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Barangolás a Mecsekben és Orfűn a medvehagyma jegyében
Egy kis hétvégi, családi kikapcsolódásra invitálja az érdeklődőket a Kelebiai Ifjúsági Egyesület. Április 19-én
reggel 7:30-kor az Önkormányzat elől
buszokkal útnak indulunk Mánfa irányába, egy mecseki településre. A buszról
leszállva sétára indulunk a dombok közé, ahol friss levegőt szippanthat a kiránduló magába. Közel 9 km-en keresztül hódolunk az egészséges életmódnak,
miközben megtekintjük egy Árpád-kori
templom romját, és a lélegzetelállító panorámát csodálhatjuk meg. Utunk Orfűre, a Mecsek egyik gyöngyszemére vezet, ahol éppen a XII. Medvehagyma és
Hal Fesztivál forgatagába kapcsolódhatunk be szabad program keretében.
Medvehagymából készült ételeket kóstolhatunk, lovaskocsis tókerülés közben
gyűjthetünk is ebből a sokak által elfeledett, de annál ízletesebb gyógynövényből, és megcsodálhatjuk, hogyan készítik mesterszakácsok a különlegesebbnél
különlegesebb harapnivalókat ebből a
növényből. Kézművesek és helyi termelők portékáiból sem lesz hiány, és sok érdekes program vár minket, mind-mind
az egészséges életmódot hirdetve. Bele-

hallgathatunk Nagy Bandó András műsorába is, melyek sosem szoktak nevetés és jó hangulat nélkül eltelni. Estefelé
búcsút veszünk a csodaszép Mecsektől,

és hazafelé vesszük az irányt és 21:30
környékén visszaérkezünk szép kis Kelebiánkra.:) Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Szűcs Józsefnél (tel.: 0670/2748958, e-

mail: takarrow@gmail.com, facebookon és személyesen)
Minden érdeklődőt szeretettel vár a
Kelebiai Ifjúsági Egyesület!
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Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a 2015. március 5. napján hatályba lépett új Országos Tűzvédelmi Szabályzat változásokat tartalmaz a szabadtéri égetésre vonatkozóan. Ha külterületen szeretne valaki növényi hulladékot égetni, azt a tűzoltóság részére 24 órával előbb be kell jelenteni. Az ehhez szükséges nyomtatványt
a Polgármesteri Hivatalban is biztosítani tudjuk.
Kelebia belterületén az avar és kerti hulladék égetésének rendjét a 7/2013.(IV.5.) önkormányzati rendelet szabályozza.
Kelebia belterületén kerti hulladékot égetni október 1. és április 30. között, szélcsendes időben, reggel 9 órától 17.00 óráig lehet. Csak olyan helyen lehet égetni, ahol
az égetés hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni.
SZABADTÉRI
Az elégetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más háztartási, ill. ipari eredetű hulladékot (pl. gumi, műanyag, stb.).
TŰZMEGELŐZÉS
Polgármesteri Hivatal

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatója
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladéka
égetés tűzvédelmi szabályai
szabadterületi tűzgyújtás szabályairól
A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabáés a
lyok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb.) betartása és
tűzgyújtási tilalomról
a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét
Igazgatóság tájékoztatója
a megkezdés előtt legalább 24 órával a tűzoltóságnak
a
szabadterületi tűzgyújtás szabályairól
lehetőleg írásban be kell jelenteni. Ezzel csökkenthető
és a
tűzgyújtási tilalomról
a téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők a felesleges vonulások okozta plusz költségek.
TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS
az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a növényi hulladék égetése!
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is.
A tarlóégetést a legelőkön, a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a
tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen.
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel.
A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok – megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen égethetők.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűzés robbanásveszélyt ne jelentsen.
Ennek érdekében:
- A tarlót vagy az érintett területet az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,
- A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
- A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik
szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
- A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott (lapátok, parázscsapók, vízzel teli háti permetező), megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
- Az égetés helyszínén legalább egy traktort ekével ellátva a helyszínen készenlétben
kell tartani,
- A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és
veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani,
- Erős szélben TILOS tarló –vagy növényi hulladékot égetni!
- Ha az égetés közben erős szél támad a tüzet azonnal el kell oltani.
FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal –
meg kell szüntetni.
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit
mérlegelve a felelőssel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 100.000 - 3.000.000
Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.

A hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól
A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalom. A szabályozás (2) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja a hulladék nyílt téri égetését, valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló
növényzet, tarló illetve tarló-és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék
(továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.
A fentiekben meghatározott főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok
teszik lehetővé a növényi hulladék égetését:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan
védetté nyilvánított életközösségekre (pld. védett növénytársulások) vonatkozóan a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet állapít meg speciális szabályokat. A bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 7.§-nak (4) bekezdése értelmében az erdőterületen található
védett növénytársulásokban a teljes talajelőkészítés és a vágásterületen az égetés csak
növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt
végezhető.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdésének b) pontja
szerint természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és
más vízinövényzet égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) pontjában foglalt fogalommeghatározás szerint természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet
elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri hulladék égetése, tűzrakó helyen kialakított tűz, mészégető, faszénégető) szabályozza. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.)
ÖM rendelet az Etv. hatálya alá tartozó erdőterületekre terjed ki. E rendelet az erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
rendelettel történő megállapítása.
A hatályos jogi szabályozás áttekintésénél ki kell emelni a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 606. §-át, amely a tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait foglalja össze. E szabályok határozzák meg a tűzvédelem anyagi feltételeit.
Jogszabályi környezet:
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
- 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
- 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről
- 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
- 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tel.:77/421-355, Fax: 77/520-083
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Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
33/2015. (II.26.) sz. képviselő-testületi határozatában
1.) Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén
belül meghirdetett KEOP-4-10-0/N/14 kódszámú, „Fotovoltikus rendszerek
kialakítása” című pályázati kiírásra napelemes rendszerek kiépítése céljára
pályázatot nyújtott be, melynek
- azonosító száma: KEOP-4-10-0/N/14-2014-0251
- Telepítési helyek:
Polgármesteri Hivatal – 6423 Kelebia Ady E.u. 114. Hrsz: 430/5
Sportöltöző - 6423 Kelebia Bajcsy u. 43. Hrsz: 213
Konyha - 6423 Kelebia Ady E.u. 9. Hrsz: 181
Óvoda - 6423 Kelebia Ady E.u. 108. Hrsz: 113
2.) A projekt költségvetési adatait az alábbiak szerint állapítja meg:
A projekt teljes bruttó költsége:		
45.834.571,- Ft
A projekt teljes elszámolható bruttó költsége:
44.834.571,- Ft
A projekthez elnyert támogatás összege		
44.834.571,- Ft
A projekthez biztosított teljes önerő összege
1.000.000,- Ft.

