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Lakossági tájékoztató a talajterhelési díjról
A talajterhelési díj arra a kibocsátóra terjed ki, aki Kelebia község közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá
2016. április elsejéig, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést,
-ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is-, alkalmaz.
Ügyintézés kezdeményezhető: A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás), a tárgyévet követő év
március 31-ig.
Az önkéntes bevallás elmaradása
esetén az adóhatóság a talajterhelési
díjat a rendelkezésre álló adatok alapján – mulasztási bírság megállapítása
mellett – határozatban állapítja meg.
Késedelmes befizetés esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot
kell fizetni, amelynek mértéke minden
naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
365-öd része.
A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében a víz szolgáltatója az
önkormányzati adóhatóság felé minden
év február 28. napjáig adatszolgáltatásra köteles: az előző évben szolgáltatott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről,
valamint minden negyedévet követő
hónap 5. napjáig a kibocsátók körében
bekövetkezett változásokról.
A talajterhelési díj mértéke: a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, ill. mérési lehetőség hiányában 50 l/fő/nap átalány
alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett vízmennyiséggel. A talajterhelési
díj alapja a meghatározott vízmennyiség csökkentve azokkal a számlákkal

igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra
feljogosított szervezettel szállíttat el,
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A fizetendő éves talajterhelési
díj összege az alap vízmennyiség (m3)
x egységdíj, azaz 1200 Ft/m3 x területérzékenységi szorzó, amelynek értéke 2.
Azaz a talajterhelési díj fajlagos értéke: 1 m3 x 1200 Ft/m3x2= 2.400,Ft/m3
A kibocsátó fizetési kötelezettségének keletkezéséről, módosulásáról
vagy megszűnéséről az erre okot adó
tény, körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelentést tenni az önkormányzati adóhatóságnál.
Szükséges iratok: tulajdoni lap, az
éves fogyasztást igazoló elszámolás.
Törlésekor a csatornahálózatra történő
rákötésről kiállított igazolás.
Űrlap, nyomtatvány: a szükséges
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve a honlapról
letölthető.
Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.
Talajterhelési díj beszedési számla száma:
12076903-00152071-00100009
Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:
> A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
> Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény
> A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény
> Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.
(IV.16.) rendelete
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Tájékoztató Kelebia Község
Önkormányzatának 2017. évi
költségvetéséről

Kelebia Község Képviselő – testülete 2017. február 9 – én tárgyalta először a 2017. évi költségvetést,
majd február 13 – án közmeghallgatást tartott az adott témában, végül
2017. február 23 – án elfogadta az
új költségvetési rendeletet.
A költségvetés bevételi és kiadási
főösszegét: 734 millió 384 ezer forintban határozta meg.
Ebből:
Kelebia Község Önkormányzata:
660 millió Ft.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal:
106, 3 millió Ft
Gézengúz Óvoda: 54, 8 millió Ft.
Sántha Márta Művelődési Ház és
Könyvtár: 16, 5 millió Ft
Szent Erzsébet Otthonház: 87 millió Ft
2017. évben dolgozó létszáma: 61
fő, 2017. évében a közfoglalkoztatottak létszáma: 64 fő.
A bevételek tekintetében néhányat kiemelnék:
Helyi adók: 70 millió Ft
Átengedett központi adók: 4,5
millió Ft
Bérleti díjak: 5, 7 millió Ft
Intézményi ellátási díjak: 33 millió Ft
Áfa – visszaigénylés: 58, 5 millió Ft
Működési célú támogatás: 267
millió Ft
Felhalmozási célú támogatás: 209
millió Ft
Vagyonhasznosítás: 7, 6 millió Ft
Pénzmaradvány: 39, 6 millió Ft
A kiadások tekintetében is kiemelnék néhány tételt:
Személyi juttatások és járulékok:
260 millió Ft

