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Szennyvíz- Híradó
Tisztelt Lakótársaim!
Ez év tavaszán megkezdődött a kelebiai szennyvízberuházás. A nyertes
pályázat során 990 millió Ft-ot nyertünk a kivitelezésre. A beruházás 1 milliárd 236 millió Ft-ba kerül. A hiányzó 246 millió Ft-ot önerő címén kell biztosítannunk. Amíg az önerő teljes mértékben nem tudjuk bemutatni addig a
támogatásokat sem hívhatjuk le. Hónapok óta dolgozunk azon, hogy ezt a
henéz feladatot megoldjuk. Időközben nyertünk egy pályázatot (EU-Önerőalap), amelynek eredményeként 71 millió Fttal tudtuk csökkenteni az önerő
mértékét. De, ez még mindig kevés. További három lépést tettünk annak érdekében, hogy célunkat elérjük:
1. Kezdeményzetük a támogatás mérték nagyságát befolyásoló költséghaszon elemzés átszámítását. Ez várhtóan decemberre ér véget és 7-8 %kal megnöveli a támogatás intenzítását.
2. Tárgyalásokat folytattunk a leendő üzemeltetővel (Halasvíz Kft.) azért,
hogy a hitelfelvételhez kezesként lépjen be.
3. Április óta bankokkal (Raiffeisen, OTP, K&H) tárgyaltunk. Jelenleg a hitelszerződés aláírása előtt állunk.
Mi van most?
1. A csőgyártó cég leállította a csövek szállítását, ezért a kivetelzők levonultak a területről.
2. A kifizetések tekintetében – önerőből – részletfizetéseket tudtunk végrehajtani.
3. A nyitott árkok ideiglenes borítást kaptak. Karbantartásukat locsolással
és a kőtörmelék folyamatos visszalapátolásáva oldjuk meg.
4. A lakástakarék pénztárba befizetett pénzek a helyükön vannak és az
önerő részét alkotják.
5. A támogatási szerződésünk alapján a beruházást 2014. márciusig kell
befejeznünk.
Mi várható?
1. Szeptember végén – október elején a munkák újra kezdődnek.
2. Ősz végéig a főút (Bajcsy-Zs. u.) aszfaltozása befejeződik.
3. Az önkormányzati utak aszfaltozására 2013 tavaszán kerül sor.
4. A szennyvíztisztító telep építése, jó idő esetén, ősszel elkezdődik.
5. A belső bekötések a tavaszi időszaban várhatóak. (Erről később külön
írásos tájékoztatót küldünk.)
Azt gondolom mindnyájunk érdeke az, hogy a beruházás záros határidőn
belül befejeződjön. Ezért arra kérem az érintetteket, hogy a mende – mondákra épített információkat ellenőrizzék: kérdezzék meg az illetékeseket
(polgármester, Ronyecz Péter, mérnökök)!
Végül: kérem minden kelebiai lakosnak a türelmét az utak állapota, a por,
a kavicsfelverődés és az útelterelések miatt.
Megértésüket köszönöm!
2012. szeptember 4.
Üdvözletttel:
Maczkó József
polgármester

2012. szeptember

100,-

Montecassiano
és Kelebia nyertes pályázata

Augusztus 23-25 között került megrendezésre Kelebián a nemzedékek közötti megértés jegyében Kelebia és Montecassiano testvértelepülési találkozója. A
két település kapcsolata húsz évvel ezelőtt
kezdődött, és mivel szerették volna az évfordulót emlékezetes módon megünnepelni közös pályázatot nyújtottak be az Európai Bizottsághoz, melyet meg is nyertek,
így az Európai Unió közel 4 millió Forinttal
támogatta a több napos összejövetelt.
A találkozóra meghívást kapott a horvátországi Kórógy település is, hiszen a pályázat feltétele volt, egy újonnan Unióhoz
csatlakozni kívánó ország jelenléte.
Az olasz delegáció már 22-én, szerdán
megérkezett, de a programok csak csütörtökön kezdődtek.
A csütörtöki nap a Levente SE Szervezésében megrendezett III. Szent István Serleg című labdarúgó tornával indult, melyre több környékbeli és vajdasági
csapat kapott meghívást, köztük a kórógyi
Győzelem LE ificsapata is részt vett a megmérettetésben. A montercassianoi csoport
sajnos focisták nélkül érkezett, ezért ők
egy bajai hajókázással egybekötött városnéző kiránduláson vettek részt.
A délután szabadon választhattak a
programokban, ki a Kelebia Galéria épületében kézművesfoglalkozást, ki a kör-

nyék természeti értékeit bemutató buszos
kirándulást.
17 órától az Agrárkereskedelmi Központban nyílt díszülést tartottak a települések képviselői, ahol bemutatkozott Kórógy, Montecassiano és a házigazdák is,
míg a Községi Sportpálya mellett már javában készültek a különböző nemzeti ételek az esti vacsorához.
25-én, pénteken délelőtt a delegációk Halasra utaztak, ahol többek között
megtekintették a Csipkeházat is. Délután
folytatódtak a programok orgonakoncert
várta a résztvevőket a Római Katolikus
Templomban.
Folytatás a 2. oldalon
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Montecassiano és Kelebia nyertes pályázata
Folytatás az 1. oldalról
Később ellátogattak a Szent Erzsébet
Otthonházba, ahol a vendégek saját műsorokkal kedveskedtek a lakók számára, akik
szintén készültek ez alkalomra. A csaknem
két órásra sikerült találkozó nagyon bensőséges, baráti hangulatú volt, hiszen a
45 fős olasz csoport 70%-a nyugdíjas, éltesebb korú ember. 18 órától kezdődött a
gála, melynek talán azt a címet is adhattuk volna: Nemzetek táncai, dalai. A kó-

rógyi asszonyok szép ormánsági dalokkal,
táncokkal érkeztek, az olasz csoport fiataljai fergeteges táncokkal, színes gyönyörű
ruhákkal, és kiváló zenészekkel szórakoztatták, majd háromnegyed órán keresztül a
közönséget. Természetesen megmutatták
magukat a kelebiai művészeti csoportok,
és Kiri Erika is elbűvölte szépséges hangjával, az Agrárközpont hallgatóságát. A gálaestet vacsora, majd élő zenekarral táncház
és szabadtéri disco zárta.
26-án szombaton 10 órától kétnyelvű,
olasz-magyar szentmisét tartottak a Római Katolikus Templomban az első világháborúban hősi halált halt olasz és magyar
katonák tiszteletére. Ezután következett a
templom kertben felállított kopjafa felavatása és megszentelése. A szervezők emlékműsorral készültek, az ünnepség patináját
a Nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző

