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SASEMBEREK
Ilyenkor év elején B.U.É.K-ot kívánunk
egymásnak. Van aki még pontosan meg is
mondja, hogy mit kíván. Jó egészséget, jó
termést, szép feleséget, még egy gyermeket, ötöst a lottón stb. A népi mondóka
meg kíván „bort, búzát, barackot, kurta
farkú malacot, szekerünknek kereket,
poharunknak feneket, hogy ihassunk
eleget.” Én most a 2008-as esztend re
kívánok minden kelebiai polgárnak, -s t
magamnak is- egy egész különöset, de
alighanem a világ legfontosabb dolgát.
Nos, kívánom nektek kedves kelebiaiak,
hogy legyetek SASEMBEREK. Legyetek
olyanok, mint a magas, ég felé repül
aranyszárnyú sas.
Anthony de Mello tollából származik ez a
kis példabeszéd: Egy ember talált egy
sastojást, amit egy kotlós csirke alá dugott. A sasfiók és a kiscsirkék együtt
bújtak ki a tojásból. Együtt is n ttek fel. A
sasfiók egész életében ugyanazt tette, amit
a csirkék. Kapirgált, kukacokat szedegetett. Kárált és kotkodácsolt. Néha csapkodott a szárnyaival és repült 1–2 métert a
leveg ben. Egyszóval azt hitte, hogy is
csirke. Évek teltek el és a sas megörege-

dett. Egy napon a feje fölött a felh tlen
gyönyör) kék égen látott egy nagyszer)
madarat, amely méltóságteljesen úszott,
vitorlázott az er s szelekkel, alig mozgatva izmos, aranyszín) szárnyait. Az
öreg sas ámulva csodálta, majd megkérdezte a többi csirkét:
– Ki az ott?
– Az a sas, a madarak királya! – válaszolta az egyik és még hozzátette - D az
ég tartozéka. Mi pedig a földhöz tartozunk. Mi csak csirkék vagyunk.
Ezután az eset után is az öreg sas csirkeként élte le hátralev életét. Igen, a sas
csirkeként élt s halt meg, mivel csirkének
hitte magát.
E történet után önként adódik az els
megállapítás: Vannak csirkeemberek és
vannak sasemberek. Kik az els k? Nyilván azok, akik csak a testi, anyagi dolgokkal tör dnek. Jelszavaik közé CSAK
a „kaja – pia – pénz – sex” tartoznak,
vagyis nagyokat enni-inni, élvezni,
szórakozni. Ne értsetek félre! Isten azért
adta nekünk a finom ételeket, italokat, a
gyönyör) szerelmet, szexualitást, hogy
örömünkre legyenek és ezek sok örömet

is okoznak nekünk. Viszont az már nagy
hiba, ha valakinek kizárólag e testi
dolgok a legf bb célja s vágya és megreked a kapirgálás szintjén.
A sasemberek ellenben azok, akik nem
rekednek meg a csirkeemberek szintjén,
hanem nagy súlyt fektetnek szellemi,
lelki vágyaikra, azaz halhatatlan lelkükre. Akik azonosulnak Vörösmarty e
híres verssoraival: „…Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön, A telhetetlen elmerülhet benne, S nem fogja
tudni, hogy van szívöröm.”, akik értik
Szt. Ágostonnak – aki egy hosszú élvhajhász élet után tért meg Istenhez – ezt
az örök bölcsességet rejt mondatát: „Ó.
Isten, nyugtalan a mi szívünk, míg meg
nem nyugszik tebenned.” A sasemberek
mikor a zenében gyönyörködnek, tudják,
hogy ilyenkor egy túlvilági csodálatos
Hatalom érintette meg, simogatta meg a
lelküket, ha hallják Pet fi versét, a
Szeptember végén szépen zenél sorait,
megmámorosodva kóstolnak bele az
Örökkévalóságba. Dk Babits Mihállyal
együtt megkérdezik: „…miért n a f),
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1 oldalról)
hogyha majd leszárad? miért szárad le,
hogyha újra n ? (Esti kérdés) és vallják
Kosztolányi Dezs vel együtt e rövid
földi életünkr l, hogy „mégis csak egy
nagy
ismeretlen
Úrnak
vendége
voltam”(Hajnali részegség).
Ezek az emberek tudatában vannak, hogy
ennek a világnak Gazdája van, ez a világ
nem lett magától, ahogy az órám sem,
hanem
valaki
elgondolta,
majd
létrehozta. Dk tudják, hogy ennek a
Valakinek a fia, Jézus Krisztus
megmutatta, hogy hogyan kell emberhez
méltóan élni. Ahol ezt megismerhetjük
ez a Biblia és a sasemberek ezen a
könyvön edzik lelkük szárnyait, hogy
minél magasabbra repülhessenek a kék
ég felé, ahol az Isten „lakik”. Dk
próbálnak mindenkit szeretni és senkit
sem gy)lölnek. Tudják, hogy Isten is
szereti a világot, s hogy Isten nélkül
nem érdemes élni. Értelmetlen! Csak
Istennel érdemes. Mert k ezt vallják:
„Én NEM A FÖLDHÖZ TARTOZOK,
én az ÉG TARTOZÉKA vagyok.” Mert

