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„Versvonat Kelebiára” a Magyar Költészet Napja alkalmából

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük.
Idén sem volt ez másként. A kiskunhalasi Vasutas Művelődési Ház szervezésében
2016. április 11 – én délután „versvonat”
indult Kelebiára.
A vasútállomáson Kovács Márta a művelődési hát vezetője fogadta a rendezvény
szereplőit és a kedves vendégeket. Az Agrárkereskedelmi közpintig tartó gyalogút során egy kis beszámolóval egybekötött kitérőt tettek a Trianoni emlékműhöz.
Az agrárban fél 6-kor kezdődött az ünnepis műsor. Nem túlzok azzal a kijelentéssel,
hogy megtelt az agrár közel 200 emberrel.
A műsor kezdéseként Maczkó József polgármester köszöntötte a szereplőket és a

ta el nekünk, mellyel Luca a kiskunhalason
megrendezésre kerülő Weöres Sándor Megyei Szavalóversenyen 1. helyezést ért el.
Az 1 órás program végén kicsit sietőssé vált a távozás, mert a következő me-

megjelent kiskunhalasi és kelebiai vendégeket, majd a Lyra együttes műsora következett. Bemutatkozott az Erdélyi csillagok Irodalmi Egyesület és a József Attila
irodalmi kör. Bozsákovics Luca Kányádi
Sándor: Fekete piros című versét szaval-

netrend szerinti járattal utaztak vendégeink vissza Kiskunhalasra.
Ezúton köszönjük a színvonalas közreműködést a szereplőknek.
szerkesztők
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ISKOLAI HÍREK
Határtalanul pályázaton 976.000.Ft-ot nyert iskolánk a 7. osztályosok
erdélyi kirándulására a következő tanévre „Erdély kincsei” címmel.
Bozsákovics Luca 8. osztályos tanuló
I. helyezést ért el a Kiskunhalason megrendezett Weöres Sándor Megyei Szavalóversenyen.

Iskolánk tanulói részt vettek a Magyar költészet napján szervezett iro-

dalmi programon az Agrárkereskedelmi Központban. Az előadók „Kunsági
Vers-vonattal” érkeztek Kelebiára.
A 2016/2017-es tanévre 18 első
osztályos tanulót írattak be az iskolába.
Szeretettel várjuk őket.
Pályázatot adtunk be nyári táborozásra az Erzsébet tábor keretében.
15 db számítógépet, 8 db monitort
kaptunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, így az informatikai eszközállományunk megújult.
A kiskunhalasi Thorma János Múzeum
és a kelebiai Farkas László Általános Iskola között együttműködési megállapodás
jött létre. A múzeum vállalta, hogy az ősz
folyamán a régészettel, ásatással kapcsolatosan két alkalommal bemutató foglalkozást tart iskolánkban, valamint alsó tagozatos tanulóink múzeumlátogatáson
vehetnek rész Kiskunhalason. Az iskola helyet kell biztosítson a bemutató foglalkozásnak, valamint fotókiállítással tesszük látványossá a régészek munkáját. A
tanulók kiskunhalasi múzeumlátogatásá-

nak anyagi költségeit is a Thorma János
Múzeum állja.
Iskolánk 7-8. osztályos, biológia iránt
érdeklődő tanulói részt vettek a Bácsal-

mási Hunyadi János Gimnázium Föld napja alkalmából szervezett természetisme-

ret versenyén. Az idei verseny fő témája
a távoli tájak élővilága, az itteni nővényés állatvilágot veszélyeztető tényezők voltak. A megmérettetést megelőzően a tanulók prezentációt készítettek egy adott
témakörből, mely igen tartalmas, esztétikus lett. A helyszínen tanulóink komolyan
vették a versenyt: puzzlt, totót, kvíz jellegű feladatot, képfelismerési feladatot oldottak meg. A két csapatunk egyike (Ábrahám Réka, Farkas Erik és Kiri Balázs) a
tíz csapatból a 4., míg a másik csapatunk
(Solti Edina, Mészáros Lili, és Simonyi Lóránt alkotta hármas) az előkelő 2. helyezést érték el. A verseny igen szorosan alakult, az első négy helyezett között csupán
fél-fél pont volt a különbség. Gratulálunk
az elért helyezésért!

