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Életképek az oviból!
Mustot préseltünk az oviban

A nagy-középsős gyermekek feladatul
kapták, hogy mindenki 2 fürt szőlővel érkezzen az óvodába gyümölcsnap alkalmából. Örömünkre minden gyermek emlékezett a feladatra és sok szőlő gyűlt össze.
Meglepetésként érte őket, hogy a terasz
alatt elhelyezett szőlődaráló és prés segítségével mustot fogunk készíteni a hozott
szőlőből. Az elméletben már megbeszélt
munkálatokat, most gyakorlatban is elvégezhették. Mindenki bekapcsolódhatott a
darálás és préselés folyamatába, amit nagyon élveztek a gyerekek. Befejezésképpen megkóstolhatták munkájuk eredményét a finom édes MUSTOT.
Molnár Lászlóné Óvónő

Hüvelyk
Panna

Szeptember 28 - án az óvoda teljes
létszámmal részt vett az Agrárkereskedelmi Központban, megrendezésre
kerülõ, az Óperenciás Bábszínház által
bemutatott Hüvelyk Panna című bábelőadáson.
A gyerekeknek nagyon tetszett az
előadás, ezért nagy tapssal köszönték
meg a színészek munkáját.
Óvónők

Piaclátogatás Kiskunhalason

2011. szeptember 21-én vonattal kirándulást tettünk Kiskunhalasra, a piacra.
Megnéztük, hogy milyen őszi gyümölcsöt, zöldségfélét és egyéb portékát árulnak
egy heti piac alkalmával.
Olyan zöldségfélékkel is megismerkedtek a gyerekek, amit sokan csak levesben, főzelékben láthatnak /brokkoli, padlizsán, zeller/. Minden őszi gyümölcs kapható volt. Vásároltunk szőlőt, körtét, almát ezen kívül csalamádét, főzni való kukoricát, amiket a heti ebéd mellé el is fogyasztottunk. A gyerekek örömére fagyizni is
elmentünk, majd a játszótéren is eltöltöttünk egy órát. Mindenki nagyon jól érezte
magát, kellőképpen el is fáradtak. A kiránduláson szülők és nagyszülők is segítették a munkánkat, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.
Honfi Erzsébet Óvónő
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Iskolai események

BICIKLITÚRA

Szeptember 27-e szép, napos délutánja
tökéletes volt egy biciklitúrához. A Diákönkormányzat és a Környezetvédelmi szakkör közös szervezésében indultunk a gyönyörű őszi erdőbe.
A gyülekezés az iskola előtt volt, ahol
a csapat majdnem minden tagja kapott
fényvisszaverő mellényt.
Erzsike néni vezetésével és Zsuzsika néni sereghajtásával fél 3-kor indult meg a
nagy csapat. Elindultunk a „szegedi rázós
út” felé. Útközben néhányszor megálltunk
pihenni, és megvárni a többieket. Amikor
odaértünk, egy hatalmasat játszottunk. A

sok jó között rossz is ért minket, leeresztett
az egyik fiú biciklije. Ezért telefonos segítséget kértünk a Wolford apukától.
A hangulat és a jókedv hazafelé is megmaradt, mert sokan dalra fakadtak. Mindenki jól mulatott, de persze sokan nagyon
ki is fáradtak.
Köszönjük az egész csapat nevében ezt
az örömmel teli délutánt tanárainknak,
Kropokné Kiss Erzsébetnek és Kardosné
Rókus Zsuzsannának.
Tóth Annamária, Zsankó
Fanny, Szűcs Eszter,
Kiri László, Tandari Antal

Gyerekek és szülők együtt

Október elsején ragyogó időre ébredtünk - pontosan ilyen időt álmodik a gyereksereg - ha kirándul. A 4.a osztály 12 szülő kíséretében szervezett programot
Balotaszállásra, ahová meghívtak bennünket. Autókkal mentünk. A gyerekek nagy
örömmel és nagy hanggal vették birtokba a játszóteret, ami egész napra a kedvencük maradt. Megnéztük a pincét, a motorgyűjteményt, a közeli erdei iskolát. Kirándultunk a közeli tóhoz, megmásztuk a magaslest, mézédes szőlőt szedhettünk magunknak. Közben a szülők hozzáfogtak a főzéshez. Nagyon finom gulyás készült a
bográcsokban. Napközben a szülők által készített rengeteg süteményt eszegettük.
Szeretnénk köszönetet mondani házigazdánknak, Sógor Andrásnak, minden
kedves szülőnek, és külön a főszakácsunknak, Farkas Zsoltnak a finom ebédért.
Sógor Lászlóné és a 4.a osztály

Indiai tanulmányút

Az indiai Nasikban, Maharashtrában Seema Moghe főkoordinátor egy művészetet
támogató alapítvány segítségével művésztábort szervezett. Célja nem csak az indiai,
hanem a világ minden részéről származó
művészet és művészek támogatása.

