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100,-

Tervek és gondolatok

az önkormányzati költségvetés elfogadása előtt
Ez év február 20-án, a mellékelt meghívó alapján, Kelebia Község Önkormányzata közmeghallgatást fog tartani. Lehetőséget teremtünk ahhoz, hogy elmondjuk
önkormányzati eredményeinket és kudarcainkat, felvázoljuk jövőbeni elképzeléseinket. Lehetőséget teremtünk ahhoz, hogy településünkön élők kifejtsék észrevételeiket, kritikáikat és javaslataikat. Kérem éljenek ezzel a lehetőséggel!
A gondolkodó és tervező ember néha-néha megáll, felméri a helyzetet, majd
cselekszik. Jelenleg a felmérési fázisban vagyok, vagyunk. El kell mondanom ez
igen izzasztó helyzet a jelen állapotban. Miért? Azért mert gazdasági, politikai és
társadalmi bizonytalanságok közepette kell dönteni egy-egy irányvonal helyességéről. Mégis, meg kell fogalmazni azokat az általános és konkrét célokat, amelyeket a 2012. évben szükségesnek és elérhetőnek vélünk. Az általános célok tekintetében részletesen olvashatunk a polgármesteri programban. Egy témát emelnék
ki: az évben el szeretném érni azt, hogy Kelebia és Szabadka között konkrét középés hosszú távú fejlesztési programok fogalmazódjanak meg (pl.: vasútvonal jövője
vagy a természeti értékek kérdésköre).
A konkrét célkitűzés tekintetében a képviselő-testület a 274/2011. (XI.30.) számú határozatában a következő költségvetési koncepciót fogalmaztak meg:
1.) Törekedni kell a vállalt kötelezettségeink fejlesztésére:
a) kölcsönök törlesztése
b) Arany János tehetséggondozó program folytatása
c) Bursa Hungarica program folytatása
d) A Művelődési házzal kapcsolatos beruházás befejezése
e) Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ működtetése
f) Ivóvízminőség-javító Programban vállalt kötelezettségeink fejlesztése.
2.) Kiadások tekintetében az intézmények részletesen mutassák be a dolgozók
feladatkörét.
3.) A létszámadatok tervezésénél a 2011. évi költségvetésben szereplő létszámtól csak a képviselő-testület engedélyével lehet eltérni.
4.) A 2011. évi személyi jellegű kiadásoktól csak a soros előrelépések miatti kategóriaváltás, és a jubileumi jutalmak miatt lehet eltérni.
5.) A karbantartási és kisjavítási feladatokról az intézményvezetőknek ütemtervet kell készíteni. Az ütemterv a legfontosabb feladatokat, a lehetőség szerint a
munkaerőigényt és az anyagszükségletet is tartalmazza.
6.) A képviselő-testület nem biztosít fedezetet a közalkalmazottak nyugdíjba
vonulása esetére - a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv. által- lehetőségként
biztosított felmentésekkel járó kifizetések fedezetére.
7.) Az étkeztetés kiadásainál törekedni kell arra, hogy a lehető legtöbb zöldséget
a Start munkaprogram keretében termelje meg az önkormányzat.
8.) A Körjegyzőségi Hivatalba aprítós kazán beszerzése.
9.) A Farkas László Általános Iskola villamos hálózatának felújítása.
10.) Szt. Erzsébet Otthonház bővítéséhez és pályázat benyújtásához anyagi fedezet biztosítása, mert 2012. december 31-ig teljesen akadálymentessé kell tenni az épületet.
11.) Farkas László Általános Iskola tornacsarnokához kapcsolódó energetikai pályázathoz önerő biztosítása.
12.) Törekedni kell a szennyvízprogram lebonyolítására.
13.) Figyelemmel az önkormányzat 2012 évi költségvetésére:

1.) Intézmények takarékosságának bemutatása
2.) Bevételek növelésére való törekvés
3.) Törekedni kell a további hitelfelvétel elkerülésére.
4.) Keresni kell az energetikai megtakarításokat
14.) A költségvetési szervek vezetői tegyenek meg mindent az önkormányzati vagyonnal történő szabályszerű, hatékony és eredményes gazdálkodás érdekében.
15.) Felül kell vizsgálni a civil szervetekkel való kapcsolatokat, és azok támogatási módját
Tisztelt Lakóközösség!
Azt gondolom, hogy a felsorolt konkrét célokat ütemezetten, a kapcsolatrendszerek kiaknázásával meg lehet valósítani. De, csak akkor van értelme bármit is
cselekedni ha az a helyi közösséget szolgálja és építi. A helyi közösség léte azonban Önökön is múlik. Ezért kérem, hogy csatlakozzanak civil szervezeteink munkájához, jöjjenek el rendezvényeinkre és járassák gyermekeiket a kelebiai óvodába és
iskolába! Mindezzel segítik tartani azt az irányvonalat, amelynek fő alkotóeleme a
jövőbe tekintő, a horizontot kémlelő, reménykedő ember.