3.) A projekt megvalósításához szükséges 1.000.000,- Ft önerőt az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja.
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete a 31/2015.(II.26.) sz.
képviselő-testületi határozatában megállapodást kötött a Kelebiai Római Katolikus Plébániával turulmadár, székelykapu, és kettős kereszt köztéri alkotások megvásárlása és közterületen történő elhelyezése tárgyában.
A Kelebiai Római Katolikus Plébánia megbízása alapján az adományokból
származó készpénzt az önkormányzat kezeli.
A Kelebiai Önkormányzat az alábbi közterületen lévő, veszélyes helyzetű fák
kivágása mellett döntött.
Kossuth u
Szent Erzsébet Otthonház
Játszótér
Ady E u
Sétány
Farkas László Általános Iskola

2 db NNY
1 db Ostorfa, 1db Dió, 3db fenyő
2 db Hny
1 db NNY, 1 db Fenyő
1db Juhar
2 db Ostorfa (Csak fiatalító vágás)

Kelebia Község intézményeinek energetikai felújítása
Tisztelt Lakosság!
Minden bizonnyal észrevették a
munkálatokat, amelyek a Farkas
László Általonos Iskolánál, a Gézengúz Óvodánál, a Napközi Otthonos
Konyhánál és a Szent Erzsébet Otthonháznál történtek 2014 őszétől. Az
önkormányzat még 2013-as év elején pályázott az említett intézmények
felújítására. A támogatási szerződést
2014. 02. 11-én írtuk alá. A pályázat
összköltsége 238.616.736 Ft, melynek a 85 %-a 202.824.226 Ft támogatás és a 15 %-a 35.792.510 Ft
önerő. A közel 36 millió Ft-ot is sikerült önerő pályázaton megnyernünk,
így az önkormányzatnak csak az ön-

erő megelőlegezéséhez volt szüksége anyagi forrásra. A támogatási szerződés aláírás után elkezdődött
a közbeszerzések kiírása és a hozzá
szükséges műszaki dokumentációk
elkészítése. A szerződéseket 2014.
szeptember 5-én írtuk alá. A 4 intézményre 4 vállalkozási szerződés került megkötésre, amelyeket 2014.
szeptember 5-én írtunk alá. A pályázat fő célja az intézmények energiaigényeinek csökkentése. Az intézményeken az alábbi munkálatok kerület
elvégzésre.
Iskola
- Fal és födém szigetelés
- Nyílászárócsere

Anyakönyvi hírek
Születések
MÁRCIUS
1. Név: Vida Natália
Szül: 2015.03.17., Szeged
Anya: Vili Viktória, apa: Vida Norbert

- Nyílászárócsere
- 18 kW-os napelemes rendszer
- Napkollektoros rendszer
Az intézmények felújítására már
nagy szükség volt, a régi nyílászárok
már évek óta nem látták el funkciójukat, a napelemes és napkollektoros rendszerek hozzájárulnak ahhoz,
hogy az intézmények áramköltségeit nagymértékben csökkentsék. Ezen
felújítással az intézmények a jelen
kor energetikai elvárásainak megfelelnek. Nem utolsó sorban a festéssel pedig új kinézetű intézményeket
kaptunk. Kérünk mindenkit, hogy az
így megteremtett értékeket óvni szíveskedjenek.

INBA Beszerzési és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Tel: 62/591-015, Fax: 62/591-016
Védőnők

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán elhalálozott:
Horváth Árpádné 81 éves
Patocskai Györgyné 71 éves

- 2 db gázkazán beépítése
- 8,5 kW-os napelemes rendszer
- Napkollektoros rendszer
- A tornaterembe szilárd biomaszsza tüzelésű kazán lett beépítve
Óvoda:
- Fal és födém szigetelés
- Nyílászárócsere
- Napkollektoros rendszer
Konyha
- Fal és födém szigetelés
- Nyílászárócsere
- Napkollektoros rendszer
- Speciális konyhai légkezelő berendezés
Szociális Otthon:
- Fal és födém szigetelés

Teleki Mária aktő.

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.)
Felvételre keres továbbá „C” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező teher gépkocsivezetőt.
Érdeklődni, jelentkezni 2015. március 16-tól lehet az INBA
Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.
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BEIRATKOZÁS A GÉZENGÚZ ÓVODÁBA
Óvodánkba a gyermekek beiratkozása a 2015-16-os nevelési évre, 2015. május 11-15-ig tart, de. 8-12 óráig.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
5. § (1) „…a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség
teljesítését meg nem kezdi,…”
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig
nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát
vagy egyéb foglalkozást, az óvoda vezetője, - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti - óvodás gyermek esetén - a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, valamint az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt.
Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
a) a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia,
b) az óvoda vezetője
ba) az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről,
bb) a kifizetés esedékességét megelőzően - a gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló jogszabályban meghatározott időpontban és időtartamra vonatkozóan - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak

a számáról, melyeket a gyermek az óvodából igazoltan és igazolatlanul mulasztott,
egyidejűleg arról, hogy a mulasztott napok száma együttesen meghaladta az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, vagy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket,
bc) értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.
Szeretettel várunk minden kis gézengúzt az óvodánkba!