k ezt vallják: „Mi Isten gyermekei
vagyunk. Isten a mi atyánk és Istennél
nincs fontosabb a világon, erre az
igazságra az életemet teszem, életemet is
odaadnám érte!”
A csirke – sas történet másik tanítása az,
amit következtethetünk a csirkéknek
ebb l a magyarázatából: „mi a földhöz
tartozunk, mi csak csirkék vagyunk”. Ezt
nevezzük elrontásnak, rossz hatásnak, a
történetünk nyelvén „csirkésítésnek”, a
Bibliai nyelvén kísértésnek. Ugyanis a
csirkeemberek, akik megelégszenek a
testi-földi örömökkel, azt szeretnék, ha
mások is beérnék ennyivel, és nem
vágyódnának a magasabbrend) szellemilelki értékek és az Isten után. Szeretnék,
ha mások is csirkeemberek lennének és
minél kevesebb sasember lenne. Ezért
akarják magukhoz lehúzni a többieket
ilyen szlogenekkel: csak egyszer élünk,
szakaszd le minden perc gyönyörét,
vasárnap is dolgozz; minek mész misére,
mit tör dsz a vallással, az csak öregasszonyoknak, maradiaknak való, mit
akarsz az Istennel, nem ad az neked ke-

nyeret (mellesleg, a Nobel-díjas tudósok
95%-a istenhív !), nem éri meg jónak,
becsületesnek, önzetlennek lenni, mert
ráfizetsz! Ezeket akár kimondva vagy
csak eszerint élve is bizony a sok embert
– és sajnos a sok fiatalt - megfert zik,
csirkésítik, amint a baromfiólban él sast
a többi csirke.
Miután a csirke – sas hasonlattal ütköztettem a két ellentétes életmódot, a (földön) kapirgálást és az (égbe) szárnyalást, még nagyobb szeretettel kívánom
mindenkinek ez új esztend ben, hogy
SASEMBER legyen. Legyünk mindig
tudatában, ill. ez a kis tanmese ÖRÖKRE
VÉSSE TUDATUNKBA, hogy mi nem
arra lettünk teremtve, hogy a „szemétdombon kapirgálva” éljük le nyúlfarknyi
70-80 évünket, meghazudtolva magasabbrend) hívatásunkat. Mert mi vagyunk az a „magas égen „úszó aranyszárnyú sas”.
Istenem, mennyire igaza van Papininek: „Jézus,
szükségünk van rád. Azoknak is, akik tudják,
még inkább, akik nem tudják.
Dr. Pribitek László, plébános

