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Augusztus 20. - Szent István király,
az államalapítás, és az új kenyér ünnepe
Ünnepi szentmisével kezdődött az idei augusztus 20-ai rendezvény a Római Katolikus templomban, majd az Agrárkereskedelmi központban folytatódott egy igazán bensőséges ünnepi műsorral. A polgármesteri köszöntő és az állampolgársági eskütétel után a megemlékezés része volt az ünnepi testületi ülés, ahol a községi
díjak átadására kerül sor évről évre. A 2011-es évben Kelebia Község Önkormányzata, a Kelebiai Daloskör tagjainak adományozta Kelebia Község Kitüntető Díja címet, eddigi munkájukat, közösségvállaló szerepüket elismerve.
Ezúton gratulálunk a Kelebiai Daloskör volt és jelenlegi tagjainak a kitüntetéshez, munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!
szerkesztők

A Kelebiai Daloskör 10 éve
A Kelebiai Daloskör 2001. szeptember 8 - án alakult meg. Olaszországból vártunk vendégeket és ezen apropó
alapján gyűltünk össze néhányan - így
az alapító tagok:
Bozsákovics Antalné, Házi Tiborné, Balogh Béláné (Klárika), Szűcs Kálmánné, Balogh Józsefné, Dobó Ferencné, Horváth Gyuláné, Bácskai Jánosné,
Erdélyi Józsefné (Terus néni), Jáger Józsefné, Dr. Bartha Istvánné, Zsembery
Antalné, Jáger Ágnes, Nagy Józsefné,
Varga Sándorné
Az alapító tagok közül 7 - en most is
a Daloskör tagjai.

Miért is jött létre ez a kis csoport?
Elsősorban közösségalakítás volt a
cél, de olyan közösség, amely tág - kortól független, de erős kapocs köti össze az embereket, mint az éneklés, a
dalolás szeretete. Természetesen vezetőt is találtunk Zsemberyné Marika személyében. Örömmel vállalta a dalok kiválasztását, betanítását.
Találkozásainknak az iskola adott
helyet, majd később a nyugdíjas ház,
de már néhány éve állandó helyünk van
Művelődési házban.

Folytatás a 2. oldalon.

. oldal
Folytatás az 1. oldalról.
3 - 4 havi közös éneklés után már
úgy éreztük, hogy nem csak a magunk örömére énekelgetünk, hanem
„színpadképesek” is vagyunk. Magunk
ajánlkoztunk a sportbálba fellépésre.
Nagyon izgultunk - de a jutalom a „viharos taps” oldotta a feszültségünket,
és mosolyt csalt az arcunkra. Ezek után,
mint a mesében, elindultunk a „siker”
útján. Csak a rendezvényeket sorolom
fel, ahol állandó szereplők vagyunk,
időnként a megemlékezések irodalmi részében is. Magyar Kultúra Napja,
Március 15., Húsvét, Pünkösdi koncert,
Kárpát fesztivál, Augusztus 20., Idősek
napja, Október 6., Október 23., Karácsony.
Hogy vidékre is hívtak Bennünket,
nagyban köszönhető a csikériai dalos
társainknak. Rékné Marika már hosszabb ideje kapcsolatot tartott velünk
és Tőlük kaptuk az első meghívást a
Falunapi rendezvényükre. A szívélyes
fogadtatás, a kedves vendéglátás bátrabbá tett bennünket és ezek után már
sorra kaptuk a meghívásokat a környező települések ünnepeire, dalos találkozóira.
Felsorolva: a községek, városok: Csikéria, Tompa, Kisszállás, Balotaszállás,
Ásotthalom, Mórahalom, Zsana, Kecel,
Kiskunhalas, Bácsalmás, Szeged, Bácskossuthfalva, Bajsa, Kelebija, Vizsoly.
Évente a helyi fellépések mellett legalább 6-7 alkalommal vidéken is énekelünk.
Ebben a térségben élő, az éneklést
kedvelő emberek egy tágabb közössége is létrejött. Találkozásaink alkalmával, már ismerősként, barátként üdvözöljük egymást. Nem csak a hozott
dalaikat értékeljük, hanem a szebbnél
szebb népviseleteket is csodáljuk.
Időnként „irigyelve” figyeljük, hogy
már megint új ruhájuk van.
Mit is énekelünk?
Elsősorban különböző tájegységek
népdalait. Egy - egy hazafias érzelmű,
határainkon túl élő magyarok dalait.
Egyházi énekeket, népénekeket.
Ahogyan a tagok létszáma és személye is változott, úgy a vezetőink is. Zsemberyné Marikát néhány évig Kapás
Krisztina követte, majd Kovács Márta,
a Művelődési Ház vezetője. Jelenleg is
ő a vezetőnk. Mindannyian köszönettel
tartozunk a munkájukért.
Ebben a tág közösségben, amiről az
előbb szóltam, benne vannak azok az
emberek is, akik csak hallgatni, élvezni szeretik a zenét, éneklést - és ez a
közönség.
Mint itthon, és vidéken is igen nagy
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szeretettel fogadtak bennünket - esetleg
velünk énekelve az ismert népdalokat az utolsó ütemeket vastapssal kísérve.
Szűkebb kis közönségünkről.
Jelenlegi létszámunk 21 fő. A legfiatalabb 40 éves, a legidősebb 70 éves és mi néhányan köztük.
Névsor:
1, Bozsákovics Antalné
2, Balogh Béláné /Klárika/
3, Balogh Béláné /Marika/
4, Csamangó Erika
5, Császár Jánosné
6, Dobó Ferencné
7, Galambos Elemérné
8, Hernádi Gyuláné
9, Horváth Gyuláné
10, Jáger Józsefné
11, Kovács Márta
12, Nagy Jánosné
13, Nagy Józsefné
14, Nagy Istvánné
15, Patocskai Györgyné
16, Szabó Erzsébet
17, Szabó Batancs Ágnes
18, Szerencsés Antalné
19, Tumbász Józsefné
20,Varga Sándorné
21, Vörös Jenőné
Már az elején említettem, hogy elsősorban közösség létrehozása volt a cél.
Mi ezt a kis közösséget óvjuk, vigyázzuk
mindannyian. Szeretünk együtt lenni,
egy - egy névnapot közösen megünnepelni. Örömmel jövünk a próbákra, ha
elmarad a találkozás, már hiányzik az
együttlét, az éneklés. Nyitott a közösség. Várunk minden éneklést kedvelő,
tudó ifjú embert.
Próbáinkról
Hetente 1 alkalommal találkozunk,
csütörtök délután 16 órakor. Egy - egy
nagyobb fellépés előtt hetente kétszer is
- a Művelődési Házban, a saját termünkben. Most már nagyon szép, jelzi a közösség munkáját, elismerését. A kapott
oklevelek a falakat, a kapott ajándék vá-