Ünnep ismét, itt a Húsvét...
A húsvéti hagyományok a Gézengúz Óvodában is tovább élnek. Bíró Melinda és
Gregus Zsolt népi táncosok hagyományőrző délelőttöt tartottak az ovisoknak a Művelődési Házban, ahol a Dél-Dunán túli ugrós és csárdás alap lépéseivel ismerkedhettek a gyerekek.
Húsvét előtt többen nem jönnek oviba, így már a hónap elején a kisfiúk illatos
kölni vízzel meglocsolták a kislányokat, akik csoki tojással, festett tojással, és még
saját maguk készítette sütivel is megkínálták őket, így köszönve meg a figyelmességüket. Kislányaink már nem hervadnak el...
Udvarunk zöldellő füvében csoki tojást kerestek és gyűjtöttek a kicsik és nagyok
egyaránt. Nagy volt az öröm, ha megtalálták a tojásokat.
A nagycsoportosok a Szent Erzsébet Otthonház lakóinak kedves nénijeit köszöntötték versekkel és locsolták is meg őket. Viasszal díszített tojást vittek ajándékba,
ők pedig a néniktől tojás formájú gipszöntvényt és csoki nyuszit kaptak.
Gézengúz Óvoda dolgozói

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Iskolai hírek
-Iskolánkban március 12-én (csütörtökön) játékos sportdélutánt tartottunk az
alsó tagozatos nevelők és diákok részvételével.
- Az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcra emlékeztünk.
A szívhez szóló színvonalas műsort a 4. osztályosok mutatták be
Horváthné Nagy Katalin szervezésében. Közreműködött még Juhász
János tánctanár. Tanulóink a községi ünnepségen is részt vettek.
-Március 16-án és 17-én tartottuk iskolánkban hagyományainkhoz híven a Petőfi Sándor Szavalóversenyt.
A következő eredmények születtek:
1-2. osztály
I. Nagy Ákos 		
Felkészítő: Fodor Betty
I. Vecsernyés Máté 		
Felkészítő: Radnai Béláné
II. Mata Míra		
Felkészítő: Radnai Béláné
III. Granyák Réka 		
Felkészítő: Radnai Béláné
3-4. osztály
I. Farkas Alíz		
I. Balogh Patrícia 		
II. Hegedűs Luca 		
II. Rácz Tamás 		
III. Vörös Vivien 		
5-6. osztály
I. Illés Emília		
II. Volford Bence		
III. Füzesi Erik		
7-8. osztály
I. Kollár Valentina 		
I. Bozsákovics Luca		
II. Ábrahám Réka		

Felkészítő: Sógor Lászlóné
Felkészítő: Horváthné N. Katalin
Felkészítő: Kardosné R. Zsuzsanna
Felkészítő: Horváthné N. Katalin
Felkészítő: Horváthné N. Katalin
Felkészítő: Szádeczki Dezsőné
Felkészítő: Színes Gabriella
Felkészítő: Szádeczki Dezsőné
Felkészítő: Horváth Jenő
Felkészítő: Horváth László
Felkészítő: Horváth László
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- A Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen iskolánkból Berényi Dorka 22.,
Sólya Tamara 29., Papdi Liza Róza 43. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Pohankovicsné Sárfi Ildikó
- A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen
a legeredményesebb tanulónk: Ricz Júlia
(8.o). Felkészítő: Balázs Hajnalka
- Március 28-án, Szegeden a SZTE
Bölcsészettudományi Karán rendezték
meg az Orchidea-Pangea Matematikaverseny II. fordulóját, amelyre 6 tanulónk
jutott be: Farkas Alíz (3.o), Simonyi Fanni
(4.o), Molnár Fanni (5.o), Kőműves Sándor (6.o), Jancsik Henriett (7.o), Kovács
István Mátyás (8.o) . Felkészítő: Pohankovicsné Sárfi Ildikó, Tóth Katalin, Balázs
Hajnalka.
- Berkó Istvánné Vizuális játékok, képességfejlesztés és tehetséggondozás a
gyakorlatban című 60 órás továbbképzésen vett részt.
-Március 31-én Berkó Istvánné és Kardosné R. Zsuzsanna húsvéti kézműves
foglalkozást tartott a gyerekeknek.
„Új technikák,
új formák, új eszközök segítségével
nyuszi- csalogató
virágok és egyedi képeslapok elkészítése szerepelt
a palettán. Minden
munkafolyamatban a színes formák ösztönözték a
gyermekeket a különleges ajándékok
elkészítésére. Örömmel láttak hozzá a csíkos nyuszi, az írisztechnikával készült tulipán és az egyedi képeslap kivitelezéséhez. A képek is tanúsítják milyen jó kedvvel dolgoztak a gyerekek” (B.I.)
- A Tropicarium által hirdetett Az éjszaka titka c. rajzpályázatra, amivel pizsamapartyn lehet részt venni, pályázati munkát nyújtottunk be. Számos különleges
alkotás született a mélytengeri halak világáról, melyhez PowerPoint bemutató is
készült. A pályamű elkészítését segítette Baráth Sándor, Kondorossy András és
Balázs Hajnalka.
- Az Erzsébet program keretében beadott pályázatunk nyert, így 2015. augusztus 2-7-ig Fonyódligeten , a Balaton partján táborozunk 40 tanuló részvételével.
Az iskola vezetősége

Sportdélután az alsó tagozatnak
-Március 23-án rendeztük a
Weöres Sándor Területi Szavalóversenyt, melyen Farkas Alíz
(3.o) és Balogh Patrícia (4.o),
Kollár Valentina (8.o), Bozsákovics Luca (7.o) képviselték
iskolánkat.
-A területi szavalóversenyen
Kollár Valentina továbbjutott, ő
vett részt a megyei szavalóversenyen is, ahol különdíjat nyert
Sajó Sándor: Ez éltessen magyar! című versével.
Az eredményt elérő diákjainknak és felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk!
-Március 23-án és március 31-én családi órát tartott Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes a Kecskemét- Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület szervezésében a 6. 7.
és 8. osztályos tanulóink részére.