Filozófiája - béke, egység, harmónia,
boldogság és egészség megteremtése a
vizuális művészet segítségével. Legfontosabb feladatként a művészet és művészek
világán keresztül a világ jobbá tételét jelölte meg.
Balázs Hajnalka, az iskola igazgatóhelyettese, rajztanára sikeresen pályázott a felhívásra, így belekerült abba a 10
fős alkotói közösségbe, aki Indiába utazhat és képviselheti hazánkat. Az alkotók
a pályázat keretében 10 napon keresztül művésztáborban vesznek részt, az indiai művészekkel való találkozás alkalmával
lehetőség lesz a bemutatkozásra is. Ennek
érdekében Tompáról, Kelebiáról, az iskoláról, a tevékenységéről fél órás kisfilm készült. Az alkotótábort követően a művé-

szek számára kirándulásokat szerveznek,
melynek során Ajantában és Ellorában
sziklatemplomokat látogatnak meg.
Decemberben, a falualapítás ünnepén
tekintheti meg a nagyközönség a bemutatkozó filmet, és ekkor kerül sor az élmény-

beszámoló megtartására is.
Köszönjük a támogatást Kelebia Község
Önkormányzatnak, Tompa Város Önkormányzatának, és a Kel- Feder Kft-nek.
Szádeczki Dezsőné
igazgató
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Iskolai hírek
- Az iskolagyümölcs programba bekapcsolódott intézményünk. Minden alsós tanuló naponta kap almát illetve körtét a tanév folyamán.
- A Felső- Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. - vel kötött megállapodás alapján, október 10-11-én papírgyűjtést szerveztünk. A PET palack gyűjtése folyamatos lesz a tanév során. Az iskola udvarán minden nap reggel 7 és 8 óra között lehet
leadni a karbantartónak, Papp Dénesnek.
- Interaktív táblákat a pedagógusok egyre inkább felhasználják a tanórákon, így
színesítve a tanítás-tanulás folyamatát. Tervezzük, hogy november végén bemutató órákat tartunk, ahol minden érdeklődő bepillantást nyerhet a korszerű oktatási eszközökkel megtartott foglalkozások világába.
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Kedves Szülők!

Szeretném Önöknek röviden bemutatni a gyógytestnevelést, és annak fontosságát. A gyógytestnevelés olyan oktatási- nevelési folyamat, amely a betegségek megelőzésében és gyógyításában fejti ki hatását. Tágabb értelemben, a testkultúra, testnevelés- tudomány része, szűkebb értelemben, a testi képességeiben visszamaradt,
mozgásszervi-, belgyógyászati- és egyéb betegségekben szenvedő tanulók, tantervbe
foglalt differenciált képességfejlesztése.
Célja: A gyermek egészségének és fizikai cselekvőképességének helyreállítása és
megerősítése, és egy a diagnózisának és alkati adottságainak megfelelő sport iránti igény kialakítása.
Feladata:
* Az elváltozások helyreállítása a testnevelés eszközeivel
* Képességek fejlesztése
* Mozgáskészség, mozgásműveltség kialakítása
* Testmozgás, sport megszerettetése
Jogszabály írja elő a gyógytestnevelést az iskolákban /1993.évi LXXIX: törvény a közoktatásról/: a 35. paragrafus értelmében a gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi testnevelési foglalkoztatása. Amennyiben a gyermek fizikai
állapota nem kielégítő, vagy valamilyen kis mértékű mozgásszervi- vagy belgyógyászati
elváltozása van, és emiatt a testnevelési órák minden gyakorlatát és aktivitását nem végezheti, a diagnózisának és aktuális állapotának megfelelő gyógy- vagy könnyített testnevelésre utalja az iskolaorvos vagy szakorvos. A gyógytestnevelés órákon egyrészt a
tartó- és mozgatórendszer elváltozásaival (pl.: hanyagtartás, tartásgyengeség, lúdtalp,
tölcsérmell, tyúkmell stb.), másfelől a belgyógyászati- és egyéb betegségekkel (asztma,
elhízás, szívbetegség, stb.) küszködő gyermekek vesznek részt. Fontos a szakemberek
(ortopéd, - iskolaorvos, védőnő) által végzett rendszeres szűrővizsgálat! Sokkoló, hogy
az ortopédiai szűrővizsgálatok milyen magas arányban mutatnak ki mozgásszervi elváltozásokat már kisgyermek korban. Korai stádiumban kell kiszűrni valamilyen veleszületett fejlődési rendellenességet ahhoz, hogy a kezelés során jó eredményeket érhessünk
el. A gyerekkori tartáskorrekció pedig megelőzi a későbbi mozgásszervi betegségeket.
A kiszűrt gyermekeknek lehetőségük van heti két órában (szerdán, pénteken) gyógytestnevelési foglalkozásra járni a kistérség finanszírozásával.
Üdvözlettel: Bunduláné Balázs Mária gyógytestnevelő

DIV atlétika verseny
- Október 6-án vendégeket fogadunk, Kishegyesről, a testvértelepülésünkről
érkeznek diákok rövid látogatásra.
- Október 6-án minden 4. osztályos tanulónk megkapja a Nemzeti Hitvallás című zsebfüzetet, illetve minden 8. osztályos tanuló Magyarország alaptörvénye című zsebfüzetet ajándékba Nemzeti Erőforrás Minisztériumától.
2012. január 1-jén lép hatályba Magyarország Alaptörvénye. Ekkor jelenik meg a MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE című reprezentatív album. Ez alkalomból a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képzőművészeti pályázatot hirdetett. Iskolánk tanulói részt
vesznek ezen a pályázaton, olyan alkotásokat készítenek, amelyen egyéni, családi, család
történeti élményeiket örökítik meg, illetve elképzeléseiket a közös jövőről.
Szádeczki Dezsőné igazgató

Őszi gyalogtúra
Kihasználva az időjárás adta lehetőségeket szeptember 30-án a 2. és a 3. osztályosok együtt kirándulást tettek a közeli erdőbe.
A gyalogtúra során élvezhettük a verőfényes őszi napsütést és gyönyörködhettünk az őszi erdő szépségében. Leveleket, terméseket gyűjtöttünk, a fák között érdekes gombákra bukkantunk. Megnéztük azt a fát, ahol egykor a hírhedt betyár,
Rózsa Sándor megpihent.
A kellemes időben a gyerekek a tisztáson szaladgálhattak, játszhattak.
Reméljük, még sokáig élvezhetjük a hosszúra nyúlt vénasszonyok nyarát.
2. és 3. osztályos tanító nénik