Alapítvány díszőrsége, és az általuk leadott
díszlövések emelték.
A kopjafaszentelésen részt vettek a sajtó
illetve a média képviselői, majd az Agrárkereskedelmi Központban rövid sajtótájékoztatót adott Maczkó József polgármester,
Julio Farrina, Montecassiano alpolgármestere, illetve Kel József, Kórógy polgármestere. Olasz vendégeink délután folyamán
Szegeden jártak városnézésen, majd meglátogatták a röszkei Paprika Múzeumot.
Szombat este a búcsúvacsorán Kovács
Marcell összefoglalta a Kelebia és Montecassiano között két évtizeddel ezelőtt ki-

alakult kapcsolat eredeti indíttatását, és
az elért eredményeket, valamint Levente SE nevében emlékplaketteket adott át
az olasz vendégeknek a 20 éves kapcsolat
emlékére. A záró vacsorán sok köszönet és
sok fogadkozás hangzott el mindegyik fél
részéről: köszönjük…folytatjuk…találkozunk. Köszönjük montecassianoi és kórógyi
vendégeinek, hogy megtiszteltek bennünket, és reméljük, hogy a fennálló kapcsolatot továbbra is ápolni tudjuk.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott a projekt költségeihez. Ez a közlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az
abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.

III. Kelebiai Nemzetközi Művésztelep 2012

Az idén is, július végén megrendezésre
került Kelebián a nemzetközi művésztelep a Farkas László Általános Iskolában. 25
gyermek és 10 felnőtt dolgozott együtt öt
napon keresztül. A vendégek Szegedről,
Domaszékről, Budapestről, Kiskunhalasról, Tompáról és a vajdasági Bajsáról érkeztek. Délelőttönként kerámiákat készítettek az alkotók, valamint korongoztak
is Oravecz Veronika Anna keramikus vezetésével. Színes monotípiákat, linotípiát
készítettek Balázs Hajnalka művésztanár
közreműködésével a grafika műhelyben.
A hét közepén a tűzzománcé volt a főszerep, délelőtt tűzzománc ékszerek tervezésére, készítésére került sor, délután
pedig a játékra, a kísérletezésre esett a
hangsúly. Csütörtökön kerékpárokkal
a közeli halastóhoz kirándultak. Miután
mindenki megkereste a számára leginspirálóbb helyszínt, kezdődött a munka,
vászonra akrilfestékkel festettek.
Pénteken légies,
könnyű papírmasészobrok készítésére került sor.
A táborbeli munka érdekes, izgalmas programok-

kal egészült ki Dr. Karancsi
Zoltán alkotó jóvoltából, aki
a szegedi egyetem Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszékének
vezetőjeként
Borneó szigetére és Egyiptomba kalauzolta el a táborlakókat hajnalig tartó
előadásaival. Ábrahám János alpolgármester úrnak köszönhetően Kelebia természetvédelmi területein kirándulhattak,
olyan helyeken, ami nagy hasonlóságot
mutatott a borneói esőerdőkkel. Az utolsó nap kemencét építettek az agyagedények kiégetéséhez. A kemence órákon át
csak füstölt, majd éjféltájban kis vulkánként tüzet kezdett el okádni és fantasz-

tikus, gyönyörű látványban részesítette
a kitartó kíváncsiskodókat. A kemence begyújtásával egy időben
projektor segítségével
a világ különböző tájairól andalító zene mellett rögtönzött bemutatót tartottak. Kora reggel szedték ki az
összeomlott kemence maradványai közül a kiégett edényeket. A tábor kellemes élményeket hagyott mindenkiben,
gyerekekben és felnőttekben egyaránt.
A résztvevők bíznak abban, hogy jövőre ugyanúgy mint most, egy felejthetetlen hetet tölthetnek együtt azokkal, akik

számára fontos az alkotói munka öröme,
az együtt munkálkodás izgalmas feszültsége.A táborban készült alkotásokat decemberben a falu születésnapján tekinthetik meg az érdeklődők.
Balázs Hajnalka
igh., művésztanár

VI. Többnemzetiségű Művésztelep Bajsa 2012

Július végén a Kelebia és Bajsa községek között létrejött testvér-települési kapcsolatok keretében Balázs Hajnalka és Balázs Katalin művésztanárok
részt vettek a Bajsán megrendezésre
kerülő VI. Többnemzetiségű Művésztelepen.
A Vadászotthonban megszerve-

zett alkotótáborban 12 festő alkotott
együtt. A telep vezetője Kollár László
volt. A meghívott alkotók csodálatos,
érzékeny, barátságos emberek voltak,
mindig készen a beszélgetésre és a viccelődésre.
A telep résztvevői sárkányrepülőztek, ami meghatározó élményt jelentett, illetve borospincéket is látogattak.
Esténként Vladimir Vlajic, a belgrádi
Képzőművészeti Akadémia professzora gitározással szórakoztatta a táborlakókat.
Zdravko Vu činic̀ belgrádi művészettörténész visszajáró vendége az alkotótábornak. Szerinte a környezet szépsége és a nemzetiségek közötti tolerancia