Már megszokott, hogy minden tavasszal játékos ügyességi feladatokkal lepjük meg a mozogni vágyó kisiskolásokat. Nagy lelkesedéssel végezték
a felépített pálya feladatait. Volt buk-

fenc, gátugrás, szlalom, alagút átbújása, koordinációs létra, T-ball. A kicsik
kellemesen elfáradtak a játékos feladatok végzése közben. Máskor is lesz még
ilyen sportdélután! Radnai Béláné
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Ebben az évben is közös programjaink vannak a Gézengúz Óvodával,
melyet időseink nagyon várnak és
szeretnek. Március 9-én Nőnap alkalmából a nagycsoportos óvodások fiú tagjai látogattak el hozzánk
és kedves műsorral köszöntötték női
gondozottjainkat. Április 1.-jén Húsvétra készülve, felelevenítve a hagyományokat, szintén meglátogatott
minket ez a kis fiú csapat. Hozták a

kölnijüket, a néniket jól meglocsolták, verseltek, és átadásra kerültek az apró, húsvéti ajándékok. Már
megbeszéltük, hogy a következő találkozó Anyák Napja alkalmából lesz.
Szívesen jönnek hozzánk a gyermekek, mi pedig nagyon várjuk ezeket
az alkalmakat és készülünk rájuk.
Március 23-án Lengyel Judit
könyvtáros tartott az internet hasznosságáról ismeretterjesztő előadást

nálunk. Megnézhették a gondozottak Kelebia honlapját, megmutatta Judit, hogy hol tudják megkeresni például a számukra fontos orvosi
ügyeleti információkat, vagy hogy
hol találják meg az Otthonházról a
tájékoztatást. Gondozottjainknak mi
is „le szoktuk vetíteni” a nagyképernyős televízión egy-egy rendezvényünkről készült képeket, igénylik
is, hogy visszanézhessék magukat.

Ilyenkor találkozunk olyannal is, aki
már nincs köztünk, de jó egy kicsit
visszaidézni a vele töltött szép napokat. Tudják, hogy ezekből a képekből válogatunk a helyi újságba, vagy
teszünk fel a honlapra. De ezekre a
helyekre csak korlátozott számban
fér, ezért a többit megnézzük kivetítve, vagy a számítógépről.
Turi Mária
intézményvezető
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Húsvéti csomagok

nyokat. Munkánkat Polyákovics Béla csapata, a Tanyagondnoki, Családsegítő Szolgálat is segítette. Köszönet érte.
Természetesen elég szűkösek a kereteink. Nem tudunk csak korlátozott számban csomagot adni. A törvény az írja elő: a szociális rászorultság, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét ( 2015-ben 28.500 Ft/hó) vagy aki egyedülélő és
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át és
nem rendelkezik vagyonnal.
Leegyszerűsítve szociálisan rászorult : olyan személy aki létfenntartással küzd,
nincs megfelelő mennyiségű pénze ahhoz, hogy az alap élelmet megvegye, és a
számlákat rendezze hónapról - hónapra. Aki betegség folytán munkaképtelen ,vagy
más a családjában élő (beteg) kiskorút lát el. Aki a munkanélküliség miatt nem nem akar hanem nem tud elhelyezkedni! (és nem csak papíron nincs munkája).
Természetesen egész évben szívesen és köszönettel fogadjuk a felajánlásokat,
adományokat! Igyekszünk becsülettel azoknak adni, akik legjobban rászorulnak.
Köszönettel:
Horváth Zoltánné

A Karitász Egyesület ebben az évben is készített húsvéti tartós élelmiszer csomagokat a rászoruló családoknak, egyedül álló személyeknek.
Tettük mindezt a felajánlott 1%-ból és a raktárban lévő adománygyűjtésből.
Sajnálatos, hogy most nem kaptunk csak minimális természetbeni hozzájárulást, illetve vannak olyan személyek Kelebián, akik az ünnepek előtt rendszeres pénzadományokkal segítik munkánkon keresztül a rászorulókat.
55 csomag tartalma:
Liszt 1/1 kiszerelés
133 kg
Kristálycukor 1/1
117 kg
Rizs 1/1
83 kg
Tészta 1/1 vegyes
117 kg
Keksz háztartási.200 gr
50 csom
Kukoricapehely 70 gr
68 csom
Margarin csészés 500 gr
75 dob
Darálthús 400 gr 	 55 dob
Családi májas 190 gr vegyes
64 dob
Kördobozos sajt vegyes
75 dob
Húsvéti cukorka (nyuszi tojás drazsé)10 dkg
110 csom
Olaj
75 l
Alma
40 kg
Az értéke közel 200 000 Ft.
Március 31-én délután az egyesület tagjai dobozoltak és osztották ki az adomá-