Aranyérmesek: Horvát S. Renáta 60m-es síkfutás;
Horváth Zsombor 400m-es síkfutás;
Tóth Zsuzsanna 400m-es síkfutás;
Tóth Zsuzsanna távolugrás;
Kollár Karolina 100m-es síkfutás;
Kovács Attila magasugrás;
Kovács Attila 800m-es síkfutás;
Tóth László súlylökés;
Tóth Zsuzsanna,Tóth Gréta, Simola Renáta, Kollár Valentina 4 x 100 m-es váltófutás;
Kovács Attila,Dusnoki János, Kátai István, Tótvásárhelyi Viktor 4 x 100 m-es váltófutás;
Ezüstérmesek: Szegedi Bence 60m-es síkfutás;
Horváth Zsombor távolugrás;
Szabó Valentin 400m-es síkfutás;
Tótvásárhelyi Viktor 100m-es síkfutás;
Kátai István kislabda dobás;
Révész Patrícia kislabda dobás;
Bronzérmesek: Laczkó Flávió 400m-es síkfutás;
Horváth S. Renáta távolugrás;
Tóth Gréta 60m-es síkfutás;
Dusnoki János 100m-es síkfutás;
Tótvásárhelyi Viktor 800m-es síkfutás;
Mityók Kinga távolugrás.
Összesítve: 10 aranyérem, 6 ezüstérem, 6 bronzérem!!! A gyerekeknek és a felkészítő tanároknak gratulálunk az elért eredményekhez!!!
Szádeczki Dezsőné ig.
Balázs Hajnalka igh.
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Rendőrségi ajánlás a népszámlálás
időszakára
Óvakodjunk a trükkös csalóktól
2011. október 1-je és október 31e közötti időben nép- és lakásszámlálásra, majd 2011. november 8-ig pótösszeírására kerül sor. Sajnos az utóbbi
időben elszaporodtak a trükkös módszerrel végrehajtott lopások, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
a népszámlálás időszakában is feltűnhetnek olyan rossz szándékú emberek,
akik magukat számlálóbiztosnak kiadva
próbálnak bejutni a lakásokba és az ott
lakók figyelmét elterelve eltulajdonítani különböző értékeket.
Az elkövetőkre jellemző, hogy sosem
„dolgoznak” egyedül. Küllemük többnyire ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, ezért könnyebben beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Hihető,
életszerű történeteket mondanak el,
melyek célja minden esetben a figyelemelterelés.
Amennyiben a tolvaj cselekménye
végrehajtása közben lelepleződik, kizárólag az adott helyzet mérlegelése után
szabad ellenállást tanúsítani az elkövetővel szemben, mert az addig „csak”
megtévesztésre,
figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsákmány
megszerzése érdekében, akár a testi épséget veszélyeztető magatartást is
tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Veszélyhelyzetben célszerűbb a rendőrség
vagy a szomszédok, járókelők segítségét kérni.
Javasoljuk, hogy több ismeretlen látogató fogadása esetén ismerősök, rokonok is tartózkodjanak a lakásban.
Idegen személyt soha ne hagyjunk felügyelet nélkül!
Az áldozattá válás elkerülése érdekében az értékeket (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya,
stb.) a személyes okmányoktól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.)

elkülönítve célszerű tárolni.
Magyarország területén 2011.
szeptember 27. és 30. közötti időben,
mintegy 40 000 számlálóbiztos minden egyes lakott épületbe eljuttat egyegy úgynevezett adatfelvételi csomagot. Ezen szerepel az összeíró személy
neve, azonosítója és telefonszáma. Ezt
a számot tárcsázva megtudhatjuk a
számlálóbiztos látogatásának pontos
dátumát, időpontját.
A becsöngető népszámlálást végző minden esetben felmutat majd egy
kék színű, számlálóbiztosi igazolványt,
amelyen szerepel a biztos neve és aláírása, az azonosítószáma, valamint a
kártya hátoldalán a település jegyzőjének az aláírása. Ezen igazolvány kizárólag a biztos személyazonosságát igazoló fényképes hatósági igazolvánnyal
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes! Az alábbi, ingyenesen hívható zöld számokon lehetőség
van az adatok valódiságának ellenőrzésére is. 06-80-200-014, 06-80-200-224
A népszámlálás során a személyes
okirataikat a számlálóbiztosok nem
kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, a fent felsorolt okmányaikkal igazolják magukat.
Amennyiben veszélyben érzi magát,
hívja bizalommal a rendőrséget az ingyenes 107-es, vagy a 112-es segélyhívók valamelyikén. Ha korábbi bűncselekményre vonatkozóan rendelkezik
adatokkal, névtelenül tárcsázhatja a
rendőrség által működtetett Telefontanú 06-80/ 555-111-es ingyenes számát is.
ORFK Szóvivői Iroda

1956. október 23.
Megemlékezés 2011. október 23-án 16 órakor
a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központban.
Közreműködnek
a Farkas László Általános Iskola tanulói.

Meghívó Szüreti Bálra
Ezúton értesítem, hogy a kelebiai
Nyugdíjas Egyesület szervezésében

SZÜRETI BÁL

megtartására kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Időpont: 2011.október 29. szombat 17.00 óra
Helyszín:
Kelebia Agrárkereskedelmi Központ nagyterme.
Egyesületünkkel testvér partnerségi kapcsolatot ápoló
nyugdíjas szervezetek aktív részvételére számítunk!
Velük közösen szeretnénk kedveskedni egy kis műsorral
a résztvevőknek és egymásnak is.
Az ilyen szándékot kérem külön jelezni!

