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Pályázat

A Magyar Kultúra Napja

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
I. Pályázatot hirdet tanyagondnoki állás
betöltésére az alábbi feltételekkel.
1.) A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
3.) Munkakörébe tartozó lényeges feladatok: tanyagondnoki feladatok ellátása.
4.) Illetmények és juttatások: a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
5.) Pályázati feltételek:
- legalább 8 általános iskolai végzettség,
-legalább B kategóriás jogosítvány,
-büntetlen előélet,
-tanyagondnoki képzés vállalása két éven belül.
6.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: helyismeret, jó kommunikációs képesség.
7.) A pályázathoz csatolni kell:
-iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
-jogosítvány másolata,
-nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-szakmai önéletrajz,
-a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
8.) A munkakör betölthetőségének időpontja: A
munkakör 2013. március 15. napjától tölthető be.
9.) A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
február 28. napjáig beérkezőleg.
10.) A pályázat benyújtásának helye, módja: A
pályázatot személyesen vagy postai úton kell eljuttatni Kelebia község polgármestere részére címezve
(6423 Kelebia Ady E.u. 114.).
11.) A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást
Maczkó József polgármester nyújt a 77/454-201
telefonszámon.
II. Elrendeli az álláshirdetés közzétételét a
- Kormányzati Személyzeti Portálon,
-a www.kelebia.hu honlapon,
-a Kelebiai Hírmondó havilapban.

2013. február

Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul
beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem.
Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a
vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok
erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek
és meghalok. (Kosztolányi Dezső: Magyarul)
Ezek a szép gondolatok is szerepeltek január 22-én
a 3.b és a 4.a osztály műsorában, amelyen a Himnusz
születésnapjáról emlékeztek meg az iskola tanulói a
tornateremben. Kölcsey Ferenc 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 arra, hogy felidézzük Kölcsey Ferenc alakját és a kort, melyben „jelszavaink
valának: haza és haladás.”
A hazáról, hazafiságról, a magyar nyelv szépségéről
szóló versek mellett, a gyerekek zenével, tánccal köszöntötték ezt a jeles napot.
Az iskola folyosóján a félév során készült tanulói
rajzokból, festményekből kiállítás nyílt.
Borbás Mária, Fodor Betty
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Menyasszonytánc
Február 2-án az Agrárkereskedelmi Központban került sor a Magyar Kultúra Napjához (január 22.) kapcsolódóan a Menyasszonytánc
című Klezmer musical megtartására, melyet a Kaméleon Társulat prezentációjában láthatott a közönség. A vidám, zenés előadásra sokan
voltak kíváncsiak, és nagy sikert aratott.
A színdarab rendezőjével, Flaisz Jánossal beszélgettem:
A szombati fellépésetek nagy siker volt. Akivel eddig sikerült róla
beszélnem, mindenkinek nagyon tetszett, és remekül érezték magukat. Mióta látható ez a musical a társulatotok előadásában?
Nagyon köszönöm a társaim és a magam nevében is a dicséretet, mindig jól
esik, ha utólag is kapunk visszajelzést arról, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Kelebiára egyébként is mindig szívesen megyünk, az egyik leghálásabb közönségünk. A Menyasszonytáncot 2011-ben mutattuk be először Raáb András,
a kiskunhalasi izraelita hitközség elnöke kérésére. Egy szabadtéri és egy kőszínházi bemutató után tavaly novemberben, közkívánatra tartottunk újabb két előadást Kiskunhalason. A kelebiai volt az ötödik.
Úgy látom, hogy egy már jól összeszokott csapatról van szó. Mióta dolgoztok együtt?
Valóban egy nagyon jó csapatunk van, mindig szívesen megyek próbára. És
szerencsére nem csak a színpadon, hanem az életben is nagyon jó viszonyt ápolunk: egy-egy próba vagy előadás után általában mindig beülünk valahová, de
ha éppen szünet van a színjátszóban, akkor is összefutunk, hogy beszélgessünk.
Minden évben érkeznek hozzánk új tagok, mennek el régiek, de van egy kemény
mag, akik állandók. Én 2009 óta vagyok tag, pont akkor indult a drámatagozat a

Váriban, így akikkel jelenleg játszom, velem együtt kezdtek.
Milyen más művek szerepelnek a repertoárotokban?
Jelenleg a Menyasszonytánc mellett a Hegedűs a háztetőn (ugyancsak klezmer-musical) futó darabunk, valamint a napokban mutattuk be Kiskunhalason a
Lüzisztraté című ókori darab modernizált változatát, amely egyben a végzős drámatagozatosok vizsgaelőadása is. Ha jól tudom, Anikó, a társulat vezetője újból
elő akarja venni a Liselotte és a május, valamint a Jeremy című darabjainkat.
Sok felkérést kaptok?
A környező településekről általában igen. Szinte minden darabunkkal szerepeltünk már Kelebián, de többször felléptünk már Tompán, Soltvadkerten, Rúzsán is. 2012-ben sikeresen bemutatkoztunk Szolnokon is, úgy gondolom, az ott
bemutatott Hegedűs-előadásunkra egy nagyon jó kapcsolat kezdeteként tekinthetünk. A Menyasszonytánccal is fellépünk várhatóan itt, valamint Balotaszállásra és Szegedre is kaptunk már meghívást.
Vannak a jövőre vonatkozóan terveitek?
Úgy tudom, hogy a következő félév a régi darabok elővételének időszaka lesz.
A Liselotte és a május c. kamaradarabunk érettségi tétel a Vári Szabó István
Szakközépiskolában, így annak biztosan lesz halasi bemutatója, valamint Pesten is szeretnénk előadni (ez jelenleg szervezés alatt áll). A többi drámatagozatos diákkal Anikó a Buckó és az elfeledett kincs mesejátékot, valamint a Je-