Bajsa legfontosabb jellemzői.
Az alkotótábor nem tematikus jellegű. A telep fő célja a kapcsolatteremtés. Az alkotótáborban született képekből kiállítást szerveznek majd, amely a
Bajsa Helyi Közösségének nagytermében lesz látható.
Balázs Hajnalka
igh., művésztanár
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Kötelező az
Agrárkamarai Regisztráció
szeptember 30-ig
Kérjük, a regisztráció megkezdése előtt a saját érdekében figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót! Az online regisztrációs felülethez a tájékoztató végén található
linkre kattintva jut el. Az Országgyűlés 2012. július 12-én
elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt.
A 2012. augusztus 1-től hatályos törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi
piaci szereplője számára. A tagnyilvántartás összeállítása
és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény előírja, hogy az agrárkamarai tagságra
kötelezettek szeptember 30-ig kötelesek:
* bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
* 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni.
I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE
Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó
szervezet, aki a törvény alapján az agrárkamarai tagságra
kötelezetté válik, azaz:
* természetes személyként agrárgazdasági tevékenységet folytat
* gazdálkodó szervezetként agrárgazdasági tevékenységet
főtevékenységként folytat.
A hazai agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplőjének –a gazdasági társaságoktól az őstermelőkig- regisztrálnia kell.
Részletesen tartalmazza a törvény 2. és 5. §-a ill. az agrárgazdaságinak minősülő tevékenységek listája elérhető: http://
www.agrarkamara.hu/LinkClick.aspx?fileticket=KD2f7JrAfI%3d&tabid=528
II. A BEJELENTKEZÉS MÓDJA
A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs felületen történheta www.agrarkamara.hu, és a www.bacsmagrarkamara.hu weboldalakon, melynek határideje
2012. szeptember 30. A kitöltésben szükség esetén segítséget nyújtanak az agrárkamara Gazdálkodói Információs
Szolgálatának tanácsadói a megyénkben 13 területi irodában. , Falugazdászok, a könyvelést végzők.
A regisztrációhoz feltétlenül szükséges:
* MVH regisztrációs szám
* Őstermelői igazolvány száma, vállalkozuói igazolvány
száma, gazdasági társaság nyilvántartási száma
Az online regisztráció során a fő tevékenységet meg kell
jelölni, a későbbiek során az osztályokba sorolás alapjait ez
teremti meg.
III. A REGISZTRÁCIÓ HITELESÍTÉSE
A kitöltés végén ellenőriznie és véglegesítenie kell a bevitt adatait. FIGYELEM: a „Véglegesítés” gomb megnyomása után már nincs lehetősége a további módosításra, a
rendszer elkészíti és a képernyőn megjeleníti az Ön egyedi kamarai nyilvántartási számát és a regisztrált adatok visszaigazolását.
Nagyon fontos: regisztrációja hitelesítéséhez
feltétlenül le kell töltenie és ki kell nyomtatnia
ezt a visszaigazolást, majd saját kezű aláírásával ellátva postáznia kell egy példányt a rajta
megjelölt címre (legkésőbb 2012. szeptember 30-ig).
Kérdéseivel a regisztrációs ügyfélszolgálathoz a 80/911078-as zöld telefonszámon: hétfő-csütörtök 8:00-16:30,
pénteken 8:00-14:30 óra között forduljon, vagy írásban a
regisztracio@agrarkamara.hu e-mail címen.
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Új Széchenyi Terv –FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS – alprogram/2012
Pályázat kódszáma: ÚSZT-FŰTÉSKOR/2012
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII.04)
NFM rendelet 28. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:
A támogatás célja:
A meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxidkibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló
többcélú korszerű hőellátó rendszerek) beszerzése és telepítése.
A támogató megnevezése: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
A pályázat jellege: a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása vissza nem térítendő, utófinanszírozású támogatás.
A pályázat forrása: a pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 864,4 millió forint.
Pályázók köre:
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
Azon természetes személyek, akik a pályázattal érintett lakott lakóingatlan tulajdonosai. Jelen pályázattal érintett lakóingatlan lehet: láncház, sorház, ikerház családi ház, valamint társasház maximum 4 lakásig, az építési technológiától függetlenül.
Az egyes lakóegységek külön is benyújthatnak pályázatot, amennyiben önálló (lakásfűtő, hűtő, használati melegvíz-termelő) gépészeti egységgel rendelkeznek.
Építési év korlát: A pályázatban az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelethez igazítva a 2006. december 31-ig kiadott jogerős használatba vételi engedéllyel rendelkező lakóépületek vehetnek részt.
Támogatható tevékenységek köre: mindazon munkálatok támogathatóak, amelyek fűtéskorszerűsítés keretében energiamegtakarítást eredményeznek, energetikai számítással és energetikai
tanúsítvány elkészítésével alátámasztva.
- Fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs gázkazán beépítéssel vagy,
- fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor,
- hőszivattyú, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazán) kiépítésével, mely kiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel.
Támogathatók továbbá a járulékos munkálatok, mint kéményátépítés, az energetikai tanúsítás elkészítésének,
valamint a tervezési és az engedélyeztetési és a szükséges szakhatósági költségek.
Az energetikai szakértői – tervezői – szakhatósági-díj mértéke: a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség maximum 8 %-a lehet.
Támogatható továbbá a kivitelezési munkálatok munkadíja, mely a támogatás szempontjából elismerhető kivitelezési költség 30 %-ánál nem lehet több.
A pályázattal elnyerhető támogatás: a támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az
elért energiamegtakarítás függvényében eltérő mértékű lehet.
A.) Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével: 40 %-os támogatási intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarítással, azzal a kitétellel,
hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 850 000 forint lehet.
B.) Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés kötelező alkalmazásával, amely kiegészülhet kondenzációs gázkazán telepítéssel: 40 %-os a támogatási intenzitás:
legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezéssel, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet.
Pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények: a pályázat benyújtása kizárólag magyar nyelven,
elektronikus úton történhet.
Pályázati díj: A pályázókat pályázati díj nem terheli.
Benyújtás időpontja, határideje: pályázatot 2012. augusztus 27-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani.
A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok elbírálása szakaszos
rendszerben történik. A pályázatok a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
A pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: a Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és mellékletei a www.kormany.hu hivatalos kormányzati internetes honlapról, valamint az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő
szerv internetes honlapjáról www.emi.hu/futeskorszerusites érhető el.
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„…TE PEDIG MENJ A POKOLBA!”
Mi, emberek, szívesen elküldenénk a
pokolba azt, akire haragszunk. Vajon Isten juttat-e valakit is a pokolba?
Egyszer írtam arról, hogy ki az a pap.
Fontosnak tartottam, mert már nagyon
sok hamis pap elképzeléssel találkoztam. De ugyanígy sok vallási elképzelést
helyre kellene igazítani. Nagyon sok embernek torz az istenképe, s azok alapján
nem csodálom, hogy nem hisznek benne. Én sem hinnék. Az evangéliumban
elénk állított szeretet sokszor még csak
köszönő viszonyban sincs azzal, amit az
emberek szeretetnek mondanak.
A sok téves fogalom és vélekedés közül most csak a poklot (kárhozat) szeretném tisztázni. Nagyon fontosnak tartom, mert sok megkeresztelt egy naiv
középkori elképzelés (tűzben égés), és
egy szadista, kínzókamrát üzemeltető, büntető istenség feltételezése alapján veti el a poklot, a túlvilág létét és ezzel együtt az egész vallást. Még ennél is
óvodásabb dolog az, amikor vicclapokban kondérral és vasvillás-patás ördögökkel rajzolják le a poklot. Noha Jézus
használ ilyen kifejezéseket - korának
vallási képeit -, hogy a „Gyehenna tüze,
tüzük ki ne alszik, férgük el nem pusztul,
lesz ott sírás és fogak csikorgatása”, de
ezeket a képeket nyilván nem kell szó
szerint venni; ezeket akkor alkalmazza Jézus, amikor a fizikai fájdalommal
akarja kifejezni azt a kínt, amikor valaki
végérvényesen, s immár helyrehozhatatlanul elhibázta életét. Mai szavakkal
az elkárhozás okát ilyen szinonimákkal,
rokon értelmű kifejezésekkel jelölhetnénk: rossz lóra tett, kár volt megszületnie, elszúrta életét örökre, feneketlen
tóba fulladt.
Jézustól megkérdezte egy kíváncsiskodó, hogy mennyien jutnak a Mennyországba (Lk. 13.24.). De ő nem mondta meg. Helyette arra biztatott minket,
hogy a legfőbb gondunk, igyekezetünk
a Mennybe való eljutás legyen. Egy Nikodémus nevű írástudónak pedig megmondta, hogy a benne hívőknek egy
pillanatig sem kell attól félniük, hogy elvesznek a kárhozatban, mert ő mindnyájuknak örök boldogságot akar adni (Jn.3.16.). Pál apostol ezt még meg is
erősíti levelében, amikor ezt írja: ”Isten
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére”(1 Tim. 2.4.).
Ha Jézustól megkérdezték volna,
hogy hányan kárhoznak el, valószínűleg arra sem adott volna választ Viszont
mi az eddigiekből is, és Isten végtelen