Finom vacsoráról és talp alá való zenéről
a szervezők gondoskodnak.
Belépődíj: 1.500 Ft/fő

A meghívás elfogadásáról és a részt venni szándékozók pontos
létszámáról a szervezés megkönnyítése érdekében kérem, hogy
az alábbi telefonszámon vagy e-mailben engem értesíteni
szíveskedjenek, legkésőbb október 20-ig.
Horváth Zoltán 6423 Kelebia Kossuth u. 55.
Telefon: 06-77/454-234 vonalas, 06-30/9354-894 mobil
E-mail: erzoli49@freemail.hu
A részvételre feltétlenül számítunk és nagyon jó szórakozást, kívánunk mindenkinek!
A szervezők nevében, tisztelettel:
Horváth Zoltán
az Egyesület elnöke
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EMLÉKEZZÜNK KÖZÖSEN!
A jövő nyáron már tíz éve lesz annak, hogy az első éjszakai szolgálatát
teljesítő Jakus Csabát halálos baleset
érte. 21 éves volt akkor. A maga elé tűzött nagy célt megvalósította: hivatásos
határőr lett. A többi cél elérésére, az álmai megvalósítására már nem maradt
ideje. A baleset körülményei máig tisztázatlanok, valószínűleg azok is maradnak. Az emlékek pedig fakulnak. Ne engedjük feledésbe merülni ezt a köztünk
felnövő fiatalembert, sem azt a szörnyűséget, amely azon a nyári éjszakán
véget vetett ennek a fiatal életnek.
Emlékezzünk!
Ugyanígy emlékezni kell az ezt megelőző, 1991-ben (20 éve!) történt sokban hasonló esetre. Akkor két sorkatona fejezte be fiatal életét a vasúti
síneken (18 és 19 évesek voltak akkor). Ezt az ügyet sem derítette fel azóta senki, és valószínű már nem is fogja.
De emlékezzünk!
És emlékezzünk mindazokra, akik az
elmúlt 50 évben életüket áldozták az
értelmetlenül felállított szögesdrótok,

határsáv közelében.
A kelebiai önkormányzat úgy döntött, hogy a szolgálatteljesítés közben
életüket vesztett fiatal határőrök emlékére egy emlékművet állít. Egy méltó
emlékművet! Ehhez azonban közadakozásra van szükség. Bízunk a kelebiai
lakosok támogatásában! Ezért egy bizottságot állítunk fel, melynek célja és
feladata a felajánlott összegek begyűjtése és a munkálatok megszervezése,
összehangolása.
Méltányos lenne, ha Jakus Csaba halálának tizedik évfordulójára fel lehetne
avatni ezt az emlékművet.
(Én 10.000 Ft felajánlásával ezt
a számlát megnyitom. Befizetni a
kelebiai Takarékszövetkezetben lehet vagy rózsaszín csekken bármely
postahivatalban az alábbi számlaszámon: 53100049-10072178)
Nem a régi sebeket akarjuk újra feltépni, hanem a gyógyíthatatlanra némi
gyógyírt keresni!
Horváth Jenő

KIE programajánló!
A Kelebiai Ifjúsági Egyesület
egyik alapvető célja, hogy a településen
élő fiatalok szabadidejének
eltöltését segítse, amelyhez a következő
programokat ajánljuk:
2011. október 29. 14 óra
Fotózással egybekötött kerékpártúra
Indulás a Művelődési Ház pinceklubjától.
NOVEMBERTŐL induló foglalkozások:
Ping - pong
Hétfőként 1800 - tól 2000-ig
Helyszín: Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi
Központ
Csocsó
Szerdánként 1800-tól 2000-ig
Helyszín: Művelődési Ház pinceklubja
(A programok kortól, nemtől függetlenül
látogathatók!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Ingyenes Szűrővizsgálati
Program
A perifériás érbetegség, közismert
nevén az érszűkület, gyakran a súlyos
szívinfarktus vagy agyvérzés előrejelzője is lehet. A tünetmentes perifériás
érbetegek felderítésére és a körükben
tapasztalható megdöbbentő szív- és
érrendszeri halálozási arány csökkentése érdekében csatlakoztam az Ereink
Védelmében (ÉRV) elnevezésű országos
Szűrőprogramhoz, melynek keretében
Kelebiaiak részére előzetes időpont
egyeztetést követően a szűrővizsgálatot ingyenesen elvégezzük. A vizsgálat
fájdalommentes, a vérnyomásmérő és
ultrahangos Doppler- mérőfej segítségével történik.
Bővebb információ: http://www.ervprogram.hu/
Lehetőség van teljes körű egészségi állapotfelmérésre is az AMP NON
Invazív Vérkép és Metabolit Analizátor segítségével. Az Analizátor auto-

matikus, vérvétel nélküli vérkép meghatározását teszi lehetővé. A vizsgálat
117 paramétert mutat ki, amelyekből
a központi idegrendszer, a szív és érrendszer, a belszervi és mozgásszervi,
vérkeringési, anyagcsere valamint daganatos és egyéb megbetegedések állapíthatók meg. A vizsgálat fájdalommentes kb. 15 percet vesz igénybe, de
a kapott eredmények kb. 3 hetes intenzív kórházi kivizsgálásnak felelnek meg.
Sajnos az AMP vizsgálatra jelenleg csak
térítés ellenében van lehetőség.
A vizsgálat helyszíne: II. sz. háziorvosi rendelő 6423 Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u. 56/B.
Időpont egyeztetés a 454-247 telefonszámon vagy személyesen a rendelőben lehetséges.
Dr. Szabó Péter
Háziorvos, Foglalkozásegészségügyi szakorvos