Tájékoztató a képvisel+-testület döntéseir+l
Településünk képvisel -testülete 2007. november 29-ei ülésén többek között határozott:
1) A szennyvízberuházásról.
a) Egyetért azzal, hogy a szennyvízprogramot belterületi ingatlanok tekintetében valósítja meg.
b) Utasítja a polgármestert, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban gondoskodjon a belterületre
vonatkozóan el zetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésér l.
2) A KKNSK részére vissza nem térítend támogatásként, az eddig nyújtott támogatáson felül a 2007.
évben beérkez közüzemi számláinak fedezésére 400 eFt vissza nem térítend támogatást biztosított a
2008. évi költségvetés terhére.
3) A 2008. évi rendezvénynaptárt az alábbiakban foglaltaknak megfelel en fogadta el:
Id pont
Január22. (kedd)
Február 1. (péntek)
Március 15. (szombat)
Április11. (péntek)
Május1. (csütörtök)
Május 31. (szombat)
Május 11. (vasárnap)
Július18-20. (hétvége)

Rendezvény
Magyar kultúranapja
Farsang
Állami ünnep (160. évf.)
Magyar költészet napja
Majális
családi nap
Pünkösdi
egyházzenei koncert
V. Kelebiai Kárpát

Fesztivál, Agrár Ker. Központ Megnyitó
Augusztus 20. (szerda)
Államalapítás ünnepe
Szeptember
Id sek napja
Október 6. (hétf )
Aradi vértanúk
ünnepe
Október 23. (csütörtök)
Állami ünnep
December13. (szombat) Falualapítás (84.)

4) A Ker-Kontír Kft-t l MTZ-re
szerelhet HÓKON E-2,5 típusú hó-

5)

1)

1)
2)

eke és a hozzá szükséges tartozékok vásárlására 600 eFt összeget
biztosított a 2008. évi költségvetés
terhére.
A „falu karácsonyfájának" díszvilágításra 80 eFt-ot, a karácsonyi díszvilágításra további 120 eFt-ot
biztosított.
Rendeletet alkotott a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet módosítására.
Az adó mértéke
4.§.
Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyonként 14.400,-Ft.
Sztipityjárás, Vermesjárás, Szkenderjárás, Négyesjárás, F dijárás,
Vasutföld, Bácsborista területeken
adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 5.900,- Ft.
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2) A települési szilárd, folyékony és
veszélyes hulladékkal kapcsolatosan az
alábbi döntéseket hozza:
a) A Csongrád Megyei Településtisztasági
Kft-vel meghosszabbítja szerz dését
2008. június 30-ig.
b) A vállalkozások és közületek önkormányzati rendeletben meghatározott
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjait 2008. június 30-ig nem
emeli meg.
c) A Csongrád Megyei Település-tisztasági
Kft. díjszabása a 2007. évi szinten marad,
valamint felbontásra kerül az A.S.A.
Köztisztasági Kft-vel a szilárd hulladék
lerakására vonatkozó szerz dés.
d) Közbeszerzési szakért t keres meg, aki
nyilatkozni tud arról, hogy a 2008. július
1. napjától kötend szerz dések közbeszerzési eljárás kötelesek-e.
(folytatás a 3. oldalon)
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e) A szennyvíz szabályos leürítésére
fogadóhelyet keres, valamint meghirdeti a szennyvíz szállítását, és
olyan vállalkozással köt szerz dést,
amely minden engedéllyel rendelkezik.
f) Készüljön terv és költségvetés –
els körben bels használatra a
Polgármesteri Hivatal által, az állati
tetem gy)jt hely szabályszer) kialakítására.
g) Megkeresi a nagyobb cégeket, akik
foglalkoztatják a kis létszámú állattartó telepek tulajdonosait a meg-

szerz dések
módosítása
lév
érdekében.
2) Az írásbeli el terjesztésben foglaltaknak megfelel en elfogadta Kelebia
község szennyvíz-csatornázási és
szennyvíztisztítási beruházása el zetes
megvalósíthatósági tanulmányát, és
csatolta megfogalmazott észrevételeit.
3) Engedélyezte:
a) a Szt. Erzsébet Otthonház átcsoportosítási kérelmét, melynek értelmében a gázkazán beszerzési, beszerelési munkáinak fedezetére 360
eFt-ot,