Kiállítás Kecskeméten

A Foltocska Foltvarró Klub tagjai közül néhányan és még más érdeklődő Nyugdíjas egyesületi
tagok közül április 23-án,
Kecskeméten voltunk a
„Szívügyeink” foltvarró
kiállítást tekintettük meg.
A téma mindenkihez közel
állt. Szebbnél szebb alkotásokban gyönyörködhettünk. Hagyományos és
modern technika egyaránt képviseltette magát.
Jó volt találkozni régi ismerősökkel. Megbeszéltük ki mivel foglakozik mostanság. Többen is vagyunk, akik egy ausztráliai hölgy felhívására egy 365 napos kihívásnak teszünk eleget a tenyérnyi blokkok varrásával, amit majd egy hatalmas takaróvá fogunk összedolgozni.
A rendezvény érdekessége a Most mutasd meg! program, ahol mindenki bemutathatja, mivel foglalkozik mostanában. Csodás táskák sorozata, faliképek, ékszerek kerültek bemutatásra.
Tetszik, ahogy a tombola lebonyolítását rendezik. Aki visz egy általa készített
foltvarrós tárgyat, annak a neve egy kosárba kerül, és mindig kihúzásra kerül egy
név. Akkor adja át másnak a hozott ajándékát. Így üres kézzel senki nem megy haza! Juhász Zoltánné Anikó, a rendezvény háziasszonya remekül bonyolította ezt az
eseményt is.
Mindenki válogathatott és vásárolhatott a szebbnél szebb anyagokból, cérnákból, különféle foltvarrós kellékekből. Itt volt Cserhegyi és Társa, a Varrógépcentrum, Gombócz Ági a sablonjaival.
A vendéglátásról a Napraforgós Lányok gondoskodtak. Finom szendvicsek, sütik, kávé, üdítő volt a gazdag kínálat.
Külön köszönet, hogy Kocsis Gyuri vihetett bennünket erre az eseménydús napra.
Horváth Zoltánné
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Gézengúz Óvoda hírei

Április 13-án, a szegedi Truffaldino Bábszínház színészei látogattak el óvodánkba, és ismét egy nagyon látványos előadást mutattak gézengúzainknak. Az előadás
címe Málé Miska volt. A gyerekek szájtátva nézték és hallgatták Miska történetét.

Bíró Melinda és Gregus Zsolt néptáncosok tartottak bemutatót a gyerekeknek,
ahol ők is a táncosokkal együtt rophatták a népzenére. Nagyon élvezték a gyereIván Éva óvodavezető
kek, örömmel kapcsolódtak be a táncba.

A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Ebben az évben is közös programjaink vannak a Gézengúz Óvodával,
melyet időseink nagyon várnak és
szeretnek.
Március 8-án Nőnap alkalmából a
nagycsoportos óvodások fiú tagjai látogattak el hozzánk és kedves műsorral köszöntötték női gondozottjainkat.
Március 23-án a közelgő 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.
Április 27.-én
Anyák napja alkalmából a középső csoportos óvodások látogattak el
hozzánk és kedves műsorral köszöntötték a nagymamákat.
Szokás szerint Gyermeknapra mi
fogunk ellátogatni hozzájuk. Szívesen
jönnek hozzánk a gyermekek, mi pedig nagyon várjuk ezeket az alkalmakat és készülünk rájuk.
A következő képek is a kialakult jó
baráti viszonyról tanúskodnak.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Április végéhez közeledve ismét teljesítem feladatomat és röviden összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő történéseit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
ÁPRILIS
-11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából az Agrárcentrumban szervezett községi
rendezvényen alkalmunk volt egy nagyon gazdag és érdekes kultúrműsort végignézni.
-14-én került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyen a szokásos kis csapatunk /11
fő/ ez alkalommal is nagyon kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló fürdőzési időt. Ez
a hónap abban tért el a korábbiaktól, hogy 21én néhányan még egyszer elmentünk a mórahalmi fürdőbe, hogy kihasználjuk egyik Erzsébet bérlettel rendelkező hölgy ismerősünk
rövidesen lejáró fürdőzési kedvezményét.
Mondanom sem kell, hogy mindkét -fent jelzett- fürdőzési napon valamennyien a tavalyi
Erzsébet pályázaton szerzett kedvezménnyel tudtuk igénybe venni a fürdő szolgáltatásait. Az
egyik izzasztó szaunázás alkalmával folytatott beszélgetés során visszaemlékeztünk a mórahalmi gyógyfürdő közelmúltjára, amikor még lényegesen szerényebb körülmények fogadták
a fürdőzőket Mórahalmon. A mellékelt fotók időrendben a fürdő 2008-as, 2010-es /építési/
és a 2014-es kiépítési állapotát mutatják.
MÁJUS
-1-jén 10.00 órától un. Nyugdíjas Majálist rendezünk a Nyugdíjas Házban ebéddel és
az azt követő szokásos beszélgetős, táncos programmal.
-12-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre a szokásos 10.06-os autóbusszal utazunk a MÁV állomástól. A még ki nem merült és érvényes Erzsébet bérleteket ne felejtsük magunkkal vinni ez alkalommal is.
-15-én Ökomenikus hangverseny és mise lesz a helyi katolikus templomban, melyre Egyesületünk tagjait is szeretettel elvárják.
-21-én községi Gasztró Nap lesz a piactéren, melyre a tavalyi évhez hasonlóan sokan
fognak finom ételeket készíteni. Előre láthatóan határon túli szakácsok is bemutatkoznak. A
rendezvényről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-28-án 18.00 órától Klubestet rendezünk a Nyugdíjas Házban. A program a szokásos
beszélgetés és tánc lesz, amíg jól esik.
JÚNIUS
-4-én Trianoni Emléknap keretében egy községi rendezvény lesz, melyről részleteket
a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-9-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre vonatkoznak a májusi fürdőzés kapcsán írott kitételek.
-25-én 18.00 órától tartjuk a hónap Klubdélutánját amelyen a szokásos program várja a résztvevőket.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