Maczkó József polgármester

MEGHÍVÓ
KÖZMEGHALLGATÁSRA
Kelebia község Képviselő-testülete
falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tart.
Helyszín:
Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központ
Időpont: 2012. február 20. (hétfő) 17 óra
Napirendek:
- Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi munkájáról
- Tájékoztató Kelebia község 2012. évi rendeletéről
- Tájékoztató Kelebia község környezetiés környezetvédelmi állapotáról
- Tájékoztató Kelebia község szennyvíz-csatornázásiés -tisztítási projektjéről
- Egyebek
Maczkó József
polgármester
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. oldal

Határozatok

Önkormányzati hírek

275/2011. (XI. 30.) sz. képviselő-testületi határozat
A Farkas László Általános Iskola villamoshálózatának korszerűsítése
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
1. Elrendeli, hogy a Farkas László Általános Iskola villamoshálózat korszerűsítésének
költségei a 2012-es évi költségvetésbe kerüljenek beépítésre. (közel: 1 millió Ft)
2. A munkálatokat 2012 áprilisában, a tavaszi szünetben végzik el.
3. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia -értesülnek276/2011.(XII.07.) sz. képviselő-testületi határozat
Tricomp Kft-vel szerződéskötés informatikai eszközök beszerzésére
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Szerződést köt az IKSZT projekt keretében közbeszerzési eljárásban informatikai eszközök beszerzésére a Tricomp Kft-vel. A szerződés ellenértéke 1.468.512;- Ft nettó+Áfa
Megbízza Maczkó József polgármestert a szerződés előkészítésével, és aláírásával.
Művelődési Ház informatikai fejlesztéséről van szó.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2011. december 31.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k 277/2011.(XII.07.) sz. képviselő-testületi határozat
H&T Corporation Bt.-vel szerződéskötés bútorok beszerzésére
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
Szerződést köt az IKSZT projekt keretében közbeszerzési eljárásban bútorok beszerzésére a H&T Corporation Bt-vel. A szerződés ellenértéke 847.800;- Ft nettó+Áfa
Megbízza Maczkó József polgármestert a szerződés előkészítésével, és aláírásával.
Művelődési Ház berendezéseinek fejlesztéséről van szó.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2011. december 31.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia - é r t e s ü l n e k 278/2011. (XII.07.) sz. képviselő-testületi határozat
Alex Fémbútor Kft-vel szerződés kötése 160 db konferencia szék beszerzésére
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Szerződést köt közművelődési közbeszerzési eljárásban 160 db konferencia szék beszerzésére az. Alex Fémbútor Kft-vel. A szerződés ellenértéke1.200.000;- Ft nettó+Áfa
Megbízza Maczkó József polgármestert a szerződés előkészítésével, és aláírásával.
Az Agrárkereskedelmi Központban találhatóak a székek.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2011. december 31
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-értesülnek294/2011. (XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat
TIOP pályázat (Szt Erzsébet Otthonház felújítása és akadálymentesítése)
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
Szerződést köt Papp Gyula (6400 Kiskunhalas Vári Szabó I u. 5. ) tervezővel a TIOP pályázat keretében a Szt. Erzsébet Otthonház felújításának és akadálymentesítésének tervezési feladatainak elvégzéséről.
A tervezési díj 300.000;- Ft+Áfában határozza meg.
Megbízza a polgármestert a szerződés előkészítésével, és aláírásával.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2012. január 31.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Papp Gyula (Kiskunhalas Vári Szabó I u. 5. )
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
értesülnek-

Díjtételek

Tájékoztató a kéményseprő-ipari díjtételekről (2012. január 1. napjától)
A használatban lévő kéménynek műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és tisztítására
vonatkozó díjak (külön megrendelés nélkül)
nettó
ÁFA
bruttó
1.) egyedi kémény: Ft/db/év
1.170,316,1.486,2.) egyedi tartalék kémény: Ft/db/év
389,105,494,3.) gyűjtő kémény: Ft/szint /év
504,136,640,4.) központi kémény: Ft/fm/alk.
530,143,673,5.) kéményégetés: Ft/h/ alk.
2.047,553,2.600,6) A négyévenkénti-faltörés, bontás nélkül-műszaki felülvizsgálatot tanúsító szakvélemények /közületi(üzemi)/:
a) egyedi kémény: Ft/db
1.381,373,1.754,-

b) gyűjtőkémény: Ft/db/szint
c) központi kémény: Ft/fm
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1044,1.458,-

282,394,-

Egyéb tüzeléstechnikai szakvélemény:
1) Tervfelülvizsgálat építési engedélyeztetési eljáráshoz:
a.) lakossági Ft/db
3.783,1021,b.) közületi Ft/db
9.156,2.473,2) Kéményméretezés Ft/db
5.063,A kémények műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére
munkákon felüli szolgáltatások díjai:
1) Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat
a.) 60 kW terhelhetőségig Ft/db
8.399,b) 60 kW terhelhetőség felett Ft/db
11.990,2) Műszeres füstgázelemzés
a.) lakossági (háztartási) Ft/db
2.984,b.) közületi (üzemi) Ft/db
10.383,-

1.326,1.852,-

4.804,11.629,-

1.367,6.430,és tisztítására meghatározott
2.268,3.237,-

10.667,15.227,-

806,2.803,-

3.790,13.186,-

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011.(XII.16) r e n d e l e t e
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
szóló 20/2009.(XII.18.) rendelet módosítására.
„3.§. Az ivóvíz fogyasztási díja:
a.) lakossági fogyasztók részére:		
248,- Ft/m3 + 27% Áfa = 315;- Ft
b.) közületi fogyasztók részére:		
315,- Ft/m3 + 27% Áfa =4 00;- Ft
Közterület használati díjak mértéke
Közterület használat megnevezése			
díj mértéke
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám,
védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla 252,-Ft/m2/hó+ 27% Áfa =320;- Ft/m2/hó
b) önálló hirdető berendezés
388,-Ft/m2/hó+ 27% Áfa =493;- Ft/m2/hó
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
			