Ünnepek, szokások

Óvodások
karácsonya

A farsangról…
„Farsang, farsang, háromnapi
farsang,
Itt is adnak, amit adnak Ez is
Isten háza,
Szálljon le rája
Az Isten áldása,
Hat lóval, hat ökörrel
Három borjas tehénnel,
Egy aranyos ekével.”
A fent idézett jókívánság mondó versike
csak egyike a sokféle, hazánkban elterjedt szokásnak, ami a farsanghoz köt dik. Mi is a farsang valójában? Ennek
megválaszolásához Bálint Sándor és
Dömötör Tekla tanulmányit hívtam segítségül.
A farsang bajor-osztrák jövevényszó: a
„vaschang”-ból származik. Els írásos
jelentkezését 1283-ból bajor-osztrák
adatokból ismerjük. Hazánkban a farsang
kialakulása a középkorra tehet , els sorban német hatás eredményeként. A XVI–
XVII. században falu, város és a királyi
udvar egyaránt álarcot öltött farsangkor,
és úgy szórakozott. Nagy farsangolás
folyt a tragikus sorsú II. Lajos udvarában
is, egészen a mohácsi ütközetig. 1525ben húshagyókedden álarcos menet jelent
meg az udvarban, melyben elefánt is
szerepelt. Maga II. Lajos is jelmezesen,
ördögálarcban jelent meg az ünnepségeken. A vízkeresztet követ els hétf nek
regel hétf (dies lunae post trium
regiem diem) a hajdani neve. Titokzatos
képzetvilágát Dömötör Tekla így
összegezi „a vízkereszt utáni hétf
magyar regel
hétf
megjelölése
bizonyosan magába foglalta a nagy ivás;
lakomázás, áldomás értelmét, de ezen
túlmen en valószín)leg utal a szerencsés

b) a Sántha Márta Könyvtár és M)vel dési Ház átcsoportosítási kérelmét,
melynek értelmében a könyvtár bejárati
ajtajának beszerzési, beszerelési munkáinak fedezetére 130 eFt-ot,
c) a Farkas László Általános Iskola
átcsoportosítási kérelmét, melynek
értelmében a számítógép konfiguráció (200 eFt), a fénymásoló (300
eFt) beszerzésére és az orvos
egészségügyi vizsgálat (110 eFt)
kiadásainak fedezetére 610 eFt-ot
biztosított.
Polgármesteri Hivatal

évkezdésre, a termékenységet, a boldogságot biztosító szerencsekívánatokra is,
akárcsak a nyugat-magyarországi regölés.”
A farsang vízkereszt napjától (január 6.)
hamvazószerdáig tartó id szak. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából azonban többnyire farsang-vasárnap,
farsanghétf és húshagyókedd alkotja a
farsangot. Az ország egyes részein a
határa kitolódik. A hamvazószerdát követ napon az egynapos böjt után a böjtöt
felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot
elfogyaszthassák. Ennek a napnak
zabáló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök a
neve.
A farsang tehát a hosszú böjt id szakra
való felkészülés, mely nagy vigaszsággal, evéssel, ivással párosul. Jellegzetes
étele a fánk, amelynek mágikus er t
tulajdonítottak A farsang végéhez számos hiedelem kapcsolódik:
tilos kenyeret sütni (húshagyókedden
és hamvazószerdán), mert betegséget
okoz.
tilos kútvizet meríteni, mert a kút
kiszáradna.
szokás megveregetni a gyümölcsfákat,
hogy jól teremjenek.
húshagyókedd éjjelén senki nem ment
ki az utcára, nehogy a boszorkányok
rosszra csábítsák.
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Mint minden évben most is együtt
ünnepelte az 5 óvodai csoport a karácsonyt, csak most nem egy csoportszobába zsúfolódva, hanem a M)vel dési
Ház nagytermében.
Az igen meghitt hangulatú kis ünnepségen minden csoport el adta, amivel
készült, erre a szép napra. El ször a két
kiscsoport, majd ket követték a középs sök, a vegyes és végül a nagycsoport. Minden csoport a korának
megfelel en, egyre több verssel és
énekkel f)szerezett produkciót adott
el .
A nagycsoportosok még egy szép
tánccal is megleptek bennünket és a
vendégeket. A hittanosok Kapás
Krisztina vezetésével, egy csodálatos
dallal köszöntötték az ünnepet.
Az ünnepségen részt vett volt óvodavezet n, Nagy Lászlóné Katika néni,
aki most ünnepelte diplomája megszerzésének ötvenedik évfordulóját.
Ebb l az alkalomból a nagycsoportosok verssel és virággal köszöntötték.
Sajnos az aranydiplomát ezen az ünnepségen nem tudtuk átnyújtani, mert
minden igyekezetünk ellenére csak egy
kés bbi id pontban érkezett meg.
Az ünnepség befejezéseként mi óvón k egy kis bábjelenettel szereztünk
meglepetést a gyermekeknek, ami
szintén nagy élmény volt számukra.
Örülünk, hogy Polgármester Úr és
néhány képvisel is megtisztelt bennünket és részt vett az ünnepségen.
Köszönjük a lehet séget, hogy a M)vel dési Házban megfelel körülmények között ünnepelhettünk.
Óvoda dolgozói
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KARÁCSONY AZ OTTHONHÁZBAN
Hagyományainkhoz híven igyekeztünk, hogy lakóink és klubosaink számára emlékezetessé és minél meghittebbé tegyük a karácsonyi ünnepeket.
A közös feny fadíszítéssel, az asztali és ablakdíszek készítésével, mézeskalácssütéssel id seink aktív részesei lehettek az ünnepi el készületeknek is.
A Farkas László Általános Iskola diákjai Horváthné Nagy Katalin és Gémes Gézáné irányításával a betlehemez k, Kapás
Krisztina, valamint a Nyugdíjas Egyesület színjátszói Dr. Bartha
Istvánné vezetésével szereztek emlékezetes, meghitt pillanatokat
id seinknek.