A CINKE

(Isten madara)
Petőfinek - tudjuk jól - legkedvesebb
madara a gólya volt. Nekem meg előlépett, elsőszámú és legkedvesebb madarammá a cinke. A közelmúlt két eseménye ennek az oka. Előtte a cinke épp
olyan közömbös és jelentéktelen volt
számomra, mint egy szürke veréb.
Kezdem az első esettel. Kunbaján, a
karácsony előtt temettem az egyik igazi
jó barátomat, Mészáros Endrét. A temetési beszédemben hasonlatnak használtam egy cinke röptét az élet és halál képéhez. Mondtam a gyászolóknak, hogy
reggel kinéztem az ablakomon és figyeltem egy aranyos kis cinkét, amint
a madáretetőmben csipegette a magokat. Utána elszállt a szomszéd kertje

felé. Nem láttam. De ez nem jelentette
azt, hogy megszűnt létezni. Lám, pár óra
múlva visszaszállt a magokat csipegetni
madáretetőmbe. Így vagyunk az Endrével is, - magyaráztam - aki, mint a cinke, ahogy elszállt, hasonlóan Ő is szemeink elől eltűnt. De ez hogy elment, eltűnt
szemeink elől, nem jelenti azt, hogy nincs
tovább. Elment egy másik országba, a
Mennyországba. A „szomszéd kertje felé”. De végül is, miként én a kis cinkémet, újból fogjuk látni. Újból köszöntjük,
szerettei meg átölelhetik.
A temetési toron odajött hozzám a
főorvos fia és mondta, hogy nagyon
megrendítette a cinke említése. Azért,
mert rögtön bevillant neki, hogy a halá-

los ágyán tehetetlenül fekvő édesapjának egyetlen „szórakoztatója” egy cinke volt. Pont úgy feküdt az előszobában,
hogy rálátott az eresz alatti cinkefészekre. Kínjai közepette egy kis enyhületet
adott neki a kismadár, amint odarepült,
tollászkodott, csicsergett, majd elrepült
a fészkéből. Talán a Jó Isten általa is készítette fel az „elrepülésre”, az elmenetelre.
- Úgy összetalálkozott a maga cinkehasonlata édesapám utolsó napjaival,
„szórakozásával”, mintha tudott volna
róla – mondta a fia. Pedig semmit sem
tudtam az Endre cinkéjéről.
Pár hónap múlva Csikérián temettem a bajai kórház belgyógyász főor-

vosának édesapját, Gyetvai Mihályt. Itt
is elmondtam a szentmisén a cinke hasonlatot, kicsit másképpen ezt az esetet.
Tegnap hathetes misét mondtam a főorvos édesapjáért. Mise végén odajött hozzám az elhunyt fia és ezt a csodálatos,
misztikus esetet közölte velem:
- Képzelje el, a temetés másnapján a
nyitott ablakon berepült egy cinke. Máskor soha nem fordult elő ilyen!
Ne csodálkozz kedves olvasó, hogy
e két eset után „égi madárrá”, a Jóisten madarává magasztosult (misztifikálódott, transzcendentálódott) a szememben a cinkemadárka.
Pribitek László
kunbajai plébános

XII. évfolyam 4. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Március végéhez közeledve röviden
összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is
érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
MÁRCIUS
-12-én a szokásos kis csapatunk mórahalmi fürdőzésen vett részt. Néhányan már a 2015. évi nyertes fürdőpályázat adta ingyenes belépéssel vehettünk
részt ezen a kellemes, egészségmegőrző /gyógy/fürdőzésen. Az ingyenes fürdőbelépésre kiírt pályázat több, mint 20
kelebiai nyertese ez úton is köszöni az
Egyesület pályázatírójának /Horváth Zoltánnénak/ önzetlen segítségét a pályázatok elkészítéséért.
-15-én a ’48-as forradalom évfordulója alkalmából a Nyugdíjas Egyesület koszorúját a kelebiai Kopjafánál és az
ómoravicai Kossuth szobornál ebben az
évben is elhelyeztük.
Ómoravicára /Bácskossuthfalvára/ ez
alkalommal 12 fővel utaztunk, ahol már

az ottani Nyugdíjas Egyesület új vezetősége fogadott bennünket. Kölcsönös bemutatkozás után a közeli templomba, majd
mise után a Kossuth szoborhoz mentünk,
ahol több felelős személyiség ünnepi beszédét hallgattuk meg. Végül a koszorúzással fejeződött be az ünnepi program.
A mellékelt fotó a szobor mellett felsorakozó kelebiai csapatot mutatja. Koszorúzás után a Nyugdíjas Egyesület székházába mentünk, ahol finom vacsora és több
órás baráti beszélgetés következett hazaindulásunkig.
-21-én az előző évek hagyományait
követve mi is részt vettünk az un. Bajsai
Preló-n. 10. alkalommal került megrendezésre a Jakab Laci megálmodta hagyományőrző program. Szomorúságunkra az
egyesület vezetője súlyos betegsége miatt
nem lehetett ott. Ajándékot is vittünk, Ráczné Vida Tercsike által főzött borlekvárt
és a Foltocskás Lányok által varrt „csalogányokat”. A kukoricamorzsolás, hímzés,

lúdgégetészta készítés mellett kukorica
pattogtatás is volt. Büszkék vagyunk „Kicsierzsire” és Batancs Ágira, akik 1. helyezést értek el a tésztakészítéssel. Ezen

a napon osztották ki a pálinkaverseny helyezettjeinek az érmeket, okleveleket. Ifkovics Zoli egy ezüst és egy bronzérem,
Horváth Zoli egy arany-, egy ezüst- és
két bronzérem boldog tulajdonosai lettek. Gratulálunk nekik. A nap csúcspontja a hatalmas torta volt, mely a jubileumi