143,-Ft/m2/hó+ 27% Áfa =182;- Ft/m2/hó
d) alkalmi árusítás		
270,-Ft/m2/nap+ 27% Áfa =343;- Ft/m2/nap
e) mozgóbolt		
1.575,-Ft/jármű/nap+ 27% Áfa =2.000;-Ft/jármű/nap
f) mozgóárusítás		
771,-Ft/nap+ 27% Áfa =979;- Ft/nap
g) idényjellegű árusítás, felvásárlás 4.798,-Ft/hó+ 27% Áfa =6.093;- Ft/hó
h) állandó üzlethelyiség, árusító és egyéb fülke, pavilon
			
242,-Ft/m2/hó+ 27% Áfa =307;-Ft/m2/hó
i) vendéglátó ipari előkert
110,-Ft/m2/hó+ 27% Áfa =140;-Ft/m2/hó
j) kiállítás és vásár		
580,-Ft/nap+ 27% Áfa =737;- Ft/nap
k) mutatványos tevékenység, céllövölde		
			
184,-Ft/m2/nap+ 27% Áfa =234;- Ft/m2/nap
l) lakodalmas sátor felállítása
4.810,-Ft/nap+ 27% Áfa =6.108;- Ft/nap
m) cirkuszi sátor felállítása
9.702,-Ft/nap+ 27% Áfa =12.322;- Ft/nap
n) jármű tárolása
420,-Ft/m2/hó+ 27% Áfa =533;- Ft/m2/hó
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011.(XII.16)
rendelete
A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló 22/2009.(XII.18.) önkormányzat rendelet módosítására.
„A vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, közületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai, bérlői által fizetendő szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja:
a.) 120 literes edény esetén
810,- Ft+Áfa/ürítés/db = 1.028;- Ft/ürítés/db
b.) 240 literes edény esetén
1.365,- Ft+Áfa/ürítés/db = 1.734;- Ft/ürítés/db
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.( XII.16) r e n d e l e t e
A temetőkről és a temetkezésről szóló 29/2005.(XII.16.) rendelet módosítása
A sírhelyekért az alábbi kategóriákban szedhetők díjak:
a) egyes sírhelyek
( 25 év)
8.085,-Ft+ 27% Áfa = 10.268;- Ft
b) kettes sírhelyek
(25 év)
12.474,- Ft+ 27% Áfa =15.842;- Ft
c) gyermeksírhelyek (25 év)
4.620,- Ft+ 27% Áfa = 5.867;- Ft
d) urnasírhelyek
(10)
2.541,- Ft+ 27% Áfa = 3.227;- Ft
e) sírbolthelyek (kripták) koporsónként (60 év) 25.410,- Ft+ 27% Áfa=32.271;- Ft
3. számú melléklet a 19/2011.(XII.16) rendelethez
A.) Temető fenntartási hozzájárulás díja:
- egyes síremlék készítésénél:
370,- Ft+ 27% Áfa = 470;- Ft
- kettes síremlék készítésénél:
612,- Ft+ 27% Áfa =777;- Ft
- síremlék szétbontásánál:
382,- Ft+ 27% Áfa =485;- Ft
- kripta építésénél:
1271,- Ft+ 27% Áfa =1.614;- Ft
- kettes sírbolthely (kripta) építésénél:
1271,- Ft+ 27% Áfa =1.614;- Ft
B.) Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírásási díja:
25.295,- Ft+ 27% Áfa =32.125;- Ft
- kettes sírhely sírásási díja:
50.705,- Ft+ 27% Áfa =64.395;- Ft
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- gyermek sírhely sírásási díja:
20.328,- Ft+ 27% Áfa =25.816;- Ft
- urnasírhely sírásási díja:
8.500,- Ft+ 27% Áfa =10.795;- Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a temetőből kiszállításra kerülnek)
19.057,- Ft+ 27% Áfa = 24.202;- Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a temető más részén kerülnek eltemetésre)
23.446,- Ft+ 27% Áfa = 29.776;- Ft
C.) Az elhunyt hűtésének díja az első napon, illetve a további napokon naponta.
- első nap 1.686,- Ft+ 27% Áfa =, 2.141;- Ft
további napokon 1.467,- Ft/nap+ 27% Áfa =1.863;- Ft
D.) Temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díj hozzájárulása:
- egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén a temetkezési
vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei egyszeri használatát, 13.745,- Ft+ 27% Áfa =17.456;- Ft
- kettes sírhelyre temetés és a szertartás teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület és kellékei egyszeri használatát, (ha mindkét sírhely betemetésre kerül) 26.984,- Ft+ 27%
Áfa =34.270;- Ft
- hamvasztásos temetés, ill. urnás temetés teljes körű lebonyolítása esetén: a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a hamvak elhelyezését, valamint a ravatalozó épület és kellékei egyszeri használatát, 10.279,- Ft+ 27% Áfa
=13.054;- Ft
- belépési díj hamvasztásos temetés esetén, a ravatalozó használata nélkül, 3.522,- Ft+
27% Áfa =4.472;- Ft
E.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a nyitvatartási időn
túl, hétfőtől szombatig terjedő napokon kérelmezett kapunyitásért további, napi egyszeri kapunyitási díj számítható fel. 2.524,- Ft+ 27% Áfa =3.205;- Ft
F.) A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és kellékekért sírhelyenként és naponta 254,- Ft + 27% Áfa= 323;- Ft számítható fel területfoglalási díjra.
A temetőben vállalkozást végző a munkájából származó építési hulladékot köteles a temető területéről elszállítani, és annak elhelyezéséről a kijelölt lerakóhelyen gondoskodni. Amennyiben a munka befejezését követő 2 napon belül az elszállítást nem végzi el, az
üzemeltető helyette az elszállításról gondoskodik. Ennek díja alkalmanként
4.070,- Ft. + 27% Áfa =5169;- Ft
G.) Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja.
4.966,- Ft+ 27% Áfa =6.307;- Ft
283/2011. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat
Szilárd hulladékszállítási díj megállapítása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
A lakossági szilárd hulladékszállítási díjat 24.800;- Ft/t + Áfa -ban határozza meg 2012.
január 1-től.
Megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft Szeged
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-é r t e s ü l n e k Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011.(XII. 20.) r e n d e l e t e