Kishegyesi kézimunka tábor
Szeptember 15-18. között került megrendezésre Kishegyesen a Kátai tanyán a
Vajdasági Kézimunka Szövetség őszi kézimunka tábora.
Jó volt! Nagyon jó volt!! Szuper volt!!! Megismerkedhettünk rengeteg értékes,
értéket átadni akaró, tudó hölggyel. Ismeretségek, barátságok szövődtek. Csodálatos környezetben tölthettük a napokat. Azt a keveset, amit mi tudunk Rozika barátnőmmel megmutathattuk másoknak. Voltak csak nézelődők, voltak, akik egyegy darabot készítettek a felkínált lehetőségek közül és volt egy kemény mag, akik
az első pillanattól az utolsóig velünk dolgoztak. 8 órától este fél 10-ig - kit-kat, zikzak zakatolt a két varrógép és - születtek az általunk előkészített alapanyagokból
a szép foltvarrós darabok. Láthattuk, ahogyan a szorgos kezek készítették a csipkeverést, frivolitást, gyöngyfűzést - szövést - horgolást. Volt úri és szalaghímzés,
üvegfestés és selyemfestés, origami stb. Képes beszámolót a www.bobemorzsak.
blogspot.com oldalon lehet találni. Már meghívást is kaptunk a 2012-es őszi táborra. Mi pedig szeretnénk invitálni a kelebiai lányokat, asszonyokat arra, hogy keddenként 17 órától, kapcsolódjanak be a Foltocska foltvarró klub munkájába!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Nyugdíjas házban! Nem csak a nyugdíjasokat!
Horváth Zoltánné
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CSALÁDOK ÉVE
Idén Családok Éve van. Jó lenne,
ha ennek jegyében mindannyian tennénk valami keveset - még ha az csupán „csepp is a tengerben” - a családok megújulása, megerősödése és
egysége érdekében. Ezt a feladatot
vállalva, magam is megpróbálok a
családról készülő képbe belehelyezni
3 mozaikkockát. Ez a három: a hűség
felragyogtatása, a vallásos nevelés
és a házastársak szeretete. Azért választottam ezt a hármat, mert rendkívül fontosnak tartom őket. Még van
sok fontos, viszont amihez nem anynyira értek, arról nem akarok írni,
mert nem szeretnék úgy járni, mint
az egyszeri pap. Ő épületes prédikációt tartott a házasság értelméről,
céljáról és örömeiről.
- Szépen beszélt. - mondta egy
férfi a barátjának, amikor elhagyták
a templomot.
- Ó, szépen, nagyon szépen! - majd
így folytatta - szeretnék én is olyan
keveset érteni a dologhoz, mint ő.
1. Mivel idén a Családok Éve van,
a rúzsai pap minden hónap első vasárnapján meghív előző szolgálati helyeinek egyikéről egy nagycsaládos, keresztény módon élő házaspárt.
Ilyenkor prédikáció helyett ők beszélnek a családi élet szépségeiről, nehézségeiről, a sok gyerek okozta örömeikről, az egymáshoz való hűségről.
Egy alkalommal az egyik férj feszülettel ment fel a szószékre. A hűségről beszélt. Mielőtt megszólalt
volna, vagy fél percig feltartotta a
keresztet. Mikor már a feszültség
szinte elviselhetetlenné vált, megszólalt a dermedt csendben: „Ez az a kereszt!”. Majd megint egy pár másodperces csend következett, mely alatt
az emberek gondolkoztak, mi ez,
hogy „ez az a kereszt”, mitől különleges ez az egyszerű feszület? Utána
így folytatta a férfi, aki 6 gyerek apja:
„Ez az a kereszt! Ez az a kereszt, amire megesküdtem 34 évvel ezelőtt. Ez
az a kereszt, amelyre rátéve kezemet
megesküdtem az Istennek... Többször voltam olyan helyzetben, amikor
megcsalhattam volna a feleségem.
De ilyenkor eszembe jutott, hogy én
megesküdtem Istennek, hogy feleségemhez hű leszek a halálig...Én nem a
feleségemre, hanem az Istenre tettem esküt. Istennek esküdtem meg
elsősorban, és nem a feleségemnek.
S így elsősorban nem a feleségemet

