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Kelebiai siker a Kaszó Kupán

2018. február 10 – 11 - én került
megrendezésre a 29. Kaszó Kupa a Magyar Vérebegylet szervezésében. Kaszó
község Somogy megyében található, erdőkkel körülvett település, amely főként
vadászati lehetőségeiről ismert. A véreb főversenyt a Kaszó Zrt. területén rendezték meg.
Pál János a KEFAG Zrt. Dél – Kiskunsági Erdészetének hivatásos vadásza,
Blood Hann Bay Emily (Maya) nevű bajor hegyi véreb kutyájával 1. helyen végzett, melynek kapcsán kérdeztem őt a
versenyről.
Pál János 2015 óta dolgozik a KEFAG
Zrt. Dél – Kiskunsági Erdészetének kelebiai területen hivatásos vadászként.
Maya egy bajor hegyi véreb, ami elsőre nem sokat mond az olvasónak. Ez a
kutyafajta Németországból származik és
eredetileg is vadászkutya. Bátor, jóindulatú, jó szimatú. Színe: a vörös különböző árnyalatai, de lehet halványsárga is,
egészen a zsemlyeszínűig. Marmagassága: 45-50 cm (kan), 40-45 cm (szuka).
Súlya: 25-28 kg.
Nagyon mozgékony, élénk eb, de hazánkban nem annyira elterjedt.
Jánost először arról kérdeztem,
hogy mióta foglalkozik kutyákkal,
hogyan került hozzá Maya, mióta
dolgozik vele?
Már nagyon régóta foglalkozom kutyákkal – kb 12 éve -, de ezelőtt nem

volt még ilyen állatom. Főként hannoveri vérebeim voltak és nem is terveztem másikat. A sors hozta úgy, hogy
felhívott az egyik ismerősöm és mondta, hogy Miskolcon megmaradt még az
alomból egy szuka kölyök, ő volt Maya.
Elmentem, és amikor meglátott morgott
rám, mondtam a tulajdonosnak, hogy elviszem. Ennek már 6 éve, akkor Maya 6
hónapos volt. Maya családtag, nem adnám oda semmi pénzért sem. Állandóan
velem van. Az ország 5 legjobb kutyája között van, 280 eredményes munkája volt eddig.
Kíváncsi voltam, honnan ez a
nagy szeretet a vadászat iránt. Általában az embert „megfertőzi”
egy családtag, rokon, barát. Mikor
döntöttél úgy, hogy vadász szeretnél lenni?

Ha nagyon keresgélni szeretnék a
családban, akkor az anyai dédnagyapám
volt vadász, de nem ehhez kötöm. Gyerekkorom óta nagyon szerettem az erdőben sétálni, játszani, felfedezni a természetet. Körülbelül 14 – 15 évesen
döntöttem el, hogy ezt szeretném csinálni, azóta ez az életem.
Hogyan jutottatok el a 29. Kaszó Kupáig?
Nagyon sok munka, hogy Maya idáig eljutott. Sebzett nagyvad utáni keresésre van kiképezve. Tudni kell, hogy a
Magyar Vérebegyletbe csak 2 tag ajánlásával lehet bekerülni. Aktív tag csak
törzskönyvezett kutyával lehet valaki.
A Kaszó Kupa az ország legnagyobb
versenye, nemzetközi hírű. A lényeg,

került sor. A munkát a bírói testület 204
ponttal I. díjba sorolta, amivel elhoztuk
az 1. helyezést.
Mitől függ a verseny eredményessége?
Mint mondtam a szerencsén is sok
múlik, de függ a vezetékmunka és a hajsza hosszától is és attól is, hogy hajsza
után meddig tartja a kutya állítva az állatot (ez azt jelenti, hogyha a kutya odaér
a vadhoz köröz körülötte, „állítva” tartja,
amíg a gazdája oda nem ér).
Hogyan tudjátok követni a kutyát és hogyan van meghatározva
a vezetés és a hajsza hossza?
GPS van a kutyán, amely mutatja, hogy merre jár, mekkora utat tett
meg és hogy mozgásban van-e. Régen

hogy minél hamarabb rátaláljunk az állatra és megváltsuk őt a szenvedéstől.
Másodlagos cél az értékmentés (trófea
és a hús). A szerencsén is múlik, hogy ki
kerül ki győztesen a versenyen.
Többször is indultál már? Hogyan zajlik a verseny?
2016 – ban indultam először. Idén 7
vérebvezető állt versenybe. A gyülekező után kihúzásra kerültek a feladatok,
melyet majd el kell végezni. Én az 1 – es
számú bírói kört húztam. A bírói testület 3 tagból állt. Feladatul egy jobb hátsó
láblövött gímszarvas borjú sebzést kaptunk, melyet előző napon lőttek meg terelővadászaton. Helyszínre érkezéskor a
bírói jelentés után megkezdődött a verseny, ami 2100 méter vezeték munkából
állt - ebből több mint 200 méter vízben
- vadban bővelkedő területen, vér nélkül. A vezeték munkát követően 2200
méter hajsza következett, majd a munka
megkoronázásaként 30 perc állítás után
kapta meg a sebzett vad a kegyelemlövést, ezután a végtisztesség megadására

a hosszt lépésszámlálóval mértük.
Indultál más versenyen is?
Igen, például 2017 – ben részt vettünk egy nemzetközi versenyen Szlovákiában, ahol 7 ország 11 versenyzője
volt jelen. Mayával 3. helyezést értünk el
és megnyertük a legszebb munkáért járó különdíjat.
Az elismerésen és a gyönyörű
kupán kívül hogyan tovább a Kaszó Kupa után?
Ha minden reményeink szerint alakul,
akkor a folytatás Lengyelországban egy
nemzetközi versenyen lesz.
Hatéves munka gyümölcs érett be a
verseny megnyerésével, de emellett János
és Maya nagyon sok eredményes munkát
tudhat maga mögött és ezzel egyáltalán
nincs vége a közös munkának.
Ezúton gratulálunk az elért eredményekhez és a továbbiakban sok sikert,
erőt, kitartást és alázatot kívánunk, mert
anélkül nem lenne eredményes, ha nem
tisztelné Mayát és az elejtett vadat.
Lengyel Judit
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Nyertes pályázat segítségével folytatódik
a volt laktanya korszerűsítése