irgalmából arra gondolhatunk, hogy nagyon kevesen, és ahhoz is megátalkodott gonosznak, a rosszban megkövesedettnek, végtelen önzőnek kell lenni,
és olyannak, aki lábbal tipor mindent,
ami szeretet.
Emlékszem, mennyire féltem fiatal
papi éveimben az elkárhozástól. El tudtam képzelni azt a butaságot, hogy ha
valaki hanyagságból vagy szándékosan
elmulaszt egyetlen szentmisét, azért
már elkárhozik, örökre a pokolban szenved, ha meghal. Amikor magam is – az
egyházi törvények értelmében – „halálos bűnt” követtem el, és aznap nem
tudtam meggyónni, remegve hajtottam
fejemet álomra, és könyörögtem Istennek, hogy éjjel nehogy világvégét csapjon, mert akkor nincs mese, elkárhozok.
Akkor még nem eszméltem rá, hogy ezzel a bugyutaságommal nevetségessé
teszem az egész hitünket.
És ezzel elérkeztem oda, hogy részletesebben elmondjam, miért írtam ezt
a cikket a pokolról (erről a félreértett
büntetésről), és miért tartom életbevágóan fontosnak ezt a témát. Szörnyű
rossz tapasztalataim miatt, amelyek
gyökeresen ellenkeznek az Isten végtelen jóságával, rosszhírré degradálják
Jézus örömhírét, és szorongássá fokozzák le az evangélium boldogító reménységét. Több olyan igazán jóságos, má-

sokért sok áldozatot hozó kereszténnyel
találkoztam, akik haláluk előtt a betegágyon alaptalanul félnek, sőt rettegnek
az Ítélő (elítélő) Krisztustól, helyesebben a pokoltól. Az elmúlt hónapokban
sokszor meglátogattam egy halálos beteget. Szerintem minden oka megvan
rá, hogy a biztos Mennyországba jutást várhassa. Ennek ellenére, amikor
mondom neki, hogy a Mennyország vár
reá, ilyen kételkedő, rezignált mondatokat hallok tőle: „Ki tudja? Majd meglátjuk. Nem biztos az. Majd megtudjuk…”
És ez a félelem, ez a reménytelenség
nagy baj! Mert sokat hallotta a Tékozló fiú példabeszédét. Akkor hát mért
nem gyökerezett meg benne a lezüllött fia nyakába boruló édesapa istenképe, vagy az elveszett bárány és drachma példabeszédének végtelenül szerető
irgalmas Istene, Mennyei atyja? Kérdezem, micsoda dolog lenne részünkről,
ha mindezek ellenére Istent egy szadistának tartanánk? Ez már maga istenkáromlás, blaszfémia lenne!
Van-e mégis pokol? Hogyan, mit
szenved ott az elkárhozott ember?
Hisszük Jézus és egyházunk tanítását, hogy van pokol. Viszont reméljük,
hogy nagyon kevesen vannak benne.
Netán senki. Mindenesetre e világonmint többször tapasztaljuk – nincsen
igazság. De az milyen kétségbeejtő-