A magánszemélyek kommunális adójáról.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv.
1.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1.§.
E helyi adó bevezetésének célja az önkormányzat bevételeinek gyarapítása annak érdekében, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a települési szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, továbbá biztosítsa az önkormányzat
településtisztasági és környezetvédelmi céljai eléréséhez, valamint a község infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket.
Adókötelezettség
2.§.
Kommunális adót köteles fizetni az a magánszemély, aki Kelebia illetékességi területén:
a.) építményadó hatálya alá tartozó lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa,
b.) telekadó hatálya alá tartozó telek (belterületi földrészlet) tulajdonosa,
c.) aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Az adókötelezettség bejelentésének szabályai
3.§.
(1) Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az
adóhatóságnak bevallás benyújtásával jelenti be.
(2) Az adóhatósághoz az adózó bejelenti:
a.) az azonosításhoz,
b.) az adóalap, a mentességek, és kedvezmények, valamint az adó megállapításához
szükséges adatokat.
(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást -annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül- az előírt nyomtatványon az adóhatóságnak be kell jelentenie.
Az adó mértéke
4.§.
(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyonként 19.500;- Ft.
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(2) Sztipityjárás, Vermesjárás, Szkenderjárás, Négyesjárás, Fődijárás, Vasutföld, Bácsborista területeken adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 9.750,- Ft.
Adómentesség, kedvezmény
5.§.
(1) Alanyi adómentes: akinek az önkormányzat az aktív korúak rendszeres szociális segélyét, vagy időskorúak járadékát folyósítja, továbbá aki fogyatékossági támogatásban részesül.
(2) Tárgyi adómentes:
- szükséglakás,
- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
- a telek (belterületi földrészlet),
(3) 50%-os kedvezményre jogosult:
- a 70 éven felüli állampolgár, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
- a komfort nélküli lakás,
- a 40 m2-nél kisebb lakás,
Záró rendelkezések
6.§.
(1) Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 20/2010.(XII.17.) rendelettel módosított
19/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelet.
Maczkó József s.k. polgármester
Oltyánné Kozla Erika s.k. körjegyző
11/2012.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat kiírása védőnői álláshelyre
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1.) Pályázatot hirdet körzeti védőnői állás betöltésére határozott időre, szülési szabadság és fizetés nélküli szabadság miatt távol lévő védőnő helyettesítésére.
2.) A megbízás kezdő napja: 2012. július 1.
3.) Pályázati feltételek:
a.) egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
b.) büntetlen előélet, cselekvőképesség,
c.) magyar állampolgárság.
4.) A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a.) szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata,
b.) szakmai önéletrajz,
c.) büntetlen előélet (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány),
d.) nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
5.) A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
bérezés és pótlék a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
6.) A pályázat benyújtásának:
a.) formája:
zárt borítékban
b.) határideje: a KSZK internetes oldalán történő megjelenést követő 30.
napjáig beérkezőleg.
c.) helye: a pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell
benyújtani személyesen, vagy a 6423 Kelebia, Ady E. u. 114., sz. alatti
postai címre. (tel.: 77/454-201).
7.) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap.
A pályázati kiírás jelenjen meg:
Kelebiai Hírmondó
www. kelebia. hu
SZTE-EFK Szeged
Egészségügyi Közlöny
Kormányzati Személyügyi Központ
12/2012.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat
A TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú, „Önkormányzati, Állami, Egyházi, Nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című kiírásra benyújtandó pályázat
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A TIOP 3.4.2-11/1 kódszámú, „Önkormányzati, Állami, Egyházi, Nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítése” című kiírásra benyújtandó pályázat kapcsán:
a) A pályázatírással megbízza a HBF Hungaricum Kft-t. A pályázatírás térítésmentes.
b) Nyertes pályázat esetén a sikerdíjra bruttó 500.000,- Ft-ot biztosít a fizetési esedékesség tekintetében, megbízza a polgármestert az egyezség megkötésére.
c) A tanulmányterv elkészítésével megbízza a HBF Hungaricum Kft-t. A tanulmányterv
elkészítésére bruttó 500.000,- Ft-ot biztosít.
2. A mellékelt műszaki tartalmat elfogadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
4. Felhatalmazza a polgármestert a TIOP-3.4.2-11/1 kódszámú pályázat beadására,
amelynek célja a Kelebiai Szent Erzsébet Otthonház korszerűsítése és bővítése.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Körjegyzőségi Hivatal Kelebia
-értesülnekMaczkó József s.k.
polgármester

