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Együtt ünnepeltünk

A szakadó hó ellenére sokan eljöttek megünnepelni a március 15-én megrendezésre került megemlékezést.
A Farkas László Általános Iskola tanulói felelevenítették az 1948-as forradalom
és szabadságharc történéseit. Ez után következett az óvodások fellépése. A nagycsoportos gyermekek a lehető legnagyobb beleéléssel adták elő ünnepi műsorukat,
mellyel elnyerték a közönség tetszését.
Maczkó József polgármester úr beszéde után Kiri Erika énekelt, őt követte a Kelebiai Daloskör ünnepi dalcsokra melynél közreműködött Farkas Petra, Tóth Gréta,

és Tóth Nikoletta. Zárásként a Tavaszi Hérics Táncegyüttes adott elő egy szatmári táncot. A megemlékezés után a helyi intézmények és civil szervezetek képviselői átvonultak a kopjafához. Itt Balogh-Szabó Bence szavalt el egy verset, majd sor
került a koszorúzásra.
A zord idő dacára egy szívmelengető hangulatú megemlékezés kerekedett ki.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a szülőknek, akik a rossz idő ellenére is behozták gyermekeiket, hogy ezzel hozzájárultak az ünnepségünk sikeréhez.
-szervezők-

. oldal
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató a konténeres ivóvíztisztító berendezés telepítéséről
A konténeres ivóvíztisztító berendezés telepítése megtörtént 2013. 03.08. napján.
Jelenleg az engedélyeztetési eljárás van folyamatban. Várhatóan 2013. május
1. napjától megszűnik a lajtos kocsiból történő ivóvíz ellátás, ezt követően a Vízmű területén (Kelebia Váci Mihály u 2 sz. alatt) letelepített konténeres ivóvíztisztító berendezés segítségével biztosítja az Önkormányzat az egészséges ivóvizet.

1. Konténeres ivóvíztisztító berendezés telepítés költségei
A betelepítési költségek két részre bonthatók. Az Önkormányzat a telepítés előkészítése során- az előzetes írásos tájékoztatónak megfelelően- három műszaki
paramétert kell, hogy előkészítsen:
* A berendezéshez szükséges DN 40 átmérőjű ivóvíz csatlakozás a berendezéstől számított 15 méteren belül, melynek üzemi nyomása minimum három bar.
* A berendezés üzemelése folyamán keletkező technológiai víz fogadására alkalmas közcsatorna összefolyó, akna vagy vízelvezető árok melyben a napi vízelvezetés biztosított a berendezéstől számított 15 méteren belül.
* A berendezés üzemeltetéséhez szükséges elektromos csatlakozási lehetőség a berendezéstől számított 20 méteren belül. A szükséges villamos energia: háromszor 25 A.
Ezen előkészítések költségeit az érintett Önkormányzat viseli.
A telepítés további feladatainak összes költségét a telepítést végző cégek
viselik. Ezek az alábbiak:
* Konténeralapozási munkálatok
* Konténerszállítási és daruzási munkálatok
* Konténer bekötési és beüzemelési munkálatok
2. Konténeres ivóvíztisztító berendezés telepítés felelőssége
A berendezés telepítésének felelőssége teljes egészében a konténert telepítő
cégek felelősségi körébe tartozik.
3. Konténeres ivóvíztisztító berendezés üzemeltetési költségei, költségviselője
A konténer üzemeltetési költségeit A Kormány 1379/2012. (IX.20.) Korm. Határozata az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges intézkedésekről tárgyú határozat 2.3. pontja szerint „A Kormány egyetért azzal, hogy a 2.1.b) alpont szerinti átmeneti ivóvíz ellátáshoz szükséges berendezések üzemeltetésének önköltségi
áron számított kiadásait a víziközmű tulajdonosa viselje.”
A konténer üzemeltetési költsége 2000 fős település esetén:
600 liter/ óra fogyasztás mellett napi 12 órás üzemmel számolva az összes fogyasztás 7200/nap.
Ezen feltételek mellett:
* Arzén, vas, mangánmentesítő konténer költsége:46900 Ft./hó, azaz évente
560.000 Ft.