csalnám meg- bár őt is - hanem az Istent csapnám be. De nekem az Isten,
akire ez a kereszt utal, szent. Nagyon
fontos. Még a feleségemnél is fontosabb, bár őt nagyon szeretem.” Erre
még magasabbra emelte a keresztet
és tekintetével végigpásztázta a lélegzetüket is visszafojtó híveket.
2. Szerintem a szülők akkor szeretik igazán gyermeküket, ha nem hanyagolják el vallásos nevelésüket.
Pedig ezt manapság sokan elfelejtik.
Ezt azért kell nagyon kihangsúlyozni,
mert szent meggyőződésem, és látom is szinte naponta, hogy sok olyan
szülő van, aki a legnagyobb, legádázabb ellensége a gyerekeinek, pedig azt hiszik, úgy érzik, hogy nagyon
szeretik őket. Ez bizony félelmetes,
hogy lehetek egyszerre nagyon jó és
nagyon rossz a gyerekeimhez. Mentségükre szolgál, hogy ez nem tudatos
sok keresztény szülőnél: hogy egyszerre szeretik, és nem szeretik őket.
Vagyis tesznek nekik sok jót, de még
többet ártanak nekik!
Egyszóval, ezek a szülők mondják is: én nagyon szeretem legdrágább kincseimet, de hát én mindent
megadok nekik! És tényleg: pénzben,
a legújabb divat szerinti holmikban,
ételben-italban, taníttatásban, korrepetálásokban meg is adnak hősiesen szinte mindent. Akkor hát, hogy
az ördögbe mondhatom, hogy épp ők
a legkegyetlenebb ellenségei, rosszakarói a gyermekeiknek? Mit gondoltok? Nem nehéz pedig megfejteni.
Azért állíthatom ezt, mert a gyerekek testi-szellemi fejlődéséhez, további érvényesüléséhez, evilági céljaihoz megadnak ugyan mindent, de
nem a lelki fejlődéséhez. Elfelejtkeznek a gyerek halhatatlan lelkéről,
és nem szorgalmazzák, hogy Istent,
Krisztust, a Bibliát megismerjék. Vallásos nevelés nincs. Pedig életbevágóan fontos. E nélkül gyermekeiket
a legnagyobbtól, a legfontosabbtól,
vagyis Istentől fosztják meg.
Persze azt is mondhatja valaki, lehet vallás nélkül is rendes ember a
gyerekem. Igaz. Csak hogy a „rendes
emberré” nevelést sok szülő elhanyagolja. Az ilyen emberré formálódást
hogyan is segítenék elő azokban a
családokban, ahol egyetlen cél a földi érvényesülés, az önzés, ahol nem
látja otthon a gyerek, hogy a becsület milyen fontos. Ahol sűrűn hall ha-

zudozást, ahol gyakori a gyűlölet és
irigység.
3. A harmadik mozaik-kockához
kell ez a kérdés, mely a legfontosabb
kérdések egyike: A szülő hogyan tehet a legtöbbet a gyermekéért?
A megválaszolásban segítőm Jung,
a svájci pszichológus és Imelda, egy
orvos adjunktus ismerősöm. Ők fogalmazták meg egymástól függetlenül, de lényegileg ugyanúgy: legyen
az a gyerek magyar, cigány, néger,
muzulmán vagy buddhista, a szülei
akkor tesznek érte a legtöbbet, ha
szeretik egymást, sőt mentől jobban
szeretik egymást. Értitek? Egymást!
Nem a gyerekeiket. Persze, őket is.
De egymást elsősorban. S ez már kisugárzik gyerekeikre is.

Imelda mesélte gyermekkoráról,
hogy rendes, misére járó szülei nagyon
szerették őt. Kényeztették, állandóan
lesték kívánságait. Elhalmozták minden földi jóval. De ő még se volt boldog. Lényegében nagyon boldogtalan
gyerekkora volt. Mert korán észrevette, nem szeretik eléggé egymást.
Ez nagyon bántotta őt. Ezért mondta
teljesen őszintén és igazságosan: inkább ne szerettek volna annyira, inkább egymást szerették volna!
Kedves kelebiai és tompai házaspárok! Ugye értjük? Ugye nagyon
szeretitek gyermekeiteket? Hát akkor pont értük, pont az ő érdekükben szeressétek egymást még jobban, mint eddig!
Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalataiból...
Hogyan segíthet gyermekének a tanulásban?
Nagyon fontos, hogy következetesen! Figyelje meg és vegye észre vane memória zavara a gyereknek. Ezt nagyon egyszerűen megállapíthatja Ön is!
Adjon a gyermeknek olyan utasítást,
amiben legalább három dologra kell figyelnie és azt megoldania. Pl.”olvasd
el a tankönyv 25. oldalán a 2. feladatot, találsz-e benne hosszú mássalhangzós szavakat, a kétjegyű hosszúmássalhangzós szavakat kék színessel
húzd alá!
Gondot okoz gyermekének az előző
utasítás? Lehet, hogy gyermeke a feladatot hibátlanul meg tudná oldani, de
nem is jut el odáig, mert közben elfelejti, mit is mondott. Így van ez az iskolában is! Lemarad, kérdezgeti padtársát,
fut az idő, óra végén fekete pont!
Otthon persze jön a szokásos kérdés: Miért nem figyeltél jobban!? A válasz egyszerű: azért mert nem tud ilyen
sok információt megjegyezni, illetve
követni.
Fontos, hogy Ön is tisztában legyen
azzal, hogy milyen gyermeke szóbeli
emlékezete, hiszen ezen múlik a szövegek megtanulása, végeredményben az
iskolai tudás eredményessége.
Az emlékezet színvonala függ a gyerek életkorától, de függ attól is, hogy
kisebb korában volt-e megfelelő és elegendő számú alkalma a gyakorlásra.
Kapott-e lehetőséget és bíztatást arra,
hogy mondókákat, verseket, dalokat

tanuljon. A szülők kérdezték-e, hogy
milyen élményei vannak egy-egy napról vagy jelesebb eseményről. Kértéke, hogy próbálja felidézni az elhangzott
mese vagy történet főbb eseményeit.
És persze, volt-e türelmük végighallgatni a válaszát.
Jó esetben a gyermek már korán
megtanulja, hogy a dolgok egymásutánisága, a sorrend nem tetszőleges, sőt
az egész minőségének a záloga. Amikor
tanítjuk a hét napjait, vagy az egymást
követő évszakokat, egy vers sorait, különösebb magyarázat nélkül javítjuk, ha
a sorrendben tévedne. Ilyenkor azt tudatosítjuk, hogy önkényesen nem változtathatjuk meg bizonyos elemek
sorrendjét, mert az a tartalom változásához vezet.
Ha a gyereknek ez a készsége nem
elég fejlett, vagyis nem tudja az egymás után elhangzó szóbeli információkat pontosan értelmezni és megjegyezni, akkor komoly problémái lesznek
már a feladatok megértésénél, és még
inkább a tanulás során.
Gyakorolni lehet, kell vele! Ne csak
szóban, hallás után próbálja az anyagot
„belesulykolni” gyermekébe! Használjon képeket vagy szimbólumokat, jeleket emlékeztetőül.
Remélem zökkenőmentesen indult a
tanévkezdés? Ha mégis van problémája forduljon bizalommal gyermeke tanítójához!
Horváth Zoltánné
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Sportnap Bács-Kossuthfalván