zák, tányérok a polcokat díszítik.
Mint minden asszonynak, úgy Nekünk is fontos a ruházatunk. Nekünk
is van már 2 öltözet ruhánk, egy téli és
egy nyári. Az utóbbit, amit az ünnepségen is viseltünk, egy kis hozzájárulással
magunk vettük.
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Mint minden munkában, így a miénkben is fontos a megmérettetés. Mi
is ezt tettük. Az első zsűri előtti bemutatkozásunk 2009 őszén Tiszakécskén
történt. A KÓTA minősítőn ezüst fokozatot értünk el.
Varga Sándorné

Nefelejts Gyermeknapok 2011.

Újra gyermekzsivajtól volt hangos a tér, augusztus 26 - 28 között. A kelebiai
Baptista Gyülekezet szervezésében az idén már ötödik alkalommal tartottuk meg a
gyermeknapokat. A három nap délutánján rendkívüli élményekkel gazdagodtunk.
A szünidő utolsó napjaira jutott még bőven játék, önfeledt vidámság és néhány tanulságos bibliai történet. A csapatok igazi versenyszellemben - zsákban futásban,
aszfaltrajzban és egyéb izgalmas játékban - versenyeztek. A rekkenő hőségben
a vizes játékok igen nagy sikert arattak. Köszönet a szülőknek, hogy elengedték
gyermekeiket, köszönet azoknak az anyukáknak, akik el is kísérték csemetéjüket.
Végezetül köszönet a szervezőknek, és segítőknek, akik magukat nem kímélve
szereztek boldog órákat a jelenlévő gyerekeknek.
NEFELEJTS GYERMEKNAPOK - LESZ JÖVŐRE IS!!!
Kumich Lászlóné Márta
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MIÉRT ÖLTÉK MEG A LEGJOBB EMBERT?
Minden Bibliát olvasó emberben,
amikor olvassa Jézus történetét, az őt
ért támadásokat, gyűlöletét, majd keresztre feszítését, fölmerül a kérdés:
miért bántják ezt a jó embert, hogy történhetett ez meg? Ha valaki, hát ő igazán csak jót tett. Miért nem értékelik a
sok jót? Miért magyarázzák még a jót
is rosszra? Például csodás gyógyításait azzal, hogy az ördöggel cimborál. Bár
fellépése után az egyszerű emberek
előtt egyre nagyobb a népszerűsége,
de a nép vezetői egyre nagyobb gyanakvással nézik.
Más tanítót, prófétát is öltek meg tanításuk miatt. Jézus még se egy volt közülük, mert Õ, tanítása első percétől a
halállal volt eljegyezve. Kezdettől fogva
a „halál fia” volt. Ő is tudta, hogy minden szava játék a tűzzel, mert amit tanított, az éles ellentétben volt a vallási vezetők tanításával, hitével. Annyira
gyökeresen mást tanított, hogy sokkal
nagyobb különbség volt az ő vallása és a
farizeusok felfogása közt, mint - mondjuk - a kereszténység és a buddhizmus
között. Nemcsak azért ítélték halálra
Jézust, mert a főpap előtt Istennek vallotta magát (Mt. 26. 63-64.),és mert a
rómaiak elleni lázadást akarták kivégzésével megakadályozni (Jn.11.50.).
Nézzük az említett kiáltó ellentéteket. Jézus mindjárt fellépése elején
meghirdette Isten Országát. Világossá tette, hogy itt már nem a törvények
teljesítése, a sok szertartás elvégzése a
legfontosabb, hanem a szeretet. Nyomatékozta, hogy „irgalmat (szeretetet)
akarok és nem áldozatot”(áldozat bemutató ceremóniákat; Mt.9. 13.)
Tudnunk kell, hogy a zsidó felfogás
szerint a gazdagság, az egészség Isten
áldása, jutalma volt, míg a szegénység,
a betegség Isten büntetése. A gazdagságot, egészséget Istennek tetsző élettel érdemlik ki. Míg a szegénységgel és
betegséggel megvert embert bűnei miatt sújtja az Isten. Jogos büntetése miatt ezért nem is érdemel részvétet.
Ha ezt a közfelfogást szem előtt tartjuk, akkor értjük meg, hogy miért keltett olyan nagy visszhangot, hogy Jézus meggyógyított annyi sok beteget.
A papok és farizeusok kiátkozták ezért
Jézust, hiszen felfogásuk szerint Isten
akaratával helyezkedett szembe, amikor gyógyított. Semmibe vette az igazságos Isten ítéletét. (Meg is voltak
győződve róla, hogy az ördögök fejedelmének segítségével gyógyít.)
Jézus szava valóságos forradalmi ki-