en szörnyű lenne, ha a jó egyszer valahol nem nyerné el jutalmát, a gonoszság meg büntetését. Így akkor egyazon
temető fogadna be igaz embert és gazembert. Katolikus tanításunkhoz híven
azt gondolom:
1. A nagy gazemberek – mondjuk
diktátorok, tömeggyilkosok – nagyon
„hosszú” tisztítóhelyi szenvedéssel bűnhődnek, de nagyon hosszú idő után az
mégiscsak véget ér.
2. A poklot csak úgy tudom elképzelni, mint ami nem intenzív, elviselhetetlenül súlyos szenvedés örökké tartó állapota, hanem az itt a földön is sokat látott
„földi pokol”. Ez lényegében azt jelenti, hogy ott is emberi élet van, csak teljes gyűlöletben. Senki sem szereti a másikat, csak gyűlöli. Kell-e ennél pokolibb
élet? Hisz Istent már soha nem láthatják,
mert ő maga a Szeretet, akinek hiányában nem lehetünk soha boldogok.
A lényeg az, – és ez a kis írás is ezt
célozta – hogy legyünk felszabadultabbak a félelemtől, legyünk vidámabbak,
hálásabbak és örvendezőbbek attól,
hogy földi küszködésünk után vár ránk a
gyönyörű Mennyország. Ezért hát ne féljünk a pokoltól! Szinte 100 %-osan biztos, hogy a Jóisten halálunk után egyikünknek sem fogja mondani: „Te pedig
menj a pokolba!”
Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalataiból…
Nyári számvetés

Messze száll a fecske, messze száll a nyár,
Felhő jár az égen, ősz van újra már.
Visszajöttünk hozzád kedves iskolánk
Vár a dal a játék, vár a munka ránk!
Szinte minden osztályommal megtanítottam ezt a dalt szeptemberben az
első énekórán. Akkoriban még énekszóval kezdtük a tanítási napot, próbáltunk jókedvre hangolni magunkat.
Szerintem ez is biztos csak nekem tűnik szépnek…
De nem is erről szeretnék szólni!
Azon gondolkodom vajon kinek milyen
nyara volt az idén?
Csak heverésztél semmittevés közepette vagy tartalmasan telt el a két és
fél hónap? Mit tanultál meg anyukádtól, apukádtól vagy a nagyszüleidtől,
ami örökre a tiéd marad? Kirándultál a
természetben, ahol új csodákat fedeztél
fel? Vettél a kezedbe szépirodalmi alko-

tást? Esetleg elmentetek a Múzeumok
éjszakáján a családdal közösen múzeumba? A számítógéped, az internet segítségével gyakoroltad, fejlesztetted a
nyelvtudásodat vagy csak egykedvűen
lagymatagon a Facebook oldalán időztél? Dolgozgattál-e a kertben, esetleg
vittél vizet a tyúkoknak, kacsáknak?
Láttad hogyan kell télire befőttet, savanyúságot tartósítani vagy segítettél
is ebben a munkában anyukádnak? Tanultál hímezni vagy horgolni? Rajzoltál,
festettél valami szépet, ami megtetszett, hogy később is felidézhesd magadban? Készítettél fotókat a családi
kirándulások, események alkalmával
vagy napfelkeltét, naplementét, szivárványt, holtöltét lefotóztad? Az olvasónaplóval elkészültél? Egyáltalán elolvastad a kötelező olvasmányt?
Bevallom én is szeretek internetezni. Foltvarrás, oktatás-neveléssel kapcsolatos téma érdekel általában. Még

a Facebook is hasznos lehet, ha az ember értelmes dolgokra használja. Böjte
Csaba Testvér neve azt hiszem ismerős
több családnál is.
Az alapítványa lapja a következő: http://www.facebook.com/pages/
Magnificatro-Böjte-Csaba-OFM-Dévai-Szent-Ferenc-Alapítvány-honlapja.
Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, ahogyan Ő gondoskodik a
46 házában élő árva, elhagyott gyerekekről. Az is példaértékű, miként nevelik a munkára a nevelők a vakáció
ideje alatt a rájuk bízott vagy befogadott gyerekeket. Nem unatkoznak, első a kötelesség és csak azután következik a játék.
Szeretettel javaslom, jelöljétek be ismerősnek és vegyetek példát róluk!
Minden diáknak, szülőnek, pedagógusnak kívánom, hogy lelkileg-testileg
kipihenve kezdhesse az új tanévet!
Horváth Zoltánné
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Iskolai hírek

-2012. szeptember 3-án ünnepélyes tanévnyitóval megkezdődött a
2012/13-as tanév. A gyerekek vidám
versekkel búcsúztak a vakációtól és köszöntötték az új tanévet. Ebben a tanévben 231 tanulója van iskolánknak. Az
elsősöket a nyolcadik osztályosok kézen fogva vezették át az óvodából. A

gyerekek és a pedagógusok szeretettel
fogadták a legkisebbeket.
- A pedagógusok a tanév előkészítő
munkát már hetekkel előbb elkezdték,
órarendet készítettek, a tantermek dekorációja elkészült.
- Ebben a tanévben is sok feladat
vár a nevelőkre, hiszen az új közneve-

lési törvény, nemzeti alaptanterv, kerettantervek alapján át kell dolgozni az
intézmény alapdokumentumait.
- Az IPR csoport tagjai önismeret
és konfliktuskezelés tréningen vettek

részt Csikós Judit vezetésével. A játékos
szituációk tették érdekessé, izgalmassá
és tanulságossá ezt a délutánt.
Az iskola vezetősége

Határtalanul!