* Arzén, vas, mangán és ammóniamentesítő konténer költsége: 71.800Ft./hó,
azaz évente 876.000 Ft.
Ezek a számok alapvetően a konténer üzemeltetése során felhasznált víz és villany árából származnak. Maga a mentesítés (arzén, bór, fluor) költsége 1 m3 vízre vetítve 18-22
forint, ami a veszélyes hulladéknak számító szűrők elszállítását és mentesítését is magában foglalja, illetve a mentesítéshez felhasznált vegyszerek árát is.
Amennyiben a konténer helyett zacskós vízzel történik az egészséges ivóvíz biztosítása, abban az esetben a költségek alakulása a következő:
2000 fő x 3 liter x 9 Ft.= 54.000 Ft./nap, azaz évente 19.700.000 Ft.
4. Konténeres ivóvíztisztító berendezés üzemeltetési
felelőssége
A berendezés üzemeltetésééert a végső átadást követően az érintett Önkormányzat a felelős.
5. Konténeres ivóvíztisztító berendezés hatósági
engedélyeztetése
A berendezés hatósági engedélyeztetését a konténert telepítő cégek végzik azzal az Önkormányzatoknak további teendőjük nincs.
6. a konténeres víztisztítók (HM-szűrők) üzembe
helyezése és üzemeltetése
A településekre leszállított és közműcsatlakozásokkal ellátott vízkezelő konténerek üzembe helyezését a Hidrifilt Kft. Végzi.
Első lépésként munkatársunk érintésvédelmi és műszaki állapotfelmérést
tart, majd ezt követően kezdi meg az üzembe helyezéshez szükséges műveleteket, illetve amennyiben a helyi vízmű a nem hajtott végre „hypós” átmosást
a csatlakozó vízvezetékeken, akkor pótlólag azt is végrehajtja.
Az üzembe helyezési folyamat indításával egyidejűleg a területileg illetékes
ÁNTSZ-t tájékoztatja az eseményről.
Az üzembe helyezés főbb lépései:
1) A vízkezelő rendszer hidraulikus tesztelése, és ha szükséges az esetleges csepegés vagy más hiba megszüntetése.
2) Az erős áramú folyamatok ellenőrzése. (szivattyúk, adagolók, fűtés, stb.)
3) Az irányítástechnikai működés ellenőrzése.
4) A vegyszertároló edények feltöltése. (Hypó, vas-klorid, KMnO4)
5) A teljes rendszer csírátlanítása ás átmosatása.
6) A vízkezelés technológiai működési paramétereinek beállítása. (üzemi és öblítési térfogatáramok és vegyszeradagolások)
7) Víz minőség ellenőrzés és ÁNTSZ mintavételezések elindítása.
8) 3 db megfelelő eredményű minta esetén a szolgáltatás megkezdése.
9) A helyi kezelő személyzet betanítása és a konténer kezelésének és üzemeltetésének átadása.
Az üzembe helyezési folyamat végén átadásra kerül a kezelési utasítás és a főbb
egységek gépkönyvei.

Közérdekű információk

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Lukács Béla temető gondnok betegség miatti távolléte idejére helyettesítését Paska
István látja el, aki elérhető telefonon a 30/2431999 számon, vagy személyesen a Kelebia Ady E.u. 194.sz. alatt.
Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a
gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendeletét a következő képpen módosította:
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
420,-Ft/ellátási nap
Az idősek otthonában a bentlakásos térítési díj:
- napi összege:
- havi összege:

2.950,- Ft
88.500,- Ft

Polgármesteri Hivatal
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Az új tanyagondnok Falunapot ünnepeltek
bemutatkozik
Kishegyesen
Március 16-tól új tanyagondnok
teljesít szolgálatot Kelebián, Kocsos György személyében.
Megkértük mondjon egy pár szót
magáról:
1984-től 2001-ig hivatásos katona
voltam Szeged illetve Kiskunhalas helyőrségben. 2001-től 2007-ig mezőgazdaságban dolgoztam, ezután a DL Kft.
Kézbesítője voltam két évig. 2010-től
településőrként dolgoztam Kelebia Község Önkormányzatánál, ekkor kezdtem először ismerkedni a tanyagondnoki szolgálattal. Később lehetőségem
nyílt a tanyagondnokok helyettesítésére, így kitapasztalhattam ennek a szakmának a csínnyát-bínnyát.
2007-től tagja vagyok a Kelebiai
polgárőr Egyesületnek, 2012-től a titkára is.
Friebert Gábor falugondnok nyugdíjba vonulása kapcsán természetesen
én is megpályáztam az állást, és bíztam benne, hogy az itt eltöltött gyakor-

lati idő előnyömre fog válni a többi jelölttel szemben.
Köszönöm mindenkinek, aki kitüntetett bizalmával, és igyekszem a feladataimat úgy végezni, hogy ez a bizalom
megmaradjon velem szemben.
-Kocsis György-

Tisztelt Kelebiai Lakosok,
Támogatóink!