remy zenés színdarabot tervezi felújítani. Augusztus végén-szeptember, elején
pedig egy újabb nagyszabású előadást tekinthet meg a közönség, de ez egyelőre maradjon titok.
Mi eddig úgy ismertünk téged, mint színészt, de rendezőként is remekül megálltad a helyed. Milyen új kihívásokkal szembesültél a színfalak mögött?
Amikor az első bemutatóra készültünk, akkor kettős szerepem volt: egyfelől
rendeztem, másfelől játszottam is a darabot. Ez számomra nagyon nehéz volt,
így döntöttem végül amellett, hogy Jonel karakterét Farkas Imre vegye át tőlem. Másrészt a rendezés és a színészet bármennyire is a színház műfaján belül
helyezkedik el, két teljesen különböző dolog. Itt nem csak a saját, hanem az összes szereplő karakterét meg kellett magamban formálnom, hogy aztán tovább
adjam a gondolataimat az adott színésznek. Igyekeztem a legtöbb taggal közösen kialakítani a karakterét: megkérdeztem tőlük, ők hogyan képzelik el, majd
utána előadtam az én változatomat és ebből születtek meg a szereplők. Itt tehát
tényleg csapatmunkáról volt szó, hiszen jó pár humoros megoldás a próbák vagy
egyes előadás alatt született meg, ami annyira megtetszett, hogy benne hagytuk a darabban.
Van kelebiai kötődésed is, ugyanis a helyi művelődési házban is van
egy gyermekcsoportod. Elmondanád pár szóban, hogy mivel foglalkoznak a gyerekek az órákon?
Tavaly októberben Taskovics Leila ötlete alapján indítottuk útjára a színjátszót Kelebián. Szerencsére viszonylag sokan jelentkeztek, ennek nagyon örültünk, hiszen ez azt jelenti, hogy ezek a gyerekek érdeklődnek a színház világa
iránt. Karácsonykor egy kis műsorral kedveskedtünk a szülőknek, barátoknak,
hogy a gyerekeknek is meglegyen a megfelelő motiváció. Ebben a félévben még
nem szeretnénk velük darabot csinálni, a színpadi mozgásra, a beszédtechnikára
valamint a szövegértelmezésre, szerepelemzésre akarjuk őket megtanítani, persze mindezt játékos formában. Valamint célunk, hogy egy ugyanolyan jó közösséget kovácsoljunk, mint a miénk.
Milyen terveitek vannak a gyerekcsoporttal?
Egyelőre csak tanítani szeretnénk őket, később, ha megtanulták az alapokat,
jöhet egy darab. Én nagyon szeretném, ha a kelebiai és a kiskunhalasi színjátszó
csoport között egy még szorosabb kapcsolat alakulna ki, és a jövőben egy közös
előadást mutathatnánk be, de ez még nagyon messze van.
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Nyertes pályázatokból intézményi korszerűsítés
Kelebia Község Önkormányzata is évek óta szembesül azzal a problémával, hogy az intézményi infrastruktúra korszerűtlensége miatt óriási energetikai számlák kifizetésére kényszerül. Épületeink nyílászárói, szigetelése és fűtésgépészeti (pl. kazánok) állapota miatt mérhetetlen nagy gázszámlákat állít ki a
szolgáltató (pl. az iskolánál havonta közel 1 miilió forint). Ezért döntött úgy a
képviselő testület, hogy energetikai-fejlesztési terveket dolgoz ki és megragad
minden lehetőséget, hogy a terveket végre is hajtsa.
A tervek négy témakörben kerültek kidolgozásra:
1. Szigetelés (fal-és födémszigetelés)
2. Nyílászárócsere
3. Fűtéskorszerűsítés
4. Megújuló energia (pl. napsugárzás) hasznosítása
5. Világításkorszerűsítés
A tervek a következő intézményeinket érintik:
1. Farkas László Általános Iskola
2. Gézengúz Óvoda
3. Polgármesteri Hivatal
4. Szent Erzsébet Otthonház
5. Tornacsarnok
6. Napköziotthonos Konyha
7. Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
A tervek megvalósítását a pályázati lehetőségek, az önerő mértéke és egyéb
források bevonásának a realizálása befolyásolta és befolyásolja.
A fejlesztési tervből a következők valósultak meg:
1. A Polgármesteri hivatalnál tetőszerkezetet és tetőhéjazatot cseréltünk. Továbbá vállalkozói támogatással új nyílászárókat építettünk be, épületszigetelést
hajtottunk végre. Ezeken kívül a világításkorszerűsítés is megtörtént.
2. Az iskolában, óvodában, otthonházban és a konyhán, „csak” világításkorszerűsítést valósítottunk meg.
3. A művelődési házon kicseréltük a nyílászárókat, szigetelő vakolatot raktunk
az épületre, tetőszerkezetet és héjazatot cseréltünk és világításkorszerűsítést hajtottunk végre.
4. A tornacsarnok födémrészét újra szigeteltük, és új (korszerűbb) lámpatesteket helyeztünk fel.
A feladatok mennyiségét tekintve, kb. egyharmadát értük el a kitűzött céloknak.
Várhatóan 2013 február közepén adunk be egy energetikai pályázatot, amely az
iskola, óvoda, otthonház, konyha és tornacsarnok fejlesztését célozza meg.
Konkrét célok: nyílászárók cseréje, fal és födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés,
napelemek és napkollektorok felszerelése. A fejlesztés becsült költségvetése: 242
millió forint. Körülbelül három hónap a bírálat, három hónap a közbeszerzési eljárás. Tehát, sikeres pályázat esetén az építkezés várható időpontja 2014 tavasza.
A Szent Erzsébet Otthonház tekintetében 2012 májusában adtunk be egy pályázatot, amely bővítésről, és rekonstrukcióról szól. A pályázatba szintén be kellett építeni az energiamegtakarító tételeket. A bővítés költségvetése: 120 millió
forint.
Az előző pályázat 15% önerőt igényel, az utóbbi nem igényel önerőt (100%os a támogatás).
Látható, hogy nem tétlenkedünk, annak tekintetében, hogy intézményeink
szakmai és infrastrukturális tekintetben színvonalas szolgáltatásokat biztosítsanak a kelebiai polgárok részére, úgy hogy a kiadási költségeinket a helyi energiaforrások maximális bevonásával minimálisra csökkentsük.
Ebben a szellemben hajtjuk végre az úgynevezett „önkormányzati kazánprogramot”, amely során az iskolában, óvodában, polgármesteri hivatalban és az otthonházban teljes mértékben kiiktatjuk a gázfűtést azzal, hogy faaprítékos és fatüzelésű kazánokat építünk be 100%-os pályázati forrás segítségével.
Részletesebben:
1. Az országos felzárkóztatási program keretén belül a Farkas László Általános