A Kelebiai Hírmondó februári számában utaltam arra, hogy a volt határőr
laktanya korszerűsítésére ismét sikerült
pályázati forrást kiharcolni. Konkrétan,
2017. december 20 –ai döntés alapján
Az ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívásra benyújtott, TOP
– 1.1.1. – 16 – BK1 – 2017 – 00012
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket a Nemzetgazdasági
Minisztérium 78. 000. 000 Ft összegű
támogatásra ítélte. A volt határőr laktanya területének hasznosításával kapcsolatban az elmúlt években a következő eredményeket értük el:
- Sertéstelepet hoztunk létre. Itt történik azoknak az állatoknak a gondozása, amelyek a hízlalás végén a kelebiai konyhán hasznosulnak, csökkentve

ezzel az önkormányzat étkezéssel kapcsolatos kiadásait.
- A sertéstelepen dolgozó közhasznú munkásoknak szociális melléképületet építettünk.
- Kiépítettük a terület víz- és villanyellátását.
- Felújítottuk a pinceépületet, jelenleg takarmánytárolónak használjuk.
- A legnagyobb melléképület koszorút és új födémet, tetőszerkezetet,
tetőhéjazatot és vízelvezető csatornát
kapott.
- A terület közepén lévő melléképületbe kettő vállalkozást sikerült betelepíteni.
Azt gondolom látható a tendencia: úgy hasznosítani az objektumokat,
hogy abból az önkormányzatnak több-

Kedves Barátunk!

A határon túli magyarok jogi védelmének érdekében elindult a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés.
A kezdeményezés keretén belül egymillió aláírást kell összegyűjteni ahhoz, hogy az
Európai Bizottság kötelezően foglalkozzon
a határon túli magyarok és a több mint 50
millió őshonos kisebbség ügyével.
A kezdeményezés magyarországi ügyvivője a Rákóczi Szövetség, amelynek figyelemfelhívó levelét mellékelve küldjük.
Az aláírásgyűjtő ív kitöltésére három lehetséges módot biztosítanak
1. Amennyiben online szeretné kitölteni
az ívet, úgy azt megteheti teljes biztonsággal az alábbi linkre kattintva: http://www.
jogaink.hu/
2. Ha papír alapon szeretné kitölteni, úgy a mellékelt ívet kell kinyomtatnia és azon kell feltüntetni személyes adatait (Pontos név – először a keresztnevek
majd ezt követően családi nevek-, állampolgárság, személyi azonosító szám, dátum és aláírás.
3. Illetve a Rákóczi Szövetség közbejárásával személyesen is kitölthető a Magyar

Posta kirendeltségeiben.
A papír alapon kitöltött íveket két módon is eljuttathatja a Rákóczi Szövetség részére. Ha személyesen kívánja átadni az
íveket, akkor ezt megteheti a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés irodájának felkeresésével. Címe: 1092 Budapest,
Erkel utca 3. Nyitvatartási ideje: Hétfőtől
csütörtökig: 8.00-16.30 óra között, pénteken 8.00 és 14.00 óra között, szombaton
és vasárnap zárva tart az iroda.
Ha pedig postán kívánja feladni a kitöltött íveket, akkor ezt ingyenesen is
megteheti a Magyar Posta kirendeltségeiben. Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a kezdeményezést többek között
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is aláírta online, amely kapcsán videót is készítettek. A videót az alábbi
linkre kattintva tudja megtekinteni: https://
www.facebook.com/orbanviktor/videos/10155949086311093/
Álljunk ki közösen és tegyünk együtt a
határon túliak jogaiért!
Üdvözlettel,
Demokrácia Központ

Helyi értéktár - civil fórum

Szeretettel várjuk a helyi civil szervezetek képviselőit, az iskola és az óvoda pedagógusait 2017. március 22 – én (csütörtök) 16 órától civil fórumra, ahol:
- előadást hallhatnak a civil szervezetek munkájáról
- segíthetik tanácsaikkal és a későbbiekben más módon is a civil szervezetek
munkáját
- helyi értéktár feladata, értékek fogalma, besorolása, eddigi eredmények bemutatása.
Helyszín: Magyar – Szerb Agrárkereskedelmi Központ
Tegyünk együtt azért, hogy a helyi értékek megtalálják méltó helyüket
a települési Értéktár Bizottság listáján!

let bevételei származzanak. Ezt fogja segíteni az említett 78 millió forintos támogatás is.
Az építkezés várhatóan 2019. év tavaszán kezdődik. Ezt megelőzi a kiviteli
tervek elkészítése és a közbeszerzés.
A fejlesztés során a következő munkálatokat fogjuk elvégezni:
- A háromszintes főépületen állagmegóvási feladatokat hajtjuk végre:
„kitakarítjuk” az objektumot, kicseréljük a lapos tetőt, megoldjuk a külső
vízelvezetést és osb lapokkal lezárjuk a
nyílásokat.
- A legnagyobb melléképületen új
nyílászárókat, vakolási munkákat, belső víz- és elektromos feladatokat végzünk el.
- A sarkon lévő romos melléképü-

letet lebontjuk, a helyére egy 300 m2es beton teret építünk, amely alkalmas
árufogadásra, raktározásra és gépek
parkolására.
- A központi melléképületen tetőt,
nyílászárókat cserélünk.
- Megvásároljuk a volt hegesztő
üzem területét és lebontjuk a rajta lévő romos épületet.
Azt gondolom, hogy a felvázolt fejlesztéssel olyan szintre tudjuk hozni az említett
területet, amely tárgyalási alapja lehet egy
– egy vállalkozás betelepedéséhez.
Bízom abban, hogy elsősorban kelebiai érdekeltségű vállalkozók használják
ki a lehetőséget és gyarapítják közösségünk gazdasági erejét.
Tisztelettel:
Maczkó József polgármester

Karitász hírek februárról

Elkészültek a NEA működési és szakmai pályázatok. Érvényesek, várjuk az
elbírálás eredményét.
Kapcsolódtuk az országos „Szabadfogas” akcióhoz az idén is. A templom elé kitettünk egy fogast kabátokkal. Lehetett vinni, akinek szüksége van
rá és hozni feleslegessé vált kabátokat.
Reméljük az idén is sikeres lesz az ak-

ció, sok kabát cserél gazdát, s tudtunk
közösen segíteni a rászorulókon.
Március 5-én az Agrárközpontban
tartottuk a tavaszi kiárusításunkat,
melyet a húsvéti adomány csomagok
készítéséhez gyűjtöttünk. Kérjük, segítsenek a rászoruló családokon, mert
a „Legkisebb is számít!”
Horváth Zoltánné