évforduló tiszteletére süttetett és mindenki kapott belőle! A mellékelt két fotó
Bajsán készült.
ÁPRILIS
-10-én lesz a Költészet Napja, melylyel kapcsolatban bővebb információt a
Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-16-án lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a MÁV állomástól a szokásos
10.06-os autóbusszal utazunk. Az Erzsébet Kártyát, ill. bérletet -akinek van- vi-

gye magával.
-25-én lesz a Tánc Világnapja, melyen a Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja is fel fog lépni. E tárgykörben is a Kelebiai Hírmondóból kaphatunk részletes
információkat.
MÁJUS
-1-jén 10.00 órától Nyugdíjas Majálist rendezünk ebéddel egybekötve a
Nyugdíjas Házban, esetleg az udvarban
felállításra kerülő sátorban. Jelentkezni és
a részvételi díjat (1000.- Ft/fő) a vezetőség tagjainál lehet befizetni IV. hó 26-ig.
-14-én kerül sor a havi mórahalmi
fürdőzésre. Indulás a MÁV állomástól a
10.06-os autóbusszal.
-16-án lesz a hagyományos Községi
Gasztronap, melyről részleteket a Kele-

biai Hírmondóból tudhatunk meg.
-30-án 18.00 órától kerül sor -reméljük- a már régóta hiányolt Klubestre a
Nyugdíjas Házban.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi
fürdőzésekre meghívjuk az Egyesülethez
nem tartozó lakótársainkat is.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

Tisztelt Lakosság!
A kelebiai hulladéklerakó megépülése óta rengetegen szállították be a feleslegessé vált dolgokat. Sokan vannak
azonban, akik nincsenek tisztában a
szelektív hulladékgyűjtés szabályaival,
ezért tájékoztatni szeretnénk a lakóközösséget, miként és milyen feltételekkel vehetik igénybe a hulladékudvar
szolgáltatásait.
Elsősorban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a hulladékudvar nem szeméttelep! A háztartási hulladékot
a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit KHT. munkatársai szállítják el minden második héten
szerdánként.
A hulladékot konténerekben tároljuk, és szelektíven gyűjtjük a következő

szabályok szerint:
Papírhulladék: Idetartoznak iratok, újságok, kartonpapírok, könyvek,
szórólapok stb. Nem tartalmazhat: műanyag borítót, szennyezett papírt, csoki papír alufóliás részét.
Műanyag hulladék: üdítős, ásványvizes palackok, nylonzacskók
reklámtáskák, tejes tejfölös dobozok
kimosva!!!!. Nem tartalmazhat: vegyszeres, festékes flakonokat.
Üveghulladék: boros, befőttes, savanyúságos üvegek, üvegvázák, pohár stb. Nem tartalmazhat: vegyszeres, gyógyszeres üvegeket, izzókat, sík
üveget, tükröt stb.
Fémhulladék: Fém italos dobozok, konzervdobozok, különböző fém-

tárgyak.
Lom hulladék: bontásból származó ajtók, ablakok, bútorok, műanyagok slagok, ruhák, cipők stb. Nem tartalmazhat: festékes, olajos, veszélyes
anyagokat.
Építési törmelék: beton cserép
tégla Nem tartalmazhat: földet, maltert, más anyagokat.
Komposzt: ágak, növényi szárak,
fű falevél. Nem tartalmazhat: madzagokat, kötöző anyagokat stb.
Veszélyes hulladék: olajak, festékek, akkumulátorok, elemek, izzók,
fénycsövek, vegyszeres dobozok, annak maradéka, gyógyszerek, elektromos berendezések, hűtők tévék, háztartási gépek.

Továbbá átveszünk személyautó gumit háztartási mennyiségben.
A hulladékudvar nem vesz át
palát, földet, üveggyapotot, kommunális hulladékot, nem lakossági eredetű hulladékot!
Lomból, építési hulladékból, komposztból a napi beszállítható mennyiség
1-1M3, évente maximum 5-5 m3.
A hulladékudvar szolgáltatásait csak
azok vehetik igénybe, akik az aktuális időszakra befizették a kommunális adót!
Ha valakinek kérdése van azt felteheti Bíró Zoltánnak munkaidőben
kedd-szombat 8-16 óráig a 06/30940-53-65-ös telefonszámon .
Bíró Melinda

Kelebiai Hírmondó
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Újdonságaink
Március 1-től folyamatosan érkeznek a könyvtár új folyóiratai, amelyből
kicsik és felnőttek egyaránt válogathatnak. A folyóiratállványon jelenleg
a következő újságok közül válogathatnak a könyvtárba látogatók: Petőfi Népe, Halasi Tükör, 168 óra, Nők
Lapja, Nők lapja konyha, Nők lapja
egészség, Az Otthon, Csodakert, Bácsország, Ifjúsági magazin, Dörmögő
Dömötör, Csodaceruza, National Georaphic, Képes Sport, Autó motor, Game star, Könyvtári Levelezőlap. Jövőben olvasható lesz még az Élet és
Irodalom című irodalmi folyóirat és a
Világjáró magazin.
Díjmentes könyvtárközi kölcsönzés
Egyre többen ismerkednek meg a
könyvtárközi kölcsönzés előnyeivel.
Mint azt már megírtuk, 2015. január 1-től díjmentesen veheti igénybe a
könyvtárak közötti kölcsönzést az, aki
beiratkozott olvasója a könyvtárnak és
a kért dokumentumot a Bács – Kiskun Megyei Katona József Könyvtárból kéri meg.
Március hónapban – az évi átlagot
túlszárnyalva – már 4 kérést indítottunk a megyei könyvtár felé. Ebből az
elsőt Horváth Mihályné kérte, aki a paleolit táplálkozásról keresett könyvet.
Sajnos a mi állományunkban nem
található a témával kapcsolatos irodalom, ezért a könyvtárközi kölcsönzésről kapott tájékoztatás után, örömmel
vette, hogy eljuthat hozzá – ingyen –
a kért könyv. Előjegyzés, és pár nap
várakozás után, már kézbe is foghatta a Paleolit táplálkozás kezdőknek cí-

gendő, de akár hosszabbítani is lehet.
Ha már nem szükséges a könyv számunkra, csak vissza kell vinni a helyi könyvtárba és a könyvtáros ingyen
visszaküldi a megyei könyvtár részére.
A jövőben is használni fogom a szolgáltatást.”
Reméljük, hogy egyre többen veszik
majd igénybe a könyvtár új szolgáltatásait, valamint a bővülő folyóirat kínálat
több olvasót csábít a könyvtárba.
További tájékoztatást a Kelebiai
Hírmondóban, valamint a www.kelebia.hu oldalon kaphatnak az újdonságokról.

