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„Ballag már a vén diák...”
2010-11-es tanévben iskolánktól 29 nyolcadik osztályos tanuló köszön el.
A hagyományokhoz híven egy gyönyörű tablót készítettek és hagynak
itt az alma materben.

. oldal

Kelebiai Hírmondó

Spárgaétel bemutató

Megújuló közösségi terek
a régi Művelődési Házban

Maczkó József
polgármester

Június 4-én (szombat) spárgaétel bemutatóra és főzőversenyre invitáltuk a lakosságot. A helyi civil szervezetek és egyéni jelentkezők mérették meg magukat a
háromtagú zsűri előtt. Az asztalra különféle spárgaételek kerültek, ilyen volt például a medvehagymás-spárgás lepény,
spárga saláta, spárga krémleves, rántott
palacsinta spárgával töltve, spárgapástétom, spárgapuffancs és még megannyi
spárgás finomság. Első helyezett Klári néni (Pathó Józsefné) spárgapuffancsa lett.
A művelődési ház mögötti térre kilátogató
érdeklődők megkóstolhatták a különféle finomságokat és a bajsai és kishegyesi testvértelepüléseknek, valamint a helyi borá-

szoknak köszönhetően bort is kóstolhattak.
A délutánt a tompai aerobik csoport, Herke
Mariann és hastáncosai, a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület néptánccsoportja színesítette, majd késő délután az Öregfiúk együttes
szórakoztatta a közönséget. Az est fellépő zenekara a Monsieur Pussycat volt. A
spárgaétel bemutató a „Térség Íz - lelő” a
Kiskunhalasi Kistérség gastrobrand sorozatának utolsó állomása volt a kiskunhalasi savanyú máj, a kunfehértói harcsapaprikás, és a tompai töltött paprika után.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönjük!
szerkesztők
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Mire kaptuk a pénzt?
Az egyéb költségek kategóriában kifizettük a projektmenedzsert, közbeszerzési szakembert és a műszaki ellenőrt.
Az építési költségek kategóriában külső-belső nyílászárókat cseréltünk, belső
átalakításokat és külső vakolást hajtottunk végre, burkolási munkákat végeztünk, festettünk és egy kulturált külső
közösségi teret hoztunk létre. Eszközbeszerzés során számítógépeket, asztalokat és polcokat szerzünk be.
Működési költségre is kaptunk három évig támogatást 5.373.073,- Ft összegben.
Sajnos ebben a pályázatban is érthetetlen kötelező elemekkel találkoztunk. Csak egyet emelnék ki: a pályázati kiírásban kötelezően szerepel fedett
és zárható kerékpártároló és babakocsi tároló kialakítása. Az épületben ezeket nem tudtuk megvalósítani. Ezért úgy
döntöttünk, hogy más célra is használható, faházakat építünk. Azt gondolom,
hogy a maximumot hoztuk ki a lehetőségekből.
Mi várható még?
Kettő darab napelemes kandelábert
fogunk felszerelni. Térfigyelő kamerákat
helyezünk ki. Továbbá fákat, bokrokat,
virágokat fogunk telepíteni.
Mindezen túl ebben az évben egy
komplex fejlesztési tervet készítünk. A
sportpálya környékének rendezésére.
Ennek a tervnek lesz a része egy vendéglátó-kiszolgáló hely létesítése, parkosítás, kerítés és falukemence építése.
Látható, hogy az Agrárkereskedelmi
Központ- Művelődési Ház- Sportpálya
háromszögben olyan létesítményeket
és lehetőségeket próbálunk kialakítani
amelyek közösségi térként szolgálnak.
Sok-sok feladat áll előttünk, amelyeket
csak egyenként, egymás után tudunk
megoldani. Így meg kell találni a Teleház további hasznosítási lehetőségeit, fel
kell építeni a félfedett piacteret, erősíteni kell a Béke-park közösségi funkcióját és a sportpálya infrastrukturális ellátottságát.
Bízom abban, hogy látható az irányvonal. Azonban a lakosság aktivitása
nélkül csak kongó falakról és visszhangzó terekről beszélhetünk. Éljünk a lehetőségekkel, mert akkor vagyunk igazán
itthon, ha közösségi tereinket belakjuk.
Köszönöm a figyelmet!

Július 14. (csütörtök)

l
ivá

Gondolom többen is emlékeznek arra, hogy tizenöt éve milyen elszomorító
körülmények uralkodtak a Kelebiai Művelődési Házban, könyvtárban és az objektum környékén. Beázott termekkel,
hulló vakolattal, pókhálós és sötét folyosókkal találkozhatott a látogató. Az épületben folyó közösségi élet akkor nulla
volt. Csupán egy-egy Falugyűlést tartottunk a nagyteremben, majd a gyűlés
után sietve távoztunk a dohos falak közül. Vajon ma is sietve távozunk a régi
falak közül? Azt gondolom, hogy a válasz
egyértelmű nem. Aki még nem érzékelte
az próbálja ki a változást! Megéri! Megéri, mert közösségi szellem költözött a falak közé, megéri, mert egy tetőtől talpig
felújított épületben élhetjük meg a rendezvényeink színvonalát.
Lássuk milyen fejlesztések történtek
az elmúlt tizenöt évben? Röviden a következőkről számolhatók be:
- eldöntöttük, hogy megmentjük az épületet és felújítási terveket készítettünk
- lebontottuk a romos „Dobai-féle” épületrészt
- új tetőszerkezetet és tetőt kapott az
épület
- fűtéskorszerűsítést hajtottunk végre
- felújítottuk a régi vizesblokkokat és
újakat építettünk
- felújítottuk a teljes elektromos hálózatot és energiatakarékos lámpatesteket
helyeztünk fel
- az Ifjúsági Egyesület kitakarította és
renoválta a pincehelyiséget
- a könyvtár teljes rekonstrukciós munkálatokon esett át és létrehoztuk a Wass
Albert olvasótermet
Azt gondolom, nem szégyenkezhetünk, hiszen mindig szem előtt tartottuk azt a fontos célt, hogy a maradandó és emberépítő kultúra terjesztésének
színvonalas körülményeket biztosítsunk.
Az elmúlt hónapok építkezései még közelebb vittek bennünket, ezen cél eléréséhez. Miről is szól az a pályázat, amelyet
megnyertünk és jelenleg a végrehajtási
folyamaton dolgozunk?
A pályázat hivatalos címe:
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
létrehozása Kelebián
A pályázat vázlatos költségvetése:
Pályázati önerő: 6.716.342,- Ft
Pályázati támogatás: 26.865.366,- Ft
Összesen: 33.581.708,- Ft
Teljesen önerőből épített (emeleti nyílászárók cseréje): 5.299.718,- Ft
Az egész beruházás végleges költségvetése: 38.881.426,- Ft
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- Fotókiállítás
- Borverseny
- Szabadtéri mozi

Július 15. (péntek)

- Radnai Kupa
- Népdalkórusok találkozója
- Ifjúsági találkozó
- Rock este (All in, Dirty Slippers, Kavalkád Rock Band)

Július 16. (szombat)

- Öttömös község bemutatkozó kiállítása,

képzőművészeti kiállítások
- Foci
- Kézműves foglalkozás
- A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház IKSZT
közösségi terének átadása
- Helyi és tetsvér települési színpadi értékek bemutatása
- Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Teremtés
című előadása
- Király L. Norbi és Vastag Tamás koncertje
- Fortissimo
- Vesztergám Miklós és zenekara

Július 17. (vasárnap)

- Ünnepi szentmise
- Fogathajtó verseny
- Főzőverseny

Bővebb tájékoztatást a részletes programról a júliusi hírmondóban és plakátokon közlünk!
A változtatás jogát fenntartjuk!
szerkesztők