Március 23-án Kishegyes falunapi
rendezvénysorozatán járt Kelebia küldöttsége. A kultúra, hagyományőrzés és
a rekreáció jegyében zajlottak a kishegyesi programok. A négynapos rendezvénysorozattal a falu újratelepítésének
évfordulóját ünneplik, 244 éve annak,
hogy a kishegyesiek elődei Békésszentandrásról elindultak új hazát keresni.
Szombat délután az ünnepi műsorra érkezőket az Ady Endre Kísérleti általános Iskola diákjainak rajzkiállítása és
egy hegedűkoncert várta. Majd a művelődési házban folytatódtak a programok.

Az óvodások alkotásai kaptak helyet az
aulában „ahogy ők Kishegyest látják”, a
nagyteremben pedig a felújított színpad
avatása és a kitüntetések, „Kishegyes
tiszteletbeli polgára” címének átadása
következett. Zárásként a tízéves Szajkó
Népi Énekegyüttes CD bemutató koncertje szórakoztatta a résztvevőket.
Sok vendég és testvértelepülési delegáció tisztelte meg a helyiek „falunapját”, a Női Fórum szervezésében gazdag
állófogadással, színes vendéglátással,
sok–sok baráti beszélgetéssel zárult esténk.
Kovács Márta

Mi is készültünk a Húsvétra

Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív munkánkat adójuk
1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03
Köszönjük a boltokba kihelyezett perselyekben összegyűlt adományokat,
melynek összege 1930 Ft.
Hálásan köszönjük a Máris tanyáról érkezett 50 db puzzle játékot és ruhaadományt. Külön köszönet Erzsi mamának érte.
Továbbra is 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

Március 25-én, hétfőn önkéntes felnőttek segítségével tartottunk húsvéti kézműves foglalkozást a művelődési ház nagytermében. Most is sok gyermek jött el,
akik szabadon választhattak, melyik ajándékot szeretnék elkészíteni. Összesen
négy féle közül válogathattak, és ezeket több színben lehetett elkészíteni. Aki nagyon ügyes volt, az akár mind a négy fajta ajándékból vihetett haza.
Szeretnénk köszönetet mondani Fábiánné Erzsikének, Vankó Beátának, Kovácsné Timinek és Szűcs Anikónak, hogy segítettek nekünk, ennek a vidám délutánnak
a lebonyolításában!
-szervezők-

. oldal
2013. március 15-én az 184849-es forradalom és szabadságharc emlékére ünnepi műsort szerveztünk az iskolások
részére. Az előadást az ötödikesek szolgáltatták. A felkészítő pedagógusok: Nagy Sára Kata, Horváth László és Nagyné
Bényi Mária voltak.
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Iskolai hírek

Iskolánk képviseltette magát a községi rendezvényen is.
Iskolánkban 2013. március 18-án
került megrendezésre a Petőfi Sándor
Szavalóverseny iskolai fordulója, majd
március 20-án a területi szavalóverseny.
A megyei versenyen Horváth Otília 8. osztályos tanuló képviseli intézményünket. Felkészítő pedagógus:
Szádeczki Dezsőné
Az elért eredményekhez gratulálunk
tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak!
A 2013/14-es tanévre vonatkozóan beadásra került a Határtalanul! pályázat. Sikeres pályázat esetén 7. osztályos tanulóink erdélyi barangoláson
vehetnek részt. Erdély környezeti, természeti, történelmi és kulturális értékeit, kincseit ismerhetik meg.
A felső tagozatos rajz szakkörös tanulók Volford Ákos 8. osztályos tanuló tervei alapján több hónapnyi lelkes
munkával elkészítették a az Elvarázsolt