Intézményi beruházások: 244, 5
millió Ft
Felújítások: 21, 5 millió Ft
Legfontosabb tervezések, fejlesztések a 2017. – es évben:
- A sportcsarnok II. ütemének építése 179, 6 millió Ft + Áfa értékben
- A volt tüzép telep megvásárlása
1 millió Ft – ért
- Az ügyeleti hely felújítása 2 millió Ft értékben
- Startmunkaprogram végrehajtása 81 millió Ft értékben
- Kárpát Fesztivál megrendezése
6, 65 millió Ft értékben
- Testvértelepülési találkozó megrendezése nyertes pályázatból 25.
000 euró értékben.
- Mini bölcsöde kialakítása 1 millió Ft – ért.
- Szolgálati lakások rekonstrukciója.
2017 – ben a következő tervekre kapunk építési engedélyt, illetve
nyertes pályázat esetén támogatási forrást:
- Deák F. utca déli része
- Széchenyi utca déli része – a temető végéig,
- Csendőrlaktanya átalakítása 20
fős szálláshellyé,
- A sportcsarnokhoz bekötő út,
- Kerékpárút az Őskeresztény
imaháztól a faluközpontig,
- Laktanya felújítás.
Rendkívül vázlatosan és tömören
a bemutatott sarokszámok és tételek tartották mederben a községünk
költségvetését.
Reményeim szerint a végrehajtás
is zökkenőmentes lesz.
Maczkó József
polgármester

Tájékoztató a vízminőséggel kapcsolatban
Maczkó József polgármester úr vízminőséggel kapcsolatos kérdésére a következő választ kapta a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. vezetésétől:
Tisztelt Polgármester Úr!
Cégünkhöz érkezett vízminőségi panaszát kivizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy
a település egyes részein a víznek kellemetlen szaga van. Megvizsgáltuk a minőségromlás okát, és megállapítottuk, hogy a cső falán levő élő szervezetek okozzák
a kellemetlen íz és szaganyagot, mert a vízművet elhagyó ivóvíznek és a torony
mintavevő csapjánál levő ivóvíznek nem tapasztaltunk minőségi romlást. A panaszos területek a kisebb áramlású, pangó ágakra kötött fogyasztók. A probléma
megoldása céljából a településen a fertőtlenítést előrehoztuk és 2017. 02. 20 – án
megkezdtük. Intenzív mosatás mellett megemelt klórszinttel orvosoljuk a problé-

mát. A fertőtlenítést és a mosatást 2017. 02. 24 – ig végezzük a településen, utána megemelt utóklórral az íz és szaganyagok intenzitását csökkentjük, ami ezután
meg is szűnik. Ez a folyamat eltarthat egy – két hónapig. Addig is a víz méréseredmények alapján fogyasztásra alkalmas. Kérem a polgármester urat, hogy hívja fel a
lakosság figyelmét a meleg víz ellátó bojlerek tisztítására, mert sok esetben a kellemetlen szagoknak ezek a berendezések a forrásai.
Kiskunhalas, 2017. február 23.
Tisztelettel:

Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató
Szigeti Attila műszaki igazgató
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Nyertes pályázatainkról
2017. évi első két hónapban három sikeres pályázatról értesítették Kelebia
Község Önkormányzatát.
Ezek a következők:
1. A sportcsarnok építés II. üteme:
Megnyert forrás: 179, 6 millió Ft + Áfa
2016. év őszén terjesztettük Orbán Viktor miniszterelnök úr elé kérésünket. A kérelem elfogadásra került és a 2017. február 10 – ei kormánydöntéssel
megkapta településünk az igényelt fejlesztési forrást.
Megvalósítandó beruházási célok:
- bekötőút építése a József Attila utcától a sportcsarnok előtt a sportpálya végéig
- parkosítás,
- térvilágítás kiépítése,
- tv - közvetítésére alkalmas világítás kiépítése,
- konditerem, squash pálya, szauna, és büfé kiépítése,
- sportpadlót burkoló padlószőnyeg vásárlása,
- térelválasztó függöny felszerelése,
- további kettő csapatöltöző létesítése,
- ledes eredményjelző felhelyezése,
- öltöző szekrények és bútorzat beszerzése.
Nem teljes a sor, csupán a legfontosabbakat soroltam fel. Várhatóan 2017.
júliusában fejeződnek be a munkálatok.
2. Startmunkaprogram – 2017.:
Megnyert forrás: 81. 118. 389 Ft
A startmunkaprogram a belügyminisztérium kezelésében levő és a kormányhivatal által kezelt projekt. 2016 decemberében adtuk be a pályázatot 45
fő munkanélküli foglalkoztatására és 2017. január 31 – én hozta meg a pozitív
döntését Dr. Pintér Sándor belügyminiszter. A támogatói szerződés aláírására
2017. március 1 – jén került sor.
Mire kaptunk támogatást?
- Munkabérre: 50. 038. 176 Ft – ot
- Beruházási és dologi kiadásokra: 31. 089. 213 Ft – ot
- Felajánlott saját forrás: 2. 220. 017 Ft – ot.
A beruházási keret legfontosabb elemei:
- Új körbálázó vásárlása,
- Új rendsodró vásárlása,
- Állatszállító utánfutó beszerzése,
- Állatbeálló építése fából a Csiszári legelőn a szürke marháknak,
- Kerítés építése a szennyvíztelep és a hulladékudvar közötti önkormányzati terület köré,
- a laktanya mellett levő pince és a legnagyobb melléképület felújítása,
- vetőmagok, vegyszerek, trágya, munkaruha beszerzése.
A program 2017. március 1 – től 2018. február 28 – ig tart.
3. Testvértelepülési találkozó szervezése Kelebián:
Megnyert forrás: 25. 000 euró (kb. 7 millió 750 ezer forint)
A találkozón részt vesznek a vajdasági Kelebija, Bajsa, Kishegyes és a romániai Nagyiratos települések delegációi. A szakmai jellegű konferenciákon túl
kulturális rendezvények finanszírozására is sor kerül. Időpontját a Kárpát Fesztivál időpontjára tervezzük (2017. július 21 – 23.)
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