hívás volt, amikor a gazdagról és a koldus Lázárról szólt: a szegény az égbe
jutott, a gazdag pedig a pokolba. Bizonyára azon is botránkoztak, amit Jézus az Utolsó Ítéletről (Mt. 25. 31-44.)
mondott. Az Utolsó Ítéleten a király
(az Isten) elítéli azokat, akik közönyösen nézték, nem segítették a szegényeket, szenvedőket. Azon aztán végképp
fennakadtak, amivel Jézus indokolta az
ítéletet: „amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, azt Velem nem
tettétek.” Fülsértő, káromkodó kijelentés ez egy korabeli zsidónak, hogy
Isten azonosítja magát minden szenvedő emberrel.
Mindezekből is látszik, hogy a kortársai egy egészen másfajta vallást éltek és
értékeltek, mint amit Jézus tanított és
megélt. Még inkább látszik ez azon, ahogyan a bűnösökhöz viszonyult.
Jézus bár sokakat meggyógyított,
mégse orvos volt, hanem tanítónak
jött el közénk. Mint tanítónak legfontosabb dolga volt a bűnösök (pl. vámosok
és utcanők) megtérítése: „Az Emberfia
azért jött, hogy keresse és megmentse, ami elveszett.”(Lk. 19.10.) Ő valóban kereste. Magához szólította őket,
mint a főbűnöst, Zakeust, akihez aztán
kedves tolakodással meghívatta magát ebédre Lk.19.5.). Többször „zúgolódtak amiatt, hogy bűnösökkel társalog, és velük eszik”(Lk. 15.2.). Az, hogy
az asztaluknál étkezett, abban a korban
a bizalmas jó baráti kapcsolat bizonysága volt. Még ennél is többet tett: Mátét,
a vámost felszólította, hogy legyen tagja legszűkebb baráti körének, legyen
apostola.		
A farizeusok, írástudók tehát tudták, hogy a bűnösök oldalára állt. Ezt
használták ki egyszer arra, hogy indokolhassák halálos ítéletét. Jézus elé vittek egy házasságtörésen ért asszonyt.
Hallani akarták, vajon mit fog mondani,
mert ha nem ítéli el, akkor a szent mózesi törvényt semmibe véve Isten ellensége. (Jn. 8. 1-11.)
De a bűnösök is tudták, megérezték, hogy Ő a pártfogójuk, hogy szereti
őket. Felkeresték őt, mint az egyik utcanő is. Megengedte neki, hogy bűnbánata jeléül lábait csókolgassa, és könnyeit hajával letörölje.(Lk.7. 36-50.)
De a legfontosabb még se az volt,
hogy Jézus a szegényekhez, betegekhez lehajolt, hogy kereste a bűnösöket,
mint pásztor az „elveszett bárányt”,
(Lk.15.3.) hanem az, hogy miért tette
ezt? Azért, mert ilyen jó az Isten. Jézus

viselkedéséből nyilvánvaló lett, hogy KI
az Isten. És az Isten, akit Jézus bemutatott, más volt, mint a papok és írástudók istene. Az ő istenképük egészen
más. Az ő istenük a bűnöket megtorló
Isten. A bűnösnek csapdát állító, örök
kárhozattal büntető. Jézus a „tékozló
fiú” atyjaként mutatta az Istent: olyanként, aki eltűri rosszaságunkat, bár
szenvedi hűtlenségünket. Aki hazavárja
a megtérő bűnöst, s ha tényleg hazatér,
akkor nem szidja, hanem örömlakomát
rendez neki (Lk.15.11-32.) Az ilyen Isten - aki ilyen mérhetetlenül szereti az
embert, a bűnöst - ismeretlen számba
ment a vallási vezetőknél. Sajnos, nem
is akartak tudomást szerezni róla. Ezért
kellett Jézusnak meghalnia.
Láttuk, milyen torz lehet egy istenkép. De vajon milyen a mi istenképünk?
Mert amilyenek mi magunk vagyunk,
olyan az istenképünk is. Ha mi magunk
nem tudunk megbocsátani, akkor a mi
Istenünk is egy haragvó, büntető Is-

ten. Viszont, ha mi törekszünk szeretni az embereket, netán még ellenségeinket is, akkor a mi Istenünk is egy
jóságos Isten, „aki fölkelti napját jókra
és gonoszokra egyaránt”(Mt.5. 45.). Ha
nem vetjük meg a bűnösöket, és észrevesszük bennük a legkisebb jót is, akkor olyan irgalmas szívű Istenünk van,
aki a kereszten odaszólt a jobb latornak: „még ma velem leszel a paradicsomban”(Lk.23.43.) Aki bizalmatlan
az emberek iránt, az Istenben sem fog
tudni megbízni. De ha mi sok gyengeségeik ellenére is bízunk az emberekben, akkor olyan Istenünk van, akiben
érdemes bízni és jó dolog reménykedni.
Ha mi is szeretjük a szegényeket, betegeket és a rossz embereket is, akkor
Istent is egyre jobban meg fogjuk szeretni. Ennek pedig az lesz a gyümölcse,
hogy Isten is egyre jobban fog felsejleni előttünk a maga szépségében és jóságában - már itt a földön.
Pribitek László plébános

MEGHÍVÓ
A kelebiai keresztény felekezetek

ZENÉS TEADÉLUTÁNRA
várják az érdeklődőket.
Téma: A család - helytállás a munkában,
családban, közösségben, gyermeknevelés,
kapcsolataink, gondjaink, örömeink.
Előadó: Dr. Pribitek László - plébános
Helyszín: Magyar - Szerb
Agrárkereskedelmi Központ
Időpont: 2011. 09. 17. 15 óra
Az előadás után kötetlen beszélgetésre
nyílik lehetőség.
Keresztény zenével, énekekkel, és egy
pohár teával várjuk az érdeklődőket.
szervezők
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Önkormányzati hírek

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
175/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Községi Egészségterv felülvizsgálata
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az számadatok aktualizálásával, a
technikai hibák kijavításával, az intézményvezetők, és az egészségügyi dolgozók által megfogalmazott alábbi pontok beépítésével elfogadja a Szociális, és Egészségügyi Bizottság javaslatát a Községi Egészségterv felülvizsgálatával kapcsolatban.
- óvodai tornaszoba létesítése
- utazó pszichiáter biztosítása
- lovaglás
- úszás oktatás biztosítása
- játszóterek építése
- természetjárás
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.