Felhívás
Kelebia Község Önkormányzata Szent Erzsébet Otthonház felvételt
hirdet az alábbi munkakörbe:

idősek otthonába ápoló.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség: „E” kategóriás ápoló. A munkarend folytonos, 12 órás. A munkakör 2016. június 1. napjától tölthető be.
Jelentkezni szakmai önéletrajz benyújtásával (személyesen, vagy postán) az
intézmény vezetőjénél lehet. Jelentkezni 2016. 05. 18. napjáig lehet.
Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u.
75. sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.
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ÚTKÉSZÍTÉS
- Hú, de vacak ez az út! – szoktam
mondani, amikor ráfordulok a kelebiai
útra. Bizony nem mindegy, hogy milyen
úton autózunk. Öröm viszont menni
a nem régen elkészített sima szegedi úton. Fontosak a jó utak készítése.
Elmaradott országok lemaratottságának is egyik oka, hogy kevés és rosszak az utak. Így nehezen fejlődnek.
– Az evangélium is sürget út készítésre, méghozzá jóra: „ami göröngyös legyen simává, ami görbe, az legyen
egyenes!”(Lk.3.4.9) De nem akármilyen útkészítésre, hanem, hogy az Úrnak, Jézusnak készítsünk utat. Miért?
Mert ő el akar jönni a szívünkbe. De
ahhoz neki is kell út. Tehát „kettőn áll a
vásár”. Ő jönne. És jön is, ha van hozzánk vezető út, útja. Nekünk meg az a
feladatunk tehát, hogy megcsináljuk
neki ezt az utat. Hogyan?
Úgy, hogy rendbe kell tenni a széthullott, rossz, értéktelen életeket. Avval
kezdeni az útkészítést, hogy naponta pár
percre visszavonulj a szobádba imádkozni vagy lelkiismeretvizsgálatra. Van
ahol az útkészítésnél hegyeket hordanak
le és völgyeket töltenek fel. Nos, nekünk
is a bűnök, az önzés halmait le kell hordani, a mulasztások völgyeit feltölteni és
a jótettek útburkolatát biztosítani. Utána
elindulhat, elérkezhet hozzánk Jézus.
Ezek szerint ugye látjuk, hogy valamiben nagyon meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat. Ez pedig az,
hogy nehéz életünkben a Jóisten valóban segít nekünk, de nem gondolhatjuk, hogy majd bármit megtesz helyettünk, amit nekünk kell megtenni.
Sokszor szoktunk imádkozni olyanért,
amit nekünk kellene megtenni, de Istentől kérjük, hogy tegye meg helyettünk. Hány szülő kesereg amiatt, hogy
gyermeke elbitangolt jó messzire a vallástól, Istentől. Ilyenkor buzgón imádkozik, hogy „tékozló”gyermeke térjen
vissza Isten nélküli életéből a valláshoz.
Viszont ilyenkor nemde a szülő a felelős azért, mert gyermeke „beintett” a
a templomnak? Nemde elhanyagolta a
szép, vallásos nevelést? Nem vonzóan
élte elé a katolikus vallást és az evangéliumot elsikkasztotta viselkedésében.
Így gyermeke nem látott mást nála,
mint ugyanazt, amit a vallást nem gyakorlóknál: pogány életmódot. Vagyis,
hogy szülője is a pénzre hajtott rá, sokszor gyűlölködött. Gyermeke nem látta, hogy életében Isten állt volna az első
helyen… Hál - Istennek vannak nagyritkán kivételes esetek is. Falunk patikusa, Kinga – aki két gyermek édes-