. oldal

Pályázati felhívás
a Kelebiai Polgármesteri Hivatalban
pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére, határozatlan időre szóló közszolgálati jogviszonyba.
A munkakör betöltésének kezdete:
2017. április 3.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki
menedzser, gazdasági agrármérnöki,
jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú,
illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy gazdasági középiskolai
végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai,
banki ügyintézői, informatikai, műszaki,
logisztikai, menedzserasszisztens szak-

képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok:
Önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
Jogállás, illetmény: közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
tv. Előírásainak megfelelően.
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton: Kelebiai Polgármesteri
Hivatal (6423 Kelebia Ady E.u. 114.)
- személyesen Kelebiai Polgármesteri Hivatal Oltyánné Kozla Erika jegyző részére.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 13.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. március 14.
Oltyánné Kozla Erika jegyző

Változás a Napköziotthonos
konyha menüjében!
2017. április 1 – től „A” és „B” menüből lehet választani a konyhán. Az
„A” és „B” menü a főételre vonatkozik,
a leves mindenkinek ugyanaz. A rendelést előre le kell adni, melyet egy online felület fog segíteni, ahol mindenki tetszőlegesen választhatja ki, hogy
az adott napon mit kíván elfogyasztani. Az online felület a községi honlapról
(www.kelebia.hu) lesz elérhető.
Fontos tudnivaló, hogy minden esetben szükség van a már eddig is jól bevált vonalkódra, mert onnan lesz leolvasható, hogy ki milyen menüt rendelt.
Ha valaki igényel ebédet az adott napra, de nem adta le kérését előre, az automatikusan az „A” menüt fogja kapni.

Az adott heti rendelést előző hét csütörtök délig tudják megtenni. Amennyiben nem ad le rendelést valaki az adott
napra, abban az esetben nem áll módjában a konyhának ételt biztosítani.
Rendelést CSAK az online felületen lehet megtenni, telefonon és papír alapon NEM. Az iskolás gyerekek szüleik
segítségével tudják majd leadni rendelésüket. Ugyanez a változás vonatkozik a Szent Erzsébet Otthonház lakóira
is, de a Gézengúz Óvoda étkezésében
nincs változás.
A konyhai menük árai egyeztetés
alatt állnak, erről információt a következő hírmondóban, hirdetményben, valamint a honlapon fogunk közölni.