VIII. évfolyam 6. szám

Kelebiai Hírmondó

Hastánc Kelebián
Herke Marianna vezetésével

- Mióta foglalkozol hastánccal?
- 3 éve ismerkedtem meg a hastánccal, jelenleg Kecskemétre járok tanulni
az ország legjobb táncosához és tanárához, Kecskeméti Anetthez, aki tavaly
elnyerte a Miss Hastánc Hungary címet, ezáltal a királynői koronát az ország legrangosabb hastáncversenyén.
- Mikor alakult a kelebiai hastánccsoport?
- 2010 tavaszán alakult, de azóta
már lecserélődtek a tagok. A jelenlegi csoporttal (14 fő) 2010 októbere óta
foglalkozom.
- Milyen időközönként vannak
próbák?
- Heti egy alkalommal, 90 perces
foglalkozás keretein belül. Fellépés
előtt akár heti két alkalommal is találkozunk.
- Hogyan zajlik egy óra?
- Bemelegítéssel kezdünk, majd átismételjük az előző órán tanult kombinációkat, lépéseket és folyamatosan
haladunk az új koreográfia elemekkel.
Mivel a 90 perces foglalkozás megterhelő, ezért a szünetekben arab meséket
olvasok a gyerekeknek.
- Mikor lesz a következő fellépése a kelebiai csoportnak?
- A Kárpát Fesztivál szombati napján

fogunk fellépni a gyerekekkel.
- A gyerekeken kívül felnőttekkel is foglalkozol?
- Igen. Múlt évben kezdett kisebb
létszámmal egy felnőtt csoport is itt
Kelebián. Az idén is folytatják a lelkes
tagok, kizárólag a mozgás és a tánc
öröméért.
- A II. Kecskeméti Országos Hastáncversenyen profi kategóriában 5.
helyezést értél el, ami nagyon szép
eredmény. Mondanál pár szót erről?
- Tavaly indultam először táncversenyen, ahol amatőr kategóriában 3. helyezést értem el egyetlen ponttal lemaradva a 2. helyről. Több profi versenyen
kipróbáltam magam, Egyiptomban és
itthon is egyaránt. Legutóbb idén májusban a II. Kecskeméti Országos Hastáncversenyen, profi kategóriában az 5.
helyen végeztem. A profi kategóriában
indulás, már sokkal keményebb küzdelem, mint a tavalyi első versenyem, hisz
itt már professzionális, és sokat tanult
táncosok között kellett helyt állni.
- Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
- Folyamatosan képzem magam hazai és külföldi tanároknál, illetve novemberben szeretnék ismét kimenni
Egyiptomba, az ottani elismert és neves tanároktól tanulni és részt venni a
Nile Group Fesztiválon is, ahol tavaly 37
ország táncosai mérkőztek meg egymással.
- Mivel készülsz/készültök a
fesztiválra?
- Az ősszel két táncos társammal
együtt képviselem hazánkat. Egy - egy
szólóval és közös táncokkal is indulunk
a világversenyen és mindent megteszünk azért, hogy minél magasabb helyezést érjünk el.
Kitartást kívánunk és sok sikert
a továbbiakban.
szerkesztők

Kedves Olvasók!

A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési
Ház felújítása a végéhez ért.
A könyvtár 2011. július 1 - től
megújult környezetben várja régi és új
olvasóit.
szerkesztők

Tánc Világnapja

. oldal

Idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Tánc Világnapja rendezvény.
A több, mint száz fős közönség előtt bemutatkoztak a kicsik és nagyok, szülők és
nyugdíjasok is. A gála során kacsatáncot, standard- és latin táncot, musicelre (Valahol Európában) épített koreográfiát, hastáncot, charestont és néptáncot láthatott
a közönség. A jó hangulatról az alábbi képek tanúskodnak.
szerkesztők
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SZERESSÉTEK EGYMÁST!
Öreg szanki kollegámmal beszélgettem. Megkérdeztem, hogy vasárnap mit prédikáljak. Elmondta.
Meglepődtem, mert szerinte így
szólhatna a prédikációm: „KEDVES
TESTVÉREK! MA NAGYON RÖVID
LESZ A PRÉDIKÁCIÓM. CSAK ENNYI:
PRÓBÁLJÁTOK MEG SZERETNI EGYMÁST! AMEN...” ( S utána azonnal
kezdeném a Hiszekegyet...)
Ezt hallva majdnem meg is esküdtem, hogy Tompán és Kelebián ezt
meg is fogom tenni. Még ha nagy
döbbenet és síri csend is fogja követni szavaimat, még ha mindettől
föl is megy a vérnyomásom 200-ra.
És csak kicsi bővítést teszek hozzá a
félreérthetetlenség kedvéért. Pl. így:
„Kedves Testvérek! Ma nagyon rövid lesz a prédikációm. Csak ennyi:
próbáljátok meg szeretni egymást!
Ne csak azokat, akiket különben is
szerettek, hanem azt a nagyon sok
embert is, akiket nem szerettek, és
azokat is, akik esetleg itt ülnek veled ezen a misén! Amen... Hiszekegy
Istenben... „
Most felsorolok néhány okot, miért találom bravúrosnak és bölcsnek
a barátom ötletét.
1. Azért ez sem lenne új a nap
alatt. A hagyomány jegyezte föl a
már nagyon öreg, beteg János apostolról ezt a híres esetet. Minden nap
hordszéken vitték át a templomba
prédikálni, hogy hallják, mint Jézus
utolsó szem - és fültanúját. Ott folyton csak ezt prédikálta: „ Fiacskáim
szeressétek egymást!” Persze megunták, hogy örökösen ezt kell hallgatniuk. Kérték, hogy mondjon mást
is. Ő ezt válaszolta: „ha ezt megteszitek, elég. Akkor mindent megtesztek, amit Jézus kívánt. És nem
kell se több, se kevesebb”. Hát azt
nem tudhatom, hogy az őt hallgatók ezek után megtették-e, de talán nem tévedünk, ha azt mondjuk,
hogy az öreg János apostoltól mind
a mai napig bizony nem nagyon tették meg a megkereszteltek a túlnyomó többségükben. Nem szívlelték
meg a kérését, ami valójában Jézus
kérése, szeretetparancsa. Helyette inkább építettek szép templomokat, hősiesen gyalog zarándokoltak
távoli szent helyekre, még többet
imádkoztak és még sorolhatnám a
végtelenségig, hogy mi mindennel
lehet kibújni a legfontosabb keresztényi feladatunk alól. Vagy mi meg-

szívleltük? Mi szeretjük egymást? Ez
fontos kérdés, sőt életünk legfontosabb kérdése. És itt érkezem el a
második fontos érvemhez.
2. Több évtizedes tapasztalatom igazolja az ilyen rövid prédikáció jogosságát. Annyi fölöslegesről is beszéltem, beszéltünk már a
szentbeszédeinkben: idéztünk szép
verseket, hoztuk saját vagy nagy teológusok sziporkázó eszmefuttatását, próbáltunk a szívre hatni megrendítő történetekkel. De erre a
legfontosabbra nem sikerült megtanítanunk az embereket (se magunkat), hogy szeressük egymást. Hogy
ne legyünk érzéketlenek mások baja
iránt. Hogy ne gyűlöljük ellenségeinket. Hogy ne szűküljön le szeretetünk a nekünk színpatikusokra.
3. E rövid prédikáció kiváltotta döbbenet mindenképpen továbbgondolkodásra sarkall. Először az
merül fel a hallgatóban, miért tette
a pap ezt így, ahogy sose szokták.
De megfogalmazódhat ez a kérdés
is: a sok vallásos ember, aki rendszeresen hallja ezt a krisztusi követelést, miért nem veszi komolyan?
Miért fontosabb számára a pénteki
böjt, mint ez? (Az utóbbit nem felejtik ki a gyónásból, de az előbbit könnyedén!)... Mert az a jobbik eset, ha
a rádöbbenéstől fel tudunk sóhajtani: „Ó, Istenem, de magasra raktad a
mércét, amikor ezt követeled, hogy
szeressük egymást, ahogyan Te szerettél minket! (Jn..15.12.) Nem könnyű. Sőt, nincs nehezebb. De, ha Te
kéred, - aki magad vagy a Szeretet
- akkor megéri. Érdemes nap mint
nap nekirugaszkodni és nem mint lehetetlent a fogasra akasztani. Mert,
ha nincs is ettől nehezebb, de hosszú
távon nincs is boldogítóbb.
4. És pont ez az utolsó és legfontosabb érvem: talán többen ráébrednek arra, hogy mégis a szeretet
a legfontosabb a világban. A többi
hozzá képest szinte díszlet, körítés.
Aki e sorokat olvasta és templomba járó hívem, annak, ennek ellenére is gondolom meglepő lesz
hallani majd a fenti rövid prédikációmat. De addig is míg nem halljátok
kedves jó híveim, próbáljátok meg
„szeretni egymást”! Ígérem Nektek,
magam is igyekezni foglak jobban
szeretni benneteket.
Pribitek László
plébános
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Köszöntő

Elérkezett június. Nem véletlenül mondja a népi mondóka azt, hogy a június nevelő hónap.
A jó idő, a ragyogó napsütés felneveli a tavasszal vetett árpát, rozsot és búzát,
megérleli a gyümölcsöt, zöldséget.
Ebben a hónapban a gyerekek megünneplik az őket nevelő felnőtteket, a pedagógusokat, akik úgy gondozzák, nevelik a gyerekeket, akár a kertész a virágait.
Őket köszöntjük június első vasárnapján.
E tanévben az 1.a osztály köszöntötte tánccal, versekkel iskolánk tanítóit, tanárait.
Az apróságok kis ajándékokkal is kedveskedtek.
Radnai Béláné

Tanítónknak
Mi már tőled sokat kaptunk,
De tőlünk te keveset.
Az arcodból, a hangodból
sugárzik a szeretet.
Fogadd tőlünk ezt a csokrot,
Mit kötött a szeretet.
Hála, hála, mindig hála
Jó tanítónk, teneked!