Gyertek kirándulni!
A kirándulás helye: Budapest, Budakalász, Dobogókő
Ideje: 2018. 03. 23., indulás 05:30 – kor a nyugdíjas háztól
(lehetőség van felszállásra a szokott helyszíneken: Deák F. u. sarok, Dózsa Gy. u. sarok)
Költsége: 5. 500 Ft/fő
Tervezett programok:
- Mátyás Templom (misével a helybeni kápolnában (Lorettoi), általunk ismert plébános úrral)
- Sziklakórház megtekintése (I. és II. világháborúban Hadikórház
– 1956-ot „idézve” óvóhely), jelenleg múzeum, illetve logisztikai bázis
- Étkezés: Budakalász (Békásmegyer) 2 féle leves és 8 – 10 féle
főétel (mindenki választhat)
- Záró program a Pilis hegység legmagasabb pontja Dobogókő,
ottani panoráma megtekintése + meglepetés
Elérhetőség: 30/349-21-58
Jelentkezéseteket örömmel veszem: Rácz István
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„Csak meg ne szüntessék az átjárót!” - Kolbász-sortól a Selyemútig
FÉL ÉVE SINCS ANNAK, hogy bizonyossá vált: kínai hitelből, magyar állami finanszírozással 750 milliárd forintból felújítják a Budapest–Belgrád
vasútvonalat. A nyomvonal drága,
megtérüléséről eltérnek a vélemények,
de ezek mellett fontos kérdés az is: mit
profitálnak mindebből azok, akik mellett elrobog majd a vasút.
Kötött pályák. Mindenki az előnyt
keresi az új vasútvonal mentén
Kelebia határközség Magyarország
és Szerbia között. Itt minden vonat kötelezően megáll vámvizsgálatra, de errefelé amúgy is mindenki hallott már a
„kínai vasútról”.
– Most is látunk kínai konténereket
a Belgrádból Budapestre tartó tehervonatokon – mondja Maczkó József, a
2800 lakosú Kelebia polgármestere.
– Igaz, hogy kínai hitelből lesz? –
kérdezi már Kiskunhalason egy elegáns
fiatal hölgy, Bankós Anita. – És azért,
hogy kínai árut szállítsanak majd rajta?
Mert már így is nagyon sok kínai árut
hoztak be az országba. Igaz, hogy ez
jó volt az olyanoknak, akiknek kevés a
pénzük, és az olcsó holmit keresik. De
többet már ne hozzanak! Szerintem a
hitel miatt sem jó ez a dolog, nem érdemes eladósítani az országot.
Bányai Gábor, a Kiskunhalas központú választókerület országgyűlési képviselője pedig figyelmeztet: Magyarországon nincs benne a köztudatban,
hogy Kína a közeli jövőben a világ legnagyobb gazdasága lehet. Számos területen – például a vasútépítési technológiában – beérték a világ élvonalát.
Kína nem a nagyon olcsó bérek országa
többé – vagyis, ha versenyképes akar
lenni, egyéb (például a szállítási) költségeket kell csökkentenie.

Tavaly november 27-én, Kína és 16
kelet-közép-európai ország gazdasági
és kereskedelmi fórumának megnyitóján jelentette be Orbán Viktor magyar
miniszterelnök, hogy még aznap megjelenik a kínai hitelből magyar állami
finanszírozással 750 milliárd forintból
megvalósuló Budapest–Belgrád vasút
felújítására és kibővítésére vonatkozó
közbeszerzési felhívás. Így is történt, és
ez sokféle reakciót váltott ki. Volt, aki
azt állította, ez a beruházás 2400 év
alatt térül meg; mások szerint csupán
160 esztendő kell ehhez. Akadnak olyanok, akik szerint semmi szükség a vasútra, mert úgysem szállítanak rajta sok
árut, akik szerint pedig mégis, azok azt
hangoztatják, hogy ez csak Kína érdekét szolgálja.
Merthogy ez Kína ellenséges behatolása az európai piacra, a magyar kormány elárulta uniós partnerei érdekeit,
az ázsiai ország pedig vasútépítési referenciákat szerez Európában, és ezzel
lenyomja az európai építőcégeket.
Ráadásul vannak olyan számítások,
miszerint a hasonló vasútépítésekhez

képest ez a vasútvonal négyszeres áron
épül. Tény, hogy sík vidéken 3,5 milliárd forintba kerül egyetlen kilométernyi vasútszakasz megépítése – ám ha
az európaiak negyedáron tudnak ilyet
építeni, akkor nem kell tartaniuk a kínai konkurenciától.
A szegediek pedig talán nem is bánnák ezt a drágaságot, ha a vasút nyomvonala legalább Szeged felé menne,
merthogy amerre ma is halad, a magyar szakaszon nincs is nagyobb város;
nincsen azon a vidéken se utas, se gazdaság, sőt szerintük nem is lesz.
VALAMIKOR MÉGIS MEGTÉRÜL
Kevesen tudják, hogy a kínaiak egy
meglévő európai tervet poroltak le a
balkáni gyorsvasút kiépítésével. Maczkó József kelebiai polgármesternél még
megvannak azok a francia tervek, amelyek közvetlenül a rendszerváltás után
készültek – ugyanezzel a céllal, csak
francia kivitelezésben. A délszláv háború kitörése miatt azonban halasztották
megépítését, majd el is felejtették.
És Magyarországon az is feledésbe
merült, hogy ez az útirány rajta van az
európai stratégiai közlekedési folyosók
térképén – amely az X/B jelet viseli.
Vajon mit gondolnak a tervezett vasútról azok a helyiek, akik ugyan „alulnézetből” figyelik a dolgokat, de nem
a készen kapott érveket, hanem a véleményüket mondják? Kiskunhalason
megszólítunk egy ötvenes férfit. Kiderül, hogy Tolna megyében volt vasutas,
már régen elbocsátották. Most megint
van felvétel a MÁV-nál, sőt 200 ezer
forintos fizetést ajánlanak.
A férfi Baján szeretne dolgozni, de
Halason kell intézni, hogy felvegyék.
– A térségen a kínai vonat nem fog
sokat segíteni, mert úgy hírlik, nemzetközi szállítás lesz csak rajta – mondja.