- rendszeres szűrések
- rendszeres védőoltások
- gyermekorvos alkalmazása
- iskolaérettség szigorúbb vizsgálata
- egészségnapok rendezése
- baba-mama klub szervezése

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
176/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Ifjúságpolitikai koncepció felülvizsgálata
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja az Oktatási, Kulturális
és Sportbizottság javaslatát, hogy az Ifjúságpolitikai koncepció átdolgozásra kerüljön.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2011. december 31.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
180/2011. (VII.28.) sz. képviselő-testületi határozat
Szmolenszki Mátyásné óvodavezetői pályázatának elbírálása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
1. Megállapítja, hogy Szmolenszki Mátyásné (Kelebia Bajcsy Zs. u. 23.) által a Kelebiai Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői állására benyújtott pályázata, a pályázati kiírásban, és a jogszabályban foglalt feltételeknek megfelel.
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.-nek megfelelően 2011.
augusztus 1-től 2016. július 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan magasabb vezetői megbízást ad Szmolenszki Mátyásné (Kelebia Bajcsy Zs. u. 23.) részére a Napköziotthonos Óvoda vezetésére.
3. Megbízza a polgármestert, hogy illetményét a Kjt. szabályai szerint állapítsa meg
iskolai végzettségének, és szolgálati idejének figyelembevételével.
4. A magasabb vezetői pótlék mértékét, a pótlékalap 230%-ában határozza meg.
5. Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételéről, és a kinevezési okmányok elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: Maczkó József Polgármester
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
186/2011. (VI.23.) sz. képviselő - testületi határozat
Kelebia Község Kitüntető Díj adományozása a Kelebiai Daloskör részére
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egész évben nyújtott kitartó
és eredményes munkáért Kelebia Község Kitüntető Díját adományozza a Kelebiai Daloskör részére 2011. augusztus 20-án ünnepi testületi ülés keretében.

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 30-án
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.
167/2011. (VI.30.) sz. képviselő-testületi határozat
Farkas László Általános Iskola TIOP- os pályázatához kapcsolódó közbeszerzési ajánlatok elbírálása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Megaram Kft (Baja 6500 Szabadság u 26.) ajánlatát fogadja el a Farkas László Általános Iskola TIOP-1.1.1-07/12008-0792 tárgyú pályázatának kivitelezéséhez.
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Játszóteret építünk!

Tisztelt Olvasó!
Felkiáltó jelet tettem a cím után, hiszen olyan történetről van szó, amelyről csak lelkesedéssel és szenvedéllyel
lehet beszélni. Igen, játszóteret építünk
a Napköziotthonos Konyha mögötti területen a salakos pálya szomszédságában.
Több mint egy éve született döntés
arról, hogy az említett zárt terület alkalmas egy kis szabadidő- tér kialakítására. A falu közepén van, biztonságos
és az intézmények közelsége is indokolttá tette a létrehozását. Ráadásul
éjszakára zárható, aminek következtében a rombolni vágyókat távol tudjuk
tartani.(Emlékezzünk csak a focipálya
melletti parkban egyszer felépítettünk
egy játszóteret kb.: 1 millió Ft-ért. Látjuk mi lett a vége.)
Tervek voltak, de pénz nem. Megjegyzem, kb.: 4-5 millió forintra lett
volna szükségünk. Pályázati lehetőségre sem bukkantam. Nem tehettem
mást, elindultam „gyűjtőkörútra”. Ennek eredményeként a Ker- Ex ’94 Kft
felajánlotta a terepmunkák elvégzését.
A Kel- Feder Kft, Kollár András, és Harmath Attila vezetésével, a fajátékok elkészítését, és letelepítését vállalta.
Konkrétan, milyen munkafolyamatok sorozatával valósult meg a létesítmény?
A terepmunkák elvégzése után a ki-

tűzés következett, majd a játéklábak
betonalapjának elkészítése, végül a játékok felállítása a sorrend. Természetesen lesznek kihelyezve padok, asztalok.
Terveink szerint egy térköves járdát is
megépítenénk. Ha mindez megvan, akkor tőzeggel borítanánk a szabad területeket, és füvesítünk. Véleményem
szerint igazán csak tavaszra tudják a
gyerekek birtokba venni.
Milyen játékok kerülnek kihelyezésre?
Kihelyezésre kerül egy dupla tornyú
vár csúszdával és mászókával, egy különálló mászóka, kettő-kettő lengő, és
mérleg hinta, egy kötélhálós mászóka
és egy kör alakú fedett faépítmény.
Természetesen további segítségre
is szükségünk van. Például az Ifjúsági
Egyesület lelkes tagjai ajánlkoztak fizikai munkára. Találtam nekik feladatot.
A térkő és a tőzeg megvásárlására nem látok még fedezetet. Továbbá
szállító kapacitásra is szükségünk lenne.
Az ügy sikerének érdekében kérem
azokat, akik segíteni szeretnének, keressenek meg személyesen, vagy hívjanak fel telefonon (telefonszámom: 0630/903-14-92)
A jóindulatú segítséget köszönöm!
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

Traffipax
Nap
09.12-én
09.13-án
09.14-én
09.15-én
09.16-án
09.17-én
09.18-án
09.19-én
09.20-án
09.21-én
09.22-én
09.23-én
09.24-én
09.25-én
09.26-án
09.27-én
09.28-án
09.29-én
09.30-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
08.00-17.00

Felállítási hely
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunhakasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet

Dr. Husti János r. alezredes kapitányságvezető
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Tájékoztatjuk kedves nyugdíjasainkat, hogy a minden év októberében megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepségünkre 2011. október
7.-én (pénteken) kerül sor a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ
(Kelebia, József Attila u. 79/1.) épületében. A programról személyre szóló meghívót
küldünk ki Önöknek, illetve a szokott helyeken meghirdetésre kerülnek.
Turi Mária
intézményvezető