Egy tanító tapasztalataiból…
Ismét Böjte Csaba testvér gondolatait szeretném megosztani a
kedves Olvasóval. A sorozat többi részét is érdemes elolvasni. Itt
megtalálható: http://szeretet-osvenyen.blogspot.hu/
Hogyan lehet tisztelni egy olyan
apát, anyát, aki elhanyagolja, súlyosan
bántalmazza gyermekét?
„Régebben sokszor mondtam, hogy
Isten az anyai szívnél szebbet, tökéletesebbet nem teremtett.
Most inkább azt mondom, hogy a
gyermeki szívnél szebbet,jobbat nem
teremtett.
A gyermeki szív az isteni szívet legszebben és legtökéletesebben megjelenítő alkotás. Azt látom, hogy a bajban levő gyermekek hihetetlen erővel tudnak
ragaszkodni sérült, beteg szüleikhez.
Sajnos találkoztam olyan szülőkkel, akikhez mikor hazavittem a gyer-

mekeiket, közömbösen fogadták őket,
láttam olyan apai, anyai szívet, amiben
nem mutatkozott meg a szülői szeretet,
a gyermekek iránti ragaszkodás.
De olyan gyermekszívet nem láttam,
amelyikben ne lángolt, lobogott volna,
mikor vér szerinti apja, anyja megjelent.
Felejtenek mindent, mindent megbocsátanak, hajlandók mindent újrakezdeni, mindent félretenni, szeretik
töpörödött, bűnöktől megsebzett, meggyötört szüleiket.
Isten ilyen csodálatosnak teremtette
a gyermeki szívet.
Gyermekvédelmi munkám során ezt
rengetegszer tapasztaltam.
Ha egy gyermek ellen az apja vagy
az anyja bűnt követett el, természetesen sebzettség és fájdalom van a lelkében.
A gyermeket segíteni kell abban,
hogy megértse, a bűnös ember a go-

nosz lélek csapdájában vergődik. Olyan,
mint egy macska karmai között vergődő egérfióka.
A bűnös emberen, de az elhanyagolt
gyermeken sem segít, ha gyűlöli apját,
anyját.
A gyűlölet még inkább szétszakítja a sebet.
Fontos, hogy megértessük a gyerekkel, hogy nem ítélkezni kell, hanem az
elesett embert fel kell szabadítani bűnei alól, az alkohol vagy más szenvedély rabságából kiutat kell mutatnunk
nekik, hogy megtisztulva helyreálljon a
szeretetközösség a családban.
Tisztelnünk kell szüleinket, függetlenül attól, hogy mit kaptunk tőlük.
Ha valaki a szüleinek hátat fordít,
gyűlölet él benne, akkor a lelkiismerete vádolni fogja, feszültség lesz benne,
olyan teherrel fog élni, amely megnyomorítja az ő életét is.”
Horváth Zoltánné
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világ című nagyméretű pannót, amely
az iskolai folyosót díszíti.
Iskolánkban a tavaszi szünetet követően 5 héten keresztül drogprevenciós előadásokat, foglalkozásokat tart
Schád László pszichológus. A foglalkozásokra 7-8. osztályos tanulókat, középiskolás diákokat és szülőket várunk.
Kropokné K. Erzsébet vezetésével
újra túráztak tanulóink a környező erdőkben, és a természeti értékek mellett
történelmi relikviáknak számító bunkereket is felkerestek.
Az iskolában az iskolagyümölcs mellett iskolatejet is kapnak az alsó tagozatos tanulók.
Az iskola vezetősége

Kedves
Szülők!
A Gézengúz Óvoda
szeretettel várja
a gyermekeket,
ezért kérjük a szülőket,
hogy írassák be
gyermeküket
2013.
április 22-26.
között délelőtt
8-12-ig.
Hozzák még magukkal:
orvosi igazolás, anyakönyvi kivonat, lakcímkártya,
TAJ-szám.
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Szavalóversenyt
rendeztünk

Meghívottak
voltunk!

Az óvoda dolgozói közül többen
már nyugdíjasok hosszú évek ótajómagam is.

A Farkas László Általános Iskolában 2013. március 18-án került megrendezésre a Petőfi Sándor Szavalóverseny iskolai fordulója. A zsűrinek idén
sem volt könnyű dolga, hiszen a versenyzők mindegyike tudása legjavát
nyújtotta. Az alsó tagozaton, 1-2. évfolyamon Balogh Patrícia első, Simonyi
Fanni második, Vörös Vivien pedig harmadik helyezést ért el. A 3-4. évfolyamon Solti Edina és Mészáros Lili első, Molnár Fanni második, Simonyi Lóránt pedig harmadik helyezést ért el. A felső tagozatosok közül első helyezést értek el Horváth Otília és Kollár Valentina, második helyezést értek el
Ábrahám Réka és Farkas Erik, harmadik helyezettek pedig Kollár Karolina és
Bozsákovics Luca lettek. Iskolánkban került megrendezésre a területi szavalóverseny is, melyre Kelebia mellett Kisszállásról és Tompáról érkeztek iskolájuk legjobbjai 2013. március 20-án. Az alsó tagozaton első helyezést Márta Renáta (Kisszállás), második helyezést Mészáros Lili (Kelebia) és Horváth
Kristóf (Kisszállás), harmadik helyezést pedig Dobó Ildikó (Tompa) és Ledenyák Ádám (Tompa) értek el.