Névadónkra emlékezünk
Iskolánk 2004. szeptember 1-e óta
viseli Farkas László néptanító, igazgató
nevét. 1931-ben került a Kelebia-központi iskolához. Néptanítóként végezte
szorgalmasan munkáját. 1941-től 1949ig volt az iskola igazgatója, majd ezután
1962. május 9-én bekövetkezett haláláig oktatta, nevelte a rábízott tanulókat
az élet szépségére, értékeire és megbecsülésére.
Mint minden évben, idén is megemlékezünk róla. Június 8-án reggel 8 órakor,
a 2.a és a 4.a osztályos tanulók versekkel, zenével, dallal tisztelegnek az emléke előtt.
Fodor Betty
Hegyiné Plichta Ildikó
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Ópusztaszeren

IPR Pünkösd

Nagy örömmel várta a két harmadikos osztály az ópusztaszeri kirándulást. Felidéztük, amit a Feszty-körképről tanultunk.
Az utolsó napok már nagyon lassan teltek! Végre eljött a nap! Sok szülő is eljött velünk.
Felsorolni is elég, milyen sok érdekességet láttunk: Feszty Árpád körképe, Panoptikum, malom, lovas-íjász bemutató, skanzen, Árpád emlékmű, szabadtéri kiállítások.
Mindenkinek más lett a kedvence.
A napot fagyizással koronáztuk meg!
A szülők minden helyszínen fényképeket készítettek rólunk, köszönet érte!
Kardosné R. Zsuzsanna
Sógor Lászlóné

Iskolánk tanulóinak kisebb csoportjával a pünkösdi hagyománykörhöz kapcsolódóan játékos ügyességi versenyt szerveztünk, melyen „pünkösdi királyt” is választottunk.
A Gyermeknap programjában ételkóstolóval és a kézműves foglalkozások keretében tavaszi papírvirágok készítésével vettünk részt. Vidám, jó hangulatú közös
munka és szórakozás mindenkire üdítően hatott az év végi hajrában.
A szervezők

Kerékpár-túra

Csillagászat

A környezetvédelmi szakkörösök
májusi kirándulása az ásotthalmi út
mentén lévő erdőbe vezetett.
Az volt a célunk, hogy a most virágzó
árvalányhajat, a vizekben virító vízi liliomot és a környéken ritkán itt tartózkodó nemes kócsagot megfigyeljük!
Felszerelkeztünk innivalóval és egy
kis uzsonnával. Vettünk fel láthatósági
mellényt, hiszen végig forgalmas közút
mentén haladtunk.
A Körös-ér partján már Kelebia határában találtunk vízi liliomot, a szomszédos homok pusztán pedig árvalányhajat! A nádasban láttuk a felszálló
kócsagokat.

Erzsike néni sok mindent mesélt a
természetről.
Vonzott bennünket az erdő titokzatos félhomálya, ezért ipi-apacsost játszottunk. Egy-két fiú úgy elbújt, hogy
alig lehetett megtalálni.
Nagyon sokat nevettünk, mert Dani
beleesett a csalánba kétszer is.
Úgy belemelegedtünk, hogy mire
észbe kaptunk, már 5 óra körül volt.
Haza indultunk.
Nagyon jól éreztük magunkat fáradtan, de csodás élményekkel tértünk haza.
Kajtár Bence
Ughy Renáta
5.osztályos tanulók

Az elmúlt héten meglátogatta
iskolánkat
Kiskunhalasról Balogh István
csillagász.
Az udvaron felállított nekünk egy
távcsövet,
amelybe először egy fehér szűrőt rakott, majd egy pirosat, és ezzel megvizsgáltuk
a napot, és a napfoltokat láttuk. A piros szűrővel napkitöréseket vizsgáltunk. Arra
felhívta a figyelmünket, hogy szabad szemmel és napszemüveggel sem szabad belenézni a napba. Sok érdekes és okos dolgot tanultunk tőle. Máskor is szeretnénk
részt venni ilyen ismeretterjesztő délutánon.
Fekete Betti, Zsankó Fanny, Szűcs Eszter, Révész Patrícia
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Három a magyar igazság…
és egy a ráadás
(Az „utolsó” osztálykirándulás)

HÁROMNAPOS kirándulásra, Csillebércre indult 2011. június 1-jén reggel a 4. a osztály 32 fővel (21 gyermek
11 felnőtt kíséretében). A vonatozással telt idő gyorsan elröpült, észre sem
vettük, és már a fővárosban a metrón,
majd a buszon ültünk, közeledtünk úti
célunk felé.
1. nap: A lelkes csapat elcsigázottan
és kissé megfáradva foglalta el ideiglenesen szálláshelyét, mivel fél egykor
várt reánk Magyarország legnagyobb
erdei drótköteles kalandpályája, a
Challengeland Kalandpálya 3 hektáron
közel 200 akadállyal, különböző ügyességi és erőnléti feladatokkal. Mindenki egy alapoktatáson vett részt a gyakorló pályán a pályák használata előtt,
a mászójeggyel 3 óra mászást garantáltak a testmagasságnak megfelelően
egyéni akadálypályákon. A gyermekek
rendkívül élvezték, néhány vállalkozó kedvű és kalandvágyó szülő is megpróbálkozott a feladattal, minden elfogultság nélkül elmondhatjuk, hogy
mindannyian kitűnőre vizsgáztunk. Ki
új élményekkel gazdagodva, ki félelmeit legyőzve tért vissza a szállásra, ahol a
finom vacsora után véglegesen birtokba vehettük szobáinkat és rövid felfedezést tehettünk közvetlen környezetünkben. Mielőtt bárki is azt gondolná,
hogy ezzel vége a napnak, alaposan téved, a „java” még csak ez után következett. Újabb buszozás és villamosozás
után a Mammut bevásárló- és szórakoztató központban megnéztük A Karib-tenger kalózai c. film negyedik részét. Aznap bizony későn hajtottuk
álomra a fejünket, mivel ahogy hazaértünk a mozit követően, megrohamoztuk a fürdőt, lemostuk magunkról a
mögöttünk álló hosszú nap fáradalmait
és porát. Jó volt látni, ahogy a gyerekek
önfeledten „pacsáltak” a zuhanyzó alatt

és hallani, ahogy az egész fürdőhelyiség
visszahangzott felszabadult hangos nevetésüktől. Ekkor Csillebérc a régi úttörőtáborok hangulatát idézte fel, s mi,
szülők, úgy éreztük, hogy valami csoda folytán visszakerültünk a múltba és
sokunkból kellemes emlékek törtek felszínre gyermekkorunkból.
2. nap: Másnap korán keltünk, s egy
könnyű reggeli után megindultunk újra.
Míg az első nap a kalandról, a szórakozásról és a játékról szólt, addig a második nap a gyerekek számára első hallásra „unalmasnak” titulált kulturális
programoké volt. Utólag elmondhatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank épületébe tett látogatásunk talán a háromnapos kirándulásunk egyik fénypontja
volt. A Látogatóközpont kiállító termében lehetőség nyílott igazi aranyrúd
megemelésére és egy hagyományos
érmeverő gép kipróbálására. Rengeteg számítógépes játékot kipróbálhattunk, egy speciális mérleg megmutatta,
hogy mennyit nyomunk forintban (hány
darab 200 illetve 5 Ft-os pénzérme),
euróban és aranyban, és önarcképes
bankjegyet, ún. fabatkát is nyomtathatunk. (Ismételten zárójelben megjegyezném, hogy ezután ezen osztályba
járó gyermekek szülei nem mondhatják azt, hogy gyermekük „egy fabatkát
sem ér!!”) A kulturális programtervezet következő állomása a Hadtörténeti Múzeum volt, melyhez a Parlament
mellett elsétálva végig a Duna-parton,
majd át a Lánchídon vezetett az út. A
múzeumlátogatást követően megnéztük a Mátyás templomot, körbejártuk a
Halászbástyát, megcsodáltuk a Marcipán Múzeumban kiállított marcipánból
készült remekműveket (többek közöttSissy királynő életnagyságú marcipánszobrát, a közel 2 méter magas Mátyás
templomot, a Parlamentet, a Lánchíd-
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at, a Halászbástyát, a világon egyedülálló egész kaktuszerdőt, a gyermekvilág mesejeleneteit, és még sok mást).
Utolsó programként a Budai Várnegyed
alatt áthúzódó, természet alkotta labirintust jártuk végig először kivilágítva, majd másodszorra az olajlámpások
természetes fénye mellett bolyongtunk odalenn és fedeztük fel a földalatti járatrendszert. Visszatérve a szállásra
meleg vacsorával vártak bennünket és
szabad foglalkozás keretében mindenki azt csinált, amit akart (foci, csocsózás, játék, stb.).
3. nap: Reggelizni nem igazán bírtunk, hiszen mindenki megtelt az előző esti „nasizás” miatt (cseresznye, az
édesség és a sós mindenféle formában és mennyiségben), de egy darabka csoki azért lecsúszott mindenkinek
egy szülőtársunk szülinapi meglepetés „tortájából”. A Széchenyi kilátóhoz
az országban egyedülálló fogaskerekűvel jutottunk el, majd onnan szintén