Iskolai étkeztetés
A Szent Erzsébet Otthonház életében
az elmúlt hónapban két jelentős esemény is történt. Augusztus 17-én megünnepeltük egyik lakónk, Bálint István 90. születésnapját. Az alkalmat az
szolgáltatta, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, az idősek iránti megbecsülés kifejezéseként, rendeletben
szabályozta a szépkorú állampolgárok
jubileumi köszöntését.
Ilyen jellegű ünnepséget elõször rendeztünk intézményünkben. Az ünnepséget a klub helyiségében tartottuk meg,
az Otthonház lakói verses-zenés műsorral köszöntötték az ünnepeltet és a
megjelenteket. Bálint bácsi lányai tortával és süteményekkel kedveskedtek
a program résztvevőinek, köztük az Önkormányzatot képviselő dolgozóknak: a
polgármester úrnak, a jegyző asszonynak és az anyakönyvvezetőnek is. A rendezvény végén megtörtént a születésnapi torta felvágása és a polgármester úr
átadta az ünnepeltnek az emléklapot.
Augusztus 24-én a lakók és klubosok
látogatást tettek a kiskunhalasi gyógyfürdőben. Hasonló jellegű rendezvényre minden nyáron legalább egyszer sort
kerítünk, és a tapasztalatok alapján lakóink már hónapokkal előtte lázasan
készülnek rá. Idén sem történt ez más-

ként, a meleg, napsütéses időben sorra
kerülő program elnyerte a résztvevők
tetszését, a hazaérkezésre csak a délutáni órákban került sor.
Szabó Roland
Szociális, mentálhigiénés
munkatárs
foglalkoztatás-szervező

Tisztelt Szülő!
A gyermekétkeztetésre vonatkozó
legfontosabb szabályokról az alábbiak
szerint tájékoztatjuk.
Az étkezési térítési díjat havonta előre kell megfizetni.
Amennyiben a tanuló betegség vagy
más egyéb okból nem jön iskolába, és
nem kér étkezést sem, a Napköziotthonos Konyhán (77/454-271) telefonon,
vagy személyesen tudja lemondani az
étkezést. Azt a lemondást tudjuk figyelembe venni, amelyet a hiányzás napja
előtt 14.00 óráig a fentiek szerint megtörténik. A visszamondott étkezések díját a következő hónapban jóváírjuk.
A térítési díj befizetésének helye:
Napköziotthonos Konyha - Kiss Zoltánné élelmezésvezetőnél.
A befizetés napja: minden hónap 10.
napja. Amennyiben ez a nap ünnepnap,
vagy munkaszüneti napra esik, akkor
az azt követő első munkanap.
A befizetés elmulasztása esetén pótbefizetésre van lehetőség az élelmezésvezető által meghatározott és közzétett
időpontban. Amennyiben ekkor sem
kerül befizetésre, a térítési díjról szóló
számlával együtt postai befizetési csekket küldünk a fizetésre kötelezett szülőnek, gondviselőnek. Kérjük a számlán
szereplő fizetési határidő betartását.
Felhívjuk a normatív kedvezményben (igyenesen, vagy kedvezménnyel
étkezők) részesülő gyermekek szülőinek figyelmét az alábbiakra.
Az ingyenesen vagy kedvezményes

áron gyermekek részére biztosított étkezésekhez az államtól támogatást igényel az önkormányzat.
De csak azokra a gyermekekre tudja az állami támogatást igényelni, akik
az osztálynapló szerint iskolában is voltak. Abban az esetben, ha a gyermek
bármilyen ok miatt nem volt iskolában, és a hiányzást a szülő nem jelezte a konyha felé, akkor a gyermek részére az étel elkészült, de támogatást
nem tudunk rá igényelni, és ez az elmúlt években jelentős költségekkel terhelte az önkormányzatot.
Ezért kérjük a szülőket, hogy ha ingyenesen vagy kedvezménnyel étkeznek gyermekeik, és bármilyen okból
hiányoznak az iskolából, óvodából, azt
jelezzék a hiányzás napja előtt 14.00
óráig a fenti telefonszámon.
Amennyiben a szülő nem jelzi a hiányzást, a konyha által elkészített ételt
ki kell fizetni, az kiszámlázásra kerül.
Mivel ebben az esetben a szülőnek ki
kell fizetni az étkezést, feltétlenül vigye is el. A szülők részéről történő kellő odafigyeléssel megelőzhető az, hogy
hiányzó gyermekek részére készítsen
ételt a konyha.
Kérjük a tájékoztatást szíveskedjenek tudomásul venni, és az abban foglaltakat betartani.
Kelebia, 2011. augusztus 31.
Maczkó József sk.
Polgármester
Szádeczki Dezsőné sk.
iskola igazgatója

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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Az informatikai eszközök szállítására a
közbeszerzési eljárást követen 2011. július végén került sor. Az eszközök beszerzését, telepítését a bajai székhelyű MegaraM
Kft. végezte el.
Ezt követően az iskola pedagógusai az
Informatika-Számítástechnika Tanárok
Egyesülete által tartott felhasználói képzés
keretében sajátították el az eszközök tanórai alkalmazásának, felhasználásának lehetőségeit.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
Baráth Sándor
informatika tanár

Iskolai hírek
2011. augusztus 29-én a kelebiai Farkas László Áltatános Iskolában nagy érdeklődés mellett megtartott projektzáró
rendezvényen mutattuk be a megvalósult
informatikai fejlesztést. Az iskola által tar-

lesztését.
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0792 azonosítási számú pályázat kiírása 2008 februárjában történt, többszöri módosítás és
kiegészítés után 2011. március 30 -án kez-

- 2011. szeptember 1-jén tartottuk meg tanévnyitó ünnepségünket. A 3. b osztályosok nyárbúcsúztató műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. Köszönjük Vörös
Józsefné osztályfőnök munkáját.

tott bemutatón az érdeklődők működés
közben ismerkedhettek meg az oktatást
támogató eszközökkel.
A kelebiai önkormányzat, mint fenntartó pályázatot nyújtott be a település általános iskolájának informatikai fejlesztésére.
A pályázat célja, hogy a megújított informatikai infrastruktúra támogassa a korszerű oktatási módszerek alkalmazását,
illetve a tanulók kulcskompetenciáinak fej-

dődött el, és 2011. augusztus 31-én fejeződött be. A fejlesztés megvalósítását segítő
pályázat 100%-ban támogatott, az Európai Unió által biztosított forrás nagysága 8
206 532 Ft.
A kelebiai általános iskolában 8 db PC
csomag, 5 db tantermi csomag (interaktív
tábla, laptop, projektor) 1 db alkalmazás
szerver és szoftver, 1db SNI V csomag, illetve 1 db WIFI csomag került beszerzésre.