ISKOLABÁL 2008
A Farkas László Általános Iskola a Szül i
Munkaközösség segítségével 2008.január
26-án szombaton este rendezi meg a tornateremben a hagyományos jótékonysági
ISKOLABÁLT.
A támogatásból befolyt összegb l iskolai évkönyv kiadását, a már hagyományos családi
nap támogatását szeretnénk megvalósítani.

FIGYELEM!
2008.február 1-jén pénteken a HEFOP pályázat keretében a pedagógusok
tapasztalatcsere céljából Budapestre utaznak .
Tanítás ezen a napon nem lesz.

Vendégvárás: 18 óra 30 perct l 19 óráig.
Menü: – vendégváró ital
– húsleves
– zúzapörkölt
– sütemény
A hangulatról a RÁCZ- zenekar gondoskodik.
Belép jegy ára: 1 700 Ft.
T O M B O L A!
Jegyek beszerethet k az osztályf nököknél
és a titkárságon.
Megjelenésükre, bárminem) támogatásukra feltétlenül számítunk!
Várjuk Önöket!
SZMK, Tantestület, Horváth Zoltánné

Értesítjük a lakosságot, hogy
2008. február 4-én 1700 órakor
közmeghallgatással egybekötött falugyClést
tartunk a Sántha Márta Könyvtár és M)vel dési Ház
nagytermében
Minden érdekl d t szeretettel várunk!
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A Kelebiai VíziközmC-társulat hírei…

Tisztelt állampolgárok!

Tisztelt Kelebiaiak, a Hírmondó decemberi számában tájékoztattuk
Önöket arról, hogy a Víziközm)-társulat m)ködéséhez szükséges feltételek megteremt dtek, és terveink szerint január hónaptól megkezd dhetnek a befizetések. Elvégeztük az érdekeltségi terület pontosítását,
hogy a januári határid re be lehessen adni a pályázatot. Megtörtént a
szennyvízberuházás által érintett területen lév ingatlantulajdonosok
nyilvántartásba vétele. Sajnos azonban, minden igyekezetünk ellenére,
valószín), hogy csak februárban tudjuk elindítani a befizetések fogadását, mert a cégbírósági végzés /feltehet en az ünnepek miatt/ még nem
érkezett meg. Azok az ingatlantulajdonosok, akik külterületi besorolás
miatt kiestek a szennyvízberuházásból, de megkötött lakás-takarékpénztári szerz déssel rendelkeznek a 4000 Ft számlanyitási díjat hiánytalanul vissza, fogják kapni. A visszafizetést a Víziközm)-társulat fogja
elvégezni.
Felmerülhet ezek után az a kérdés, hogy így is megvalósulhat-e
Kelebián a szennyvíz beruházás, hiszen az érdekeltségi terület csökkent.
A válasz: igen, hisz a belterületre es megkötött lakás-el takarékossági
szerz dések száma, így is meghaladja a 67%-ot.
Ezúton szeretné a Társulat közölni mindazon belterületi ingatlantulajdonossal, aki még nem kötötte meg lakás-el takarékossági szerz dését,
hogy ezt 2008. január 31-ig megteheti, a Társulat irodájában. (Kelebia
Kft. melletti iroda)
Ügyfélfogadás:
Hétf : 8-12-ig
Szerda: 13-17-ig
Péntek: 8-12-ig
A beruházással érintett terület térképe szintén a Társulat irodájában
megtekinthet .
Varga Sándor
IB elnök