Iskola fűtéskorszerűsítésére pályáztunk.
Megítélt támogatás: 5,5 millió forint, önerőre nem volt szükség.
Műszaki tartalom:
* 2 db 135 KW teljesítményű fa- és faapríték-tüzelésre alkalmas kazán
* 2 db faapríték adagoló
* 2 db puffer tartály
* Kazánház-átalakítási munkák
* Szerelvényezés
A munkák befejeződtek, a műszaki átadás megtörtént és a rendszer működik.
2.” Bio – és megújuló energia felhasználása a startmunka mintaprogram keretében.”
Ebben a programban az óvoda, polgármesteri hivatal és szociális otthon kazáncseréjére pályáztunk: gázkazán helyett fatüzelésű kazánokra úgy, hogy a gázszolgáltatás tartalékként megmarad.
Kettő pályázatot kellett beadni:
2.1 Óvodára, polgármesteri hivatalra
Megítélt támogatás: 19,5 millió forint, önerőre nem volt szükség.
Mire használható fel a támogatás?
* 2 db 50 KW-os kazán vásárlására és beépítésére
* Kazánházak átalakítására
* Szerelvényezésre
* 200 m2 zárt tároló hely (csarnok) építésére
* 2 fő foglalkoztatására 2012.11.01-től 2013.10.31-ig
* Védőeszközökre
2.2 Otthonházra
Megítélt támogatás: 8,8 millió forint, önerőre nem volt szükség.
Mire használható fel a támogatás?
* 1 db 100 KW-os kazán vásárlására, és beépítésére
* Kazánház-átalakításra
* Szerelvényezésre
* Tároló hely kialakítására
* 2 fő foglakoztatására
* Védőeszközökre
Az utóbbi kettő beruházás folyamatban van. Várhatóan 2013. március végére lezárhatjuk a műszaki átadásokat, és egy új fatüzelésű rendszer üzemeltetését kezdhetjük el.
Végezetül elmondhatom, hogy 100%-os állami pályázati forrásból és kb. 4
millió forint vállalkozói támogatásból közel 40 millió forintos energetikai beruházás fedezetét sikerült 2012-ben előteremteni. Ezt sikernek, és konkrét előrelépésnek ítélem meg az energiatakarékos üzemeltetés terén. Bízom abban, hogy
2013. évben a beadott pályázatok pozitív elbírálásával tovább tudunk lépni, és
már konkrét megtakarítást mutató adatokról tudok beszámolni.
Köszönöm a figyelmet!
Maczkó József polgármester

Tájékoztató
A települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatásról szóló rendelet 1.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
1.sz. melléklet a 2/2013.(I.18.)rendelethez
„A vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, közületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonosai, bérlői által fizetendő szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díja:
a.) 120 literes edény esetén
850,- Ft+Áfa/ürítés/db
b.) 240 literes edény esetén
1.433,-Ft+Áfa/ürítés/db
c.) 1100 literes konténer esetén 5.700,-Ft+Áfa/ürítés/db”
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Január 15-én elindult a tanyasegítő
képzésünk Kelebián
Tanyagondnokokkal a miNŐségért – képzési és munkavállalási lehetőségek
édesanyáknak”
Projekt időszak: 2012. 07. 01.-2014. 06. 30.
Konzorciumi partnerek:
* Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
* Cibakháza Nagyközségi Önkormányzata
* Kelebia Község Önkormányzata
* Ásotthalom Község Önkormányzata
Projektismertető:
A Társadalmi Megújulás Operatív Program az életkörülményeikből fakadóan
hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli álláskeresők esélyeinek javítását tűzte
ki célul, melyet a foglalkoztatás és a jövedelemszerzésre való képesség megteremtése eszközével kíván elérni. Ennek érdekében az Európai Unió Európai Szociális
Alapja finanszírozásával olyan munkaerő-piaci programokat támogatnak, melyek
elősegítik a munkanélküli emberek társadalmi és munkahelyi beilleszkedését, tartós munkába állását oly módon, hogy az figyelembe veszi az ők egyéni képességeit, adottságait, szükségleteit, sajátos helyzetét miközben a helyi gazdasági lehetőségekhez és a munkaerő-piaci igényekhez is alkalmazkodik.
Projektünk a Falgondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének területén, négy kistérség (Kecskemét, Kunszentmárton, Mórahalom és Kiskunhalas) tanyagondnokos településein kíván hozzájárulni a munkanélküliség csökkentéséhez, a kisgyermekes édesanyák problémáinak megoldásához. A közvetlen célcsoportot a hátrányos helyzetű
kistérségben élő, gyes/gyed-ről a munkaerőpiacra visszatérő nők alkotják.
A megvalósítás során 40 kismama képzésére (ehhez kapcsolódóan egyéb szolgáltatások biztosítására) és a képzést sikeresen elvégzők közül 23 fő foglalkoztatására van lehetőség, hat órás munkaviszony keretében. A képzés és foglakoztatás
2012. október és 2013. december között valósul meg, két képzési (Cibakháza, Kelebia) és három foglalkoztatási (Cibakháza, Kelebia, Ásotthalom) helyszínen, 6 hónapos képzés és 6 hónapos foglalkoztatás formájában.
A tanyasegítő képzés sikeres elvégzésével és az egyéni képzések teljesítésével
helyben hasznosítható elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert a programban
részt vevők. Ez idő alatt egyéb szolgáltatásokra is jogosultak lesznek a résztvevők,
mint például: gyerekfelügyelet, szabadidős programok, sokrétű tanácsadás, személyes támogatás a teljes program ideje alatt.
Mind a képzést, mind pedig a foglalkoztatást követően a résztvevők munkaerő
piaci helyzete javul; a képzésen résztvevők újabb, helyben hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak, a hallgatók készségei és kompetenciája fejlődik, és a gyakorlati képzés során tapasztalatra is szert tesznek. Esélyeik az elhelyezkedésre megnőnek. Ez a foglalkoztatásba is bevontakat még inkább jellemzi.
A „Tanyagondnokokkal a miNŐségért” elnevezésű, konzorciumi együttműkö-