- Az idei tanévben 18 főállású pedagógus és 2 óraadó segítségével végezzük a
munkát. A német nyelvet új kolléganőnk, Nagy Sára Kata tanítja ebben az évben.
- Tanév rendje 2011-2012
Őszi szünet: 2011. november 2-től november 5-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek)
Szünet után első tan.nap: 2011. november 7. (hétfő).
A téli szünet 2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2011. december 21. (szerda)
Szünet utáni első tan. nap: 2012. január 3. (kedd).
Szorgalmi idő első fele 2012. január 13-ig tart
Szülők kiértesítése az első félév eredményéről: 2012. 01. 20-ig
A tavaszi szünet: 2012. április 5-től április 9-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda
Szünet utáni első tan. nap. április 10. (kedd).
Utolsó tanítási nap: 2012. 06. 15.(péntek)
Tényleges tanítási napok száma: 183 nap
Ballagás: 2012. 06. 16. (szombat), 9 óra
Tanévzáró: 2012. 06. 22 (péntek) délután ünnepélyes tanévzáró
Országos mérés: 2012. május 23-án. a 4, 6., 8,osztályokban
- Sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánunk a diákjainknak és tanárainknak!
Szádeczki Dezsőné ig., Balázs Hajnalka igh.
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Néhány gondolat az anyatejes táplálásról

Mint védőnőnek, tisztem és feladatom felhívni minden várandós nő, és
édesanya figyelmét az anyatejes táplálás fontosságára, és nélkülözhetetlenségére.
A védőnői munkát szabályozó módszertani levelek, illetve protokollok szerint kötelességünk az anyatejes táplálás előnyeit, illetve a legalább
a csecsemők 6 hónapos koráig történő
szoptatását népszerűsíteni kismamáink körében. A napjainkban forgalomban lévő tápszerek ugyan megpróbálják „felvenni a versenyt” az anyatejjel,
azonban a szakemberek számos kutatása méltán alátámasztja azt, hogy
a szoptatás a csecsemők mind fizikai,
mind szellemi fejlődésének előmozdításában megközelíthetetlen. De miért
is olyan jó az anyatej? Nagyon kevés
olyan nő van, aki valójában képtelen
a szoptatásra. Ha a szoptatás semmilyen korlátba nem ütközik, legtöbbjüknek elegendő teje van csecsemőjük 6
hónapig, - és annál tovább tartó- szoptatásához. Az anyatej a lehető legter-

mészetesebb tápanyag csecsemőinknek, mindig megfelelő az összetétele,
értve ezalatt azt, hogy életkortól függően alkalmazkodik a kis csecsemők
igényeihez. Emellett mindig hozzáférhető, steril, és nem utolsó sorban ingyen van. Magas fehérje-, és zsírtartalmával segíti a megfelelő agyi fejlődést,
az idegrendszer, a szem fejlődését, illetve az intelligencia növekedését. Hozzájárul a gyermek normális bélflórájának kialakulásához, segíti a kalcium és
a vas felszívódását, és raktározódását a szervezetbe, emellett kiemelkedő fontosságú vitaminokat, (A-, D-, és
E-vitaminokat) tartalmaz, ami a csontok és az izmok, illetve az idegrendszer
és a bőr megfelelő működéséhez elengedhetetlenek. Számos ellenanyagot is
tartalmaz, ezáltal kialakítva a fertőzések ellen védtelenebb kicsik megfelelő
immunvédelmét, illetve a legtöbb allergiás betegség ellen is védelmet nyújt. A
szoptatás mindezek mellett az anyára is
pozitív hatást gyakorol, egyrészt elmélyíti, szorosabbá teszi az anya-gyermek

Egy tanító tapasztalataiból...
Az első osztályos szülőknek szóló tanácsok
Szeptemberben önkéntelenül is mindig a kis elsősökre gondolok. Nagyon
szerettem tanítani! A legnagyobb kihívást az olvasás-írás-számolás megtanítása, megszerettetése jelentette
számomra. Mikor egy-egy új osztályt
kaptam már a vakáció ideje alatt, készítgettem a tanévkezdéshez szükséges
taneszközöket, amivel motiválhattam a
gyerekeket.
Néhány hasznos tanácsot adnék
most a leendő elsős szülőknek az olvasással kapcsolatosan, hisz az a későbbi
tanulás alappillére! Egész társadalmunk
az íráson és az olvasáson alapszik. Az
olvasni nem tudó, vagy gyengén olvasó gyerek rosszul teljesít az iskolá-

ban, előbb-utóbb viselkedési problémái
lesznek, önbizalma, önértékelése sérül,
kirekesztik a közösségből.
Mire figyeljünk a kezdeteknél? Egyik
legfontosabb építőkő a beszéd észlelése a nyelvelsajátításban. Tökéletes
a hallása a gyereknek? Visszakérdez,
hogy nem hallja a hozzáintézett mondatokat? Vizsgáltassuk meg!
Nem figyel
Gyakoribb tünet, hogy a gyermeknek többször szólnak, s látszólag „nem
figyel”, az adott feladatot hibásan hajtja végre.
Rosszalkodik
A beszédfeldolgozó mechanizmusok zavarai sok esetben, viselkedési

kapcsolatot, és az ezzel járó kötődést,
másrészt a szoptatás által előidézett
hormontermelődés (oxitocin) hatására meggyorsul a méh szülés utáni összehúzódása, visszafejlődése, a várandósság alatt elvesztett ásványi anyagok
visszaépülése a csontokba, a terhesség
előtti testsúly visszanyerése, valamint
csökken a petefészek-, és emlőrák kialakulásának kockázata is. A szoptatott
csecsemőknek (leszámítva a speciális
helyzeteket, pl. lázas állapot, fertőzés,
hőség, stb.) nincs szükségük külön folyadékpótlásra sem.
Elengedhetetlen fontosságú hangoztatni az igény szerinti szoptatást,
ami azt jelenti, hogy a csecsemőt az
anya akkor teszi mellre, amikor gyermeke igényli azt, azonban a rendszeresség kialakítása, és a megfelelő tejtermelődés (és újratermelődés) miatt
nem ajánljuk a 2 óránál gyakoribb, és
a 4 óránál ritkább szoptatást. A kismamáknak azt is tudniuk kell, hogy a
megfelelő tejtermelést minden esetben
a csecsemő szopása generálja, tehát
amennyit szopik a csecsemő, mindig
annyi tej termelődik. Ha többet szopik, több, ha kevesebbet, kevesebb. (Ez
az ún. „kereslet-kínálat” elve.) A meg-