fogaskerekűvel az Gyermekvasúthoz
kisebb sétákkal tarkítva. A Gyermekvasúton fiatal iskolás gyermekek látták
el a szolgálatot. A János-hegyi megállónál leszálltunk és megindultunk felfe-

lé gyalogosan a meredek hegyoldalon
a Libegőhöz. Kis pihegés után a hegycsúcsról ég és föld között „lelibegtünk”
egy negyedórácska alatt, majd vissza
„fel”. A drótkötél pályája 1040 méter
hosszú, a legyőzött szintkülönbség 262
méter. A panoráma leírhatatlan, az érzés fantasztikus, az élmény felejthetetlen! A libegés után egy rövid intenzív
hegymászás következett levezetésként
a gyönyörű János-hegyi Erzsébet kilátóhoz, ahol a magasság szédítő, a látvány önmagáért beszél. Lefelé menet néhány perc erejéig megpilledtünk
egy játszótérnél, majd robogtunk vissza
a Gyermekvasúttal Csillebércre a csomagjainkért. És irány hazafelé!
Összegezve a három napot: szendvicskészítésben és összefogásban verhetetlen csapat vagyunk, minden a terveink szerint alakult és az időjárás is
kegyes volt hozzánk. Következő, RÁADÁS kirándulásunk 2011. június 9-én
az MTV székházába és a Nemzeti Múzeumba történő látogatás lesz, izgatottan várjuk!!!!
Ezennel megragadom az alkalmat,
hogy a 4. a osztály szülőinek nevében
köszönetet mondjak osztályfőnökünknek, Hegyiné Plichta Ildikónak a négy
év áldozatos munkájáért és gyermekeink iránt tanúsított mérhetetlen türeleméért, odaadásáért és szeretetéért. Kívánjuk, hogy a jövőben is hasonló
módon folytassa pedagógusi életpályáját és ne veszítse el az ebbe vetett hitét
és erejét.
T.M.

A dráma

A mai gyerekek nagy része nem szeret
kötelező olvasmányt olvasni, viszont van
egy színdarab, amit mindenkinek ajánlok.
Ez a színdarab a Fösvény. A Farkas László Általános Iskola 8. osztályosai elolvasták a könyvet, és nem csak elolvasták, de
életre is keltették.
Az osztály csoportokban felkészült és
előadott egy-egy jelenetet a vígjátékból
az iskola udvarán. A felkészülés sem volt
ám egyszerű, mindenki lelkesen tanulta a
szöveget, visszajött délután próbálni, hátteret rajzolni. Az előadás hihetetlenül jó
hangulatban telt. Szádeczkiné Marika néni is figyelemmel kísérte az előadásokat.

Szerinte is mindenki lelkes és ügyes
volt, és volt pár személy, akin igazán
meglepődött, milyen színészi képességekkel is rendelkeznek. Mindenki hozott
tárgyakat az akkori korhoz illően, mindenki beöltözött az általa választott jellemnek megfelelően.
Szerintem fantasztikus volt ez az időszak, kicsit igazi színészeknek érezhettük
magunkat. Az előadás után Marika néni
mindenkit értékelt, és a teljesítményünkre szép osztályzatokat kaptunk.
Szép volt 8. osztály, ez is egy olyan alkalom volt, amit nem feledünk majd el
könnyen.
Kiss Szimonetta
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Június 3-án rendeztük meg iskolánkban a gyermeknapot a DÖK az
SZMK, az OTP BANK, a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat, a Gyermekeinkért Alapítvány, a Községi Önkormányzat , a tompai cserkészek
és Taupert Róbert támogatásával. A
gyerekek sok érdekes program közül válogathattak. Reggel 8 órakor
gyülekeztünk az Agrárkereskedelmi Központban, ahol a Nemzetközi
Rajzpályázat kiállításának megnyitója és eredményhirdetés volt. Ezután
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Gyermeknap

akadályverseny következett, külön az alsó és külön a fölső tagozatosok részére. A kicsiknek egy pünkösdi hétpróbán kellett bizonyítaniuk
ügyességüket. Volt ott zsákban futás,
mocsárjárás, talicskában tolás, hídon
átjutás, nyári sí, hétmérföldes csizma és képek keresgélése. Eközben a
nagyok egy közlekedési pályán bizonyíthatták tudásukat, majd gyorsaságukat, célba dobásukat, leleményességüket egy titkosírás megfejtésével
bizonyították, végül pedig habkígyót

varázsoltak. 11 órakor mindannyian
bevonultunk az Agrár Központban,
ahol a székely mesék világába juthattunk el Csernik Szende székely lábbábos jóvoltából. Ez idő alatt elkészült
a finom ebéd, amivel az SZMK vendégelt meg minden gyereket. Gulyásleves főtt a bográcsokban és kalácsot
sütöttek a konyhán a szakács nénik.
Köszönjük Pathóné Klári néninek,
Kardosné Rozika néninek, Horváthné
Erzsike néninek és a szakács néniknek a finom ízeket. Ebéd után ismét

. oldal

kétfelé vált a csapat. Az alsósok először Figura Ede előadásán szórakozhattak, a fölsősök addig kipróbálhatták az ördögbotokat, íjászkodhattak
és a cserkészek segítségével kézműveskedhettek. Egy óra múlva cseréltünk, hogy senki ne maradjon ki semmilyen programból. A nap zárásaként
pedig a Hip-hop táncosok bemutatójában gyönyörködhettünk, és aki még
mindig nem fáradt el, énektudását bizonyíthatta a karaokeban.
Kardosné Rokus Zsuzsanna
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Iskolai hírek