Kedves
Olvasók!

mű könyvet.
Horváth Mihálynét kérdeztük, mi a
véleménye a könyvtár új szolgáltatásáról:
„Örültem, hogy sikerül hozzájutnom
más könyvtárból a keresett könyvhöz.
Nagyon praktikus szolgáltatás, nem
kell utazgatni, ha az ember utánanéz,

Megkezdődött a kölcsönzés alatt álló dokumentumok
regisztrálása, melyek kintlévőségéről tájékoztatást fogunk küldeni.
Kérem Önöket, hogy - állományellenőrzés céljából –
a már lejárt határidejű dokumentumokat szíveskedjenek
visszahozni a könyvtárba.
A késve visszahozott dokumentumokért nem számolunk fel díjat.

akkor már előre ki tudja keresni a megyei könyvtár adatbázisából (www.
kjmk.hu/adatbazisok), hogy meg van
- e a keresett példány illetve kölcsönözhető állapotban van-e a státusza,
így felkészülve kérheti a könyvtárak
közötti kölcsönzést. A kölcsönzési idő
rugalmas, szinte 1 hónap, amely ele-

Lengyel Judit
könyvtáros

Egy tanító tapasztalataiból…
Néhány gondolat az osztálykirándulásokról
Mi is a célja az ilyen jellegű tevékenységeknek? Az kapcsolatépítés fejlesztése azáltal, hogy a diákok egy tanulmányi kirándulás keretei között
fedezzék fel Magyarország természeti
kincseit, turisztikai látnivalóit, kulturális örökségeit.
Minden pedagógus másként szervezi ezeket a kirándulásokat. Van, aki
évfolyamonként a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve (érdeklődés, fáradékonyság, kitartás, fegyelem)
mindig ugyan arra a helyre viszi a gyerekeket. Pl. 1. osztályban „csak” Kiskunhalasra, 2.-ban Kiskőrösre, 3.-ban

Ópusztaszerre, 4.-ben Budapestre.
Van olyan pedagógus, aki felvállalja
a 2-3 napos kirándulást is. A felnőttől
óriási felelősségteljes szervező munkát igényel, a gyermeknek felejthetetlen óriási élmény.
Már szeptemberben az első szülői
értekezleten szóba kerül ez a téma.
Más és más élményt nyújt, ha buszszal vagy vonattal visszük a gyerekeket. Fontos megszervezni azt is, hogy
mehetnek-e, mennek-e szülők a csoporttal. Önellátók lesznek vagy rendelik az ételt?
Sajnos manapság igen magasak a

szállás, étkezés, utazás költségei. Nagyon oda kell figyelni a szervezőnek,
hol, kitől tudna támogatást nyerni esetleg pályázat keretében, vagy budapesti
kirándulás esetében a múzeumi látogatással az útiköltséget megspórolva.
Az osztálykirándulás önköltséges, tehát a szülők fizetik a kiadásokat, ezért
nem is lehet kötelezővé tenni a tanulók
számára a részvételt. A hiányzást a szülő igazolhatja.
Ez a pár nap lehet kellemes emlék,
életre szóló élmény, de rossz, kellemetlen történet is. Sok mindenen múlik,
hogyan sikerül. Elsősorban a szervezé-

sen és néhány alapvető szabály kialakításán és betartásán.
Pedagógusként az osztálytalálkozókon azt tapasztalom, hogy egy-egy jól
sikerült kirándulásra milyen pontosan
emlékeznek volt tanítványaim akár tizenöt-húsz év múlva is. Azt hiszem,
mindenki tisztában van azzal, hogy
ezeken a kirándulásokon nem feltétlenül ismeretbővítésre, mint inkább a közös élményekre, közösségformálásra
van különleges lehetőségünk.
Osztályok! Kirándulásra fel!
Horváth Zoltánné
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Az elmúlt években sokat lehetett
hallani azokról a házaló tevékenységekről, amelyekben idős és egyedülálló emberek sérelmére bűncselekményeket követtek el különböző
személyek. Sajnos sokan nem gyanakodnak, és beengedik ezeket a meggyőzően viselkedő, és érvelő személyeket, miközben ők vagy társaik
kihasználva az áldozat figyelmének
lankadását eltulajdonítják annak félretett pénzét, ékszereit stb.
Bár mostanában kevesebb ilyen
jellegű bűncselekményről hallani, de
ez nem azt jelenti, hogy eltűntek ezek
a csalók, csak az történt, hogy megváltoztak a módszereik.
Ami a legfontosabb, hogy lehetőség szerint mindig tartsák zárva a kaput, annak hiányában a bejárati ajtót,
főleg, ha nem tartózkodnak a házban, mert például a hátsó kertben tevékenykednek. Sajnos vannak olyan
személyek, akik engedély nélkül, illetve a kapucsengő használata nélkül, észrevétlenül osonnak be, ha le-

Kelebiai Hírmondó
Tisztelt Lakosság!

buknak valamilyen indokkal (például,
hogy nem ide valósiak, de eladó házakat keresnek a faluban) kivágják magukat.
Előfordult már, hogy valamilyen hivatalos személynek adják ki magukat
(pl.: rendőr, határőr vagy a nyugdíjfolyósítótól stb.) Ebben az esetben az
első dolog, hogy meg kell győződni az
illető személyazonosságáról. Ha hatósági személyről van szó, az köteles
igazolni magát jelvénnyel és szolgálati igazolvánnyal.
Mielőtt bárkit beengedünk érdemes a ház elé kitekinteni, hogy milyen
gépjárművel érkezett az illető. A közüzemi szolgáltatók autóján szerepelni szokott a szolgáltató logója, de ha
előzetes értesítés nélkül, illetve nem
a saját kérésre érkezett a szolgáltató alkalmazottja, érdemes telefonon
érdeklődni a szolgáltatótól, akik tájékoztatást tud adni.
Ha az illető csaló, valószínűleg nem
fogja megvárni a telefonhívás végét,
és inkább távozik.