Kelebiai Hírmondó
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Magyar Kultúra Napja
Van egy dal, amit előbb megtanulunk, még mielőtt a tartalmát megértenénk.
Már kisgyermekként hallgatjuk a televízióban, mikor a győztes magyar
sportolók tiszteletére felhúzzák a nemzeti lobogónkat. Vagy halljuk iskolai és
egyéb ünnepélyeken, ahol tiszteletadással és meghatottan éneklik együtt
a résztvevők. Aztán egy idő után mire
az iskolában tanulunk róla már ismerjük, szeretjük, hozzánk tartozik ez a dal:
a magyar Himnusz.
A Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye. Olyan vers, amelyben a költő Magyarországot és e hazát szerető, védelmező és érte meghalni is kész magyar
népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk dicsőséges eseményeit és
véres küzdelmeit. A bevezető és záró
részekben pedig Istent hívja segítségül,
hogy végre békében élhessen e földön
a magyar. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad.
Kölcsey 1823. január 22-én fejezte
be a Himnusz szövegének megírását.
Ennek emlékére 1989 óta január 22-én
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Január 22-e jó alkalom volt arra, hogy felidézhettük Kölcsey Ferenc

alakját és a kort, melyben „jelszavaink
valának: haza és haladás”.
Iskolánkban is megemlékeztünk a
Magyar Kultúra Napjáról. Az ünnepségre 5.b osztályommal és Balázs Hajnalkával készültünk. Műsorunk fő mottóját a magyarságtudat, a hazaszeretet
köré építettük. Megemlékezésünk első részének zenés-verses, irodalmi összeállítása a szülőföldről és a magyar
anyanyelvünkről szólt. A magyar kultúra egyidős Magyarországgal. A magyar
nép életét, gondolatvilágát, helyét a világban kultúránk ismerete adja. Ez mutatja eredetünket, létünket. Ám mi magyarok befogadóak vagyunk, szeretünk
megismerkedni más, akár idegen népek
kultúrájával is. A műsor utolsó részében
erre alkalmunk nyílt Balázs Hajnalka
jóvoltából, akinek az ősz folyamán lehetősége volt Indiába látogatni. Az út
során szerzett tapasztalataiból, tanulmányaiból egy kisfilmet készített. Ezt
mutatta be iskolánk tanulóinak, tanárainak. Most betekinthettünk az indiai
kultúrába is.
Iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói a Magyar Kultúra Napjára rajzaikkal díszítették folyosónkat.
Színes Gabriella
osztályfőnök

IX. évfolyam 2. szám

Egy tanító tapasztalataiból...

Helyesen tájékozódik-e a gyermeke?
A téri tájékozódás fontos a gyermek
életében, e tanulást nehezítő problémánál fontos a korai felismerés és a
fejlesztés! A hiányosság első jelei már
az óvodában megmutatkoznak.
Ismert tény, hogy a világon minden tízedik ember balkezes, ezen belül a férfiak aránya másfélszerese a nőkének.
Pszichológusok már régen rámutattak az átszoktatás káros hatásaira, és
szerencsére napjainkban végre az a jellemző álláspont; aki balkezesnek született, az ma már nyugodt szívvel maradhat balkezes, mindenféle negatív
megkülönböztetés nélkül. A kényszeres
átszoktatás kimerültséget, érzelmi és
beszédzavarokat okozhat, sérül a gyermek térérzékelő képessége, fokozódik
agresszivitása, csökken az önbizalma!
Az olvasási problémák hátterében
gyakran a téri tájékozódás zavara áll.
A téri tájékozódásban pedig a saját test
a kiindulópont, a gyermek saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a fent-lent, jobb-bal irányok megkülönböztetését. Amennyiben ebben
zavar keletkezik, nemcsak az olvasásban, írásban jelentkezhetnek problémák, hanem a számolási műveletek elsajátítása is nehézségbe ütközhet.

Nagyon fontos, hogy gyermeke tudatosan megélje testrészeinek létezését, mozgását, szerepét.
A koordinált mozgás, valamint az
egyensúly fenntartása szorosan kapcsolódik a testséma kialakításához.
Először egyszerűbb gyakorlatokat végezzenek: pl. mérlegállás - időre. Írják
föl az eredményt, s másnap igyekezzen gyermeke egy kicsit tovább megállni. Nehezíthetik más módon is a feladatot: csukott szemmel is csinálja meg
a gyakorlatot.
A biztosan kialakult testtudat a téri tájékozódás alapja. A téri tájékozódásban
ugyanis a saját test a kiindulópont, gyermekének saját térbeli helyzetének tudatosítása teszi lehetővé a bal és jobb irányok megkülönböztetését. Nevezzék el a
bal és jobb kezüket. Mégpedig úgy, hogy
végezzenek néhány guggolást a szobában - ettől felerősödik a szívverés, s megérezheti gyermeke, hol is dobog a szíve.
Így tehát a bal kéz a szív keze. Majd játsszák el a bemutatkozást, fogjanak kezet
- így lesz a jobb kéz a bemutatkozós kéz.
Nevezzék meg, milyen tárgyak vannak
gyermeke bal oldalán, jobb oldalán.
Jó játékot, hasznos együttlétet kívánok az egész családnak!
Horváth Zoltánné

PROGRAMAJÁNLÓ
FEBRUÁR 18.

Nyugdíjas farsangi bál a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központban.
Szervező: Kelebiai Nyugdíjas Egyesület

MÁRCIUS 13.

Petőfi Sándor szavalóverseny. Szervező: Farkas László Általános Iskola

MÁRCIUS 15.

Állami ünnep. 16 órától községi megemlékezés a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központban.