Tisztelt Méhészek!
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek betegségeinek
megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI.27.) FVM rendelet 2.
§.-a értelmében a méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél.
A 2013. évre vonatkozó bejelentést a hivatal 6-os számú irodájában Gillányiné Varga Lauránál arra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni.
Kérek minden Méhészt a határidő pontos betartására.
Önkormányzati hivatal

désben megvalósuló projektünk Kelebia településen tartandó tanyasegítő képzésére kiválasztásra került a 20 kisgyermekes édesanya.
A mórahalmi és kiskunhalasi kistérségből a toborzás során 62 kitöltött kapcsolat-felvételi kérdőívet adtak le helyi partnereinknél a kismamák. Két konzorciumi
partnerünk, Kelebia Község Önkormányzata és Ásotthalom Község Önkormányzata vállalta, hogy helyben megismerteti a projektet a célcsoporttal és számukra minden szükséges információt megadva az érdeklődőkkel együtt kitöltik a kapcsolatfelvételi kérdőíveket és a kismamák önéletrajzával azt eljuttatják Egyesületünknek.
2012. október 25.-én Tompán és Kelebián a kistérségben élő kisgyermekes édesanyák számára személyes tájékoztatót tartottunk, ahol a célcsoport tagok részletesebben is megismerhették a programot és közvetlenül feltehették kérdéseiket a
képző intézmény képviselőinek. A képzésre jelentkezők személyes meghallgatását Egyesületünk a helyi önkormányzatok (Kelebia, Ásotthalom és Tompa) közreműködésével szervezte meg. A felkért külső szakértők által végzett meghallgatásra december 10.-án Tompán, december 12.-én Ásotthalmon és december 13.-án
Kelebián került sor. 59 édesanyának küldünk meghívót a meghallgatásra (3 édesanya visszavonta jelentkezését), óránként 3 jelentkezővel beszélgettek szakértőink. A kismamák egyenként bemutatkozhattak, a számukra fontos információkat
személyesen is megoszthatták a szakértőkkel és válaszoltak a feltett kérdésekre.
Természetesen az édesanyáknak itt is lehetőségünk volt megkérdezni mindazt a
programról, amire még kíváncsiak voltak.
Összesen 43 édesanya jött el és a megjelentek közül minden adatot, információt figyelembe véve került kiválasztásra a 20 szerencsés édesanya, akik részt vehetnek a féléves tanyasegítő képzésen. Minden egyes kismamát, akik eljött a személyes meghallgatásra, levélbe értesítettünk a kiválasztás eredményéről. Mindkét
konzorciumi partnerünknél, a projekt kereteiből, gyerek sarkot alakítottak ki a
képzésre járó hallgatók kisgyermekei számára. Azok az édesanyák, akik Tompáról
járnak majd Kelebiára (az elméleti képzés helyszíne a Magyar-szerb Agrárkereskedelmi Központ) gyermekeiket Kelebián, a Könyvtárban kialakított gyermeksarokban helyezhetik el úgy, mint a kelebiai kismamák. A 6 hónapos képzés időszakára,
napi 8 órában heti 5 napra, partnereink szakképzett gyermekfelügyelőt tudnak alkalmazni a projektnek köszönhetően, akik vigyáznak a hallgatók gyermekeire. Ásotthalom településen a gyermekfelügyeletet igénylő édesanyák gyermekeiket az
Ifjúsági Házban kialakított gyereksarokba vihetik.
A kiválasztott 20 kismama és családjaik élete, illetve a partner településeken alkalmazásra kerülő gyermekfelügyelők élete az
elkövetkező fél évben átalakul, megváltozik. Hasznos ismeretekkel és új élményekkel gazdagodnak, a munkaerő piacon nagyobb eséllyel indulnak majd.

Kedves olvasók!

A februárra meghirdetett közmeghallgatás időpontja módosult!
Meghívó
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. március 11-én (hétfő) 17 órától
a Magyar-szerb Agrárkereskedelmi Központban
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Napirendi pontok:
1. A Tanyagondnoki állásra pályázók bemutatkozása
2. Szavazás az új tanyagondnok személyéről
3. Tájékoztató a 2013. évi költségvetésről
4. Tájékoztató a szennyvízprogramról
5. Egyéb
Megjelenésére és építő javaslataira feltétlenül számítok.
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester
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„Ó, bárcsak a kelebiai Szent Erzsébet
Szeretetotthon lakója lehetnék!”
A tévedések elkerülése végett
mondom, hogy a fenti óhaj nem más
lelkéből tört elő, hanem az enyémből.
Mindezt előre kellett bocsátanom.
Minden évben Öregek Napján fölkérnek, hogy prédikáljak az aranyos
öregeknek. Nohát, én elhatároztam,
hogy az idén arról fogok prédikálni,
hogy ott az Otthonban az öregség, a
betegség nyűge ellenére is lehet boldogan élni. Megpróbálom bebizonyítani, hogy az öregség is értelmes,
értékes. A Jóistent ne féltsük. Ő jól
kifundálta. Hiszen ha az öregség értelmetlen lenne, akkor úgy rendezte volna, hogy fiatalon halnánk meg,
vagy legfeljebb 40 évig élnénk.
Ahhoz, hogy ott boldogan éljek,
míg meg nem halok, ezeket a feltételeket teljesíteném. Most minden teketóriázás nélkül belevágok, pontokba szedem:
1. Első lenne a szeretet, amiből biztosan nem állok 5-ösre, amiből jócskán szenvedek hiányosságot. De ami
a legnehezebb is a világon. Nem hiszed? Hát nézz csak szét! Hogy szeretik egymást az emberek? Majd fölfalják egymást a „nagy szeretettől”.
Ezért teljes gőzzel ráállnék a szeretet hullámhosszára. Magyarán, a tőlem telhető legnagyobb intenzitással szeretnék ott mindenkit. Még azt
is, aki megbánt és egyáltalában nem
szeretetre méltó. Azért is, mert Odaátra ez az a „pénz”, ami átvihető, és
amiből megélhetünk a Mennyországban. Hisz ott csak a „szeretet valutája” van használatban, és semmi gyűlölet, csak szeretet van. Oda a mi
forintunk nem hihető át. Viszont ott
is „meg kell élni” valamiből. Ahogy itt
Európában lassan mindenütt az euróból élnek meg, ott a „bankó” a szeretet lesz. Nos, itt aztán az Otthonban tág tere lesz, hogy gyakoroljam
a szeretetet a néhány rossz szokásaiban megcsontosodott, mogorva, soha megbocsátani nem akaró idős között. De ugyanígy engem is taníthat
majd egyre jobban szeretni az a jó
néhány kedves jóságos öregecske.
2. Vannak papok, akik öregkorukra összegyűjtenek egy házra valót,
és nyugdíj után odaköltöznek. Nem
mennek Papi Nyugdíjotthonba. Én
75 éves koromban, – ha megérem
- ha itt nem lesz hely számomra, ak-