Az e-közigazgatás egyre szélesed
szolgáltatásai keretében 2008. január
végén egy új ingyenes szolgáltatást
kívánunk bevezetni minden ügyfélkapuval rendelkez ügyfelünk részére. A
szolgáltatás igénybe vétele esetén
értesítést fogunk küldeni okmányai
érvényességi idejének lejártáról.
Ezen új szolgáltatásunkat az Ön támogatásának érdekében fejlesztettük ki,
hogy mindig érvényes és közhiteles
okmányokkal rendelkezzen.
A szolgáltatás a bevezetésekor a következ okmányokra terjed ki:

TEMETEGONDOK
Az utóbbi id ben szinte mindennapos gondok jelentkeznek a
temet nk körül. Sajnos községünk temet it is elérték a sorozatos
lopások, garázdaságok hullámai. Ezalatt értend a temet kerítés
megrongálása (amit valószín)leg állatok okoznak), továbbá a
színesfémb l készült tárgyak, valamint a szebb virágcsokrok, apró
ajándékok, plüss állatok, eltulajdonítása, a sírokról amivel további
fájdalmat és anyagi kárt okoznak a gyászoló családnak és a
hozzátartozóknak.
Én napi négy órában látom el a feladatomat a temet ben és ez az id
nem teszi lehet vé, hogy a céltalanul bolyongó embereket
megfigyeljem, hogy kit, vagy mit keresnek. Tapasztalataim szerint
napközben nézik ki az ellopandó tárgyakat és ezeket kés este, illetve
a hajnalban visszatérve tulajdonítják el.
Ezért, mint temet gondnok, ezúton kérem a lakosságot, hogy kicsit
jobban figyeljünk és vigyázzunk egymás értékeire, kegytárgyaira!
Köszönettel:
Lukács Béla
temet gondnok
5