- Iskolánkban a diákönkormányzat irányításával május 5-én papírgyűjtést szerveztünk.
- Május 18-án, a Sallai István Általános Iskolában, Kisszálláson IPR-rel kapcsolatos továbbképzésen vettek részt pedagógusaink. A 4. osztályban bemutató órát
tekinthettek meg, melynek témája történelmi olvasmányok feldolgozása, és olvasóvá nevelés volt.
- Május 31-én rendeztük meg iskolánkban a
Farkas László Matematika Emlékversenyt a felső tagozatos tanulók számára.
A következő eredmények születtek:
5. osztály
Felkészítő: Gémes Gézáné
I. Danis Félix
II. Ughy Renáta
III. Kajtár Bence
6. osztály
Felkészítő: Balázs Hajnalka
I. Honfi Dániel
II. Kovács Veronika
III. Gyulavári Tamás
7. osztály
Felkészítő: Gémes Gézáné
I. Papp Bernadett
II. Kovács Attila
III. Szűcs Klára
8. osztály
Felkészítő: Gémes Gézáné, Balázs Hajnalka
I. Kocsis Bence
II. Kákonyi Gábor
III. Kiss Szimonetta
Az iskolában a legjobb teljesítményt nyújtók: Honfi Dániel, Kovács Veronika,
Gyulavári Tamás jutalomban részesültek.
- Iskolánk tanulói április 15-én részt vettek a Tompán megrendezésre kerülő
Városi József matematika versenyen is.
- Június 3-án, a gyermeknapon került sor a Nemzetközi Gyermekrajzpályázat
díjazására.
„Az élő erdő” című pályázatunkra Kelebia, Kelebija és Kishegyes tanulói neveztek
munkáikkal. Mivel az 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, emiatt a rajzpályázat célul
tűzte ki, hogy a környezettudatos életmód, a körülöttünk lévő természet értékeinek megvédésére helyezzük a hangsúlyt a képzőművészet eszközeivel.
A pályázat elbírálásában Balázs Katalin, a MOME III. éves hallgatója, rajz- számítástechnika szakos tanár; Laczi Lili, keramikus és Lengyel Judit, könyvtáros vett részt.
Ezúton is szeretnénk megköszönni munkájukat.
Korosztályonként, településenként az alábbi eredmények születtek:
Napköziotthonos Óvoda, Kelebia
I. Kis Jázmin
Felkészítő: Friebert Istvánné, Molnárné Virág Erika
II. Simonyi Fanni Felkészítő: Friebert Istvánné, Molnárné Virág Erika
III. Kollár Ella
Felkészítő: Friebert Istvánné, Molnárné Virág Erika
Farkas László Általános Iskola, Kelebia, alsó tagozat
I. Sutka Fanni		
Felkészítő: Fodor Betty
II. Turi Dominika		
Felkészítő: Radnai Béláné
III. Gyimesi Vanessza
Felkészítő: Fodor Betty
IV. Gillányi Gergő		
Felkészítő: Vörös Józsefné
Farkas László Általános Iskola, Kelebia, felső tagozat
I. Honfi Benedek		
Felkészítő: Piszman Erika
I. Kiss Szimonetta		
Felkészítő: Balázs Hajnalka
II. Kozla Lilla Margit
Felkészítő: Balázs Hajnalka
III. Volford Ákos		
Felkészítő: Piszman Erika
IV. Kajtár Bence, Ughy Reni,
Tóth Zsuzsanna		
Felkészítő: Balázs Hajnalka
Széchenyi István Általános Iskola, Kelebija
I. Kollár Szebsztián
Felkészítő: Dunai Attila
II. Kerekes Nikoletta,
Erdélyi Patrícia, Alács Ágota Felkészítő: Franciskovity Éva
III. Dusnoki Lénárd		
Felkészítő: Dunai Attila
IV. Dékány Noémi 		
Felkészítő: Franciskovity Éva
Pataki Nikoletta, Tőzsér Anikó, Kerekes Nikoletta, Tőzsér Csaba, Dusnoki Csaba
Ady Endre Kísérleti Általános Iskola, Kishegyes
I. Hodolik Enikő		
Felkészítő: Gombár Klára
II. Povázsánszki Róbert
Felkészítő: Kerekes Katalin
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III. Csépe Brigitta 		
Felkészítő: Toldi Kornélia
IV. Döme Diána 		
Felkészítő: Szúgyi Petri Gizella
A díjazottak oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Gratulálunk az elért
eredményekért a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak. A jövő évben megrendezésre kerülő rajzpályázatra is szeretettel várjuk a helyi és a testvértelepüléseken
élő tanulók rajzait.
A rajzpályázat díjazását a Gyermekeinkért Alapítvány támogatta, amit ezúton
is köszönünk.
- Iskolánkban május 31-én a rendőrség kerékpár ellenőrzést tartott. Felhívták
a gyerekek figyelmét a biztonságos közlekedés feltételeire. Megbeszélték, hogy a
kerékpár felszereltsége megfelel-e az előírásoknak, megbeszélték a hiányosságok
pótlását. Akinek a kerékpárja megfelelő volt, erről igazolást kapott.
- Június 6-án, a piactéren bolhapiacot rendeztünk. A gyerekek nagy lelkesedéssel csereberéltek, árultak, vásároltak.
Közérdekű információk:
Ballagás: 2011. június 11-e, 9 óra
Utolsó tanítási nap: 2011. június 10-e, péntek
Tanévzáró ünnepség: 2011. június 16-a, 16 óra
Vidám, gondtalan, balesetmentes nyári szünetet kívánunk!
Szádeczki Dezsőné ig., Balázs Hajnalka ig.h.

Egy tanító tapasztalataiból...

Meg kell tanulnia egyedül repülni!
14 éves Zoli unokám kamaszkorba került. Sokat konzultálunk Helgi lányommal erről az
életkori helyzetről. Tanácsot adni másnak talán könnyebb, mint látni saját hibáinkat, kezelni azt. A kamaszokkal nagyon nehéz! De vajon, mi lehet a megoldás? A kamaszok nem
hallgatnak senkire! Vagy mégis? A kamaszoknak keretek kellenek és szigor, vagy épp ellenkezőleg engedni kell őket, hogy maguktól jöjjenek rá a határaikra! Kié a felelősség? Úgy
is azt tesz, amit akar...
Nem tudok senkinek, magamnak sem okos receptet adni. De: ahogy beszélgetek szülőkkel az a refrén mindig, „én mindig mindent megtettem, mellette álltam.”
Én ebben soha nem vagyok biztos, mármint ami engem illet... Ha folyton kritizáljuk
őket, ráerőltetjük az értékrendünket, akkor a kapcsolat egyre tovább romlik. Elég szörnyű, átalakuló világban élünk, nincs biztonságérzetünk, és ezt továbbadjuk szavak nélkül is
a gyerekeinknek. Rosszkedvűek vagyunk, szorongunk, ez is megy át. Menekülnének előlünk is, a bizonytalan jövő elől is, hova lehet? Haverok,pia, végül drog.
Sokféle segítség kellene minden gyereknek, nemcsak egyetlen szülő, aki folyton elvár
valamit tőlük. Tanár, edző, rokon, aki példát mutat, tanácsot ad, jó szót, biztatást, dicséretet, és hitet a jövőben! Hol vagyunk mi ettől?
Mi magunk is folyton segítségre szorulunk, hogyan tudunk akkor a gyerekeinken segíteni?
Ettől függetlenül, azt mondom, ha megálljuk, és zokszó nélkül állunk mellettük, ha kibírjuk, hogy szóvá teszünk minden apróságot, akkor pár év múlva talán beérik a gyümölcse,
utólag értékelni fogják, hogy hagytuk őket rettenetes kamasznak lenni...
Kamasznak lenni nagyon nehéz lehet...! Nem elég, hogy valaki már nem gyerek és még
nem is felnőtt, így lelke állandó zavarban van. Ráadásul átalakul a teste, így végképp nehéz
önmagát elfogadnia - és még hosszan sorolhatnám az ismert gondokat...
Arról azonban kicsi koruktól kezdve biztosítanunk kell őket, hogy szándékaink mindig a
lehető legjobbak, akkor is, ha esetleg tévedünk. Ezt róluk, a kamaszokról is feltételezhetjük... egyáltalán nem biztos, hogy azért tesznek valamit rosszul, mert „rosszak”! Biztosítani kell őket arról, hogy szeretjük Őket! Amíg kicsik, ez magától értetődő... amikor nagyobbak, akkor hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni! Pedig sokkal nagyobb szükségük van
rá, mint valaha... hogy érezzék: bízhatnak bennünk, számíthatnak ránk. Akkor is, ha épp elszúrtak valamit! A szeretet kimutatása azonban - pont ezért - nem állhat abból, hogy megveszek neki valamit... ez nem szeretet, ez megvásárlás.
Hogy hol húzzuk meg a határokat? Nos, erre nincs biztos válasz. De! Tizenegynéhány
évig nevelgettük, okítgattuk gyermekünket. Ha nem tudjuk elengedni a kezét, akkor nem
csak benne, hanem a saját nevelésünkben sem bízunk! Higgyünk magunkban egy kicsit
jobban, hogy igenis megtanítottuk, hogy vannak határok - melyeket egyébként csak akkor tud biztosan betájolni, ha néha-néha átcsúszik rajta És elárulom: az első alkalmaknál
nekünk mindig rossz... vagy legalábbis nehéz, mert el kell engedni egy darabot magunkból! Épp ezért sokat segít neki is, és magunknak is, ha időben tudatosul bennünk: Ő egy
önálló ember, aki próbálgatja szárnyait - még ha néha ki is esik a fészekből és megüti magát: meg kell tanulnia egyedül repülni!
Horváth Zoltánné
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Kelebia Község Jegyzőjétől Tájékoztató
a polgármesteri hivatal 2010. évben végzett munkájáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala a
hatályos jogszabályi rendelkezések alapján látja el munkáját. Felépítése és feladatainak ellátása során a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet, továbbá a polgármesteri hivatal ügyrendje a meghatározó.
A Polgármesteri Hivatal a munkavégzés szempontjából három, önálló jogállással nem rendelkező, és önálló szervezeti egységet nem képező feladatterületre tagozódik.
1.) A polgármesteri hivatal személyi állománya:
1 fő főállású polgármester, 14 fő köztisztviselő, 3 fő fizikai
A személyi állomány megoszlása (2010. december 31-ei állapot) végzettség
szerint (1. ábra):