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
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JÉZUS
„LEGNAGYOBB CSODÁJA”!
Gál Jenő verbita atya igencsak meglepte a híveket avval az állításával, hogy Jézus
legnagyobb csodáját az apostolok meghívásakor tette. Két testvérpárt hívott ember-halászatra, akik mindjárt követték is őt
(Mt. 4. 20-22.). Az atya így érvelt:
- Jézus legnagyobb csodája nem az volt,
amikor egyszerre 10 leprást meggyógyított, az sem, amikor a háborgó tengert lecsendesítette és a vízen járt, vagy amikor 5
kenyérrel és két hallal 5 ezer embert jóllakatott. De még az sem, amikor a már oszlásnak indult 4 nap óta halott Lázárt föltámasztotta. Ezektől sokkal nagyobb csoda
volt, amikor négy halász Jézus hívására,
egy szavára otthagyta hálóját, foglalkozását, családját és nyomába szegődött. Pedig
még nem is ismerték, mégis készek voltak neki teljesen átadni magukat. (Nekem,
vagy bármelyikünknek mikor sikerülne
egy szavunkra követőket találnunk valahol
is, akik mindenüket elhagynák értünk?) No,
de ha ezt megtették ezek az egyszerű halászok, akkor elképzelhetjük, hogy Jézus milyen végtelenül vonzó, szuggesztív, csodálatos egyéniség volt.
Boldog tudattal tölthet el minket hívőket, hogy nem akárkit választottunk mi
se életünk középpontjának-értelmének,
szívünk közepének, akit most még csak
a hitben szemlélünk, de odaát majd színről-színre látunk. Sokat voltam már halálos betegek ágya mellett, és szerettem volna ezeket mondani :
- Ne félj a haláltól, hisz találkozol Jézussal, aki Téged a legközelebbi hozzátartozódnál is jobban szeret, akinek egy szavára Péter, András, Jakab és János követte, és
akihez minden nap imádkoztál, beszélgettél vele. Így aztán nem egy idegen, szigorú

személlyel fogsz találkozni hamarosan, hanem avval, aki magához fog ölelni.
Bevallom, a legritkább esetben mondtam ezeket, mert ehhez nagyon erős hitűnek kellett volna lenni a haldoklónak. De
ritkán találkoztam a túlvilágba vetett szilárd hittel. Inkább csak a reményüket vetették belé ilyen szavakkal: -„Remélem,
hogy hátha Jézussal leszek a Mennyországban, hátha bekerülök.”
Az erős hitű Gajdos atya barátom édesapjának halálos ágya mellett - nem teketóriázva - ezeket mondta:
- Pista bácsi, majd fogjon Jézussal kezet,
és mondja neki, hogy én is üdvözlöm!
Belon püspök úr mesélte, hogy Sükösdön egyszer egy halálos beteghez volt elhíva. Miután föladta a sokat szenvedett öreg
paraszt bácsinak a betegek szentségét, így
vigasztalta:
-Hamarosan a gyönyörű szép és boldog
Mennyországban lesz, ott majd imádkozzon
értünk. – Erre a z öreg bácsi így válaszolt:
-Hát még ott is élni köl?
Amikor olvassuk az evangéliumot, az hol
mélyen, hol csak felszínesen érint meg. De
amikor ezt a részt olvassuk, ahol meghívja Jézus az apostolokat, álljunk meg fölötte
és gondolkozzunk el róla, hogy mit is érezhetett a négy halász, amikor Jézus meghívta őket, és ők azonnal követve otthagyták
mindenüket. Még inkább gondolkozzunk el
azon, hogy Jézus minket is hasonlóképpen
meghívott. Mi mit hagytunk el érte, és milyen feladatot ró ez ránk?
Mint az apostolok, mi is legyünk készek
teljesen átadni magunkat Jézusnak.
Mint az apostolok, mi is akarjunk Jézus
„legnagyobb csodáivá”válni!
Pribitek László plébános

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
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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Boldog Születésnapot
Kívánunk!

2017. február 15 – én ünnepelte 70.
születésnapját dr. Pribitek László, Kelebia község plébánosa. László atya Soltvadkerten született 1947 – ben, egy
kilenc gyermekes család 7. gyerme-

keként. Édesanyja mindig azt mondta:
a hetedik gyermek vagy pap lesz vagy
orvos. Pap lett. Pici korától érdekelték
a misztikus dolgok – mint a Mennyország -. Elsőként szülei vallásossága indíthatta el az úton, később nagyszerű
papok lelkesítették. Gimnáziumi tanulmányait Kecskeméten piarista atyák
között végezte, majd teológiát tanult
Budapesten, ahol egyháztörténelemből
doktorált. 1972 – ben Ijjas József kalocsai érsek szentelte fel. Első éveiben
Bátya, Borota, Baja Szent Szív, Baja
– Belvárosi templom voltak szolgálati helyei. Azt mondja az első hely szokott lenni az „első szerelem” a papoknál. Bátya neki is ilyen kedves hely volt.