kor a székesfehérvári papi otthonba
megyek. Onnan szeretnék átköltözni az én saját, égi, „öröklakásomba”. Hiszen az Utolsó vacsorán nem
csak az apostoloknak, nekem is megígérte Jézus, és ő biztos nem csap be.
Ezt ígérte: „Atyám házában sok hely
van… elmegyek, és helyet készítek
nektek!” (Jn.14.2-3.). Ahhoz az eljövendő öröklakásomhoz képest a milliárdosok luxuslakásai is csak rozzant
viskók. Míg odakerülök, addig meghúzódok Fehérváron egy kis cellában.
Nem kell semmi más, csak egy ágy,
egy asztal, egy szék, és egy szekrény.
3.Viszem az imakönyvemet, rózsafüzéremet, néhány könyvemet. Végre
nyugodtan, lassan és hosszú órákon
át imádkozhatom a kápolnában. Vane boldogítóbb, mint Jézussal hosszú
órákon át beszélgetni, avagy csak
egymás mellett ülve egymás szemébe nézni, ahogy vallott az imádságról,
templomban töltött hosszú óráiról Viennay Szent János paraszt bácsikája.
Fiatal koromban nem szerettem a rózsafüzért. Ma már nagyon szeretem.
Nem egyszer hoz háborgó lelkembe
békét. Sok nagy ember kedves imája volt a rózsafüzér. Amikor Kennedy-t lelőtték, zsebében rózsafüzért
találtak. II. János Pálnak rengeteg
munkája volt, bejárta az egész világot, minden perc fontos volt számára, és mégis elmondta naponta mind
a 4 rózsafüzért. Nagyon szerette a
Szűzanyát. (Az a kedves hívem vajon
mennyire szeretheti Máriát, aki avval
utasította el a napi egy tizedet, hogy
nem ér rá elmondani?) Ott sokat fogok imádkozni régi híveimért, szeretteimért.
4. Az Otthonba csak a legkedvesebb könyveim viszem el, főként biblia- magyarázatokat. Hisz számunkra,
akárcsak Krisztus, a Biblia az „út, az
igazság, és az élet”(Jn.’4.6.) A biblia
szárnyán már egy kicsit magam mögött fogom hagyni e föld gyönyöreit, és repülök a kék ég felé, ahol már
hallani szeretném a Mennyországból
kiszűrődő szférák zenéjét.
5. Biztos akkor már sűrűbben leszek beteg. Fájdalmaimat felajánlom
régi sok bűnömért, és azokért, akikről úgy vélem, hogy segítségükre lesz
felajánlott szenvedéseim.

Beteg társaimat állandóan látogatni fogom, szeretettel elbeszélgetek, felolvasok nekik a Bibliából,
vigasztalom őket, meg fogom a kezüket és megsimogatom a homlokukat. De igazából az ő homlokukat?
Nemde Jézusét, aki azt mondta, hogy
amikor beteget látogatunk meg, akkor tulajdonképpen Őt keressük fel
(Mt. 25. 36)
6. Látok az Öregek otthonában,
Kelebián is, Tompán is az öregek között olykor gyűlölséget, engesztelhetetlen haragot is. Jézus azt is mondta,
hogy „boldogok a békességszerzők:
ők Isten fiai”(Mt.5-9.) Ezért én nemcsak a testi betegekhez nyitok majd
be, hanem azokhoz is, akik haragban
vannak, akik épp ezért lelkileg még
betegebbek, s szelíd szép szóval összebékítem őket.
7. Sok elkeseredett öreg is van az
Otthonban. Őket sorba járnám. Az
evangélium örömhírével vigasztalnám a szomorkodókat.
8. Fokozatosan, de elég gyors
tempóban minden pénzemet és ingóságomat (ingatlanom nincs, se
házam, se földem) a rászorulók között szétosztogatnám. Miért tenném?
Leginkább azért, mert Jézusnak szófogadó barátja akarok lenni, aki arra buzdít, hogy „gyűjtsünk kincset a
Mennyben”, és ments- Isten, hogy itt
a földön (Mt.6. 19-20.). Egyébként
se lesz zseb a koporsómon, nem vihetem magammal pénzemet. Szeretném követni egyik hívem, a hősies
adakozó, Piri néni Isten-szeretetét,
aki sok lemondással összekuporgatott pénzéből 2 millió forintot adott
az Isten házára.
9. Már az első napokban felvenném nem az „utolsó kenetet”, hanem
a betegek szentségét. Evvel megerősítve készülnék a Nagy Útra. Ez rendkívül fontos. Mégis látom, hogy egyre
kevesebben hívják beteghez a papot.
Nem akarjuk megijeszteni! – mondják. Pedig minden esetben a szentséget fölvevő szívébe béke költözik.
Egy humoros kollegát a beteg
hozzátartozói sehogy sem akarták a
szenvedőhöz beengedni. Egy napon
aztán bekéredzkedett hozzájuk WCre, utána így szólt: „Ha már itt vagyok, beszélgetek egy kicsit a Pali
bácsival”. Megtette. A végén meg-

gyóntatta-áldoztatta és megkente. Ő
mesélte, hogy egyik 70 éves ismerőse rákos lett és meg akarta ölni magát. Ő elment hozzá. Vigasztalta. Pár
nap múlva már a szentséget is fölvette. Ez a lelkét megerősítette. A nyugalom kiült kisimult arcára, bár nagy
fájdalmai voltak. Egészen más volt
már, mint amikor először depressziósan, kétségbeesve látta. Ezt mondta most: „Jóistenem, végy magadhoz engemet!” Mennyivel szebb ez a
mondat, mint a régi: „Megölöm magam!”.
10. Tiszta lapot fogok hagyni magam után avval, hogy elkészítem a
végrendeletem. Benne ez lesz az első mondat: „Ne haragudjatok rám
testvéreim, hogy nem hagytam rátok
semmit sem! De a szeretetemet hátrahagyom, sőt Odaát is imádkozni fogok értetek.”
Végrendeletemben pár szót írok a
temetésemről is. Csak egy fakereszt
legyen a síromon. Isten mentsen attól a fölösleges és buta pénzpocsékolástól, hogy valaha is kő vagy méregdrága márvány síremlékem legyen.
(Ha keresztény vagy és ismered a
Bibliát, azt a sok pénzt nem keresztényibb szűkölködők megsegítésére fordítani? Igazából nem a halottért
van a síremlék, hanem a sírkövesért,
és aki csináltatta vele: az első gazdagodik rajta, az utóbbinak meg a hiúságát legyezgeti a többiek előtt.
Tényleg szereted a halottadat? Akkor
tégy neki jót imával és szentmisével.)
Szoktam mondani, hogy ott a sírban
egy pocakom fölött pöffeszkedő síremlék nagyon nyomná a hasamat és
különben is csiklandós vagyok. A híveim felé az a kérésem, hogy senki ne hozzon egyetlen koszorút sem.
Annak árát tegyék egy perselybe, és
a Karitász ossza ki a rászoruló szegényeknek. Akinek a gondolatait még
nagyon gúzsba köti a hagyomány, a
szokások, attól elfogadok egy szál élő
virágot. Punktum.
Az Illés zenekarnak van egy ilyen
refrénje: „Mondd, Te kit választanál?”
Most én is – egy kicsit átalakítva a
kérdést - megkérdezlek téged kedves olvasóm. E felsorolt 10 feltételemből (nem 10 parancs!), „mondd,
Te mit választanál?”