. oldal

Eddig nem sokat találkoztunk egymással, legfeljebb az utcán futottunk
össze.
Karácsony előtt az óvodások ünnepi
műsorára meghívást kaptunk az Agrárkereskedelmi Központba, ahol a gyerekek a közelgő Karácsony hangulatát
árasztó, szép műsorát nézhettük végig.

Meglepetésünkre a műsor befejeztével az óvoda újonnan választott vezetője köszöntötte az óvoda nyugdíjasait, és
kis ajándékkal kedveskedtek.
Másodszor nőnapra voltunk hivatalosak az óvodába, ahol verssel köszöntöttek bennünket a gyerekek. A finom
vacsora mellett jó hangulatú beszélgetéssel telt az este. Ezúton köszönjük az
óvoda vezetőjének és munkatársainak
a szíves fogadtatást, vendéglátást.
Az óvoda nyugdíjasai

INBA Beszerzési
és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Tel: 62/591-015, Fax: 62/591-016
Az INBA Zrt. keres női dolgozókat zöldség-gyümölcs válogatásra, csomagolásra,
valamint férfi dolgozókat kézi anyagmozgató és targoncás munkakörbe. (Előny a B
kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni:

A felső tagozatosok versenyében Horváth Otília (Kelebia) első, Kollár Valentina
(Kelebia) és Palásti Szonja (Tompa) második, Szabó-G. Liliána (Tompa) pedig harmadik helyezett lett. A továbbjutók a kiskunhalasi versenyen mérettethetik meg
magukat, amihez sok sikert kíván iskolánk minden tanára és diákja.
Nagy Sára Kata német-magyar szakos tanár

2013. március 1-től lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál
a 6783 Ásotthalom,
Petőfi u. 1. szám alatt.
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Kelebiai Hírmondó

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Még csak közeledik március vége, de nekünk már el kell készítenünk egy rövid összefoglalót az e havi tevékenységünkről. Az összegzést követően vázoljuk az előttünk álló két hónap Egyesületünket is érintő terveit, feladatait.
MÁRCIUS
-2-án egy nagyon szép és kellemes nyugdíjas bálon vett részt 21 fős csoportunk Öttömösön. Rajtunk kívül még jelen voltak a horgosi, rúzsai és ásotthalmi nyugdíjasok képviselői is. A gazdag kulturális program keretében színpadra lépett a mi tánccsoportunk is, majd
a nézőközönség tapsa kíséretében a színpadról levonuló táncosaink jól megtáncoltatták a
nézőközönség férfi tagjait, köztük a jelenlévő öttömösi polgármestert is. A mellékelt fotó
éppen ezt a jelenetet mutatja. A kulturális műsort követően finom vacsora és különféle italok következtek, majd folytatódott a tánc - számunkra a tombolasorsolásig. Tombolasorsolás után a vidékiek -köztük mi is- hazaindultunk.
-7-én mórahalmi fürdőzésen vett részt kis /12 fős/ csapatunk. Ez alkalommal is kellemes fürdőzésben és együttlétben volt részünk.
-15-én az igen kellemetlen időjárás /havazás viharos széllel/ miatt a betervezett
Ómoravica helyett Kelebián ünnepeltük a ’48-as forradalom évfordulóját. A rendezvény keretében fellépett a Daloskör is. A mellékelt fotó a kopjafa koszorúzásakor készült.
-22-én zajlott le az immár hagyományosnak számító Házi borverseny. A Nyugdíjas Házban 14 fő részvételével került sor a 11 fehér és
hét vörösbor elbírálására. Vörösbor kategóriában az első két helyezettnek járó serleget Ábrahám János vitte el kékfrankos illetve küvie boraival, a harmadik helyezett pedig Kiss Antal
lett kékfrankos borával. Fehérbor kategóriában
Horváth Zoltán szerezte meg az első helyezettnek járó serleget vegyes fehér borával, a második és harmadik helyen pedig Kovács Lénárd
végzett cserszegi fűszeres illetve kövidinka boraival. Szuper finom volt a Horváth Zoltánné Böbe
által főzött ponty halászlé a szintén általa frissen gyúrt házi tésztával. Vacsora után folytatódott a
finom borok kóstolgatása és a jó hangulatú baráti beszélgetés. Sajnálhatja minden bort kedvelő
Kelebiai társunk, aki kimaradt belőle!