anyja is - szolgálatában számtalan sok a
készséges odahajlás a betegjeihez. Mindenkihez van egy kedves szava és mosolya. Mondta egyszer: „Nekem az Isten az első”! Neki el is hiszem ezt, és
e szavait márványba kellene vésni a
falu központban, hogy minden áldott
nap olvashassák ezt a hitetlen kunbajai drága testvéreim. . .Talán nem túlzok, ha állítom, Kinga az utat márványból készítette Jézusnak.
Még itt megjegyzem, annak a szülőknek, aki szépen, az evangélium szellemében, buzgón éli a hitét, annak nem
kell félnie, hogy gyermeke letér a rossz útra, netán elzüllik. Gyermeke megmarad a jó úton, melyen az Úr örömmel
megy hozzá.
Másik példa. Ady írja versében, hogy
„Szeretném, ha szeretnének”. Kérjük
olykor imában mi is az Úr segítségét,
hogy jobban szeressenek bennünket,
mert didergünk a szeretetlenségtől. De
ehhez inkább előbb nekem kell az eddiginél sokkal jobban szeretnem az embereket, házastársamat, gyerekeimet,
munkatársaimat, és akkor engem is
jobban fognak szeretni. „Amilyen az adjon- Isten, olyan a fogadj- Isten”. Ha én
kiállhatatlan, másokat megszóló, ítélkező, önző, szurkálódó, antiszociális vagyok, akkor engem sem szeretnek. De
ha kedves, segítőkész, figyelmes, szóba elegyedő, más baja iránt érdeklődő,
vigasztaló, megnevettető, a rászorulót
gyakran pénzzel is támogató vagyok,
akkor egyre jobban megszeretnek. Istenem, de jó lenne, ha sugározna belőlem az életöröm és a szeretet!
Ez volt a titka, hogy a Schönberger
plébános urat olyan sokan szerették. Legyél te is szeretetreméltó, akkor téged is
fognak egyre jobban szeretni, ha nem is
fognak halálod után mellszobrot állítani,
mint a jóságos plébános úrnak. Akkor áldás leszel a faludnak, a jó kunbajai földijeidnek. És ami még ennél is fontosabb,
maga a Jóisten fog gyönyörűséget lelni
Benned és szívesen eljönni hozzád.
Itt álljunk meg egy pillanatra! Ne
sajnáljuk az időt elgondolkodni rajta, hogyan érzik magukat az emberek
közelünkben. Jól vagy rosszul? Megnyugodnak vagy idegessé válnak? Örülnek,
hogy velünk lehetnek, vagy bosszankodnak? Békét sugárzunk-e, vagy feszültséget? Szeretetet vagy elutasítást?
Kérjük Jézust, hogy segítsen minket
szeretetének és örömének jó „útkészítői” lenni.
Pribitek László
kunbajai plébános
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Orvosi ügyelet

Egy tanító tapasztalataiból…

Miért érdemes házimunkát végezni a
gyermeknek?
Egyáltalán mikortól és milyen házimunkát végezzen a gyermek? Bármit,
ami egy háztartásban adódik! A már
járni tudó másfél éves gyermek segíthet teregetni, leszedni a ruhákat a szárítóról, hozni a lapátot, pizsamáját a
helyére viheti, bedobhatja a kukába a
szemetet és még sorolhatnám…
Miért is vonjuk be mihamarabb ezekbe a tevékenységekbe? Az egyik amerikai egyetem felméréséből kiderült, hogy
azok a gyerekek, akik kicsi koruktól fogva részt vesznek a ház körüli teendőkben
(persze a saját szintjüknek megfelelően),
elégedettebbek az életükkel, jobbak a
társas kapcsolataik, sőt még az iskolában is jobban teljesítenek.
A házimunka egyenesen szükséges a
gyerekek számára
A kutatási eredmények szerint azonban azok a gyerekek, akik háromnégyéves korukban már végeznek házimunkát, sokkal jobb családi és baráti
kapcsolatokkal rendelkeznek, jobban
teljesítenek az iskolában, és elégedettebbek az életükkel, eredményeikkel,