Bátya után négy évet töltött Baján. Szívesen járt a kórházba betegeket látogatni. Azt mondja: „Észrevettem, hogy
a Jóistentől kaptam arra karizmát, hogy
a betegeket és az öregeket nagy empátiával tudtam felkarolni és velük együtt
érezni.”
Lelki élete alakulásában fontos szerepet játszott Jálics Ferenc jezsuita
atya. Hozzá Németországba is kiutazott
lelki gyakorlatra. Azt mondja: „Ő tudta
meggyőzően igazolni azt, hogy emberszeretet nélkül az Isten – szeretet önbecsapás.”
Dr. Pribitek László plébános minden
hónapban ír egy vallásos cikket, amelytől azt reméli, ha valaki elolvassa, talán
elgondolkozik fölöttük és közelebb kerül Jézushoz.
Kelebián 2005 – től lett a község
plébánosa 2013. január
1 – ig, majd 3 évre átkerült Kunbajára. 2016.
augusztus 1 – től visszakerült Kelebiára, ahol
máig ellátja papi hivatását.
Végül egy gondolat
Tőle:
„Érzem, a rendelkezésemre álló időm egyre rövidül, szívem mélyén szeretném azt is
hinni, hogy gyarlóságaim
ellenére is egész életem
hasznos és gyümölcsöző
volt, hogy sok emberre
jó hatással voltam és általam is most több a szeretet a világban.”
Ezúton kívánunk erőt,
egészséget és sok boldogságot születésnapja alkalmából.
szerkesztők
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Kirándulás Budapestre
2017. február 24 – én reggel 50 fővel útnak indultunk Budapestre. Utazásunk célja a Budai vár környéke, a
Nemzeti Galéria, végül a Budapesti
Operettszínházban a Marie Antoinette
című előadást tekintettük meg.
Az előadás után fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Reméljük a jövőben is lesz lehetőség
ilyen jellegű kirándulásra.
résztvevők

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Mivel február végéhez közeledünk
ismét összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Február
-16-án mórahalmi fürdőzésen
vett részt a szokásos 11 fős csapatunk
és ez alkalommal is kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési
időt. A többségünk most is az Erzsébet
bérlettel, a maradék pedig a nyugdíjas
hűségjeggyel (1.100.-Ft) tudott belépni a fürdőbe. Ez alkalommal szokatlanul sok ember fürdőzött Mórahalmon,
különösen a határon túliak nagy száma
miatt. Megtudtuk, hogy Szerbia nemzeti ünnepe miatt voltak feltűnően sokan a Vajdaságból felnőttek és gyerekek egyaránt.
-25-én délelőtt 13 fővel vettünk
részt a hagyományőrző bajsai Prélón, ahol szép eredményt értünk el a
csigatészta készítésében és nagyon jól
éreztük magunkat. A pálinkaversenyen
6 arany és 5 ezüst minősítést értünk el.

A mellékelt fotó a bajsai rendezvényen
készült.
16.00 óra után került sor az Agrárcentrumban arra a Közgyűlésre,
amelyen az Egyesület vezetősége beszámolt a Nyugdíjas Egyesület 2016.
évi tevékenységéről, majd meghatározta a 2017. évi terveket, feladatokat. A
rendezvény hivatalos részén megjelent

több, mint 50 fő egyhangúlag elfogadta a vezetőségi beszámolót és a tárgy
évre előirányzott terveket, feladatokat. A rendezvény második részében amikorra már kb. 70 fősre duzzadt a
megjelentek száma- nagyon érdekes
és sokoldalú kultúrműsor tanúi lehettünk. Különböző mókás jelenetek fellépőit és táncosait láthattuk, mely programon belül külön nagy sikert arattak a
Tavaszi Hérics táncosai, akiknek meg is
kellett ismételniük az előadásukat, annyira tetszett a közönségnek.
A kultúrműsor után követ-