A vasutas megélte, hogy „hagyták lerohadni” a magyar vasutat, és úgy véli,
nem kínai vasutat kellene építeni, hanem a magyar vasúthálózatot felújítani.
– Hogy gyorsvasút lesz? Régen a gőzmozdony sokkal gyorsabban járt, mint
a mai vonatok. Bajáról ma a Gemenc
expressz 2 óra 45 perc alatt ér Budapestre, de amelyik vonat nem expressz,
annak hat órába kerül ugyanaz a távolság. Az 1970-es években a gőzmozdonyok 80-100 teherkocsit is elhúztak,
olyan hosszú vonatok jártak, hogy nem
láttuk a végét. Elképesztő, hogy Magyarországon bezártak a gyárak, mert
itt állítólag semmit nem éri meg termelni, Kínából viszont megéri a fél világon át idefuvarozni, amit ott gyártanak.
Bányai Gábor szerint nem egymással ellentétes dolgokról van szó. Az eddigi vonalon a tehervonatok egy nap
alatt érnek Belgrádból Budapestre, a
leendő gyorsvasúton nyolc óra alatt. A
személyszállítás ideje 2 óra 45 percre
csökken – a tervek szerint. Új vágányt
építeni pedig azért érdemes, és felújítani a meglévőt, mert a nyomvonal
erre a legrövidebb, és a második vágánynak szükséges földterület is állami
tulajdonban van. A vonat Kiskunhalasról 1 óra 15 perc alatt ér majd Budapestre – akár munkába lehet járni vele,
akár az unokához felrohanni, ha megbetegszik. S hogy megéri-e mindez? A
rómaiak azt mondták: hajózni szükséges. Nem mindig tudták, mikor és hogyan térül meg – de valamikor, valahogyan mindig megtérült.
A Tolna megyei vasutas nem optimista, de a 200 ezer forintos állás érdekelné. Nála jóval derűlátóbb Füzesi
Lászlóné nyugdíjas vasutas. A férje vámos volt, Kelebián laknak. Unokájával
zakatoltak el Halasig, indulnak vissza
a következő járattal. A kis unoka vajon mit szeret a legjobban? Természetesen vonatozni.
– Ha lesz vasút, több lesz a munkahely – mondja Füzesiné. – Már látszik
a hatása, hiszen korábban sok embert
elküldtek a vasúttól, mostanában pedig
sorra veszik vissza őket. Ha mindenbe
beleverik a csúfot, abból nem lesz soha semmi.
Ő persze nem ismeri a részleteket:
hogy 2015 óta kétirányú és gyors az
átkelés a Szuezi-csatornán, amelyhez
Pireusz van a legközelebb.
Folytatás az 5. oldalon.
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„Csak meg ne szüntessék az átjárót!” - Kolbász-sortól a Selyemútig
Folytatás a 4. oldalról.
Két év múlva pedig a pireuszi lehet a legnagyobb mediterrán teherkikötő, ahonnét szárazföldön az eddig elhanyagolt, de olcsó és gyorssá
tehető vasúti szállítással az áruk leggyorsabban juthatnak Európa belsejébe. Ha a kikötői forgalomnak csak
10 százalékát szállítják erre, már az
legalább 10 millió tonna árut jelent.
Az Európai Unió nem nélkülözheti
a kínai árukat – mert maga is nagy
mennyiségben exportál Kínába. Ázsiában 4 milliárd ember él – európai
(köztük magyar) áruk potenciális vásárlói. Például máris hihetetlenül sok
baromfihúst el lehet(ne) adni, mert a
szubtrópusi éghajlaton a madárinfluenza ellehetetlenítette a tömeges baromfihús-termelést.
A Kiskunhalashoz és Kelebiához
egyaránt közeli Mélykúton 2018-ban
megkezdi működését az a víziszárnyas-feldolgozó, amely műszakonként
50 ezer kacsát képes levágni. Háromszázötven közvetlen munkahelyet teremt, és további több ezret a baromfinevelő telepeken. És ez csak egy a
kihasználható lehetőségek közül. Vagyis a vasúti (és tengeri) szállítás kétirányú lehet: ahogyan a kínai árut gazdaságos errefelé hozni Európa belsejébe,
úgy számos nagy európai cég kínai exportjának is ez lehet a legrövidebb és
legolcsóbb útja. Ez Kína „Egy övezet –
egy út” nevű globális programjának része, amelyet úgy is emlegetnek: Új Selyemút.

MINDENKI LOBBIZIK
A vasútvonal melletti települések –
például Kelebia, Kiskunhalas – önkormányzati vezetői nem a fanyalgásra
figyelnek, hanem már az első hírek hallatán elkezdték törni a fejüket, hogyan
tudnának a nagy fejlesztésből a helyi lakosság számára gazdasági előnyt kovácsolni. A legkézenfekvőbb megoldás,
hogy létesüljön egy logisztikai központ,
amely Szegedtől Szekszárdig teríti a pireuszi kikötőn át Magyarországra érkező árut, illetve összegyűjti a nemzetközi
szállításra váró magyar termékeket.
Ausztriában működik vagy 20 logisztikai központ – számuk és elhelyezkedésük jelzi egy ország gazdaságának
erejét. Magyarországon csak néhány
budapesti mérhető hozzájuk. Jellemző az országunk fővárosközpontúságára, hogy két szomszéd város között is
úgy mozgatják az árut, hogy előbb elviszik Budapestre, majd onnan hozzák
vissza. A kormány igyekszik vidéki szállítási alközpontokat kialakítani – ebbe
az elképzelésbe beleférne, hogy a Duna–Tisza közén, az új gyorsvasút mentén is kiépítsenek egyet.
Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere arról tájékoztat: felmérték,
hogy azoknak a dél-alföldi vállalatoknak, amelyek nemzetközi kereskedelmet folytatnak, Halastól 10 kilométerrel délre lenne a legelőnyösebb egy
ilyen központ. Persze, ha 10-20 kilométerrel északra lenne, ők azt is elfogadnák. Közel van a nemrég felújított,
az M6-os és az M5-ös autópályát ös-

szekötő 55-ös főút.
Maczkó József, a 2800 lakosú Kelebia polgármestere viszont azért lobbizik, hogy náluk építsenek logisztikai
központot. A községet a Trianoni bé-

be akar menni a faluba, át kell kelnie a
vasúton. Ezt a fénysorompós átjárót fenyegeti a legnagyobb veszély. Kétszáz
méterre a sínektől óriási víziszárnyastelep működik. Vezetője, Szabó Lász-

keszerződés vágta el természetes központjától, Szabadkától, amely mindössze 6 kilométerre van tőle. Kelebia
közvetlenül a határ mellett rendelkezik
alkalmas, beépíthető földterülettel.
Ott lehetne létrehozni azt a külső
vasúti ipartelepet, amely egyben Szabadkát is kiszolgálná. A határon egyelőre biztosan meg kell állni a vonatoknak,
és ez így maradna akkor is, ha Szerbiát fölvennék az Európai Unióba, de nem
lenne része a szabad belső mozgást biztosító Schengen-övezetnek.
Kelebián is megkérdeztük, mit jelentenek e globális mozgások a helyben élőknek. Napi gondjuk, hogy a vasút kettészeli a falut. Már most is olyan
gyakran és sokáig van lezárva a sorompó, hogy azt mondják: könnyebb a túloldalra születni, mint átjutni a vasúton.
Összesen hat vasúti átjáró van a településen – ha gyorsvasút lesz, másféle
előírások vonatkoznak majd rájuk. Úgy
lehetne spórolni, ha megszüntetnének néhányat – de mindegyikre szükség van.
Kimegyünk egy külterületi részre,
amelyet Vasútföldnek, az arrafelé lévő
tanyákat Kolbász-sornak nevezik.
A tanyák a vasút keleti oldalán vannak, a járható kövesút a nyugatin. Aki