mint azok a kortársaik, akik egyáltalán
nem végeznek házimunkát, és esetleg
csak tizenévesként kezdik kivenni belőle a részüket.
Mit is fejleszt a házimunkavégzése
a gyerekeknél? Olyan fontos érzéseket erősít meg, mint a felelősségvállalás, a magabiztosság vagy a pozitív önkép. Ezen túlmenően a gyerekek azzal,
hogy segítenek elpakolni az ebédlőasztalt, vagy ha maguk rakják el a játékaikat a szobájukban, a családi életben
való aktív részvételt is megtanulják,
amellett, hogy a segítőkészségük is
megerősödik.
Így csináld: feladatok, kihívások, értékelés
A kutatók persze hangsúlyozzák,
hogy a gyerekeknek az életkoruknak
és képességeiknek megfelelő feladatokat kell adni a ház körüli munkákban is,
és fontos az is, hogyan reagálunk az el
nem végzett vagy hiányos házimunkára, illetve hogyan jutalmazzuk a kedves
és segítő részvételüket.
Horváth Zoltánné

Kelebia, Kossuth u. 40. szám alatti ház
bútorozva, sok melléképülettel eladó
a hozzá tartozó 1600 négyszögöl
20 éves akácerdővel együtt.
Érdeklődni:
06-30/900-77-81
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06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
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Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

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

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
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

Anyakönyvi hírek
Születések
Portényi Panni
Szül: 2016.04.20.
Anya: Portényi Noémi, apa: Portényi Péter

Horváth Edina védőnő
2016. március hónapban elhalálozott:
Gyarmati Gyula 81 éves, Fajszi Mihály 87 éves
2016. április hónapban elhalálozott:
Füzesi Pálné 72 éves, Horváth Lajos Jánosné 79 éves, Kátai Istvánné 80 éves,
Kotroczó Gizella 94 éves, Nagygyörgy Istvánné 65 éves, Sőregi József 81 éves
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FÖLD VILÁGNAPJA

1970. április 22-én Denis Hayes
amerikai egyetemi hallgató mozgalmat
indított el a Föld védelmében.
A FÖLD NAPJA célja, hogy tiltakozó
akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Magyarországon környezetvédők
1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt, és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja
eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban
egyaránt sokan jelentkeztek.
Különféle eseményeket rendeznek
világszerte ilyenkor, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására.
A Föld Napja, és az ilyenkor szervezett programok, megpróbálnak ki-

csit rámutatni, milyen lenne
a helyes és követendő életmód, és hogy egyénileg mit
tudunk, tudnánk tenni környezetünk védelméért. A legfontosabb, hogy ne
csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem
tetteinkkel,
életvitelünkkel mutassunk
példát.
A
Föld
napja mozgalom egyik
jelmondata: „Ki

mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”
E
jeles
nap
alkalmából
2016.04.22-én Nagy Enikő erdész
tartott előadást Kelebia élővilága címmel a Farkas
László Általános Iskola alsó tagozatos
és hetedik osztályos gyerekeinek.
A gyerekek rengeteg érdekes dolgot
tudtak meg a lakóhelyük
élővilágáról.
Nem csak beszélgettek az
állatokról,

hanem meg is simogathatták a szarvas,
őz, borz, menyét és arany sakál bőröket valamint a kipreparált fácánt, vadkacsát és erdei szalonkát is melyeket
Enikő hozott magával.
Legnagyobb sikert az élethű sas aratott, melyről megtudtuk, hogy Kelebián élt.
A gyerekek megcsodálhatták Nagy
Endre nyugalmazott erdész trófea
gyűjteményét is, ami állandó kiállítását képezi az Agrárkereskedelmi Központnak.
Élményekkel és tudással gyarapodva
tért haza mindenki az előadásról.
Köszönjük szépen Nagy Enikőnek a
közreműködést.
Fné László Ildikó

MÉH-TELEP!

Pákolitz István: Anyámnak
Hogyha virág lennék,
ölelnélek jó illattal;
hogyha madár lennék,
dicsérnélek zengő dallal;
hogyha mennybolt lennék,
aranynappal, ezüst holddal,
beragyognám életedet csillagokkal.

Virág vagyok: ékes,
piros szirmú, gyönge rózsád,
madár vagyok: fényes
dalt fütyülő csöpp rigócskád,
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
beragyogom életedet csillagokkal.

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
100 Ah-ig 80 Ft/kg
100 Ah fölött 100 Ft/kg
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50
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Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