A kelebiai Nyugdíjas Egyesület
2005-ben kötött együttműködési
megállapodást a vajdasági Bács-Kossuthfalva nyugdíjas civil szervezetével. Évente négy hivatalos találkozót
tartunk. Farsangi és szüreti bál Kelebián, koszorúzás március 15-én és
sportnap szeptemberben Bács-Kossuthfalván.
Szeptember 24-én 15 órától kezdődött a találkozó, melynek keretében
Horváth Zoltán az egyesület elnöke
adott tájékoztatást az ÁRH hetének célkitűzéseiről:
1. Milyen demokráciát akarunk?
Milyen alternatívák vannak? Legyen
alapvető a részvétel a döntéshozatali
folyamatokban!
2. Önként, szívesen!
Az önkéntesség, mint a részvétel első lépcsőfoka
3. A szegénység néma? Adj hangot
neki!

A részvétel lehetőségei a szegénység
mérséklésében
Kelebiáról a 15 fős küldöttség, felvállalta, hogy az ott vendégeskedő
vajdasági nyugdíjasoknak is felhívja a
figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára.
A sportjátékok (pikádó, kugli, korongozás,) mellett ügyességi-közösségi játékokkal tettük emlékezetessé ezt
a napot.
Igyekeztünk hangot adni, hogy „Nem
csak a húsz éveseké a világ” még a mi
korosztályunkra is lehet számítani, ha
tenni kell a közösség érdekében.
A játék és az eredményhirdetés után
egy jóízű vacsorára hívtak meg bennünket a szervezők. Ezután következett a 22 óráig tartó táncos mulatság.
Reméljük mindenkinek kikapcsolódás volt ez a nap, jól éreztük magunkat és tettünk is a demokrácia oltárára,
hisz tehettünk!
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Ismét eltelt egy hónap, aminek Egyesületünket is érintő eseményeit most röviden értékelem,
majd vázolom az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
SZEPTEMBER
-8-án 14 fővel részt vettünk a
szokásos havi mórahalmi fürdőzésen. A koraősz ellenére nagyon
kellemes volt az időjárás, a hangulatunk úgyszintén. A kellemes fürdőzéshez hozzájárult az is, hogy a
tanév beindulása miatt sokkal kevesebb volt a fürdőző vendég, főleg a diák és így nyugodtabban lehetett az úszómedencét úszásra is
használni.
-10-én a Kiskunhalasi Szüreti Napok rendezvényen részt vett
a Kelebiai Daloskör és a Nyugdíjas Tánccsoport is. Ez alkalommal
is nagy sikerrel szerepeltek.
Ugyanezen a napon került megtartásra Kalocsán az Érsekkertben az Országos Vadásznap,
ahol Horváth Zoltán az egyesületünk elnöke a Nimród Érdemérem
országos kitüntetésben részesült,
aki a Kelebia Vadásztársaság elnöke is. Ez úton is gratulálunk Zolinak a kitüntetéshez!
-24-én 15 fős csoportunk részt
vett az Ómoravicán az ottani testvér szervezetünk által rendezett
Sportnapon. A rendezvény keretében öt vajdasági szervezet bevonásával részét képeztük az ÁRH
(állampolgári részvétel hete) rendezvénysorozatnak. Erről Horváth
Zoltánné egy külön kis cikkben
számol be. A mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.
-24-re tervezett Klubdélután
ez alkalommal gyakorlatilag elmaradt, mert csak néhányan jelentek meg. Ennek oka pedig az volt,
hogy a legaktívabb tagjaink -a vezetőket is beleértve- Ómoravicára utaztak.
OKTÓBER
Betervezett programjaink: 7-én
részvételünk a Községi Idősnapi
Rendezvényen, 13-án fürdőzés
Mórahalmon, 29-én 17.00 órától Szüreti Bál vacsorával az Agrárcentrumban. A szüreti bálunkra
meghívjuk a bajsai, bácskatopo-

lyai, ómoravicai és ásotthalmi testvér szervezetek képviselőit is. A
meghívott vendégeinken és Egyesületünk tagságán kívül szívesen
elfogadjuk más kelebiai lakótársunk jelentkezését is. Jelentkezni
és a jelentkezési díjat (1500.- Ft/
fő) befizetni a vezetőségünk tagjainál lehet október 20-ig.
NOVEMBER
-8-án fürdőzés Mórahalmon.
Indulás a MÁV állomástól a 10.06os autóbusszal.
-11-én 17.00 órától Mártonnapi Újbor Kóstoló a Nyugdíjas Házban. A díjmentes vacsora: zsíros kenyér és libatepertő lila hagymával
lesz. Ezen a rendezvényen részt vehetnek az Egyesületen kívüli személyek is. Egyetlen kikötésünk van: akinek bora van, az egy üveggel hozzon
magával. A részt venni szándékozók november 7-ig jelentkezhetnek
a vezetőségünk tagjainál.
-14-én 15.00 órától Ásotthalmon ún. Libabál lesz, melyre
mi is hivatalosak vagyunk. A bálon részt venni szándékozók jelentkezhetnek és a részvételi díjat
(1000.-Ft/fő) befizethetik a vezetőség tagjainál november 7-ig.
Utazás személygépkocsikkal történik. Indulás a Nyugdíjas Háztól
14.30-kor.
-26-án 17.00 órától Klubdélután és Közgyűlés lesz a nyugdíjas Házban. A közgyűlés napirendjén a jövő évi Munkaterv
összeállítása és elfogadása, valamint a 2012-ben sorra kerülő vezetőség újjáválasztásához szükséges Jelölő Bizottság megválasztása
lesz.
Figyelem! A Szegedi Szabadtéri Színház jövő évi programjából a Hegyen-völgyön lakodalom
c. néptánc műsort fogjuk megnézni 2012.07.14-én. Az érdeklődők
sürgős jelentkezését várom!
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagságát,
a 29-i Szüreti Bálra és a Mártonnapi Újbor Kóstolóra, valamint a
mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István Egy. titkár
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Kiskunhalasi szüret kelebiai részvétellel