A fentiek alapján elmondható, hogy az önkormányzatnál 2010. évben foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban állók közül 57% felsőfokú-, és 43%-a középfokú végzettséggel rendelkezett.
Közfoglalkoztatott munkavállalók száma 2010. évben (37 fő) :
A hivatal dolgozói, az önkormányzati és a hatósági ügyek intézésén túl pályázatokat is írnak, ill. közreműködnek azok megírásában, adatokat szolgáltatnak, segítséget nyújtanak az intézmények által készített pályázatokhoz. Jelentős többletmunkát eredményeznek a pénzügyi csoport dolgozóinak az Európai Uniós finanszírozású
(TIOP, TÁMOP) pályázatok pénzügyi elszámolásai, melyeket túlmunkában, díjazás
nélkül, a napi munkavégzés mellett, felelősséggel kell elvégezni.
A polgármesteri hivatal dolgozói által, ill. közreműködésükkel megírt pályázatok (4. ábra):
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2.) Iratforgalom:
2010. évben 4308 db iratot iktattunk főszámra, 6589 db ügyiratot alszámra,
ez együttesen 10897 db. Az első fokon meghozott határozatok/végzések száma
1479 db volt.
Az ügyek intézésének határideje nagymértékben függ az ügy típusától. Szabálysértési ügyekben a jegyző jár el, a legtöbb esetben folyamatos ügyészi kontroll
mellett. 2010. évben a szabálysértési ügyek száma 38 volt, ez csökkent az előző
évihez képest. Érezhető, hogy a tulajdon elleni szabálysértések már nem a jegyzői
szabálysértési hatósághoz, hanem a bírósághoz tartoznak.
2010. évben a képviselő-testület 331 határozatot hozott és 21 rendeletet alkotott. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából
bizonyos időközönként tájékoztató készült a képviselő-testület részére.
4.) A vizsgálatok, szakmai ellenőrzések tapasztalatai:
I. 2010. július-agusztus hónapokban utóellenőrzést végzett Magyar Államkincstár az alábbi témákban:
- Kelebia Ifjúsági Szabadidő Központ kerítés építés II. ütem,
- Kelebia 0201 számú külterületi út felújítása,
- József A.u. járda felújítás,
- Az Agrárkereskedelmi Központ és a Szt. Erzsébet Otthonház közötti közterületi parkoló építés II. ütem.
A vizsgálatok hiánypótlási kötelezettséget, hiányosságot nem tártak fel.
II. A Kelebia község szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása
tárgyú projekt szabályszerű és hatékony megvalósulását vizsgálta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 2010. június 28-án. A helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy a projekt fél éves csúszásban van. Szükségesnek ítélte meg a dokumentációs struktúra áttekintését, a támogatási szerződés
módosítását, az ütemezés aktualizálását. A hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítettünk.
5.)Adóztatási feladatok ellátása
Az adóhatóság munkájának nagy részét az adó kivetések-beszedések-en kívül
az ügyiratforgalom foglalja el.
Az adóhatóságnál az elmúlt évben közel 4000 db ügyirat keletkezett. Pontosan
3872 db. ügyirat került iktatásra és ügyintézésre. Az ügyiratok legnagyobb részét
a határozatok képezték. A 2010. évben összesen 2471 db határozatot készült, amit
az év első felében a kivetéskor készítünk.
Ezen kívül 43 db adó és értékbizonyítvány került kiadásra, ahol az ingatlanokat
forgalmi értékük alapján értékeltük.
1./Magánszemélyek Kommunális Adója:
A helyi adókról szóló 1990. év C. törvény alapján a Kelebia Községi Ön kormányzat
Képviselő-testülete 1998. január 1-től vezette be községünkben a magánszemélyek kommunális adóját.
Ezt az adót a saját tulajdonú lakások után a tulajdonosoknak vagy a haszonélvezőknek valamint a bérlői jogviszonyban (szolgálati lakások) a bérlőknek kell fizetni.
A 2010. évben községünkben 1085 fő adózott magánszemélyek kommunális
adóból 1111 db adótárgy után. Ez azt jelenti, hogy volt, aki több ingatlan után fizet adót.
Mentesség miatt
512.500.-Ft lett megadva
Mentesség alá tartoznak azok akik fogyatékossági támogatásban részesülnek,
Szociális segélyesek, aktív, időskorúak járadékát folyósíja az Önkormányzat.
50 %-os kedvezmény miatt
1.783.250.-Ft lett törölve
Ide tartoznak a 70 éven felüli állampolgárok, akinek a nyugdíja nem éri el a
nyugdíjminimumot ami 2010. évi 28.500.-Ft-nak a 200 %-300 %-át.
Ide soroljuk még a komfort nélküli és a kicsi lakásokat.
2./Gépjárműadó.
A gépjárműadóról az 1991.évi LXXXIV.tv. rendelkezik. 2004.január 1-től nem
az adózók bevallása alapján, hanem a központi adatszolgáltatás alapján történik
az adóztatás.
2010. évben 717 fő fizetett gépjárműadót az állandó rendszámú gépjárműve után, 3 fő fizetett gépjárműadót az” E.” ideiglenes rendszámú gépjármű-
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ve után.
Állandó rendszám után:
11.197.188.-FT
Ideiglenes rendszám után
110.000.-Ft került kivetésre.
Összesen:
11.307.188.-Ft lett kivetve
Ez származik
Magánszemély
10.901.700.-Ft befizetéséből,
Jogi személynek
405.488.-Ft befizetéséből.
Mentesség: mozgáskorlátozottság miatt: 727.757.-Ft, mely a 100 KW-ot meg
nem haladó személygépkocsi után járt.
2011. 01. 01-től a mentességnek nem csak a 100 KW -ot meg nem haladó személygépkocsi a feltétele, hanem maximum 13.000.-Ft-ig adható a mentesség.
Kedvezmény csak a tehergépjárművekre vonatkozik, amelyek katalizátorral
vannak ellátva
A kedvezmény összege:
198.996.-Ft
Befolyt gépjárműadó 2010. évben : 11.188.034.-Ft a 11.307.188.-Ft-al szemben. A 119.154.-Ft különbözet 2011. január 19-ig teljesült.
3./ Iparűzési adó:
1990.C. tv. alapján, a Képviselő-testület 1991.VII. 1-től vezette be az iparűzési adót. Ezt az adót a vállalkozók fizetik. A vállalkozókhoz tartoznak a magánszemélyek, jogi személyek akiknek vállalkozási tevékenységükből árbevétel kelet-
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kezett.
Ide soroljuk még az azokat az őstermelőket, akik 600.000.-Ft-nál több bevételre tettek szert. 2010. december 31-ig ide tartoztak még a piaci vásári tevékenységet folytató vállalkozók, akik napi 1.000.-Ft általányt fizettek.
2011. január 1-től a törvény alapján megszüntetésre került az alkalmi jellegű piaci-vásári tevékenységet folytatók által fizetett ideiglenes iparűzési adó.
2010. évre iparűzési adót 166 fő fizetett állandó iparűzési adó
Ebből: 51 fő jogi személy
115 fő magánszemély
Jogi személyeknél a folyó évi helyesbített terhelés: 25.552.656.-Ft
Magánszemélyeknél
5.880.208.-Ft
Összesen helyesbített tartozás
31.432.894.-Ft
18 fő ideiglenes iparűzési adót fizetett
119 alkalommal
119.000.-Ft összegben
Befolyt iparűzési adó: 27.120.200,-Ft
Iparűzési adóbevételünk csökkenését az elmúlt évekhez viszonyítva az okozta,
hogy a telephelyet megszüntették községünkben. Áthelyezték a telephelyet más
településre valamint a legnagyobb adózónknak is lényegesen csökkent a nettó árbevétele.
Oltyánné Kozla Erika körjegyző

A kelebiai Kábel- szolgáltató (DIGI Kft) tájékoztatója

1. DIGI Kft. működési struktúrája
A DIGI cégcsoport Közép-Európa meghatározó telekommunikációs vállalata: jelentős piaci szerepet tölt be hazánkon kívül Csehországban, Horvátországban, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában.
Magyarországi leányvállalatunk, a DIGI Kft. (korábban: Egyesült Magyar Kábeltelevízió Kft.) 2000-ben alakult, hat kisebb kábeltelevíziós cég összeolvadásából. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően jelentek meg triple-play szolgáltatásaink: kábeltévé, internet és telefon egyben.
Kiskunhalasi irodánk 2010 májusa óta szolgálja ki a kiskunhalasi ügyfelek mellett a
kelebiai, tompai és a kisszállási hálózaton lévő Előfizetőket. A hét minden munkanapján
nyitva tartó Ügyfélszolgálattal ill. 24 órában hívható, budapesti központú Call Centerrel állunk ügyintézni szándékozó meglévő és új előfizetőink rendelkezésére. Honlapunkon, a www.digi.tv weboldalon minden szolgáltatásra kiterjedő, friss információk alapján van lehetőség tájékozódni.
DIGI Ügyfélszolgálat címe: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 27.
DIGI Call Center (telefonos ügyfélszolgálat) hívószáma:		
1272
2. Technikai Infrastruktúra
Kelebia területén a hálózat DÉMÁSZ 4,4kV-os hálózaton került kiépítésre. A TV Internet jelek a kiskunhalasi fejállomásról érkeznek optikai kábelen a településre. A telefon szolgáltatás internet alapon működik ún. VOIP telefon szolgáltatás, a telefon központ Budapesten került kiépítésre.
A digitális TV / DVB-C jelek/ a budapesti központi fejállomásról érkeznek Kiskunhalasra optikai kábelen. Az Budapest-Kiskunhalas optikai kapcsolat 2 útvonalon került kialakításra.
A terület műszaki üzemeltetését kiskunhalasi szerelők látják el közvetlenül.
3. Szolgáltatási paletta: Triple-play szolgáltatás, valamint az újonnan indult mobilinternet
3.1. Kábeltelevízió
A jelenleg választható 4 kábeltelevíziós csomag közül mindenki kiválaszthatja a számára leginkább megfelelő csomagot és akár egyszerre több tv-készüléken is élvezhető a teljes csatornaválaszték. A digitális adások vétele arra alkalmas /DVB-C mpeg4
tunerrel rendelkező/ tv készülékkel plusz havidíj nélkül, hagyományos tv készülékkel digitális set top boksz bérlésével vagy vásárlásával történhet. Csatornakínálatunk már 8
HD minőségű csatornát tartalmaz, ezek közül 3 csatorna a DIGI saját gyártású csatornája: a Music Channel HD, a DIGI Sport HD és a 2011. március 14-én útjára indult DIGI Sport Plus HD!
KÁBELTV
Közszolgálati
DIGI mini
DIGI
DIGI+
analóg csatornaszám
9
22
49
54
digitális csatornaszám
0
21
68
74
havidíj
1 410 Ft
1 878 Ft
2 800 Ft 3 100 Ft
3.2. Kábeles internet (modemmel)
Két internet csomagunk a lakossági felhasználók mellett akár kisvállalkozások internet igényét is kielégítheti.