felelően szoptatott csecsemő jól gyarapszik, (havi szinten 500-600 grammot),
nyugodt, kiegyensúlyozott, számos gyermekkori betegséggel szemben védettebb,
mint tápszerrel táplált társai.
A kelebiai gyermekek egészsége és védelme érdekében ezúton is biztatok minden várandóst és édesanyát a szoptatásra!
Augusztus 1. - Az anyatejes
táplálás világnapja
1992-től tartják világszerte AZ
ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJÁ - t, más néven a szoptatás világnapját. Egyre több csecsemő hal
meg szerte a világon azért, mert
nem jut anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját
a csecsemők egészséges táplálása
érdekében.
Ennek szellemében 2011. augusztus 31 - én délután a várandósok és azon anyukák kaptak meghívást, akiknek 1 éves vagy annál
fiatalabb a csecsemőjük és legalább
a baba 6 hetes koráig, kizárólag
szoptatták őket. A rendezvény sikerét mutatja, hogy a meghívottak
közül, aki tehette, a nagy meleg ellenére is eljött. A gyerekek igazán jól
érezték magukat a játszószőnyegen
és édesanyjuk karjában türelmesen
várták végig az anyatejes táplálásról szóló előadást, amit kötetlen beszélgetés, és játék követett.
Csillag Gabriella
Védőnő

problémákban öltenek testet. Az óvodás gyermek „rosszalkodik”, az iskolás
„mást tesz, mint amit kell”, de jellegzetes tünet lehet az is, ha a gyermek feltűnően visszahúzódó.
Szókincs
Ritkábban tűnik fel a szülőknek,
hogy a gyermek beszédfejlődése lassabb, szókincse szűkebb, mint az az
adott életkorban elvárható lenne.
Mi újság?
A gyermek nehezen sajátít el „új”
szavakat, s az átlagosnál jobban torzítja őket.
A beszédészlelés zavara hatással
van:
- az artikulációra
- a szókincs alakulására
- a nyelvtani szabályszerűségek felismerésére
Mindezek miatt az alábbi következ-

ményekkel jár:
- a szegényes szókincs
- az írott nyelv elsajátításának nehézsége (olvasás- és írászavar)
- helyesírási nehézségek
- idegennyelv-tanulási problémák
- memoriter (kívülről tanulás) nehézsége.
Hogyan tudunk segíteni nekik? Odaadó, állandó figyelemmel, érdeklődéssel, fejlesztő játékokkal, a hibásan kiejtett szavak újramondásával. Alakítsunk
ki jó kapcsolatot a tanítójával és fogadjuk meg segítő tanácsaikat.
Boldog új tanévet kívánok minden
tanulónak, szülőnek, pedagógusnak
egyaránt!
Horváth Zoltánné

Kelebiai Hírmondó
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
dőzés Mórahalmon, 10-én részvétel
a Kiskunhalasi Szüreti Napokon,
ahol a Kelebiai Daloskör és a Nyugdíjas
Tánccsoport is fellép. 24-én részvétel
az Ómoravicai Sportnapi Rendezvényen. Jelentkezni és az útiköltséget
(1500.- Ft) befizetni IX.15-ig lehet. Indulás a Nyugdíjas Háztól 13.30-kor lesz.
24-én 17.00 órától Klubdélután.
OKTÓBER
-7-én Községi Idősnapi Rendezvény. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból, ill. a névre szóló meghívásból tudunk meg.
-13-án fürdőzés Mórahalmon.
Indulás a 10.06-os busszal a MÁV állomástól.
Ismét eltelt egy hónap és megint itt vagyok, hogy teljesítsem kötelességemet,
nevezetesen, hogy röviden összefoglaljam Egyesületünket is érintő augusztusi
eseményeket és vázoljam az előttünk álló
két hónap terveit, feladatait.
AUGUSZTUS
- 4-én a topolyai kedves ismerőseink meghívtak bennünket a
Vajdasági Kézimunka Szövetség
évente megrendezett kiállítására. Említették, hogy az egyik iskolában lesz a kiállítás. Semmi előzetes információnk nem volt arról, hogy
milyen lesz ez a rendezvény. Hát elámultunk! 45 szervezet 1500 tagjának
lehetett csodálni a szebbnél-szebb remekművét. Keresztszemes, fehér hímzés, selyemfestés, horgolás, kötés, papírból kosárfonás, üvegfestés és még
sorolhatnám...
Szóval mi kaptunk 2 db 2x3 m-s felületet, 3 db asztalt és 2 db tornapadot
4 db székkel. Ezen kellett elkészíteni a
mi egyedül álló kézimunka-kiállításunkat. (Egyedülálló, mert más foltosmunka nem volt!) A képek mutatják, hogy
mit tudtunk kihozni a lányok munkájából. Oklevél és serleg lett a jutalmunk
és egy előadói meghívás Kishegyesre a
Kátai tanyára, ahol 120-150 kézimunkát szerető hölgynek tanítja Kardos Istvánné és Horváth Zoltánné a foltvarrás
alapjait. A mellékelt fotó Bácskatopolyán készült.
- 14-én Topolyáról Bajsára került át a kiállítási anyagunk. Bajsa egy kis falu a Vajdaságban. Bácska
szívében, a Szabadka és Újvidék között
elterülő Topolya községben, Topolyától mintegy 6 km-re helyezkedik el délnyugatra. A lakosság többnemzetiségű,