kezett
a
finom
/
hurka+kolbász+sütemény/
vacsora, ami nagyon laktató és bőséges volt, és mindehhez jöttek még a már korábban kikészített pogácsák
és italok. A kiadós vacsora
után már nagy szükségünk
volt a mozgásra, ami nem
is maradt el és tánc formájában folytatódott több órán
keresztül. Így utólag is köszönetünket
fejezzük ki a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában közreműködőknek. A mellékelt fotók a rendezvény
egy-egy epizódját mutatják.
Március
-8-án 16.00 órától a Hölgyek köszöntése címmel tartunk egy összejövetelt a Nyugdíjas Házban, melyre sze-

retettel elvárjuk a hölgy
és férfi tagtársainkat is.
-15-én kerül sor a
’48-as
évforduló
megünneplésére községi szinten, melyre elvárják a Nyugdíjas Egyesület tagjait is.
-16-án lesz a havi
mórahalmi fürdőzés,
melyre indulás a MÁV állomástól a 10.06-os busszal.
-25-én 17.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban, melyre várjuk tagtársainak.
Április
-13-án lesz a havi
mórahalmi fürdőzés, melyre -akinek
van- vigye magával
az Erzsébet bérletét.
E szokásos figyelmeztetés ellenére
februárban egy fő
nem vitte magával és fizetett.

-21-én a Magyar Költészet Napja alkalmából lesz községi rendezvény,
melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-25-én kerül sor az 1 napos budapesti kirándulásra, mely során az
Országházat és más nevezetességeket
fogunk meglátogatni. A részvételi díjat,
a jelentkezési határidőt és a kelebiai indulási időt a következő havi cikkünkben
fogjuk közölni.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát.
Kelebia, 2017. 02. 27.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

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

Az INBA Zrt az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:
- áruátvevő, raktáros,
- gépkezelő (spárga mosó-válogató, spárga bundoló és paprika csomagoló
gépre) (számítógép ismerete szükséges )
- kézi anyagmozgató, targoncás, és „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
teher gépkocsivezető
- zöldség válogatásra és csomagolásra elsősorban női munkaerőt
- és egy fő irodai feladatok elvégzésére, minimum érettségivel rendelkező
rugalmas, munkájára igényes munkatársat keres. Minőségbiztosítási rendszerek ismerete előnyt jelent.
Érdeklődni, jelentkezni lehet az INBA Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom,
Petőfi u. 1 szám alatt. Telefon: 62/591-015
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Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2017 márc.
orvos neve
ügyelet helyszíne
8
szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
9
csütörtök
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
10
péntek
Juhászné dr Sebők M.
Tompa, Kossuth u. 10
11
szombat
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
12
vasárnap
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
13
hétfő
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
14
kedd
Miklósiné dr. Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
15
szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
16
csütörtök
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
17
péntek
Ferencz Edit dr.
Tompa, Kossuth u. 10
18
szombat
Rigler László dr
Tompa, Kossuth u. 10
19
vasárnap
Rigler László dr
Tompa, Kossuth u. 10
20
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
21
kedd
Ferencz Edit dr.
Tompa, Kossuth u. 10
22
szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
23
csütörtök
Kovács Tamás dr.
Tompa, Kossuth u. 10
24
péntek
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
25
szombat
Kovács Tamás dr.
Tompa, Kossuth u. 10
26
vasárnap
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
27
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
28
kedd
Kovács Tamás dr.
Tompa, Kossuth u. 10
29
szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
30
csütörtök
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10

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
Gyógyszertár: 06-77/454-223

Anyakönyvi hírek
Februári születések
Név: Lukács Mónika, szül: Kiskunhalas, 2017.02.04.
Anyja neve: Erdélyi Mónika, apa: Lukács Sándor
Horváth Edina védőnő
2017. február hónapban elhalálozott:
Csikós János
Eiler Ferenc Konrád
Nagy István András