INTERNET
Ritmo
Strada
sebesség
4/1 Mbit/s
8/2 Mbit/s
garantált sebesség
512/256 kbit/s
1024/512 kbit/s
havidíj
2 500 Ft
3 500 Ft
3.3. Kábeltelefon (modemmel)
Internet alapú (VoIP) telefonszolgáltatásunk kiválóan alkalmas a lakossági telefon
költségek csökkentésére, hiszen a DIGI hálózatán ingyenes beszélgetésekre alkalmas,
korlátlanul. Kiskunhalason és a környező településeken több mint 5000 telefon előfizetőt lehet ingyen hívni, de természetesen az ország bármely pontján élő DIGIFONos - akár lakossági, akár intézményi - előfizető ingyen és korlátlanul hívható hálózaton belül.
Csúcsidő nincs, a számlázás másodperc alapon történik.
DIGIFON
Bruttó percdíj
Hálózaton belüli hívás
0 Ft
Helyi hívás
3,75 Ft
Belföldi hívás
3,75 Ft
Mobil hívás
25 Ft
3.4. Mobilinternet (ÚJ!)
A DIGI mobilinternettel, a DIGI MOVE-val, kábelek és kötöttségek nélkül internetezhetnek Ügyfeleink, szinte bárhol és bármikor. A szolgáltatás mobilhálózatát a Telenor biztosítja. A DIGI Move szolgáltatást elsősorban kiegészítő internet hozzáférésként ajánljuk kábeles internet szolgáltatásunk mellé, hiszen így nagyban növelhető az
üzembiztonság, amellett hogy a hordozhatóság és rugalmasság nyújtotta előnyök is élvezhetők.
MOBILINTERNET
Quick Stick 1
Quick Stick 5
Quick Stick 15
Letöltési forglami korlát
1 GB
5 GB
15 GB
Akciós havid. DIGI ügyf.
1 500 Ft
3 600 Ft
6 400 Ft
Listaár
2 090 Ft
4 990 Ft
8 990 Ft
3.5. Üzleti internet (optikai szállal)
Üzleti internet szolgáltatásunkkal elsősorban a kis- és középvállalkozások, valamint a
közintézmények igényeinek igyekszünk eleget tenni. E partnereink számára a mindennapi munkához elengedhetetlenül szükséges minőségen kívül az ár különösen fontos
tényező. Ennek megfelelően, lakossági csomagjainkhoz hasonlóan, kedvező áron nyújtunk garantált, szimmetrikus sávszélességet. Csomagjainkat üzleti előfizetőink igényeinek megfelelően alakítjuk ki - partnereink 10/10 és 100/100 Mbps közötti, garantált
sávszélességet nyújtó ajánlataink közül biztosan megtalálják a megfelelőt.
4. A DIGI Kft. és a Kelebiai Önkormányzat kapcsolatrendszere
A DIGI Kft. 2011. 02. 17-én 2 évre szóló business internet szerződéssel alapozta meg
a Kelebia Község Önkormányzatával való hosszú távú együttműködését, melynek keretében a 3.5-ös pontban említett optikai szállal biztosított, 1 db garantált 20/20 Mbit/s
(A) ill. 1 db garantált 10/10 Mbit/s (B) le- ill. feltöltést biztosító internettel szolgálja ki az
alábbi intézményeket. (Ezen kívül három intézmény esetében díjmentes modemes internet szolgáltatást biztosítunk az üzleti szerződésben foglalt 2 éves időtartamra.)
Digi Kft. Kiskunhalas
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Segítségnyújtás a gazdáknak
A Magyar Agrárkamara által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programja keretében működtetett Gazdálkodói Információs Szolgálatának kiskunhalasi irodájában (Kiskunhalas, Szilády Áron u.5-7.) ismét lehetőség van a gazdálkodókat érintő
támogatások, pályázati és hitellehetőségekkel kapcsolatosan folyamatos, térítésmentes tájékoztatás, információval történő ellátás igénybevételére.
A Gazdálkodói Információs Szolgálat keretében a tanácsadó
* Az ÚMVP és a Közös Agrárpolitika intézkedéseiben való részvételhez kapcsolódóan tájékoztat, tanácsot ad és segítséget nyújt
* Papír vagy elektronikus formában a közösségi jogszabályok, nemzeti jogszabályok, Irányító Hatóság közleményének elérését biztosítja, segít az értelmezésben, illetve papír alapon a nyomtatványokat rendelkezésre bocsátja.
* Elektronikus nyomtatványok kitöltésére alkalmas számítógépet és hálózati
hozzáférést biztosít
* A nyomtatványok kitöltési útmutatóját rendelkezésre bocsátja, ügyfél általi kérésre a tartalmat ismerteti, értelmezi.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy térségünkben sok olyan gazdálkodó él, akinek nincs megfelelő műszaki infrastruktúrája és számítástechnikai ismerete ahhoz, hogy segítség nélkül önállóan boldogulni tudjanak. Fontos, hogy az információ időben eljusson hozzájuk és azokat értelmezni is tudják. A Kamarai tanácsadó
a gazdákért van, szükség esetén akár a gazdálkodóhoz is kimegy, hogy segítségére lehessen.
A korábbi tanácsadó, Fekete István László utódjaként kérem, forduljon hozzám
bizalommal, hogy segíteni tudjak!
Képesítéseim: -agrármérnök mezőgazdasági menedzser szakirányon /KRF/, gazdasági agrármérnök regionális gazdaságtan szakirányon /SZIE/.
Ne feledjen el időpontot egyeztetni a 30/298-5148-as telefonszámon, kérdéseit a vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu címen is felteheti.
Kollerné Vámos Zsuzsanna
ÚMVP tanácsadó
Balotaszállás, Harkakötöny,Kelebia,Kiskunhalas,
Kisszállás,Kunfehértó,Pirtó,Tompa és Zsana településeken
Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat

Kivonat

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.29.) önkormányzati
rendelete az anyakönyvi
szolgáltatások helyi szabályairól.
Kihagyva a kihagyandókat
A házasságkötés díjai
Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben, valamint a szertartásra engedélyezett külső helyszínen a házasságkötésért nem kell díjat fizetni.
Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívül:		
14.000,- Ft
melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás:		
8.000,-Ft
Hivatali időn kívül
hivatali helyiségben, és a szertartásra engedélyezett
külső helyszínen:					
17.000,- Ft
melyből az anyakönyvvezetőt megillető díjazás		
8.000,- Ft
A díjakat a házasságkötést megelőző két munkanapon belül, a Körjegyzőségi
Hivatal által kiállított számla alapján az önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára kell megfizetni. A díj megfizetését az erről szóló bizonylat bemutatásával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni.
(1) Ez a rendelet 2011. május 15. napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék
bejelentése alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
Ezen rendelet kihirdetésének a napja: 2011. április 29.
Oltyánné Kozla Erika
körjegyző
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A tavasz legszebb hónapjának végéhez érkezve röviden összefoglalom az Egyesületünket is érintő májusi rendezvényeket, eseményeket és vázolom az előttünk
álló két hónap terveit, feladatait.
MÁJUS
-1-jén un. Családi Majálist rendeztünk a Nyugdíjas Házban, melynek
keretében ebédet is főztünk a résztvevőknek. A megjelent több, mint 40
tagtársunk nagyon jól érezte magát és
ebben nagy szerepe volt annak a komikus játék és jelenet sornak is, amit Hernádiné Évi vezetésével élhettek át a
résztvevők. A mellékelt fotó a rendezvény egyik tréfás vetélkedőjét mutatja.
-19-én mórahalmi fürdőzésen vett részt 15 fős csapatunk. Ez alkalommal is
kellemes időtöltésben és együttlétben volt részük a megjelenteknek.
-26-án közreműködésünkkel a bácskatopolyai testvér szervezetünktől 11
fő érkezett Kelebiára, hogy a helyi Önkormányzat illetékes vezetői előtt letegye a
magyar állampolgársági esküt. A meghitt és szívszorongató esemény után a Nyugdíjas Házban vendégül láttuk és megebédeltettük az eskütételen megjelent sorstársainkat, akik elérzékenyülve mondtak köszönetet segítségünkért.
-28-án a havi Klubdélután keretében a helyi polgárőrség vezetője Varga Sándor Kelebia közbiztonságáról tartott előadást a megjelenteknek. A részletekbe menő előadás közben és végén a hallgatóság sok kérdés feltevésével hozzájárult a téma alapos kitárgyalásához. A mellékelt fotó a hallgatóság egy csoportját
mutatja.
JÚNIUS
-4-én spárgafőző verseny és spárga ízlelő lesz Kelebián a Kiskunhalasi Kistérség gastrobrand sorozatának zárásaként. Annak ellenére, hogy erről a rendezvényről csak a májusi Hírmondó megjelenése után szereztünk tudomást, tagjaink közül
néhányan részt kívánnak venni a spárga- főző versenyen.
-Most érkezett a meghívás Bajsáról: 11-én várják a Daloskört vagy a Tánccsoportot fellépésre a falunap alkalmából. Utazás a községi 15 személyes mikrobusszal történik.
E hónapra betervezett programjaink: 9-én fürdőzés Mórahalmon, a 18-ra
tervezett 3D-s mozi csoportos megtekintése egyenlőre elmarad, mert a Halas
Mozitól kapott információ szerint Kiskunhalason előre láthatóan szeptemberben
vetítenek 3D-s filmet, 25-én 10.00 órától Klubnapot tartunk a Petőfi utcában.
Rossz idő esetén erre a programra a Nyugdíjas Házban, ill. udvarban kerül sor.
Ebédre halászlét fogunk főzni, amire jelentkezni és az ebéd árát (500.- Ft\adag)
befizetni a vezetőség tagjainál lehet VI. hó 20-ig.
JÚLIUS
-2-án Egyesületünk foltvarró csapata Bácskatopolyára hivatalos egy ottani
rendezvényre.
-7-én fürdőzés Mórahalmon, indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.06os autóbusszal.
-15-17 között lesz a hagyományos
Kelebiai Kárpát Fesztivál, amiről
részleteket a Kelebiai Hírmondó útján
kapunk a szervezőktől.
-23-án 19.00 órakor indulunk Szegedre, ahol a Szabadtéri Színházban a „Víg
özvegy” c. darabot fogjuk megnézni.
-23-án kerül sor arra a csoportos
belgrádi kirándulásra, amelyre a
bácskatopolyai nyugdíjasok hívtak meg bennünket. A 49 személyes autóbusz már
le van foglalva és ez ideig több, mint 40 fő jelentkezett erre a szépnek ígérkező
utazásra.
-30-án lesz a hagyományos Kübekházi Operett Fesztivál, amelyen mi is
részt veszünk. Jelentkezni és az útiköltséget (1500.-Ft.) befizetni a csoportvezetőnél (Miklósovics Piroskánál) lehet VII.20-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel meghívjuk és várjuk Egyesületünk tagságát!
Sutka István Egy. titkár
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Gyermekeinkért Alapítvány 2010. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS kivonat
1. Számviteli beszámoló a 2010. január 01 - 2010. december 31. évről.

KIMUTATÁS
A 2010. évi támogatások felhasználásáról.
Támogatásnyújtó neve Támogatás
összege
MVH támogatása
K+F KFt.
Kelebia Község Önk.
visszatérítendő tám.
SZJA 1% támogatás

Összes támogatás:

433.548.- Ft
150.000.- Ft

290.000.- Ft
368.000.- Ft

1.241.548 Ft

Felhasználás Átvitel
összege/visszat. összege

Felhasználás
dátuma

433.548.- Ft
0
2010. 08.02.
0
150.000.- Ft
-

290.000.- Ft
0
2010.12.09.
0
368.000.- Ft
-

723.548.- Ft

518.000.- Ft		
Ábrahám János
elnök

Egy kis vicc
Micike egyik reggel másfél órát késik a munkahelyéről. Főnöke felelősségre vonja:
- Mit tud felhozni mentségére?
- Azt, hogy gyereket várok.
- Mikorra várja?
- Mához kilenc hónapra...
*****

Eredménykimutatás

Kancsal segédet vett fel a mészárosmester, és az első vágáshoz kiment a vágóhídra, hogy lássa, mit tud az új legény. Felvezetik az ökröt, a közelében helyezkedik el
a mester, a legény már éppen emeli az irtóztató taglót, amikor a mester felkiált:
- Megálljon, ember! Maga oda szokott ütni, ahová néz?
- Persze, hogy oda.
- Akkor várjon egy kicsit. Helyet cserélek az ökörrel.
*****
Egy fatelep éjjeliőrt keresett. Az egyik jelentkezőnek azt mondja ta telep tulajdonosa:
- Rendelkezik maga azokkal a képességekkel, amelyek egy éjjeliőri állás betöltéséhez szükségesek?
- Hogyne - feleli a jelentkező -, a legkisebb zajra felébredek.
*****
Kovács feldúltan érkezik haza.
- Ma aztán jól odacsaptam a főnököm asztalára!
- Na végre! - csillan fel a Kovácsné szeme.
- És mit szólt hozzá?
- Mit tudom én, szabadságon van.

MÉH-TELEP!

Tájékoztató adatok:

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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- Műkörömépítés az Ön igényei szerint!
- Férfi, gyermek, női pedikűr és manikűr!
- Tyúkszem, benőtt köröm,
bőrkeményedések szakszerű eltávolítása!
Szolgáltatásaim teljes köre igénybe vehető
Kiskunhalason, az Élet-Forma Stúdióban
( Katona J. u. 3), ahol kozmetikus és masszőr
kolléganőim is várják Önt.
HÁZHOZ
MEGYEK
Tompán, Kelebián,
Kisszálláson!
Bejelentkezés,
információ:
+36-70/388-45-41
Csapó Melinda

Traffipax
Nap		
06.13-án
06.14-én
06.15-én
06.16-án
06.17-én
06.18-án
06.19-én
06.20-án
06.21-én
06.22-én
06.23-án
06.24-én
06.25-én
06.26-án
06.27-én
06.28-án
06.29-én
06.30-án
Jóváhagyom:

Idő (tól-ig)		
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00

Felállítási hely
Kiskunhalasi körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Dr. Husti János r. alezredes
kapitányságvezető

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,
akik szeretett halottunk
id. Ördög József
temetésén részt vettek, mélységes
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

13. oldal

Anyakönyvi hírek
2011. május havi születések
Horváth József
Anya: Klézli Etelka Gyöngyi
Apa: Horváth József
Született: Kiskunhalas, 2011. 05. 11.

Gyuris Noémi
Védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2011. május havi anyakönyvi hírek
2011. április hónapban elhalálozott:
Makai Ferencné 70 éves
Mészáros János 60 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Sibalin Antal és Lukács Magdolna
Szalai Krisztián és Kormos Márta
Rab János és Kasza Anita
A hónap folyamán elhalálozott:
Ördög József 76 éves
Bácskai Jánosné 81 éves
Vasúth Mátyás Sándorné 82 éves
Zsankó Mihály 67 éves

Balázs Katalin aktő.
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2011

juli

orvos neve

ügyelet helyszíne

2011

auguszt.

orvos neve

ügyelet helyszíne

13

szerda

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

1

hétfő

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

14

csütörtök

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b

2

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

3

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

4

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

16

szombat

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

5

péntek

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

6

szombat

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

7

vasárnap

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

19

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

8

hétfő

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

20

szerda

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b

9

kedd

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

10

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

21

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

22

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12

péntek

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

23

szombat

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

szombat

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

24

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

vasárnap

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

15

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

25

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

16

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

27

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

18

csütörtök

Miklósiné Dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

28

csütörtök

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

19

péntek

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

29

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

20

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

21

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

30

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

22

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

31

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

23

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

Körzeti orvosaink:

25

csütörtök

Miklósiné Dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

26

péntek

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Fogorvosi rendelő: 06-77/454-230

27

szombat

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

29

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

30

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

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

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.