békességben élnek itt magyarok, szerbek és szlovákok.
Kelebia testvértelepülése 2009-től.
A kapcsolat a sporttal kezdődött, majd
szorosabbá a borászok fűzték. Ma már
a Daloskör sőt a Foltocska klub asszonyai is jól összebarátkoztak.
-18-án a családtagokkal együtt 18
fővel mórahalmi fürdőzésen vettünk részt. Érkezés után gyorsan elvegyült kicsiny csapatunk a fürdőző
tömegben és mindnyájan élveztük kedvenc szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeinket, az úszást, a szaunázást, a
csúszdázást, a napozást stb.
-20-án jelentős számban vettünk
részt a községi ünnepségen, ahol 10
vajdasági magyar állampolgársági eskütétele mellett a Daloskör és a Nyugdíjas Tánccsoport is fellépett. A Daloskör megalakulásának 10. évfordulója
alkalmából ez alkalommal kapta meg
a helyi Önkormányzat által alapított
KELEBIA KÖZSÉGÉRT DÍJ kitüntetést.
Gratulálunk nekik!
-27-re szalonnasütéssel egybekötött Klubdélutánt terveztünk.
Az egész napos viharos szél miatt a szabadtéri szalonnasütés sajnos elmaradt.
Ugyan ezen a napon a Daloskör vidéken lépett fel, mely legaktívabb tagjaink egy részének a távolmaradását
is jelentette erről a szalonnás rendezvényről. A megjelentek így is feltalálták magukat, mert vidám baráti beszélgetés mellett nyersen fogyasztották el
a bekészített szalonnát és vöröshagymát, majd különféle italokkal mosták le
a zsíros-hagymás nyomokat. A mellékelt fotó a szalonnaevésről szól.
SZEPTEMBER
Betervezett programjaink: 8-án für-

-29-én 17.00 órától Szüreti Bál
lesz az Agrárcentrumban, melyre
meghívjuk a bajsai, bácskatopolyai,
ómoravicai és ásotthalmi testvér szervezetek képviselőit is. Menü: csülökpörkölt hasábburgonyával és savanyúsággal, tortával, italokkal. Jelentkezni
és a részvételi díjat (1500.- Ft/fő) a vezetőség tagjainál lehet befizetni X.20ig lehet. A szüreti bálunkra elfogadunk
Egyesületen kívüli jelentkezéseket is.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
meghívjuk Egyesületünk tagságát. A
mórahalmi fürdőzésekre és a szüreti
bálunkra Egyesületen kívüli lakótársainkat is meghívjuk!
Sutka István egy. titkár

Nyári élet az óvodában
Ezen a nyáron talán az óvodáztatási támogatásnak köszönhetően több kisgyermek járt óvodába, mint az elmúlt
időszakban. Egész nyáron 20-27 fő volt
a gyermekek létszáma. Próbáltunk változatos, kevésbé kötött időtöltést biztosítani a meleg napokra. Az udvar elején lévő
füves, árnyékos helyen lehetőségük volt
vizes homokból várat építeni, homokozni, rajzolgatni, mesét hallgatni. Aki akart kisplédre lepihenhetett, ami nagyon tetszett főleg a kisebbeknek. Sok homokozó játék, labda, karika és 3 babaház adott
lehetőséget a különböző tevékenységekhez. A délutáni nagy melegben nem mindig vittük ki az udvarra a gyermekeket, inkább a csoportban játszottak, ott nem
volt olyan nagy a hőség.
Szeptember 1-én a hagyományoknak
megfelelően a nyolcadikosok vezetésével
kísértük át az első osztályt kezdő gyermekeket. Kicsit izgultak, kicsit szorongtak, de ügyesen szerepeltek az ünnepségen.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető
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Anyakönyvi hírek
2011. augusztus havi születések
Jakab Enikő
Anya: Szabó Edit, apa: Jakab László
Született: Szeged, 2011. 08. 18., cím: Kelebia, Ady 78.
Gyuris Noémi Védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2011. augusztus havi anyakönyvi hírek
Július hónapban elhalálozott:
Bakucz János 80 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Szegedi Imre és Elek Erzsébet
A hónap folyamán elhalálozott:
Szádeczki Dezső 81 éves
Vankó Antalné 77 éves

Balázs Katalin aktő.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetünket fejezzük ki rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halottunk

id. Szádeczki Dezső
temetésén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a kelebiai
Szent Erzsébet Otthonház dolgozóinak áldozatos
munkájukért.
A gyászoló család

Apróhirdetések
ELADÓ!
Fehér színű, ifjúsági szekrény.
Irányár: 22. 000,- Ft
Érd.: 06-30/305-37-37
***

Vágásérett erdőt keresek megvételre.
06-30/630-95-61
06-20/918-15-16
***

Egyedülálló pénzügyi lehetőség
vállalkozóknak és magánszemélyeknek.
Ismerje meg!
E-mail: mangrove@citromail.hu
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KELEBIA Kft. egységes
szolgáltatási árjegyzék
Érvényesség kezdete: 2010. 04. 01-től
Áraink a következő árjegyzék megjelenéséig vannak érvényben.
Szolgáltatások
megnevezése

SZJ
szám

SZOLGÁLTATÁSOKÁRAI
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

Szeretettel várjuk
Kelebia község lakosait
az Aradi vértanúk
tiszteletére rendezett
megemlékezésre
Időpont:
2011. október 6. 16 óra
Helyszín:
Polgármesteri Hivatal parkja
Kopjafa
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Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2010

szept

orvos neve

ügyelet helyszíne

12

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

13

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

15

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

16

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

17

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

18

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

19

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

20

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

22

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

23

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

27

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

29

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

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

2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

okt.
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő

orvos neve
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Somogyiné dr Gazdag A
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Somogyiné dr Gazdag A
Somogyiné dr Gazdag A
Somogyiné dr Gazdag A
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Miklósiné dr. Tóth Éva
Miklósiné dr. Tóth Éva
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr

ügyelet helyszíne			
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Tompa, Széchenyi u. 10		
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Attila u. 95		
Tompa, Árpád u. 59		
Tompa, Árpád u. 59		
Tompa, Árpád u. 59		
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92		
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10		
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Tompa, Attila u. 95		
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92		
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet

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