66 éves
76 éves
71 éves
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Egy tanító tapasztalataiból…
Mindenki
Ez a címe az idei Oscar-gálán díjazott magyar élőszereplős rövidfilmnek. Február elején sikerült
megnéznem az interneten. Nagyon
mély benyomást tett rám. Úgy gondolom, ezt a filmet minden pedagógusnak látnia kell, hogy okulhasson
belőle. Ez egy negatív, hibás pedagógus modell, a siker hajszolása, az
iskolai túlkapás bemutatása.
A történet 1991-ben játszódik.
A 10 éves Zsófi új iskolába kerül,
ahol bár minden idegen és furcsa,
de bekerül az iskola híres kórusába. Itt összebarátkozik Lizával, aki
a legnépszerűbb lány az osztályban.
Hamarosan együtt szembeszállnak a kórusvezetővel, Erika nénivel, aki csak elsőre látszik kedvesnek, sajátos módszerrel éri el, hogy
ne csússzanak hamis hangok az előadásokba (azt tanácsolja egyes gyerekeknek, hogy hang nélkül csak tátogjanak a kórusban). A feszültség
az énekelni szerető gyerekek és a
kórust az éneklésnél többnek gondoló felnőtt között feszül, ami egy
szellemes csattanóban oldódik föl
a film végére. A kórus már a szín-

padon áll a versenyen, Erika néni megadja a kezdőhangot. Az ember már érzi, hogy valami történni
fog! A gyerekek megleckéztetik meg
a tanárnőt! Mindenki áll mozdulatlanul és csendben marad. Akkor is,
amikor Erika néni határozottan rájuk parancsol, és már rángatni kezdi
egyiküket az első sorból. Aztán amikor a nő megsemmisülve elviharzik a
színpadról, a gyerekek énekelni kezdenek. Mindenki!
A két 10 év körüli lány kapcsolatán és az iskolai énekkar életén keresztül kapunk mintát barátságról,
kiállásról, bátorságról és összetartásról. A szolidáris, közös, nagy tátikázás hangosabban zeng minden kiáltásnál. Elsöpör az összefogás ereje.
A közösség ereje. A remény ereje.
Deák Kristóf a film rendezője a díj
átvételekor útravalóként azt üzente,
hogy „köszönet a gyerekeknek, mert
csak ők képesek jobbá tenni a világot, próbáljuk meg úgy nevelni őket,
hogy büszkék lehessünk rájuk.”
Tegyünk azért, hogy így legyen!
Horváth Zoltánné

Karitász hírek februárról
Elkészültek a NEA működési és szakmai pályázatok. Érvényesek, várjuk az elbírálás eredményét. Kapcsolódtuk az országos „Szabadfogas” akcióhoz 75.-ként. A
templom elé kitettünk egy fogast kabátokkal. Lehetett vinni akinek szüksége volt
rá és hozni feleslegessé vált kabátokat. Nagyon sikeres volt az akció, sok kabát
cserélt gazdát, s tudtunk közösen segíteni a rászorulókon.
Kiosztottuk az Adventi Forgatagon gyűjtött tartós élelmiszer adományt. Hálásan
köszönték, akik kapták a csomagokat.
Március 7-én az Agrárközpontban tartjuk a tavaszi kiárusításunkat, melyet a
húsvéti adomány csomagok készítéséhez gyűjtünk. Kérjük, segítsenek a rászoruló
családokon, mert a „Legkisebb is számít!”

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!
1 % segítség, 100 % szeretet

Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2014. évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben vagy más módon támogatták egyesületünk
munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék
karitatív munkánkat adójuk 1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03
Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy a Varga Sándorné, Jáger Józsefné, Horváth
Zoltánné vezetők részére szíveskedjenek eljuttatni vagy bankszámlánkra utalni.
Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet: 53100049-10001349
Horváth Zoltánné
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Egészségprojekt az Óvodában

Csupa-csupa egészséges étel készült az óvodában február utolsó hetében, az Egészségnapok
projekt keretein belül. A gyermekek, Szüleik és az
óvoda dolgozói segítségével - gyümölcsökből és
zöldségekből különböző figurákat, képeket készítettek, majd fogyasztottak el.
A sütőben zabpelyhes keksz, almarózsa sült, de
készült házi gumicukor és müzliszelet, valamint biotorta és gyümölcs turmix is gazdagította a kínálatot.
A kreatív alkotómunkát persze egy kis aktív
torna előzte meg, hiszen a mozgás is nagyon fontos eleme az egészség megőrzésének.
Kellemes pillanatokat éltünk meg! tervezzük a
közös munka folytatását a szülőkkel!
Gézengúz Óvoda dolgozói