Iskolánk értesítést kapott arról, hogy Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázati felhívásra benyújtott Délvidéki portya Kelebiáról című pályázatunk
436 800 Ft összegben támogatást nyert.
Örömünkre szolgál, hogy a pályázat segítségével élményekben és ismeretekben
gazdag programot tudunk megvalósítani tanítványainkkal. A három napos kirándulás során a következő helyszínekre látogathatnak el hetedikeseink: Kelebija- Fiáker múzeum; szabadkai városnézés: Reichl palota, Korzó, szecessziós városháza
megtekintése; Bajmokon az áldozatok emlékhelyének felkeresése; Kishegyes- közös program a helyi diákokkal; Tarcal-hegység- Nemzeti Park felkeresése ; Karlóca- Békehozó Miasszonyunk kápolna megtekintése, séta a péterváradi erődnél; Újvidék, Bácstopolya, Zenta, Csantavér nevezetességeinek megismerése; Palicsi tó
és állatkert felkeresése.
A kirándulást megelőző felkészülés során a tanulók a helyszínekhez kötődő irodalmi, történelmi, földrajzi ismereteiket rendszerezik.
A megvalósítás 2013. június 30-ig kell, hogy megtörténjen.
A program zárásaképpen élménybeszámolókat tartanak a programban részt
vevők.
Szádeczki Dezsőné ig.

India világa

Balázs Hajnalka, a kelebiai Farkas
László Általános Iskola igazgatóhelyettese, művésztanára
egy pályázatnak köszönhetően 2012.
október 9-től 26-ig Indiában, Nasikban, az Art Indulge művésztáborban alkothatott. Magyarországot 11 művész
képviselte ebben a programban. A tábor Kovács Tibornak, a Delhi Magyar
Tájékoztatási és Kulturális Központ vezetőjének és Seema Moghe alapítványának köszönhetően valósult meg.
A táborlakókat 10 napon keresztül
a Sula Vineyard pincészet látta vendégül. Ez alatt az idő alatt Nasikban egy

zarándokhelyet kerestek fel, sziklatemplomokat látogattak, ismerkedtek
a helybéli emberek, gyerekek mindennapjaival. A táborban olajfestmények,
szobrok születtek, amelyek már ezt az
élményt jelenítették meg.
A művésztelepi munka után 5 nap
kirándulás következett, az alkotók jártak Aurangabadban, Ellorában, Ajantában végül Mumbai-ben.
A tábort kiállítás zárta Mumbai legfrekventáltabb helyén az NCPA Központban.
Ennek a kirándulásnak az élményeit
dolgozta fel Hajnalka legújabb olajfest-

ményein. Ebből nyílt India világa címmel kiállítás a IX. Kelebiai Kárpát Fesz-

tivál keretében az Agrárkereskedelmi
Központban.
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SZABAD A VÉLEMÉNY?
Montecassiano, olasz testvértelepülésünk képviselői Kelebián jártak
augusztus végén. Látogatásukra a
Levente Sport Egyesület kezdeményezése nyomán került sor. 2011
októberében Olaszországba utazva,
személyesen hívtuk meg gyerekfocistáikat Kelebiára. Sportkapcsolataink 20 éves jubileumának megünneplését terveztük. Két évtizeddel
ezelőtt, (1990-ben) az akkori sportvezetés indította el az olaszokkal
történő együttműködést.
Időközben tucatnyi talján csapat ellen léptek pályára különböző
korosztályú kelebiai fiatalok. 1994ben testvérvárosi kapcsolat jött létre Montecassiano és Kelebia között.
A sport tehát település-jelentőségű
előrelépést indukált közéleti színtéren is.
Eredetileg 2011 nyarára terveztük a 20. éves olasz sportjubileum
megünneplését, hiszen 1991 Húsvétján volt az első olaszországi utazásunk, amikor mérkőzéseket játszottunk Fioranóban.
Kéréssel fordultunk az önkormányzathoz, azt kértük, hogy a számukra elérhető pályázati rendszeren keresztül segítsék a jubileumi
sporttalálkozó létrejöttét. A Levente SE kérését egy máig érthetetlen
döntéssel - 2011 évre vonatkozóan
- elutasította a testület, a találkozó ezért maradt el eredeti időpontjában. Az Európai Unió által finanszírozott támogatási programra egy
évvel később mégiscsak igényt
nyújtott be az önkormányzat, amit
megnyert.
Az idei találkozó tehát a Levente
SE szünet nélküli ösztönzésére, a helyi költségvetés megterhelése nélkül
zajlott le.
Montecassiano viszont nem hozta magával a fiatal gyerekfocistákat,
így a sportjubileum 20. éves évfordulójára szervezett III. Szent István
Serleg küzdelmei nélkülük zajlottak
le. A Levente egyesület emlékplaketteket, emléklapokat készítetett
olasz vendégeink számára, az átélt 20 évre emlékezve. A névre szóló elismeréseket megkapta Montecassiano két korábbi polgármestere
és a sporttalálkozók szervezésében
olasz oldalon oroszlánrészt vállaló segítők. A montecassianói sportegyesületnek szánt díszes serleget
viszont csak megmutattuk vendé-