MÁRCIUS 24.

Borverseny kelebiai és környékbeli termelők részvételével. Szervező: Kelebiai Nyugdíjas Egyesület.

ÁPRILIS 11.

Magyar Költészet Napja. Szervező: Sántha Márta Könyvtár és Művelődési
Ház.
A rendezvények időpontjának változtatási jogát fenntartjuk!
A pontos időpontokról és programokról tájékoztatást a www.kelebia.hu honlapon, valamint plakátokon adunk.
Megértésüket köszönjük.

MÁRCIUS 15.
Községi megemlékezés
2012. március 15-én 16 órakor
A Magyar – Szerb Agrárkereskedelmi
Központban.
A programról bővebb tájékoztatást a www.kelebia.hu
honlapon és plakátokon adunk.
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Kelebiai Hírmondó

Először is, minket, katolikusokat
meglep ez a kérdés, hogy miért tiszteljük és szeretjük Máriát. Ahogyan a reformátusokat tán meg épp az, hogy mi így
viszonyulunk a Bibliában kevésszer szereplő Máriához.
1. Tiszteletünknek alapja és végső
oka az, hogy ő az Isten anyja. Ez már
önmagában fölébe helyezi őt nemcsak
minden nőnek, hanem minden embernek. Ha valaki egy kicsit is belegondol Isten végtelen nagyságába, akkor
az Máriát is kiemelkedőnek tartja, aki
ezt az Istent méhében hordozta. (És a
megfoganása, ahogyan a Szentlélek által Isten anyja kezd lenni, az is egyedülálló.) Egyébként Gábor angyal köszöntésében is ki van emelve, Mária minden
asszonyt túlszárnyaló nagysága, ezekkel
a szavakkal:”Áldottabb vagy te minden
asszonynál!”(Lk. 1.28)
2. Úgy gondoljuk, miként a kánai menyegzőn, mint figyelmes anya közbenjárt a bajba került ifjú párért, ugyanezt
teszi az Égben is. De csak közbenjár Fiánál, sosem rajta múlik, hogy Jézus megteszi vagy nem a kérését. A csodát, a
csodás testi, avagy még több lelki gyógyulást (pl. lourdes-i csodák!) mindig Isten teszi. Mi a lourdes-i csodák nélkül is
erősen hiszünk Istenben, de mégis öröm

MIÉRT TISZTELJÜK MÁRIÁT?

Alig kezdtük el az új évet, máris január
végéhez értünk és ismét összefoglalhatom
az elmúlóban lévő hónap Egyesületünket is
érintő eseményeit, majd röviden vázolhatom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Mielőtt a januári történéseket sorra
venném, röviden meg kell emlékeznem
a december 31-ei ún. Óévbúcsúztató batyusbálunkról, ahol sajnos személyesen
nem vehettem részt, de a szervezők és
megjelentek elmondása szerint ez a hagyományos rendezvény most is jól sikerült. A megjelent csaknem 30 tagtársunk
nagyon jól érezte magát, mert a csapat komikái ez alkalommal is kitettek magukért
és kitartóan szórakoztatták a többieket. Éjfélkor pedig, miután eldurrogtattak néhány
üveg pezsgőt, elfogyasztották a bekészített főtt virslit is.
JANUÁR
-14-én a tompai nyugdíjasok meghívására néhányan részt vettünk a hagyomá-

/Válasz egy református pap kérdésére/

ilyenekről hallani. Vagy nem hiszünk a
csodában? De akkor nem hiszünk Istenben sem, aki nap mint nap csodák özönével árasztja el világunkat, minket is.
Vagy nem vesszük észre?
3. Csak ilyen közbenjáró szeretettetteket tulajdonítunk Máriának, aki az
evangéliumokban valóban keveset szerepel (és azt is alázatosan teszi). Ha a
katolikus vallásban valaki többet tulajdonít neki, és valamiféle istennőként,
társmegváltóként, vagy Jézus „titkárnőjeként” tekint reá, avagy többet imádkozik hozzá, mint Jézushoz, az már elhajlás,
hamis Mária-tisztelet. Sajnos, kegy-és
zarándokhelyeken ilyen akad. Viszont
semmi kétség afelől, amit Szent Pál ír:”
Jézuson kívül nincs más név az ég alatt,
amelyben üdvözülhetnénk!”
4. Alaptalan a protestáns egyházak
félelme, hogy a mi Mária-tiszteletünk által Jézus megváltói érdeme csorbát szenved. Mi is tudjuk, hogy azért az egyetlen
kánai menyegzős sztorira nem lehet egy
egész teológiát fölépíteni. Ez a Bibliából
csak egy szerény bizonyíték, hogy Mária tiszteletünk mégsem jár rossz úton. A

mi Mária-tiszteletünk bővebben a Szenthagyományból igazolódik, amit a protestánsok nem tekintenek a kinyilatkoztatás
részének. Tehát a Mária tisztelet kezdődött az ókori egyházatyákkal, azután
folytatódott a rendalapítókkal (pl. Assisi
Szt. Ferenc, Szt. Benedek, Szt. Domonkos), sőt, egyes vallásreformátorokkal
is (Luther Márton könyvet is írt Máriáról és gyönyörű dicsérő sorait a napokban olvastam), és mint megszakíthatatlan láncolat, napjainkig tart. Szerintem a
világ végéig is.
5. Van néhány emocionális, nem
szentírás-tudományi érvünk is. Pl. ahogy
egy család édesanya nélkül szánalmas
közösség, hasonlóan a mi egyház-családunk is kiált egy édesanya, egy „égi
édesanya” után. Vagy ha én nagyon szeretek valakit, szeretem az édesanyját is,
aki őt hordozta, világra hozta és tán a
legjobban szerette. Ha én nagyon szeretem a barátom, akkor a legritkább eset,
hogy közömbös lenne az édesanyja és ne
szeretném (Pl. mivel Téged szeretlek,
bár Anyukáddal még szót se váltottam,
de toporogva várom az alkalmat, hogy