ló azt mondja: tőlük elfér a kínai vasút, csak meg ne szüntessék az átjárót,
mert akkor a kamionoknak nincs hol
bejönniük. Naponta többször jár erre a
tanyagondnoki szolgálat kisbusza is, viszi-hozza a síneken keresztül a faluba
az óvodásokat, iskolásokat – nem lenne jó, ha veszélybe kerülnének a gyerekek.
A Kolbász-soron élnek egy őskeresztény közösség tagjai – a vasút túloldalán emelkedik a szép új imaházuk, át kell
menniük, ha istentiszteletet tartanak.
De ilyen a mai világ: bonyolult viszonyrendszerben összefüggenek a
globális, az európai, a magyar nemzeti és a helyi települési érdekek – az új
Selyemút a Kolbász-sorral. Köztük kellene egyensúlyt találni.
Megállítunk egy szakállas öregembert, aki biciklin teker a vasút felé. Ő is
képben van a kínai vasút terveiről, csak
az átkelő miatt aggódik, mert az nem
létezik, hogy azt megszüntessék. Mert,
mint mondja: „Akkor én hol járok be aztán a faluba?”
TANÁCS ISTVÁN
RIPORTJA  
Forrás: https://www.szabadfold.hu/aktualis/riport_kolbaszsortol_a_selyemutig_
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Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 12/2010. (V.28.) rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni
ellátásának térítési díjáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115.§ (1) bekezdésében, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet 3.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.
Szociális étkeztetés
1.§.4
1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
590;-Ft/ellátási nap1
2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:
190;- Ft/ellátási nap2
Házi segítségnyújtás
2.§4
Az intézményi térítési díj összege:
(1) szociális segítés esetén:		
500,- Ft/gondozási óra
(2) személyi gondozás esetén:		
600,- Ft/gondozási óra”
Idősek klubja
3.§
Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén:
0 Ft
b) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetében: 590,-Ft
Idősek otthona
4.§4
Az idősek otthonában a térítési díj
- napi összege:
3.135,-Ft
-havi összege:
94.050,- Ft
Tanyagondnoki szolgálat
5.§
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
6.§3
Az intézményi térítési díj összege:
a.) napköziotthonos óvodában háromszori étkezés esetén:
297,- Ft/nap
b.) általános iskolai napközi otthon 7-10 éves korosztály részére 366,- Ft/nap
c.) 11-14 éves korosztály részére 421,- Ft/nap
d.) általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére 233,- Ft/nap
e.)11-14 éves korosztály részére 248,- Ft/nap
Demens betegek ellátása
7.§.4
A demens betegek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja Kiskunhalas
Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.
Fogyatékosok otthona
8.§.5
Fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.
Családok átmeneti otthona
9.§.6
Családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.
Támogató szolgálat
10.§.7
A támogató szolgálat intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól
szóló rendeletében kerül meghatározása.

Térítési díj SzSzK által nyújtott szolgáltatások esetén8
10/A.§.
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális Szolgáltató Központ elszámolási
számlájára.
(2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon
belül az azt alátámasztó dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a
személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.
(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető
(továbbiakban szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat elengedheti, ha:
a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni
szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy éven
túli munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése
súlyosan veszélyezteti.
(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem
éri el,
d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg szülő vagy gyermek esetén.
(5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében.
(6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező
lakóhelye, vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell
megtérítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.
(7) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban
térítési díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a
térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.
(8) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül a 249/2000. Korm.r. (Áhsz.) 5. §. 3. pontja alapján.
A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt.
(9) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.
A térítési díj hátralék kezelése
11.§9
(1) A nyilvántartott térítési díj hátralékról az intézményvezető negyedévente köteles tájékoztatni a fenntartót.
(2) Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a polgármester dönt a térítési
díjhátralék behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.
(3) A polgármester a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül a 4/2013.(I.11.)Korm. rendelet alapján.
Záró rendelkezések
12.§10
(1) Ezen rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 11/2010.(IV.30.) rendelet.
Maczkó József polgármester
Oltyánné Kozla Erika jegyző
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Iskolai Hírek
Február 9-én tartottuk meg a már
hagyományos iskolai farsangi bálat a
gyerekeknek. Helyszín az Agrárkereskedelmi Központ volt a tornaterem
környékének felújítása miatt. A gyerekek egész héten izgatottan készülődtek. A rendezvényt szokásainkhoz
híven a 8. osztályos tanulók nyitották meg egy gyönyörű angolkeringővel. A táncot Juhász János néptáncoktató tanította be. Ezután következtek
a jelmezesek, sajnos csoportos fellépő csak kettő volt. A második osztályosok pingvintáncot, az 5. osztályosok fűszoknyás bennszülött táncot
mutattak be. Őket követték az egyéni jelmezesek. A szülők és gyerekek
kreativitását bizonyították az ötletesnél ötletesebb jelmezek. A büfében
elfogyasztott szendvicseket, süteményeket az SzMK- s anyukák készítették. Nagyon szépen köszönjük nekik.
A napot a felső tagozatosok az iskolában egy DISCÓ- val zárták.
Február hónap elején volt a középiskolai felvételi lapok benyújtásának
határideje is. Iskolánkból minden 8.
osztályos tanuló beadta a jelentkezését valamelyik középfokú oktatási intézménybe.
Február 11-én iskolánk 1-6. osztályos tanulói közül, akik szeretik a
színházat szülői kísérettel, Betty néni
és a két Editke néni közreműködésével Budapestre utaztak . Az országjáró Mátyás király című zenés darabot

nézték meg az Újszínház előadásában. Számtalan mese, legenda született már ebben a témában. Ez az előadás kilenc történetet dolgozott fel. A
tanulságos és mulatságos történeteket Szőke István Attila költő és Ökrös Csaba zeneszerző dalai tették felejthetetlenné.
Február 16-án rendezték Kisszálláson a hagyományos Zrínyi Matematika verseny területi fordulóját, melyen iskolánkat 2 alsótagozatos és 12
felsőtagozatos tanuló képviselte.
Intézményünk szülői munkaközössége február 17-ére szervezte az iskolai jótékonysági bálat, amit hatalmas érdeklődés előzött meg. Nagyon
sok szórakozni vágyó tisztelte meg
rendezvényünket. Köszönjük a sok
értékes felajánlást és a támogatói jegyek megvásárlását. A bál bevételéből a gyerekek iskolai kirándulását,
valamint a gyermeknapi program
lebonyolítását fogja segíteni szülői
szervezet.
Február 23-án a felsőtagozatosok
közül 50 gyermek Szegedre utazott.
A program délelőttjén mindenki bizonyíthatta jégkorcsolyázós ügyességét. Sajnos nincs korizás „áldozat”
nélkül. Reméljük Szögi Dani hamar
felépül és nem ment el a kedve végleg a csúszkálástól. Délután az izgalmakat a moziban fokozták, ahol a Jumanji- Vár a dzsungel című filmet
nézték meg a tanulók.
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Egy tanító tapasztalataiból…
Internet gyerekeknek