29. alkalommal rendezték meg Kiskunhalason a Szüreti Napokat, felidézve a régi termény betakarítás utáni ünnepi hangulatot, a hagyományokat. Szombat délelőtt kistérségi Népzenei Találkozón lépett fel a Kelebiai Daloskör és a Nyugdíjas
Egyesület tánccsoportja, ugyanakkor a régi Posta épülete előtt felállított sátrakban
mutatkoztak be a kistérségi települések. A kelebiai sátor sok érdeklődőt vonzott,
finom pálinkával, illatos pogácsával kínáltuk a vendégeket, bográcsunkban tokány
rotyogott. Kora délután a vasútállomás elől indult több száz résztvevővel a szüreti
felvonulás, csoportjaink énekelve, táncolva, sétáltak végig a hatalmas tömeg szegélyezte Kossuth és Köztársaság utcán. Igazi szüreti jókedv, énekszó, mulatozás
jellemezte a kistérségi összefogást.
Kovács Márta Műv. ház vezető

Érdekel, hogyan tudnád jelentős idő és
pénzráfordítás nélkül
anyanyelvi szinten elsajátítani az angolt?
Eleged van már abból, hogy évek óta tanulod és
mégsem mersz megszólalni angolul,

FELHÍVÁS!
A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet
felhívja a részjeggyel rendelkező Ügyfeleit,
hogy 2012. 03. 31-ig szíveskedjenek
Kirendeltségünket személyesen felkeresni.
Cím: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 132.
Köszönettel: Takarékszövetkezet

nem kapod meg a várva várt diplomád,
vagy a nyelvpótlékot?
Segítségünkkel és egy több ezer éves
gyakorlat újjáéledésével ezentúl könnyedén
és lazán fogod beszélni, várva várt juttatásod is
megkapod, és ha szükségét érzed,
még folyamatos külföldi munkát is biztosítunk!

Érd: Huczek Péterné 30-515-8583
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KELEBIA Kft. egységes
szolgáltatási árjegyzék

Anyakönyvi hírek
2011. szeptember havi születések
Király Martin

Érvényesség kezdete: 2010. 04. 01-től
Áraink a következő árjegyzék megjelenéséig vannak érvényben.

Anya: Takács Renáta, apa: Király László
Született: Kiskunhalas, 2011. 09. 23.

Szolgáltatások
megnevezése

Madaras Lotti
Anya: Mészáros Réka, apa: Madaras Balázs
Született: Szeged, 2011.09.23.
Bozsányi Gábor László
Anya: Buri Boglárka, apa: Bozsányi Gábor
Született: Szeged, 2011. 09.29.
Védőnők
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Radnai Antalné 93 éves
Hegyi István Miklós 61 éves
Baka Béláné 56 éves

. oldal

Balázs Katalin aktő.

Külföldről behozott, jó állapotban lévő,
kandallók, kályhák, sparhelt,
műanyag ablakok, szekrénysorok,
fagyasztóláda, hűtőszekrény, nő, férfi és gyermek kerékpárok olcsón eladók!

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

MÉH-TELEP!
Vas- és színesfém átvétel
(ócska vas)
hétfőtől péntekig 8 órától
15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Érdeklődni:
Kelebia,
Rákóczi u. 56.
Tel.:
06-70/551-58-75
(napközben,
hétvégén is)

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

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2011 okt.
10 hétfő
11
kedd
12 szerda
13 csütörtök
14 péntek
15 szombat
16 vasárnap
17 hétfő
18 kedd
19 szerda
20 csütörtök
21 péntek
22 szombat
23 vasárnap
24 hétfő
25 kedd
26 szerda
27 csütörtök
28 péntek
29 szombat
30 vasárnap
31 hétfő

orvos neve
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			
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)

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

Idő (tól-ig)
08.00-17.00

Felállítási hely
Kiskunhalasi körzet

10.11-én
08.00-17.00
		
10.12-én
08.00-17.00
		
10.13-án
08.00-17.00
		
10.14-én
08.00-17.00
		
10.15-én
08.00-17.00
		
10.16-án
08.00-17.00
		
10.17-én
08.00-17.00
		
10.18-án
08.00-17.00
		
10.19-én
08.00-17.00
		
10.20-án
08.00-17.00
		
10.21-én
08.00-17.00
		
10.22-én
08.00-17.00
		
10.23-án
08.00-17.00
		
10.24-én
08.00-17.00
		
10.25-én
08.00-17.00
		
10.26-án
08.00-17.00
		
10.27-én
08.00-17.00
		
10.28-án
08.00-17.00
		
10.29-én
08.00-17.00
		
10.30-án
08.00-17.00
		
10.31-én
08.00-17.00
		
Jóváhagyom:
		

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
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhakasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Jánoshalmi körzet

Dr. Husti János
r. alezredes
kapitányságvezető
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.