Télkergetés
Nagyon szép, napos időre ébredtünk február 28-án, amikor is a telet
búcsúztattuk az ovisokkal.
Előző nap a nagycsoportosok szalmából elkészítették a Kiszebábot.
Igyekeztünk a gyerekek ötletei alapján vidám ruhadarabokkal a bábot
feldíszíteni.
Versekkel, dalokkal, télkergető mondókákkal, hangszerek és ütős
tárgyak zajával, kiabálással megpróbáltuk elűzni a telet. Bízunk benne, hogy az idei hosszú tél után végre
megérkezik a TAVASZ!
nagycsoportos
óvodapedagógusok
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Iskolai hírek
- A félévi bizonyítványok 2017. január 27-én kiosztásra kerültek. 2017.
február 2-án nevelőtestületi értekezlettel lezártuk a 2016-17-es tanév első félévét.
- A nyolcadik osztályos tanulók jelentkezési lapja továbbításra került a
középiskolák részére.
- 2017. február 17-én rendezték
meg Kisszálláson a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. Iskolánk 8 tanulóval vett részt a megmérettetésen. Az
eredményekről még nem érkezett hír.
- Megkezdődtek a Határtalanul pályázaton a 2017. évre megnyert erdélyi kirándulás előkészületei. Ebben az
évben is történelmi helyszínekre, gyönyörű tájakra kirándulhatnak, felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak a
résztvevők.
- Igazgató néni, tanító néni meglátogatta az egészségnapon a leendő első
osztályosokat.
- A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési ház szervezésében farsangi
kézműves foglalkozáson vett részt a 4.
osztály. A farsangi szokásokhoz híven
álarcokat készítettek, amelyek rendkívül változatosra sikerültek. Továbbá
Wass Albert (1908 – 1998) erdélyi magyar író és költő irodalmi munkásságára emlékezve a 3. osztály meglátogatta a könyvtárban elhelyezett, a költőről

készített domborművet és kiállítást.
Művei közül hallgathattak egy mesét,
amelyet nagy örömmel fogadtak.
- Több éves hagyományt folytatva
2017. február 18-án este 7 órakor került megrendezésre a megújult iskolai
Szülői Munkaközösség által szervezett
Iskolabál, az Agrárkereskedelmi Központban. A bálterem zsúfolásig megtelt. Ezzel is alátámasztva mennyire
fontos egy közös ügyért, gyermekeinkért, az iskoláért való tenni akarás.
A bált Fodor Betty igazgatónő nyitotta meg. Megköszönte a szülőknek és

a nevelőknek a szervező munkát, segítséget. Ezután a kelebiai Farkas László Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak nyitótánca következett. Nagyon
sok szeretettel készültek erre az alkalomra. Az izgalmas készülődés után
felhangzott a zene. Csodás ruhákban,
gyönyörűen táncolták el a bécsi keringőt, mellyel nem csak a vendégeknek szereztek varázslatos pillanatokat,
hanem ők is egy maradandó emlékkel
gazdagodhattak. A táncot Nagyné Bényi Mária a Művészeti Iskola tanárnője tanította be.

A gyerekek fellépése után következett a szülői munkaközösség vállalkozó kedvű tagjainak tánca, 80-as 90-es
évek nagy sikerű zeneszámaira járták a
jól begyakorolt táncmozdulatokat. Előadásuk megalapozta a fergeteges hangulatot az este elkövetkező részére.
A színvonalas produkciókat nagy
tapssal jutalmazták a bálozók.
A finom vacsora elkészítésében, ebben az évben is a konyha dolgozói jeleskedtek. A remek hangulatról a Lagzi Band zenekar gondoskodott. Szinte
megállás nélkül játszották a változatos
talpalávalót.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
szülőknek, iskolánk pedagógusainak
lelkes munkáját, mindenkinek az önzetlen segítséget.
- Reméljük, hogy 2018-ban ismét
együtt tölthetünk egy kellemes estét.
- 2017. február 24-én a Budapesti Operettszínház Marie Antoinette című előadását tekinthették meg a műfaj kedvelői.
Tisztelt Adózó!
Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa a Gyermekeinkért Alapítványt. Adószám:
19049869-1-03
Köszönettel:
Farkas László Általános Iskola

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