geinknek, hiszen a jubileum megünneplését sportegyesületük távolmaradása meghiúsította.
Kérdésként merülhet fel, miért
nem valósult meg az eredeti kezdeményezés, a sportkapcsolat két
évtizeddel korábbi felvételéről való megemlékezés? Ennek magyarázata egyszerű. Olasz barátaink a
szervezés során csődöt mondtak.
A nyaraló ifjú focistákat nem tudták összeszedni, mert mire - késve hozzákezdtek szervezkedni, a családi programok már ezerrel pörögtek
és tengeren voltak a fiúk. Mondhatnánk, hogy amolyan olaszos volt a
szervezés. Sajnálkozásuk közepette
2013 június végére meghívták a Levente SE-t Montecassianóba, hogy
a jubileumi találkozó méltó körülmények közepette megvalósulhasson. A meghívást elfogadtuk, ennek
részleteiről az ősz folyamán egyeztetünk olasz partnereinkkel és a kelebiai szülőkkel.
A találkozó tehát - a sportprogramot kivéve - létrejött, sikeres is
volt. Néhány megjegyzés mégis ide
kívánkozik ezzel kapcsolatban. A fogadó estre meghívást kaptunk néhányan, akik a kapcsolatok felvételében és későbbi ápolásában szerepet
vállaltunk.
A vacsora előtti polgármesteri beszédből viszont hiányzott több
lényeges elem, ami meglehetősen
súlytalanná tette azt. Szó nem esett
a testvértelepülési viszonyt évekkel
megelőző sporttalálkozókról és arról
a tényről, hogy akkor is és ezúttal is,
a sport által kezdeményezett program valósult és valósul meg. Kelebia önkormányzatától az idei találkozó egyáltalán létre sem jött volna.
Nagyfokú tapintatlanság volt az időközben elhunyt dr. Farkas János és
Gianni Mateucci szerepéről való
megfeledkezés, a róluk való megemlékezés elmulasztása.
A jelenleg fennálló testvértelepülési viszony elhanyagolt állapotban
van. Az ezredforduló utáni önkormányzatok az együttműködés terén
- sajnos - nem érték el azt a minimális színvonalat, amellyel az olasz
kapcsolat Kelebia egészére nézve is haszonnal járhatott volna. Viszont a mindenkori kelebiai sport
nem feledkezhet meg az olasz fiatalok 1992-ben megnyilvánuló gesztusáról. Az akkori búcsúesten általunk

elmondottakra, - miszerint szegény
amatőr egyesületként is szeretnénk
fenntartani nemzetözi kapcsolatainkat - saját zsebpénzüket összeadva,
letették elénk az asztalra. Sportcímerünket ebből a pénzből terveztettük meg, hálánk jeléül feltüntetve
rajta a magyaron kívül az olasz nemzeti motívumokat is.
A kapcsolatok alapítói nélkül(!)
tervezett búcsúesten mindezeket elmondtuk. Váratlanul jelentünk meg.
Kénytelenek voltunk hívatlanul odamenni, mert a tisztesség legelemibb
szabályait semmibe véve, az egykori
kezdeményezőket és velünk együtt
mindazokat a kelebiai fiatalokat,
akik anno részvételükkel egykor lehetővé tették az együttműködés létrejöttét, szerették volna kiiktatni
a mostani találkozó lezárásából. A
helyzet még ennél is szomorúbb.
A helyi újságból cenzúrázással,
próbálják lehetetlenné tenni a vélemények felszínre kerülését. Mindehhez asszisztál Kelebia képviselő-testülete (erről bővebben lentiekben).
Mikor a búcsúvacsora előtt megjelentünk a Levente SE ajándékaival,
néhányan - akik rendezőnek képzelik magukat - úgy tekintettek ránk,
mintha Marslakókat látnának. A feszültség tapintható volt.
Elképzelni sem tudták/tudják, mit

jelentenek két évtized felejthetetlen
sporttalálkozói és az a jövő évre szóló montecassianói meghívó, amellyel
„zsebünkben” érkeztünk oda, elköszönni.
A Kelebiai Hírmondó 2011. januári számában - másfél évvel ezelőtt
- egy írást szerettünk volna megjelentetni.
Az önkormányzat által szerintünk
elkövetett hibákról fejtettünk ki egy
véleményt, elsősorban a helyi sport
szemszögéből tekintettük át az elmúlt évek fejleményeit. A cikket
nem engedték nyomdába, magyarán
kicenzúrázták a Hírmondóból. Tiltakozásul azóta nem küldtünk anyagot
az újság számára, egyúttal jeleztük a
polgármester-főszerkesztő törvénysértő eljárását valamennyi képviselő
számára, mellékelve a szóban forgó
cikket. Válasz egyetlen képviselőtől sem érkezett! Levegőnek néztek
bennünket, a magyarországi sajtó,
szólás és véleményszabadságot is
semmibe véve!
Fenti cikket a Kelebiai Hírmondó
2012. szeptemberi számában szeretnénk megjelentetni. Ismételt letiltás esetén az interneten leszünk
kénytelenek közzétenni a benne
foglaltakat.
Kelebia, 2012. 09. 03.
Kovács Marcell