Zsombi unokámnak ebben az évben
hoztak létre a szülők e-mail címet. Természetesen, amiatt vált ez szükségessé,
mert őt is megfertőzte az osztálytársak által játszott Minecraft őrület. („A játék neve is tükrözi a játék lehetőségeit, ami nagyban különbözik a többi játéktól. A Mine a
bányászást, a craft a barkácsolást jelenti,
ami nemcsak a játék világában megtalálható bányákat és az eszközök barkácsolását jelenti, hanem azt is, hogy a játékos szabadon változtathatja a teret az új blokkok
kitörésével, bányászásával, illetve a lerakásával, barkácsolásával. Ezzel ugyanis megreformálta az eddigi videójátékipart.”)
Szóval a cím a letöltésekhez kellett.
Minden nap annyi percet játszhat a gépen,
ahány oldalt elolvasott az éppen aktuális
gyermekregényből. (Ez igen motiváló az
olvasásra is!) Aztán megbeszélték otthon,
hogy van élet a Minecrafton túl is, azaz az
internet nagyon sok hasznos tudnivalóval szolgál és nem csak a játékra találták
ki. Ebbe most mi is a nagyszülők besegítünk! Minden nap valami érdekességet keresünk, küldünk neki. Papa a műszaki dolgokról én pedig tantárgyankénti tematikus
ismeretanyagot, ami azon túl, hogy vicces
vagy érdekes, tartalmaz olyan tudnivalókat, amit tanulmányai során felhasználhat.
Így minden nap van nekünk is feladat és ő
is belátja, hogy az internet segítségével kitágul előtte a világ.
Fontos, hogy készítsük fel a gyermeket az internet világára! El kell mondanunk

gyermekeinknek, hogy az internet nélkülözhetetlen eszköze a tudás megszerzésének, de tudniuk kell azt is, hogy a hálózat
egyúttal rengeteg veszélyt is rejt. Mondjuk
el azt is, hogy az internet használata közben véletlenül is váratlan, szokatlan dolgokkal találkozhatnak. Szüksége lehet a
gyermeknek segítségre a veszélyek értelmezésében és feldolgozásában A gyerekünknek tudnia kell azt is, hogy bármi
történik, bizalommal fordulhat hozzánk tanácsért, magyarázatért, védelemért.
Szoktassuk hozzá a gyermekét, hogy
az internetezés lehet közös program is, és
nem csak elvonulva, az egyedüllét titkosságában lehet élvezni! Legyünk lelkesek
és szakítsunk mindig időt arra, ha a gyerekünk szeretne nekünk megmutatni valamit az interneten. Sőt, tudjunk arról, hogy
éppen mit is keresgél a böngésző programmal!
Ajánljunk megfelelő alternatív programokat a számítógépes játékok és az internetezés túlzott használata mellé! Az
internet csodálatos világ, könnyen úgy elmerülhetünk benne, hogy szinte megszűnik körülöttünk a valóság. Fordítsunk időt
és energiát arra, hogy gyermekeinkkel közös programokon keresztül keltsük fel érdeklődésüket a nem virtuális világ irányába.
Remélem sikerült egy kicsit más megvilágításba feltüntetni az internet adta lehetőségeket!
Horváth Zoltánné

együttes zenés előadására vígan táncolhattak, énekelhettek a gyerekek.
Február 28 – án hangos kiabálás,
csörömpölés közben kergettük el a telet.
A nagycsoportosok ebből az alkalomból
kiszebábot készítettek, amelyet szala-

gokkal díszítettek. A szalagokra ráírták
azokat a dolgokat, amelyektől szeretnének megszabadulni. Bízunk abban, hogy
a báb elégetésével nem csak a telet, de
minden rosszat elűztünk.
Óvónők

Óvodai Hírek

Februárban a Truffaldínó Bábszínház
látogatott el óvodánkba és a „Kisgidák
története” című színvonalas bábjátékával kápráztatta el az ovisokat.

Február 9 – én farsangi mulatság volt
intézményünkben. Ezen a szép napon
mindenki vidám jelmezbe bújva kedvére mókázhatott. A Hupikék Törpikék
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KULCSEMBEREK
A kulcs rendkívül fontos tárgy.
Úgy vagyunk vele, mint az egészséggel. Míg megvan, nem gondolunk
fontosságára, csak ha elveszítjük. Ki
ne veszített volna már el kulcsot? Ki
ne érezte volna a szorongató kétségbeesést, amikor kapu-, lakás–, kocsikulcsát elveszítette? Ki nem lélegzett fel nagy megkönnyebbüléssel és
örömmel, amikor megtalálta?
A kulcs fontosságára utal az is,
hogy fontos fogalmakat hoznak vele létre. Van kulcskérdés, kulcsjátékos, kulcspozíció, kulcsember. Én
most csak a kulcsemberekről írok.
Ilyen kulcsember volt egyszer a régi főnököm, Gábor atya. Egyik este
a környező falvakból ifjúsági hittanosok jöttek össze a plébániájára. Mivel
előadás közben néhányan ki szoktak
lógni a teremből az utcára, udvarra,
ezért az elején kihirdette:
- A külső ajtókat bezártam, hogy
senki ne osonhasson ki az udvarra
vagy az utcára társalogni, udvarolni, cigizni. Minden kulcs a zsebemben van: tehát én vagyok a mai est
„kulcsembere”.
Egykor Jézus Fülöp Cezáreájának
vidékén azt mondta Péternek: ”Neked
adom a Mennyország kulcsait.”(Mt.
16.19.) Ő lett az apostolok között a
kulcsos ember, a kulcsember. Ő a főapostol, az „első pápa”. Jézus kérdé-