„Tanyagondnokokkal a miNŐségértképzési és munkavállalási lehetőségek
édesanyáknak” elnevezésű, konzorciumi
együttműködésben megvalósult projekt,
mely Kelebia településen tart tanyasegítő képzést 20 kisgyermekes édesanyának. A képzésre járók gyerekei számára
a Sántha Márta Könyvtárban gyereksarkot alakítottak ki. A Tompáról átjáró és a Kelebiai anyukák itt helyezhetik
el gyermekeiket, míg a képzés tart. Napi
8 órában heti 5 napra gyermek felügyelőt biztosítanak a számukra a 6 hónapos
képzés idejére. Hogy betekintést nyerjek
a gyerekek minden napjaiba, együtt töltöttem velük egy napot. Franzer Hajnalkával beszélgettem, akit a gyerekek felügyeletével bíztak meg:
Azt már tudni lehet, hogy kiknek a
gyerekeivel töltöd napjaidat, csak azt
nem, hányan is vagytok valójában?
Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést,
meg kell említenem, hogy nagyon szép
kis játszósarkot sikerült kialakítani itt a
könyvtár egyik szobájában, amit Kuckó Mackó saroknak neveztünk el. Ide 5

-23-án volt az újonnan indított kulturális programnak az un. Filmklubnak az első foglalkozása. Sajnálatos, hogy csak a Rácz és a Horváth házaspár részvételével. Bízunk benne,
hogy a legközelebbi alkalomkor már nagyobb lesz az érdeklődés. A filmklubos programot
követően került sor a havi Klubestre, mely keretében a megjelentek házi sütemények és
üdítő italok fogyasztása mellett kedélyesen elbeszélgettek és hazaindulás előtt megnéztek
egy érdekes műsort a pályázati pénzből megvásárolt hatalmas képernyőjű TV-n.
ÁPRILIS
-11-én a Költészet Napja alkalmából
községi rendezvény lesz a Művelődési Házban, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-18-án fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.16-os autóbusszal.
-27-28-án a Tánc Világnapja alkalmából egy nagyon változatos és szép községi rendezvény tanúi lehetünk az Agrárcentrumban.
Részleteket erről a rendezvényről is a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
MÁJUS
-1-jén 10.00 órától Nyugdíjas majális ebéddel a Nyugdíjas Házban. Az ebédre befizetni (800.- Ft/adag) a vezetőség tagjainál lehet IV. hó 22-ig.
-16-án fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.16-os autóbusszal.
-16-20. között kerül sor a már ötödik alkalommal megszervezett Erdélyi kirándulásra a Csíksomlyói Bucsu apropóján. Jelentkezni Horváth Zoltán csoportvezetőnél lehet,
még van pár hely az 53 személyes buszon.
-25-én 18.00-kor lesz a havi Klubdélután a Nyugdíjas Házban. Ekkor kerül sor első
alkalommal a Kiss Jani által javasolt klubdélutánra történő főzésre. Ehhez kérünk a tagság
részéről javaslatokat! Mármint, hogy milyen finomságot főzzön a Jani.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Külön öröm, hogy a borverseny alkalmával sor került új tag belépésére is!
Továbbra is mindenkit nagy szeretettel várunk és látunk Egyesületünk tagjai sorában!
Horváth Zoltán Egy. elnök
Kelebia, 2013. 03. 24.
		