Pribitek László plébános
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Egy tanító tapasztalataiból…

2008-ban a csíksomlyói búcsú alkalmával találkozhattam először Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával, aki az Erdélyben sanyarú körülmények között élő gyermekeket
felkarolta és sok-sok önkéntes munkatársával egyre több helyen hoz létre otthonokat a gyermekek megmentésére.
Szeretném minden érdeklődőnek
figyelmébe ajánlani a http://szeretet-osvenyen.blogspot.hu/ linket, ahol
szívet-lelket melengető, a mai életünkben remekekül hasznosítható olvasmányokkal találkozhatunk.
„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. „
(1. Kor.13,1.)
Egy vadász ismerősömmel beszéltem, ő mondta, hogy húsz őzike közül egy–kettő éri meg a felnőtt kort, a
többi elveszik, elpusztul. Az őzek számára a fürgeség, az életrevalóság,
az elevenség, a figyelmesség nagyon
fontos, másképp a ragadozók zsákmánya lesz.
Azt gondolom, hogy ami az őz számára a gyorsaság, az, az ember számára a szeretet. A családjaink, közösségeink, népünk fennmaradásának
legfontosabb feltétele az, hogy szeretet legyen köztünk, szolidaritás, összetartozás, bizalom. Azok az emberek,
közösségek, népek, ahol a szeretet, a
szolidaritás, az egymásra figyelés megszűnik, ott nincs tovább. Ezek nélkül az
erények, értékek nélkül, a gonosz lélek
bennünket egyenként levadász.
A szeretet tartja össze a közössége-

inket, élettel, fénnyel, meleggel, lélekkel tölti meg a családjainkat. Aki nem
tudja szeretni a munkáját, környezetét, családját, nemzetét, annak számára minden csak fájdalom: rossz neki munkába menni, rossz a feleségéhez
bújni, rossz neki a himnuszt énekelni, a
testvéreivel nemzeti ünnepet ülni.
A kialudt mécsest meg kell gyújtani! Nem parancsszóval, nem dühös kiabálással, vagy erőszakkal kell a saját
igazam, számomra kedves értékek folyamatos hangoztatásával fellobbantani. Nem, mindez nem célravezető,
és így nem fogok életet vinni férjemmel, feleségemmel való kapcsolatomba. A hazaszeretet dühös acsarkodás
mellett, még ha igazam van, akkor
sem fog elmélyülni a szívekben. Erővel a világot nem lehet jobbá tenni, a
népeket nem lehet összepofozni, bombázni egy nagy, békés, vidám családba. Egy dolgot tehetek, hogy alázatos
szeretetemmel, Jézus példájára, jelen
vagyok.
Az én szeretetem lángja lobogjon,
hogy társam a füstölgő mécsét belőlem meggyújthassa. Szabad akarata
van neki is, kis szíve, még ha nem is
mutatja, fél, bizalmatlan. Tarts ki, higgyél a szeretet végső győzelmében!
Társad, ha türelmes vagy, majd lángot
kér, s te úgy adj, mint ki kap, végül
is, az ő fénye neked is világosságot ad,
melyben megláthatod szép arcának
vonásait. Társad lángot kér, mert őt is
vonzza a tiszta fény, az életet adó meleg, a világosság, mellyel Krisztus azonosította magát.
Akarj szeretni, jó lenni és jönnek
majd az emberek, hogy a Krisztusnál
talált kincsed széthordják, és te verejték nélkül, úgy adod lángod, hogy attól
gazdagabb leszel!
Adná az Isten, hogy ez a nagyon
fontos keresztény erény mindannyiunk számára betevő falat legyen! Csaba t.”
Bízom benne, hogy másnak is tanulságul szolgálnak ezek a nemes
gondolatok!
Horváth Zoltánné

Óvodai hírek
Február 19-én 17 órakor Vérné Nagy Mária, kineziológus tart előadást a
Gézengúz Óvodában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Iskolai hírek

- Iskolánkban decemberben elkezdődtek az új kazánok beszerelésével kapcsolatos munkálatok. Az új fafűtéses rendszert januárban adták át.
- A vezetékes víz szennyezettsége miatt az iskolában ivóvíz került kihelyezésre
ballonokban. Kérjük a tanulók szüleit, hogy rendszeresítsenek poharat vagy egy fél
literes műanyag flakont az ivóvíz vételezéséhez.
- Kropokné K. Erzsébet a felső tagozatosok számára egészségvédelmi vetélkedőt tartott.
- Református hittan foglalkozás a II. félévben nem lesz.
- Az iskolai farsangot február 8-án 14.00 órától tartjuk.
Az iskola vezetősége

TEKÓ-DOLÓ informatikai
verseny

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc
Szakközépiskola harmadik alkalommal rendezte meg informatika versenyét az általános iskolák 8. osztályos
tanulói számára. A verseny első fordulójának feladatait hagyományhoz
híven az internet segítségével kellett
letölteni, szerkesztve, megoldva visszaküldeni. Az elkészült munkákat december végén bírálták, majd a legjobb
15 munka került be a második fordulóba, a döntőbe. A döntőbe jutott versenyzők (név, iskola):
Gálfi Zoltán, BKTT Általános Iskolájának kunbajai Tagintézménye
Honfi Benedek, Farkas László Általános Iskola Kelebia
Honfi Dániel, Farkas László Általános Iskola Kelebia
Boldoczki Patrik, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Soltvadkert
Gyuricza Máté, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Soltvadkert
Mezei Tímea, Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola Soltvadkert
Bernát Máté, Kunfehértói Általános Iskola és Napközi Otthon
Czagány-Mákos Debóra, Kunfehértói
Általános Iskola és Napközi Otthon