A Kelebiai Víziközmű-társulat
tájékoztatója…
Tisztelt társulati tagok, az elmúlt napokban-hetekben sokan tették fel a kérdést,
hogy tényleg elfogyott a pénz és azért áll le a csatornaépítés. Szeretném megnyugtatni a társulati tagokat, hogy a Víziközmű-társulathoz befizetett érdekeltségi hozzájárulás, havi rendszerességgel a Fundamenta lakáskassza számlájára kerül átutalásra, úgy ahogy a törvény előírja. A Víziközmű-társulat számlájára befolyt egyéb
befizetésekből, a kivitelező által benyújtott számlák önerejének kifizetésére, augusztus végén 20.000.000.-Ft-ot átutaltunk az erre a célra nyitott számlára.
Sajnos az augusztus 31-i zárást követően egyenlegünk szerint 90.000.000.-Ftot kellett volna már beszednünk, de ezzel szemben csak 82.000.000.-Ft. folyt be.
A hiányzó 8.000.000.-Ft. hátralékot, 181 társulati tag halmozta fel, a három hónapnál nagyobb befizetés elmaradásával. Ezen társulati tagok felé a letiltás és a
végrehajtás az önkormányzat részéről folyamatban van.
Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik eddig nem rendezték a tulajdonviszonnyal kapcsolatos módosításokat, sürgősen keressék ügyfélszolgálatunkat.
Amennyiben kérdése van, keressen bennünket.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 08.00-10.00
Szerda: 13.00-15.00				
Telefon: 77/454-201
Varga Sándor IB. elnöke
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Augusztus végéhez érve, teljesítem kötelességemet és röviden értékelem az elmúlt hónapban történt -az Egyesületünket is érintő- eseményeket, majd vázolom
az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
AUGUSZTUS
-9-én mórahalmi fürdőzésen vett részt 18 fős csapatunk. Ez alkalommal is
nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló közel öt órás lehetőséget.
-15-én egy érdekes áru bemutatóval egybekötött egészségügyi
előadáson vettünk részt a Nyugdíjas
Házban. A megjelent 35 résztvevő figyelmesen hallgatta az előadást és többen is
vásároltak a bemutatott termékek valamelyikéből. /A mellékelt fotó az árúbemutató során készült/.
-19-én került sor egy olyan községi
ünnepségre, ami tulajdonképpen az augusztus 20-i program előre hozott változata volt, de a kellő előzetes információ hiánya miatt- viszonylag kisszámú közönség részvételével.
-22-25 között Kelebia vendége volt Montecassiáno olasz testvér település 46 fős és a Horvátországban lévő Kórógy község küldöttsége. A látogatás során
több kulturális, sport és egyéb program részesei lehettek a vendégek és a vendéglátók. A programok lebonyolításában Egyesületünk tagjai is tevékenyen közreműködtek.
A program megvalósítására
uniós pályázaton nyert pénz felhasználásával kerülhetett sor.
-25-én 17.00 órától Klubdélutánt tartottunk frissen sült vacsorával egybekötve. A nagy hőségben fokozta a hangulatot és a
kellemes érzést, hogy a rendezvény megtartására az Önkormány-

zattól kölcsön kapott és az udvaron felállított sátorban kerülhetett sor! Megállapíthatjuk, hogy a megjelent több mint 40 fő kellemesen érezte magát, jól szórakozott
a csaknem éjfélig tartó összejövetelen. Külön köszönet a rendezvény lebonyolításában /sátorverés, sátorbontás, főzés, felszolgálás, stb./ résztvevő tagtársainknak.
/A mellékelt fénykép a klubdélután résztvevőit mutatja vacsora közben/.
SZEPTEMBER
Betervezett programjaink: 13-án fürdőzés Mórahalmon, 28-án kirándulás
Pécs-Villány úti céllal /indulás a Nyugdíjas Háztól 06.00 órakor/, 29-én 18.00
órától Klubest a Nyugdíjas Házban.
Itt jegyzem meg, hogy 15-én, Kalocsán lesz, az un. „Paprikás ételek főzőversenye”, melyre a mi tagtársunk Horváth Gyuláné Drótos Kati is meghívást kapott
/Kati volt a július 22-i kelebiai főzőverseny győztese/. Drukkoljunk neki!
OKTÓBER
-5-én kerül sor a hagyományos Községi idősnapi ünnepségre. A rendezvényről bővebbet a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-11-e a havi mórahalmi fürdős nap az Egyesületünk tagjai számára, indulás
a MÁV állomástól a 10.16-os autóbusszal.
-27-én 17.00 órától lesz a hagyományőrző, gazdag kulturális programmal fűszerezett Szüreti rendezvény az Agrárcentrumban finom vacsorával, tortával és
tombolával. A rendezvényre meghívjuk az ómoravicai, bajsai, bácskatopolyai, öttömösi, és ásotthalmi testvér szervezetek képviselőit is, Vacsora előtt kultúrműsor
keretében fellépnek a résztvevő szervezetek dalos, táncos és színjátszó csoportjai. A részvételi díj 1500.- Ft/fő Jelentkezni a részvételi díj befizetésével a vezetőség tagjainál lehet október 20-ig.
Figyelem! A Szegedi Szabadtéri Színház 2013. évi programját szeptember 25től olvashatjuk az interneten. A jegyek árusítását október közepén kezdik meg. Aki
szeretne részt venni a színház valamelyik előadásán, mielőbb jelezze nekem ez irányú szándékát.
Íme a kínálat, melyre tisztelettel meghívjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi
fürdőzésekre várjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.

Előzzük meg a bajt !
A bűncselekmények többsége megelőzhető!

A Kelebiai Polgárőr Egyesület 2011. évi

A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak. Minden
esetben használják a biztonsági láncot, ugyanis akkor tett meg mindent védelme
érdekében, ha a biztonsági láncot is beakasztotta!
Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy nincsenek-e számok,
jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragasztva.
Ezeket azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei megfigyelését szolgálják!
Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg -pl.: az optikai kitekintő igénybevételével- az Önhöz érkező személy kilétéről!
Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket
lakásába. A „hivatalos személyektől” is kérje el igazolványukat.
Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő,
villany-óraszekrény stb.)!
Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget ad pontos lakcímével, autórendszámával a betörőknek!
Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozáskor ne legyen idegen a lakásajtó közelében!
HA VALAKI KÖVETELŐZŐ, FENYEGETŐ HANGNEMBEN BESZÉL ÖNNEL, AKKOR
SE EGYEZZEN BELE OLYAN DOLOGBA, AMIT NEM AKAR, VAGY SEJTI, HOGY KÁRA SZÁRMAZIK BELŐLE.
-polgárőrség-

Sutka István egy. titkár

egyszerűsített közhasznú beszámolója

Varga Sándor PE elnöke
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2012

szept.

orvos neve

ügyelet helyszíne			

10

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10		

11

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

12

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

13

csütörtök Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b		

14

péntek

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95			

15

szombat Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95			

16

vasárnap Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95			

17

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10		

18

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

19

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

20

csütörtök Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

21

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

22

szombat Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

23

vasárnap Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

24

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10		

25

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

26

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

27

csütörtök Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b		

28

péntek

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

29

szombat Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

30

vasárnap Rigler László dr

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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Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
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Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
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Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
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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.