Sutka István Egy. titkár

Kuckó Mackó
kisgyermek jár, ebből 4 fiú, 1 lány:
* Sóti Hanna
* Fülöp Lázi
* Keresztes Tibike
* Szegedi Luká
* Balogh Richi
Mesélj kérlek a mindennapjaitokról,
hogyan telnek?
Ezekkel a gyerekekkel mostanra már
kis csapattá kovácsolódtunk, ezáltal teljesen kialakult a napirendünk. Reggel
mikor már mindenki megérkezik, leülünk az asztalhoz és együtt megreggelizünk. Elkészítem mindenkinek külön-külön a tányérkájára a falatkákat.
Kisebb-nagyobb noszogatás árán önállóan megreggelizik a kis csapat. Ezután szabad játék tevékenység folyik.
Tízóraira gyümölcsöt kapnak, mindenki kedvére eheti a különféle friss finomságot. De a nap folyamán néha előfordul, hogy meg jutalmazom őket egy kis
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nasival. Ezt követően jön a nap csúcspontja, a közös” foglalkozás”. Vannak
készség fejlesztő játékaink, szoktunk
rajzolni is, amivel a finom motorikát fejlesztjük. A gyerekek kedvence a játékos
torna. Hetente több alkalommal is szoktunk, nagyon élvezik. Ezen felül éneklünk, mondókázunk. Mire véget ér a közös foglalkozásunk, eljön az ebédidő. A
helyi menzáról hozzák az ebédet, aminek a kiszállításában a konyhás nénik
nagy segítséget nyújtottak. Amit ezúton nagyon köszönünk. Mindegyik gyerkőcömmel vívok egy kis csatát, mire sikerül meg ebédelnünk. De azért van, aki
elég önálló. A nagy evés után a kiságyakat megágyazzuk és jön az alvás. Van
olyan gyerekem, aki nem szokott elaludni. Ilyenkor neki szabad foglalkozás
van csendben, hogy a többiek tudjanak
pihenni. Ha már mindenki felkelt, közös
joghurtozást tartunk. Ez annyira szo-

kássá vált, hogy van, akinek még ki sem
nyílik a szeme, de már a joghurtot emlegeti. Ezután játékkal zárul a napunk,
míg nem jönnek az édesanyák.
Vannak érdeklődők?
Igen! Sokan kérdezősködtek, hogy
mi is ez valójában. Volt olyan anyuka,
akinek annyira megtetszett, hogy játékokat adományozott a gyerekeknek,
nagyon örültünk neki. Ezúton is szeretnénk meg köszönni ezt a kedves gesztust! Az idejáró gyerekek szülei is hoztak be néhány játékot, aminek nagy
hasznát vettük.
Mi lesz majd ezután?
Ez a program július 15-ig tart, ezután
sajnos szétválnak útjaink. Mostanra annyira az életem részévé váltak ezek a
kis lurkók, hogy még elképzelni sem tudom, milyen lesz nélkülük. Egy biztos,
nagyon fognak majd hiányozni!
Búcsúzóul nagyon sok szép, és vidám napokat kívánok nektek! Köszönöm a beszélgetést és a veletek töltött
csodás napot.
-Kovács Miklósné-
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Kelebiai Hírmondó

Magyar Költészet Napja

Április 11-e (József Attila születésnapja) 1964 óta a Magyar Költészet Napja. Idén számos irodalmi
évfordulót is ünneplünk, mi ezek
közül kettőt választottunk ezen alkalomból:

2013. június 22-én lenne 100 éves
Weöres Sándor, a bravúrosan verselő,
sajátos hangú, egyik legtermékenyebb
költőnk. Írt prózát, színműveket, mesejátékokat, oratóriumdrámát és egyfelvonásos drámai költeményt is. Műfordítóként
is kivételes teljesítményt nyújtott angol,
német, francia, orosz, ukrán, olasz, latin,
kínai szerzők műveinek tolmácsolásával.
1989. január 22-én, hetvenhat éves korában hunyt el.
Tíz éve halt meg Janikovszky Éva (született Kucses Éva) író, költő, szerkesztő,
Kossuth-díjas gyermek- és ifjúsági könyvek írója.Könyveinek témája a felnőttgyermek kapcsolat, sajátosan mindennapi élményeivel és konfliktusaival. Írt
filmforgatókönyvet, dolgozott hetilapoknak, folyóiratoknak, gyakran szerepelt
a televízióban, rádióban. Több könyvéből készült rajzfilm, több gyermekeknek
szóló tévéjátékát sugározták. Hangja, ábrázolásmódja, világa összetéveszthetet-

Gazda-sarok
Áprilisi teendők a kertben

Túl vagyunk a tavasz első hónapján, immár áprilist írunk. Az áprilisnak megvannak a maga szeszélyei, ennek ellenére a
kertész már nem tétlenkedik ezekben a
hetekben. A rapszodikus, változékony tél,
sok kárt okozott kertjeinkben, ám ha elvégeztük a metszést és a lemosásos permetezést, következhetnek a talajmunkák. Elkezdődik a vetés, az ültetés. Ez a hónap a
legfontosabb az egész éves előkészületek
szempontjából.
Ha a föld már száraz és meleg, megművelhetők a parlagon heverő ágyások.
Majdnem minden zöldségfélét ilyenkor kell
ágyásba ültetni. Az előhajtatott salátát, karalábét, a korai káposztaféléket, a karfiolt,
a brokkolit és a kelkáposztát mind kiültethetjük. El kell még vetni a nyári salátaféléket, retket, borsót, télispárgát, céklát, vöröshagymát, korai sárgarépát és még
egyszer a spenótot. Gondolni kell a késői
káposztafélékre is - fehér és vöröskáposzta, kelbimbó, kelkáposzta -, ám ezekből ne
vessünk többet a szükségesnél, mert sok
helyet foglalnak.
A melegben előhajtatott zöldségfélék, a
paprika, a paradicsom április vége felé már
átültethetők a melegágyba vagy a fóliasátorba. Itt védettek, de vigyázni kell, hogy
egész nap elegendő levegőhöz és fény-
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Előzetes programok
a hagyományok
szellemében,
de új arcokkal
X.Kelebiai
Kárpát Fesztivál
2013. július 25-28-ig