seire az apostolok közül ő mindig az
első válaszadó. Ő szerepel legtöbbet. A templomokban szobrait kulcscsal a kezében ábrázolják. A viccekben ő áll a Mennyország kapuja előtt,
hogy kulcsával nyitogassa a Mennyország kapuját, vagy bezárja a lelkek
előtt. Persze abban tévednek a viccek, hogy Péternek vindikálják a jogot a „portás” szerephez. Hiszen Jézus nyitotta meg, zárta ki nekünk a
Mennyországot óriási szeretetében,
amikor meghalt értünk a keresztfán,
majd föltámadt „harmadnapon”. Jézus ezért a világ legelső, leghatalmasabb kulcsembere.
Van egy ismerős jámbor vicc. Jézus
a Mennyországban egyszer csak látja,
hogy egy igazi nagy bűnös is bent sétálgat. Megkérdezi tőle:
-Te meg hogy kerültél ide? – A bűnös ezt válaszolta:
-Édesanyád, Szűz Mária engedett
be a kiskapun. – Ez a vicc igazságot
közöl, de csak akkor, ha jól értelmezzük. Mert Mária is kulcsember. Neki is
van kulcsa. Mi ez a kulcs? Az ő kulcsa
a közbenjárás. Az ő kulcsa a bűnösökért való imája, és a bűnösök iránti
hatalmas szeretete. És ez a közbenjárása eléri azt, hogy a nagy bűnös
bűnbánatot tart. Ezért a viccet így javítjuk ki, hogy a megkérdezett ember
végül is nem nagy bűnös, hanem nagy

bűnbánó . Ezért sikerült a „kiskaput”
Máriának kizárni, és ott bejuttatni őt.
De kulcsemberek a papok is, és
kulcsember lehet minden Krisztust
követő keresztény ember is. Azért,
mert Jézus bizonyos értelemben nekik is adott át kulcsot a Mennyország
kapujához. A papok akkor nyitogatják , zárják ki a Mennyország kapuját, amikor feloldozást, bűnbocsánatot adnak a bűnök alól Isten nevében,
a gyóntatószékben.
A keresztények pedig három módon lehetnek kulcsemberek, a Menynyország kapujának nyitogatói:
1. Imádsággal - Szoktunk-e imádkozni családtagjainkért (pl. férjünkért, gyerekeinkért), akik már rég elvágták a köztük és Isten között levő
szálat?
2. Pontos hitismereteik révén felvilágosítást adnak azoknak az embertársaiknak, akiknek torz istenképük
és csak ostoba előítéleteik, ismereteik vannak a vallásunkról.
3. De leginkább azzal nyitogathatjuk a Mennyország kapuját másoknak, ha vonzó jézusi életet élünk.
Amikor látják, hogy „nagy szívünk”
van, és öröm, béke van bennünk.
Az ásotthalmi kollegám úgy próbálta valakinek nyitogatni a Mennyország felé vezető út kapuját, hogy
szembesítette a saját életvitelével, és

azzal az igazsággal, hogy nem szabad
Istent kihagyni életünkből. Ifjú korában - amikor még nem készült papnak – elment egy családhoz névnapot köszönteni. Apa és fia is József
volt. Először a fiúhoz intézte a köszöntést: „Isten éltessen így, Isten éltessen úgy”… - és sorolta a jókívánságokat. Utána pedig így kezdett az
apja köszöntésébe: „ a párt éltesse a
munkahelyi sikereiben, a párt segítse
a boldog családi életében is”… - sorolta egyre a jókívánságokat. Az apa
meg zavarodottan, elhűlve hallgatta a
szokatlan köszöntést. A végén megkérdezte, hogy neki miért nem azt
mondta, hogy az Isten éltesse, segítse meg mindenben. Ez volt a válasz:
- Hát azért nem, mert Józsi bátyám
a párttól várja a boldogulását! – erre elsírta magát a pártember és ezt
mondta:
- De én hiszek az Istenben! Én is
Istentől várom a segítséget. Engem is
úgy köszöntsön mindenki, hogy Isten
éltessen!
Végül azt kívánom minden kedves
olvasómnak, hogy legyenek kulcsemberek. Velem együtt. Minél több embernek segítsünk azzal, hogy nyitogatjuk előttük a Mennyország
ajtaját.
Pribitek László
plébános

Kedves kelebiai Hívek, Kedves Testvérek!
Először is köszönetemet szeretném
kifejezni Önöknek, hogy az ezt megelőző időkben is támogatták a kelebiai
Egyházközség fenntartását.
Tudom jól, hogy ahogyan az egyházközség kiadásai (templomvilágítás,
díszítés, takarítás, plébániai közüzemi
számlák, stb.) évről évre emelkednek,
úgy a háztartások és családok kiadásai
is nőnek. Ez mind újabb és újabb áldozatokat kíván.
De úgy gondolom, hogy mint a kelebiai Egyházközség tagjai, felelősséget kell éreznünk egymásért, templomunkért és plébániánkért.
Hiszen hitünkkel, jelenlétünkkel mi
tesszük élővé a kőből épült falakat,
anyagi hozzájárulásainkkal pedig lehetővé tesszük épületeink és környezetünk fenntartását, működését valamint ezek megőrzését utódaink
számára.
Minden kiadást abból tudunk finanszírozni, amit a kedves testvérek a kö-

zösség számára nagylelkűen felajánlanak.
Amikor például fizetünk egy szentmiséért, temetésért, házasságkötésért, akkor nem ezek árát fizetjük
meg, hanem támogatjuk vele saját
templomunkat, plébániánkat és azok
fennmaradását.
Szívből remélem, hogy mindannyian sajátunknak érezzük a templomot
és a plébániát, mert az is! Többek között azért épülhettek annak idején
szép templomok és plébániák, mint
kis falunk temploma is, mert az őseink büszkén hitték és vallották: „a mi
templomunk és a mi plébániánk!”
Ez úton is bizalommal kérem a kedves testvéreket, hogy a sokszor nem
könnyű anyagi körülmények közepette
is, jó szívvel segítsék és támogassák saját közösségüket: a Kelebiai Róm. Katolikus Plébániát, ezzel is kifejezve Katolikus Egyházukhoz való tartozásukat.
Az egyházi hozzájárulás mértéke:

3.500,- Ft/év/ fő
(felnőttek
esetében) havi lebontásban: 292,Ft/ hó (1kg kenyér ára) (amennyiben
elmaradása van, úgy azt minden esetben mérlegeljük és megoldjuk)

A Jó Isten áldását kérve Önökre és
kedves Családjukra
tisztelettel és szeretettel:
Dr. Pribitek László –
plébános

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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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Február végéhez érve ismét összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két hónap
terveit, feladatait.
Február
-10-én tartottuk Egyesületünk
évzáró Beszámoló és a 2018. évi
Munkatervet elfogadó Taggyűlését a Nyugdíjas Házban. A Taggyűlés után átmentünk az Agrárcentrumba, ahol már gyülekeztek
a Farsangi Bálra meghívott öttömösi, ásotthalmi, tompai, bajsai,
topolyai és bácskossuthfalvi társszervezeteink képviselői. A kulturális programmal, vacsorával és