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
nyos bunyevác bálon, a PRELO-n. A megjelent nagy számú közönség (180-200 fő)
érdekes kultúrműsort láthatott és élvezhette
a délszláv zene és tánc szépségeit.
-19-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt szerény kis csapatunk. A kissé mostoha időjárás többeket elriasztott a fürdőzéstől, de aki bátrabb volt és elment, most is
kellemesen tölthette el a rendelkezésre álló, az egészségmegőrzést is szolgáló közel 5
órás időtartamot.
-21-én az öttömösi nyugdíjas szervezet meghívására 27 fővel részt vettünk a
hagyományosnak számító öttömösi Nyugdíjas bálon.
A kelebiai csoporton kívül ott
vendégeskedtek a pusztamérgesi és ásotthalmi nyugdíjasok
képviselői is. A sok fellépő között sikerrel szerepeltek a mi színjátszóink és
táncosaink is egy-egy produkcióval. A
mellékelt fotó a bálon készült.
-23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából tőlünk is sokan részt vettek
az Agrárcentrumban bemutatott „Liselotte és a május” c. tragikomédia
előadásán. Nekünk nagyon tetszett ez

a szimpatikus fiatalok által előadott különleges darab.
-28-án került sor a hagyományos havi Klubestre, melynek keretében évzáró
beszámoló és tisztújító Közgyűlést is tartottunk. A rendezvény hivatalos részének
záró akkordja volt a vezetőség választás. A
mintegy 50 jelenlévő ez alkalommal a ko-

rábbi vezetőség tagjainak (Horváth Zoltánnak, Sutka Istvánnak, Varga Sándornak,
Miklósovics Károlynénak, Nagy Józsefnek
és Patocskai Györgynének) szavazott bizalmat az elkövetkező 3 éves ciklusra.
A hivatalos programot követően került
sor a beígért disznótoros vacsorára, majd
a szokás szerint (kötetlen beszélgetéssel, énekléssel, és tánccal) folytatódott a
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közelebbről megismerjem.). Tehát, ha
szeretjük Krisztust, hogyne szeretnénk
az édesanyját is.
6. Lukács evangéliumában olvassuk
(Lk.2.19. és 2.52.): senki sem próbálta úgy megérteni Jézust, mint Mária és
senki sem valósította meg annyira fia tanítását, mint ő. Ott a kereszt alatt, majd
a „pieta-pózban”, (halott fia tartásában)
ért meg Mária igazán arra, hogy tiszteljük, de még inkább szeressük.
7. Végül nem tartanám jónak ezt a
kérdés-föltevést, ha valaki ezt szegezné nekem: te Laci, te miért tiszteled
Máriát? Kapásból ezt válaszolnám: te
jó ember, én Máriát nem tisztelem, hanem Máriát szeretem! Nagyon szeretem
(persze tisztelem is)! Gondolom, ő sem
örülne a Mennyben, ha így imádkoznék
hozzá: „Mária, Isten anyja, én téged nagyon tisztellek!” Talán ezt mondaná: „ez
nem fontos, jobban örülnék, ha szeretnél, én csak az Úr alázatos szolgálója
vagyok”(Lk.1.38.)
De nem ugyanígy vagy te is, mint Mária? Nem ér az semmit, ha tisztelnek, de
nem szeretnek. Én legalább is a tisztelettől még nem, de attól, ha szeretnek,
mindig nagyon boldog vagyok. Sőt néha
majd kiugrok a bőrömből.
Pribitek László plébános
program csaknem 22.00 óráig. Köszönet
a szervezőknek, a szakácsoknak és a hétfői takarítóknak a fáradozásért! A mellékelt
fotó a Közgyűlés egyik epizódját mutatja.
FEBRUÁR
Betervezett programjaink: 9-én fürdőzés Mórahalmon, 18-án 17.00 órától Farsangi bál az Agrárban (jelentkezés és részvételi díj befizetés 13-ig),
25-én részvétel a bajsai PRELO-n, 25én 16.00 órától Klubdélután. Terven kívül
érkezett a meghívás Kunbajáról, ahol a
felújított művelődési ház február 3-i avatása alkalmából a Színjátszó Csoportunk
„Az Unió macskája” c. darabot fogja előadni.
MÁRCIUS
-8-án fürdőzés lesz Mórahalmon.
Indulás a szokásos 10.06-os autóbusszal a
MÁV állomástól.
-15-én az ómoravicai testvér szervezet
meghívására ismét Ómoravicán ünnepeljük az 1848-as forradalom évfordulóját. Jelentkezni és az útiköltséget (1000.Ft/fő) befizetni a vezetőség tagjainál lehet
március 10-ig.
-31-én 17.00 órától Klubdélután a
Nyugdíjas Házban. Programról később
adunk tájékoztatást.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát!
Sutka István egy. titkár