Kovács Tamás, Kunfehértói Általános
Iskola és Napközi Otthon
Maruzsa Márk, Kunfehértói Általános
Iskola és Napközi Otthon
Pfendler Flórián, Kunfehértói Általános Iskola és Napközi Otthon
László Tamás, Szent József Katolikus
Általános Iskola és Óvoda, Kiskunhalas
A döntő (január 24. 14:00)
A versenyzőknek egy rajzos feladattal egybekötött Word dokumentumot kellett elkészíteni megadott
minta alapján. A feladatban nemcsak
az informatika tudás kellett, hanem a
logika, térlátás is szerepet kapott. Második feladatként pedig egy prezentációt kellett elkészíteniük a 100 éves
„Tekó” alkalmából.. A feladatok végrehajtására két óra állt rendelkezésükre.
Az idei versenyzőtábor rendkívül
erősnek bizonyult, a vadkerti suli mindenkit maga mögé utasított. Diákjaink
azonban nem jöttek el üres kézzel, egy
oklevéllel és egy egyedi, Tekós diákok
által készített CNC géppel előállított
kulcstartóval lettek gazdagabbak.
Gratulálunk versenyzőinknek!
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Borneó:
a Föld alól a felhők közé

A magyar Kultúra Napja alkalmából Dr. Karancsi Zoltán a SZTE, Juhász
Gyula Pedagógusképző Kar, Földrajzi és
Ökoturisztikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense tartott előadást
iskolánk tanuló számára Borneó-szigeti
úti élményeiről „a Föld alól a felhők közé” címmel.
Részletek a tanulói fogalmazásokból:
„Nagyon érdekesnek találtam, hogy
ott Borneón elkezd csöpögni az eső, aki
tud, rögtön menekül, mert a következő pillanatban szakad, mindenki bőrig
ázik. Ha belegondolok a trópusi övben,
az egyenlítő mentén ez mindennapos
dolog….”
„Borneó legmagasabb hegye a Kinabalu, amely 4101 m magas. Évente
6000 mm eső is esik.
Borneón esőerdő van, a nagy esők
miatt a folyók melletti házakat cölöpökre építik.
Nagyon kiirtották az esőerdőt az
olajpálma termesztése miatt. A talaj
termőképessége hamar kimerül, a sok
eső a talajt a folyókba sodorja, ezért
olyan zavaros a vizük.
Gyakoriak a 120 m magasra növő
fák, a többszintes lombkorona felfogja
az eső nagy részét, a fény kevéssé jut

a talaj közelébe. Gyakori az orchidea és
a raflézia, ennek a közepén 10 l-es tölcsér van, melyben ebihalak, kisebb rovarok élnek. Az ezekben elpusztult élőlényekből táplálkozik a növény.
Borneó legnagyobb barlangja 1 km
hosszú, melyben olyan állatok élnek
melyek sehol máshol nem találhatók a
Földön. Nagyon sok pióca van mindenfelé, nehéz védekezni ellenük.”
Az ott élő emberek nagyon szegényes házban laknak, a tetejük pálmalevélből van, 1-2 év alatt le kell cserélni
a korhadás és a rothadás miatt. Vannak egészen modern házak is. Az emberek ugyanúgy öltöznek, mint nálunk.
Nagyon érdekes állat él a tengerparton
egy remeterákféle, mely rengeteg golyót gyúr, ezekkel tömi be a járatait dagály esetén, hogy ne árassza el a víz.”
„Pallókon járnak, hogy ne süllyedjenek el, van, ahol fát döntöttek ki, hogy
a patakon át tudjanak kelni.
Gyönyörű, csodálatos élmény lehetett bejárni Borneó szigetét.”
Fábián Liliána 6.a , Ördög Zsófi 6.a
, Baranyi Patrícia 6.a és Balogh-Szabó
Bence 7.osztályos tanulók élménybeszámolóiból.
Kropokné Kiss Erzsébet
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Január végéhez érve ismét adódik számomra a feladat, hogy röviden összefoglaljam a hónap Egyesületünket is érintő
eseményeit és vázoljam az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
JANUÁR
-10-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt a szokásos kis csapatunk. Ez alkalom-

is hívatalosak vagyunk /jelentkezés a vezetőség tagjainál február 19-ig, indulás a
Nyugdíjas háztól 7.00 órakor. 23-án 16.00
órától Klubest az itthon maradóknak.
MÁRCIUS
-7-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.16-os busszal.
-15-én az 1848-as forradalom évfordu-

mal is örömmel mentünk erre a havi egészségmegőrző, közérzet javító, baráti együttlétet is jelentő fürdőzésre, és mint mindig,
most is nagyon jól éreztük magunkat.
-26-án került sor Egyesületünk egyik
legfontosabb évi eseményére az év végi
beszámoló és a következő évi munkatervet elfogadó közgyűlésére. A hivatalos rész után közös vacsora, majd a
szokásos havi klubesti program /vidám beszélgetés és tánc/ következett.
FEBRUÁR
Betervezett programjaink: 7-én fürdőzés Mórahalmon, 9-én vidám farsangi összejövetel közös vacsorával.
Jelentkezni lehet a vezetőség tagjainál február 6-ig 500 Ft. befizetésével. 23-án kerül
sor az ez évi Bajsai Prélóra, melyre mi

lójának közös megünneplése Ómoravicán az ottani magyarokkal. Erre a rendezvényre jelentkezni és az útiköltséget
/1200.-Ft/ befizetni a vezetőség tagjainál
lehet március 10-ig. Indulás a Nyugdíjas
Háztól 13.30-kor.
-22-én 17.00 órától un. Házi borversenyt tartunk a kelebiai borok részvételével a Nyugdíjas Házban. Jelentkezni Horváth Zoltánnál lehet március 19-ig.
-30-án 17.00 órától Klubdélután lesz
a Nyugdíjas Házban. Ezt megelőzően 14.00
órától filmklub Rácz István vezetésével.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel várjuk
Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István Egy. titkár

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Gazda-sarok
Téli teendők a kertben