élő zenével egybekötött rendezvény nagyon jól sikerült és a megjelent mintegy 150 fő nagyon jól
érezte magát. A mellékelt fotók a
rendezvény egy-egy epizódját mutatják be.
-22-én volt a havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a rossz időjárás
miatt ez alkalommal csak nagyon
kevesen /4 fő/ vállalkoztak.
-24-én délelőtt Egyesületünk
képviseletében 25 fős csoportunk
részt vett a Bajsai Prélón. A bajsai rendezvény után 16.00 órától
tartottuk az e havi Klubdélutánunkat, a Nyugdíjas Házban, melyen elfogyasztottuk a szilveszte-

ri évzáró rendezvényről kimaradt
virsli és pezsgő felét. A jól sikerült rendezvényen ketten a bajsai
Prélóról hazaérkezve is részt tudtak venni. A mellékelt fotó a rendezvényen részt vevő tagtársaink
egy csoportját mutatja.
Március
-8-án 16.00 órától tartjuk a
„Hölgyek köszöntése” c. programunkat a Nyugdíjas Házban. A vacsorával összekötött rendezvényre
a hölgyeken kívül várjuk a férfi tagtársainkat is. Jelentkezni a vezetőségi tagoknál lehet március 5-ig.
-15-én községi ünnepség keretében lesz megemlékezés a ’48-

as forradalomról, melyre várják
nyugdíjas tagtársainkat is. Az ünnepségről részleteket a Kelebiai
Hírmondóból tudhatunk meg.
-22-én megyünk Mórahalomra a
szokásos fürdős kikapcsolódásra. Indulás a 10.21-es autóbusszal
a MÁV állomástól.
-23-án kerül sor egy Rácz Pista által szervezett „Budapest és
környéke” című kirándulásra. A
kirándulás részletes programját
Pista a Kelebiai Hírmondó februári
számában írta le.
-24-én 17.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban, melyre szintén várjuk tagtársainkat és elfogyasztjuk a szilveszteri virsli és pezsgő maradékot.
Április
-11-én lesz a Magyar Költészet Napja, mely keretében a
Művelődési Ház vezetősége a szokásos programmal készül. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-19-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre ez alkalommal is a 10.21-es autóbusszal
utazunk a MÁV állomástól.
-28-ra tervezett Klubdélután
a május elsejei rendezvényünk /
Nyugdíjas Majális/ miatt elmarad.
Íme a kínálat, melyre elvárjuk
Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk
az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 02. 28.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Születések
Kovács Eszter
szül.: Szeged, 2018.02.10
anyja neve: Harkai Zsanett, apja neve: Kovács Lénárd
Kozla Bendegúz
Szül.: 2018.02.25.
Anyja Neve: Répa Kata, Apja neve: Kozla János
Gyuris Noémi védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2018. február hónapban elhalálozott:
Szines Mihály Józsefné 71 éves
Kovacsics Andrea 49 éves
Szűcs Istvánné 42 éves
Vámos János 66 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

HÁZ ELADÓ!

Kelebia, József Attila u. 209.
Érdeklődni: 06-70/369-25-89

Lakás eladó!
Kelebián, az Ady Endre u. 168. szám alatt
társasházi lakás eladó.
Érdeklődni hétköznap 16 óra után,
hétvégén napközben az alábbi telefonszámon:
06-30/450-16-46

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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06-70/940-70-80

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

március

orvos neve

ügyelet helyszine		

7 szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92		

8 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

9 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

10 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

11 vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

12 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

13 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

14 szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92		

15 csütörtök

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

16 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

17 szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92		

18 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92		

19 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

20 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

21 szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92		

22 csütörtök

Kovács Tamás dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

23 péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

24 szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

25 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

26 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

27 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

28 szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92		

29 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

30 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 10		

31 szombat

Kovács Tamás dr.

Tompa, Kossuth utca

04.01. vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92		

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
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Kézilabdacsarnok márciusi
programjai
03.03 szombat
9:00- 18 :00 Lány U9 kézilabda torna Benne 15:00 Kelebia- Kecskemét III,
16:20 Kelebia - Tiszakécske
03.04 vasárnap
11:00 Bácsalmás - Soltvadkert női kézilabda mérkőzés
03.04 vasárnap
13:00 Bácsalmás - Soltvadkert férfi kézilabda mérkőzés
03.04 vasárnap
18:00 Kelebia-TEKO - Scoregoal Kecskemét Futsal NB1 U18
03.09 péntek
16:00 Bácsalmás - Siklós OSB fiú kézilabda mérkőzés
03.11 vasárnap
11:00 Bácsalmás - Kalocsa női kézilabda mérkőzés
03.11 vasárnap
13:00 Bácsalmás - Délvidék férfi kézilabda mérkőzés
03.11 vasárnap
15:00 Bácsalmás - Siklós ifi fiú kézilabda mérkőzés
03.12 hétfő
19:00 Kelebia-TEKO - Apátfalva Futsal NB3 mérkőzés
03.14 szerda
17:00 Bácsalmás - Kecel ifi lány kézilabda mérkőzés
03.15 csütörtök
8:00 - 20:00 Small-Fitt kispályás teremladarúgó torna
03.19 hétfő
19:00 Kelebia-TEKO - FC Junior Sport Futsal NB3 mérkőzés
03.23 péntek
16:00 Bácsalmás - Hőgyész ifi fiú kézilabda mérkőzés
03.24 szombat
18:00 Kelebia-TEKO - Energia SC Futsal NB1 U18
03.25 vasárnap
11:00 Bácsalmás - Gézengúz ifi lány kézilabda mérkőzés
03.25 vasárnap
14:00 Bácsalmás - Kaposvár OSB fiú kézilabda mérkőzés
03.26 hétfő
19:00 Kelebia-TEKO - Kecskemét Futsal barátságos mérkőzés

Márciusi programok
a sportpályán
Március 17. (szombat)

12:45

Kelebia – Borota Ifi

Március 17. (szombat)

15:00

Kelebia – Borota Felnőtt

Március 24. (szombat)

10:00

Kelebia Bozsik U11

Március 24. (szombat)

10:00

Tompa Bozsik U13

Március 24. (szombat)

14:00

Kelebia – LUA Baja U16

Március 30. (péntek)

10:00

Kelebia Bozsik U7/9

Március 31. (szombat)

13:45

Kelebia – Tompa Ifi

Március 31. (szombat)

16:00

Kelebia – Tompa Felnőtt

12. oldal

Kelebiai Hírmondó

XV. évfolyam 3. szám

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