len másokéval. Írói világában fontos helyet
kap az őszinteség, a barátság, a közösség,
a munka, a játék.
Rájuk emlékezünk a költészet napi gyermekműsorunk keretében április 10-én 13:30-tól az Agrárkereskedelmi Központban, melyet Joós
Tamás előadásában láthatnak a legkisebbek.
-szerkesztők-

csütörtök: nemzetközi borverseny,
kiállítás megnyitók /Agrárközpont/
szabadtéri mozi
péntek: népzenei találkozó, vidám,
szórakoztató színházi este, rock koncert
szombat: helyi , környékbeli
és testvér települési tánccsoportok
bemutatkozása
esti program a nagyszínpadon: Children
of Distance, Tóth Gabi, Oláh Gergő
mutatkozik be a kelebiai közönségnek,
majd a Vajdasági Szimpla Trió
fergeteges bulija zárja az estét.
vasárnap: főzőverseny, családi ügyességi és sportversenyek, szórakoztató
programok

Mindenkit szeretettel
megívunk
2013. április 27-én
16 órától kezdődő
TÁNC VILÁGNAPJÁRA!

hez jussanak, ez megerősödésükhöz szükséges. Az április „burgonyahónap” is. Első
felében ültethetők a korai fajták. Az időpont függ a vidéktől, talajtól és az időjárástól. A földnek legalább 7 °C-osnak kell lennie. Ültessük olyan távol egymástól, hogy
a sorok közt elég hely legyen a betöltésre.
50-70 cm-es sortávolságnál még vegyes
kultúrát is betervezhetünk, ami azért fontos és jó dolog, mert a harmonikus szomszédságok elősegítik a növények fejlődését
és jó ízét. Számos közösség jótékonyan hat
a kártevők és betegségek ellen.
A néphagyomány szerint a kökény virágzása után vethetjük az uborka, a dinnye, a bab és a kukorica magját. Ezek melegigényes növények. A felsoroltakból a
babra hívnám fel külön a figyelmet, hiszen
futóváltozata nem csak dísznövényként
vagy térhatárolóként használható, hanem
étkezésre is kiváló.
-szerkesztők-

Helyszín:
Magyar-Szerb
Agrárkereskedelmi Központ.

Fotópályázat
A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
valamint Kelebia Község Önkormányzata

„Az én Kelebiám”

címmel
fotópályázatot hirdet.
A pályázat témája a kelebiai tanyavilág,
az itt élő emberek és azok környezete.
A legjobb képek a Kárpát Fesztivál keretében
kiállításra kerülnek.
További részleteket a következő
Hírmondókból tudhattok meg.

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

2013
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
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

május
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
szerda
csütörtök
péntek

orvos neve
Faddi Zoltán dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Szabó Péter dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr

orvos neve
Rigler László dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Szabó Péter dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Szabó Péter dr
Miklósiné dr. Tóth Éva

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

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

X. évfolyam 2. szám

Anyakönyvi hírek
2013. március havi élve születések
Illés Csenge Noémi
Anya: László Dalma
Apa: Illés József
Született: Kiskunhalas, 2013.03.03.				
			
Klepács Edina védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2013. január
A hónap folyamán elhalálozott: Vörös Jenő 74 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
2013. február
A hónap folyamán elhalálozott: Bodó Istvánné 86 éves
			
Szabó Tibor Mátyásné 66 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
2013. március
A hónap folyamán elhalálozott: Galambos Jenő 79 éves
			
Kismárton Rozália 79 éves
			
Lehoczky Jánosné 75 éves
			
Snyehola Istvánné 61 éves
			
Vass Józsefné 70 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt. Teleki Mária aktő.

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
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

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.