Bármilyen gyanús körülményt észlelnek, hívják a rendőrséget a 107-es
ingyenes központi számon, vagy értesítsék a falu jegyzőjét a 77/454-201es telefonszámon.
A házaló tevékenységek egyik speciális esete, amikor valaki valamilyen
termék megvásárlására próbálja rávenni a saját otthonukban a kiszemelt
áldozatokat.
Fontos tudni, hogy a házaló kereskedőnek is engedéllyel kell rendelkeznie, és reggel 9 órától este 19 óráig
keresheti fel a lakosságot. Kérjék tőle
az engedélyét, nézzék meg, és ha nem
akarja azt megmutatni, akkor valószínű, hogy nincs is engedélye. Ha pedig
olyan személytől vásárolnak dolgokat,
aki az árusításra nem rendelkezik engedéllyel, akkor a fogyasztót védő garanciák sem fognak működni (jótállás,
szavatosság, visszavásárlási kötelezettség, stb.), magyarul bottal üthetik
a nyomát a pénzüknek.
A termékbemutatók egy másik
fajtája, amikor levélben, sok eset-
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ben telefonon értesítenek, főleg idős
embereket, hogy valamilyen nyereményben vagy ajándékban részesülhetnek. A nyeremény átvétele egy
termékbemutatóhoz kötött, személyes találkozással realizálható. Itt már
gyanakodni kell. Ilyen nyeremények
nincsenek. Sok százezer forintos vásárlást kell lebonyolítani, hogy azt a
bizonyos nyereményt beválthassák.
(Pl.: a nyeremény 200.000 Ft, a fizetendő 400.000 Ft, tehát a teljes összeg 600.000 Ft, melyért megvásárol bizonyos tárgyakat és ezek valós
értéke bizonyosan nem több 100.000
Ft – nál, tehát töredéke az emlegetett
600.000, majd 400.000 Ft – nak.)
Mindenkinek jogában áll eldönteni, hogy részt vesz-e ilyen jellegű bemutatón, és tudjuk, hogy az előadók
gyakran igen meggyőzőek tudnak lenni, de kérjük Önöket, hogy nagyobb
óvatossággal kezeljék ezeket az eseményeket, és ne dőljenek be a csábító
ajánlatoknak mérlegelés nélkül.
szerkesztők

Húsvéti kézműves foglalkozás
Április 2 – án kézműveskedésre hívtuk a gyerekeket húsvét alkalmából.
Hagyományosan, hagymalével libatojást festettünk, amit előre kifújtunk. A
mintát zöldséglevéllel készítettük, úgy,
hogy a levelet megvizezve, neylon harisnyával rögzítettük és már mehetett
is az előre elkészített lébe színeződni.
A megmaradt tojásra pedig karcolással
készítettek mintát a gyerekek.
Tojástartóból és hurkapálcából, akril
festékkel és krepp papírral nárciszt al-

kottunk. Wc papírgurigából, vattából és
dekorgumiból húsvéti tojástartó bárány
készült.
A gyerekek és mi is nagyon jól éreztük magunkat. Szeretnénk megköszönni Őri Violának, hogy elvállalta kézműves foglalkozás lebonyolítását, valamint
Kovács Lénárdnak, hogy biztosított számunkra libatojást.
Reméljük, hogy a jövőben is sikerül
hasonlóan tartalmas délutánt együtt
töltenünk.
szervezők

Tisztelt Ügyfeleink!
A Kelebia Kft. 2015.02.28-tól átköltözött
az Agrár központ 2. számú irodájába.
Mezőgazdasági munkákra (szántás, tárcsázás, vetés, zúzás,
műtrágyaszórás, permetezés,rendsodrás, bálázás stb.)
valamint szennyvízszállításra továbbra is várjuk
megrendeléseiket!
Telefon számaink:
06/30-824-16-74 ügyintéző (Hegyesi Tímea)
06/30-627-18-24 traktoros (Gálfi József)
06/30-627-18-25 ügyvezető (Juhász Péter)
Iroda nyitva tartása:
Hétfő : 8-16 óráig
Kedd : 8-16 óráig
Szerda: zárva
Csütörtök: zárva
Péntek : 8-12 óráig

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

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2015 április
9
csütörtök
10
péntek
11
szombat
12
vasárnap
13
hétfő
14
kedd
15
szerda
16
csütörtök
17
péntek
18
szombat
19
vasárnap
20
hétfő
21
kedd
22
szerda
23
csütörtök
24
péntek
25
szombat
		
26
vasárnap
27
hétfő
28
kedd
29
szerda
30
csütörtök

orvos neve
ügyelet helyszíne
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Miklósiné dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Miklósiné dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95
Sárvári Erzsébet dr Tompa, Széchenyi u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
Sárvári Erzsébet dr Tompa, Széchenyi u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Miklósiné dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
8-14-ig Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95
Sárvári Erzsébet dr Tompa, Széchenyi u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92

A lehengerlő sokszínűség

• egyrétegű • formaldehid mentes
• extra nagy fedőképességű
• csepegés mentes • illatosított
• könnyen tisztítható • bevonata tartós, matt

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/737-757, 06-30/7905-779
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

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