A jó gazda télen sem feledkezik meg
kertjéről. Annál is inkább, mert elérkezett a
bokrok megújításának ideje. Lehetnek ezek
gyümölcstermő, de díszbokrok is. Ilyenkor
a legfontosabb tennivaló a téli metszés, a
tisztogatás. Ennek folyamán az idősebb részeket fiatalabb oldalhajtásokra kell visszavágni. Ám még inkább sürgetőbb a közbelépés, ha a vastagabb részek aljából, sok,
erős egyéves rész fejlődött ki, vagy a bokrok környékén törtek elő az új gyökérsarjak. Ha a szívós, életerős egyéves részektől megszabadítjuk a növényt, azok nem
vonják el a tápanyagot a növény egészétől. Az elöregedő részek tápanyagellátása
azonban egyre nehézkesebb. A gyökérsarjakat nevelő bokor elöregedett, föld feletti
részeit tőből vágjuk le. Az erős, fiatal hajtásokból hagyjunk meg néhány, igen életerős
ágat, amelyek elhelyezkedése a legkedvezőbb. Az elsűrűsödést elkerülendő, a többi
sarjat szintén tőből távolítsuk el. Annyi fiatal hajtást hagyjunk meg, amennyi ahhoz
elegendő, hogy formás bokrot tudjunk nevelni belőlük.
Más bokrok nem fejlesztenek sarjakat.
Ezek megújításához elegendő, ha egy-két
arasznyira visszavágjuk a legjobb karban
lévő hajtásokat. A beteg, rossz állapotban lévő részeket szintén tőből távolítsuk
el. A csonkokon, a rejtett rügyekből megújító hajtások fognak előtörni, amelyeket
később kedvünkre ritkíthatunk, annyi hajtást hagyva, amelyből ujjá nevelhetjük a
bokrot.
Vannak olyan cserjék, amelyek kimondottan megsínylik a visszavágást, esetleg
tönkre is mennek emiatt. Csakhogy ezek a
bokrok nem is kopaszodnak fel, megfelelő
tartás mellett, tehát nincs szükség ilyen jellegű beavatkozásra.

Ha bizonytalanok vagyunk a megújítást
illetően, tegyünk próbát. Ne vágjuk vissza
a teljes bokrot, csak minden második, harmadik ágát, ezzel elkerülhetjük a kipusztulását. Ha a hajtásképzés megfelelő, a következő évben folytathatjuk a felújítást.
Lombhullató bokroknál a megújítás ideje
hagyományosan a lombhullástól rügyfakadásig terjedő időszak.
Néhány további téli teendő:
Tervezzük meg díszkertünket, készítsük el a zöldséges kert tervét is vetési naptár szerint! Rendeljük meg és még időben
szerezzük be a szükséges virágmagvakat!
Javítsuk meg kerti szerszámainkat, és/
vagy szerezzünk be újakat!
A gyümölcsfák vastagabb ágairól drótkefével kaparjuk le a vastag, elhalt, hámló kéregréteget, nehogy kártevők bújjanak
meg bennük!
Tárolt zöldségeinket, gyümölcseinket
vizsgáljuk át időnként!
Készítsünk (vagy készen vásároljunk)
komposztálót! A konyhai és kerti szerves

hulladékból értékes táptalajt nyerhetünk,
feljavíthatjuk vele a kiskert talaját és nem
terheljük a környezetet rosszul tárolt szerves szeméttel.
A gyep ápolása is elkezdődhet. Gereblyézzük meg a füvet, keltsük életre! Gyűjtsük össze a ráhullott faleveleket, letört ágakat! A fű töve így levegőhöz jut és sűrűbben
fog nőni. Zöldebb lesz a füvünk...
Szürkén előtűnnek most a tarackok is a
fű közül. Ilyenkor még nagyon gyengék
és a talaj is laza. Most könnyen ki lehet húzni. Húzzuk, és ne szakítsuk! Minden egyes földben maradt részecskéje
újra ki fog hajtani és kiszorítja a helyéről a füvet.

Felhívás

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától kötelező a kutyák megjelölése mikrochippel. A chip beültetését dr. Patocskai Gábor állatorvos végzi. A beültetésre vonatkozó igény bejelenthető az önkormányzat hivatala 1. sz. irodájában . Az önkormányzat az igényeket gyűjti, és hetente továbbítja
az állatorvos részére. Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy ha a chip beültetésének hiányát a Kormányhivatal vagy a jegyző megállapítja, állatvédelmi
bírság kiszabásának van helye.
Önkormányzati hivatal
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Felhívás!

Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy a kormány 1379/2012. (IX.20) sz. Határozatának végrehajtása és a községünk egészséges ivóvízellátásnak érdekében
2013.01.07. (hétfő) napjától, a MH lajtoskocsival történő ivóvíz ideiglenes biztosítását a lakosság részére megkezdi.
Ivóvíz vételezési helyek:
Cveiner Kocsma (Bajcsy-Zs út) előtt 14:00 – 14:20 óra
Hivatal előtti parkoló (Ady E. u.) 14:30 – 14:50 óra
Újfalusi bolt előtt (Árpád u.) 15:00 – 15:20 óra
Szalma bolt (Bajcsy-Zs. út) előtt 15:30 – 15:50 óra
Az ivóvíz saját edényben, személyenként 2l/nap/fő mennyiségben vételezhető
A szállítás: MINDEN MÁSODIK NAP
Kelebia, 2013-01-02
Maczkó József sk
polgármester

Tisztelt Kelebiai Lakosok,
Támogatóink!
Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív
munkánkat adójuk
1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03

A MÁRIS Tanyáról érkezett a 2013-as év első adománya január 10-én, egy
Transporter ruhanemű, cipők, táskák és játékok (főleg Puzzle).
Kiri Zoltánné szállította. Hálásan köszönjük, és jó egészséget kívánunk Erzsi maminak.
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 született:
Kuluncsics Lázár
2013.01.07. Szeged
Anya: Kuluncsics Bernadett
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán elhalálozott:
Antal Lászlóné 83 éves
Mityókné Juhász Rita Erika 44 éves
Sabo Batanc Menyhért 74 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.

Teleki Mária aktő.
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Jótékonysági Iskolabál
Iskola
2013. február 16-án lesz 18.30 órakor az
Agrárkereskedelmi Központban

Zene: 3+2 együttes
Menü: csontleves, marhapörkölt nokedlivel, sütemény
Újdonság: koktélok
Büfé: Vadász Sörözö
Sörözö
Vendégvárás 18.00 órától, vacsora 20.00 órától

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

		
Nap

Idő (tól-ig)

Felállítási hely

02. 11.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

02. 12.-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

02. 13.-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

2013 február

orvos neve

ügyelet helyszíne

10

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

02. 14.-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

12

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

02. 15.-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

13

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

02. 16.-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

14

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

02. 17.-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

15

péntek

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

02. 18.-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

16

szombat

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

02. 19.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

17

vasárnap

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

02. 20.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

02. 21.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

19

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

02. 22.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

20

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

02. 23.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

21

csütörtök

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

02. 24.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

22

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

02. 25.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

23

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

02. 26.-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

24

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

02. 27.-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

26

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

02. 28.-án
Jóváhagyom:

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

27

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

28

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

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

Dr. Husti János r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

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.

