladatai alkalmazhatóak a
pöszeség korrekciója, a megkésett beszédfejlődés terápiája és a hallássérültek beszédfejlesztése során.
A helyes képzés ellenőrzését különböző színes háttérképekkel egészítik ki,
mellyel vidámabbá teszik a gyakorlást.
Emellett megtalálhatóak készségfejlesztő programok, illetve a számunkra jelen kérdésben leginkább fontos,
a diszlexia és diszkalkulia terápiájához
használható programok.
A Professzor programcsomag az olvasás tanításában nyújt segítséget; A
Dyslex programcsalád az olvasási készséget fejlesztő korrekciós programcsalád, mely hatékonyan egészíti ki a diszlexia-terápiát. Játékosan fejleszti az értő
olvasást, a kreativitást. Feladatai: szódominó, memória, betűkereső, mondat.

Szintén hasznos a helyesírás gyakorló szoftver 1-4. osztályosoknak és haladóknak.
A program lehetőséget ad különböző
osztályfokon állók szójegyzékében található szavainak gyakoroltatására.
Elmondhatjuk, hogy az internet terjedése megállíthatatlan folyamat. Ez ellen sokat nem tehetünk, talán nem is
kell. Sokkal inkább el kellene fogadni,
és ehhez alakítani a hozzáállásunkat,
mind egyénileg, mind társadalmilag különösen az oktatás területén.
Tudatosítsuk gyermekeinkkel, magunkkal: az internet csak egy lehetőség, amivel élhetünk, de fokozottan figyelve arra, honnan szerezzük be az
információkat. Vitathatatlan, gyors és
egyszerű leülni a gép elé gyereknek,
felnőttnek egyaránt. De azt az élményt,
amit egy könyvtár nyújthat, ahol a sok,
könyvtől roskadozó polckeresésre buzdít, mikor egy könyv szinte „megszólíthat” egy olvasót, nem pótolhat egy számítógép.
Éljünk az internet lehetőségeivel, de
ne hagyjuk, hogy „ő” éljen helyettünk!
Horváth Zoltánné
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Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2011. (III.18) rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet módosítására.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 115.§ (1) bekezdésében, a sze-

mélyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.
(II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
12/2010.(V.28.) rendeletét az alábbiak

szerint módosítja.
1.§.
Az ökr. 4.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§. Az idősek otthonában a térítési díj:
- napi összege: 2.470,- Ft
- havi összege: 4.100,- Ft.

2.§.
Ez a rendelet 2011. április 1. napján
lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Maczkó József sk.
polgármester
Oltyánné Kozla Erika sk.
jegyző

Kelebia Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete

Kelebia Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete

1.) Pályázatot hirdet a kelebiai Napköziott-

1.) Pályázatot hirdet körzeti

honos Óvoda vezetői állásának betöltésére az

védőnői állás betöltésére három

alábbi feltételek szerint:

hónap próbaidő kikötésével.

a.) Napköziotthonos Óvoda Kelebia, Ady E. u. 108. Óvodavezetői megbízás
b.) A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
c.) A megbízás a pályázat elbírálását követően 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig tart.
d.) A megbízás feltétele:
- óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
e.) Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
f.) A pályázathoz csatolni kell:
f.1.) A pályázó szakmai életrajzát,
f.2.) az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
f.3.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
f.4.) iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
f.5.) igazolás eddigi munkaviszonyokról,
f.6.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,
f.7.) nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri.
g.) A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 230% vezetői pótlék, szolgálati lakás biztosított.
h.) A pályázat benyújtásának határideje: a KSZK internetes honlapon való megjelenéstől számított 30 napjáig beérkezőleg.
A KSZK-n való publikálás ideje 2011. május 18. napja.
i.) a pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal
címére (6423 Kelebia, Ady E. u. 114., tel.: 77/454-201).
j.) A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő soron
következő testületi ülés.
2.) Elrendeli a fentiekben meghatározott pályázati kiírás közzététellét az Oktatási Közlönyben, és a KSZK internetes honlapon.

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

2.) A megbízás kezdő napja: a munkakör a pályázat eredményes elbírálását követően,
legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be.
3.) Pályázati feltételek:
a.) egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
b.) büntetlen előélet, cselekvőképesség,
c.) magyar állampolgárság.
4.) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a.) szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata,
b.) szakmai önéletrajz,
c.) büntetlen előélet (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
d.) nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
5.) A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
a.) bérezés és pótlék a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint,
b.) szolgálati lakás biztosított,
6.) A pályázat benyújtásának:
a.) formája: zárt borítékban
b.) határideje: a KSZK internetes oldalán történő megjelenést követő 30. napjáig beérkezőleg.
A KSZK-n való publikálás ideje 2011. május 11. napja.
c.) helye: a pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell benyújtani személyesen,
vagy a 6423 Kelebia, Ady E. u. 114., sz. alatti postai címre. (tel.: 77/454-201).
7.) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő 60
nap.

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas)
hétfőtől péntekig 8 órától 15 óráig.

Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.

6423 Kelebia Bajcsy - Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627, 06-70/516-50-50
E - mail: karometal@t-online.hu
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

orvos neve

ügyelet helyszíne

5

kedd

Faddi 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

8

péntek

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

9

szombat

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

10 vasárnap

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

11 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

12 kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13 szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

14 csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

15 péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

16 szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17 vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

18 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

19 kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20 szerda

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

21 csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

22 péntek

Faddi 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

25 hétfő

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26 kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27 szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

28 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
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Anyakönyvi hírek
2011. március havi születések
Sóti Hanna, Született: Szeged, 2011.03.25.
Anya: Csóti Beáta, Apa: Sóti Zoltán			

Gyuris Noémi
védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2011. március havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Török Sándorné 82 éves
Hollósi Lajos 80 éves
Gyimesi Zoltán 70 éves
Balázs Katalin aktő.

KELEBIA Kft egységes
szolgáltatási árjegyzék

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
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.