Kelebiai Hírmondó
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Traffipax

MŰSORAJÁNLÓ
2012. tavasz

Nap

Baja, Színházterem (Oroszlán u. 3.)
Február 28 - án, kedden, 19 órakor
Peter Quilter
MENNYEI!
vígjáték, a Budapesti Kamaraszínház előadása
Március 13 - án, kedden, 19 órakor
MÁRIA FŐHADNAGY
nagyoperett, a Budapesti Bulvárszínház előadása
Április 10 - én, kedden, 19 órakor
Bernard Slade:
JÖVŐRE, VELED, UGYANITT 2.
vígjáték, a budapesti Bánfalvy Ági Stúdió előadása
Május 18 - án, pénteken, 19 órakor
TÓTÉK
tragikomédia, a Bajai Fiatalok Színháza előadása

BÉRLETÁRAK
Felnőtt:
Nyugd., diák:

Kiemelt:
8. 600.8. 200.-

I. rendű
7. 600.7. 300.-

II. rendű
6. 900.6. 600.-

III. rendű
5. 900.5. 900.-

JEGYÁRAK
2. 500.2. 300.Jegyárak - Tóték 1. 800.-

2. 100.1. 400.-

1. 800.1. 200.-
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1. 000.-

Bérletvásárláskor részletfizetési lehetőséget biztosítunk! Bérletek és jegyek megrendelése telefonon: 06-79/321-341.
Bérletek 2012. február 15 - ig válthatók a Bácskai Kultúrpalota Jegyirodájában - Baja, Szentháromság tér 3. szám alatt.
Kérjük, bérlet vagy jegyigényüket minél előbb jelezni szíveskedjenek! További információ: www.baja.hu

Kedves Gondozottak!
2012. január 1-jétől az orvosos tanácsadásaink rendje megváltozott!
Páratlan heteken KEDDEN, 8-9:00 között tart csecsemő-tanácsadást dr. Rigler László.
Páros heteken SZERDÁN, 8-9:00 között tart csecsemő-tanácsadást dr. Szabó
Péter.
Megértésüket köszönöm:
Csillag Gabriella
védőnő

Idő (tól-ig)

02.11-én
08.00-17.00
		
02.12-én
08.00-17.00
		
02.13-án
08.00-17.00
		
02.14-én
08.00-17.00
		
02.15-én
08.00-17.00
		
02.16-án
08.00-17.00
		
02.17-én
08.00-17.00
		
02.18-án
08.00-17.00
		
02.19-én
08.00-17.00
		
02.20-án
08.00-17.00
		
02.21-én
08.00-17.00
		
02.22-én
08.00-17.00
		
02.23-án
08.00-17.00
		
02.24-én
08.00-17.00
		
02.25-én
08.00-17.00
		
02.26-án
08.00-17.00
		
02.27-én
08.00-17.00
		
02.28-án
08.00-17.00
		
02.29-én
08.00-17.00
		
Jóváhagyom:

Felállítási hely
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet

Dr. Husti János
r. alezredes rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

Kelebiai Hírmondó
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Köszönetet mondunk azoknak a támogatóknak, akik 2011. évben adójuk
1 %-ával segítették a kelebiai
Gyermekeinkért Alapítványt.
Kérjük, hogy a jövőben is segítsék
céljaink megvalósítását
adójuk 1 % -ának felajánlásával:

Adószámunk: 19049869-1-03

Köszönettel: Kuratóriumi tagok

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

Kérjük, támogassa a
Kelebiai Polgárőr Egyesületet
személyi
jövedelem adója 1%-ának
felajánlásával.
Adószámunk: 18356124-1-03

FIGYELEM!

Dr. Józsa József fogászati
rendelőjének telefonszáma
megváltozott.
Az új elérhetőség:
77/950-681
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Előnevelt Csirke!
2012.04.27-ére előnevelt csirke
rendelhető, fehér húshibrid
és tojó fajta.
Előjegyzéseket március 8-ig
leadhatják az alábbi telefonszámon:
77/454-400, 06-30/749-8635, vagy
személyesen
Szabó Gné Vámos Ildikónál.
Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!
Hálásan köszönjük azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik
2011. évben adójuk 1 % - ával, vagy egyéb más módon támogatták
egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló
gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

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

Anyakönyvi hírek
A hónap folyamán születés nem volt.
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Kovács Sándorné 82 éves
Szűcs József 51 éves
Somogyi Istvánné 58 éves
Rédai Józsefné 79 éves
Balázs Katalin
Aktő.

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

2012

február

orvos neve

13
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
14
kedd
Somogyiné dr. Gazdag A
15
szerda
Rigler László dr
16
csütörtök
Faddy Zoltán dr
17
péntek
Rigler László dr
18
szombat
Kiss Csaba dr
			
19
vasárnap
Kiss Csaba dr
20
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
21
kedd
Faddy Zoltán dr
22
szerda
Rigler László dr
23
csütörtök
Faddy Zoltán dr
24
péntek
Kiss Csaba dr
25
szombat
Rigler László dr
26
vasárnap
Rigler László dr
27
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
28
kedd
Faddy Zoltán dr
29
szerda
Rigler László dr

2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

márc.

csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

orvos neve

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

ügyelet helyszíne

Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa Árpád u. 59
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
7 órától ügyel
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa Árpád u. 59
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 92

ügyelet helyszíne

Tompa, Árpád u. 59
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
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
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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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
vasárnap

Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr

Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

2012

április

orvos neve

ügyelet helyszíne

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
1

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
kedd

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

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Deák 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Tompa Attila u. 95
Tompa Attila u. 95
Tompa Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Faddy Zoltán dr

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.