\Személyazonosító igazolvány
\Vezet i engedély
\Útlevél
A szolgáltatás során csak azokról az
okmányokról tudunk értesítést küldeni,
amelyek lejárati ideje a nyilvántartásban megtalálható, és az Ön okmányán
feltüntetett személyazonosító adatai
megegyeznek az ügyfélkapu regisztrációs nyilvántartásában kezelt adataival.
Az értesítést három alkalommal, az
érvényességi id lejárta el tt 2 hónappal (útlevél esetén 6 hónappal), majd 1
hónappal és végül a lejárat napján
fogjuk az ügyfélkapu regisztrációja
során megadott e-mail címére megküldeni.
Az ügyfélkapuval rendelkez ügyfelek
számára szolgáltatásunk automatikusan
beállításra kerül. Amennyiben arra nem
tart igényt, a szolgáltatás elindítása
után azt bármikor lemondhatja a
Kormányzati
Portálon
(http://www.magyarorszag.hu),
az
Ügyfélkapuba történ bejelentkezést
követ en az Adatok módosítása funkció alatt.
Amennyiben a szolgáltatásunkkal
kapcsolatban kérdése, észrevétele van,
az alábbi elérhet ségeken állunk szíves
rendelkezésére.
Ügyfélközpont: 06 (1) 273-4800,
ugyfelkozpont@mail.ahiv.hu
Kormányzati Ügyfeltájékoztató Központ: 189
Reméljük, hogy új szolgáltatásunkkal
meg lesz elégedve!
Üdvözlettel:
Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat Központ Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH)
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KEDVES KELEBIAI LAKOS
Mindannyian tudjuk mennyire fontos a
„szelektív hulladékgy)jtés, hiszen a mai
felgyorsult” világban ontjuk a különféle
papír, m)anyag, fém és üveg hulladékok
sokaságát, nem gondolunk bele abba, hogy
ezt a „Földet csak kölcsön kaptuk
unokáinktól”, tehát felel sek vagyunk érte.
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. a lakossággal és a helyi
önkormányzatokkal együttm)ködve
kezdte meg a szelektív hulladékgy)jt szigetek kitelepítését.
A begy)jtésre került papír, m)anyag, fém hulladék között még
mindig sok az oda nem való hulladék, hiszen a szennyezett, használt
papír zsebkend , az olajos flakon, a
m)anyag kerti bútor, stb. hulladék
nem hasznosítható újra. Az üveg
hulladék egyéb más hulladékkal
történ keverése pedig alkalmatlanná teszi a környezetünkért felel sséget vállaló emberek munkáját, akik
fáradságot nem kímélve tesznek több
száz métert egy- egy gy)jt szigetig, hogy
a nem visszaváltató üvegeket a
megfelel helyre (gy)jt sziget „üveg”
feliratú része) vigyék.
Felhívjuk tehát minden (környezettudatos) lakos figyelmét a szakszer) szelektív hulladékgy)jtésre,
hiszen „Együtt többet tehetünk”
mottónkból kiderül: csakis összefogással, közös akarattal tudunk segíteni környezetünkön. Az alábbiakban segítséget szeretnénk nyújtani a szelektív hulladékgy)jtés
minél precízebb végzéséhez.
HULLADÉKFAJTÁK
CSOPORTOSÍTÁSA
PAPÍR HULLADÉK:
írólapok, iratok (m)anyag iratfedél
nélkül), újságpapír, rajzlapok, csomagoló
papír, hullámpapír, kartonpapír, papír
anyagú csokipapír küls része, tönkrement könyvek, szórólapok, prospektusok, kartondoboz széthajtogatva (hungarocell betét nélkül).
Nem tartalmazhat használt papírzsebkend t, használt törl kend t,
használt szalvétát, szennyezett
papírt, csokipapír alufólia részét.

KözérdekC telefonszámok

MOANYAG HULLADÉK:
üdít s, ásványvizes flakonok, nylon
zacskók, nylon szatyor, PET feliratú üdít s flakonok, többréteg)
italos dobozok (üdít s, kimosott
tejes, tejszínes dobozok), m)anyag
kupakok, m)anyag csomagolófólia.
Nem tartalmazhat:: tejes, tejfölös,
vajas, kávéautomatás, PS (06) poharakat, festékek és veszélyes háztartási vegyszerek flakonjait (veszélyes hulladék), egyéb veszélyes
anyagok flakonjait.
ÜVEGHULLADÉK:
üvegpohár, üvegváza, nem visszaváltható italos üvegek, bef ttes
üvegek, egyéb nem veszélyes
anyagot tartalmazó üvegek.
Nem tartalmazhat: tükröt, izzókat,
fénycsöveket (ezek veszélyes hulladékok).
FÉMHULLADÉK:
fém italosdoboz, (sörös, üdít s,
energiaitalos), kimosott konzervdobozok.
KOMMUNÁLIS
(HÁZTARTÁSI) HULLADÉK:
használt papírzsebkend , használt
törl kend ,
használt
szalvéta,
szennyezett papír, használt törl rongy, kimosatlan tejeszacskó,
alufólia, chipses zacskó, elhasznált
szivacs, krétamaradvány, tejes,
tejfölös, vajas, kávéautomatás, PS
(06) poharak, m)anyag kerti bútorok, helyiségekben összesepert
szemét, ételmaradék csontokkal
(nem moslék jelleg)), élelmiszer
csomagoláshoz használt tálca,
egészségügyi betétek, hungarocell
hulladék, egyéb máshová nem sorolható (nem veszélyes) hulladék.
A hulladékok fenti csoportosítása
a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. jelenlegi el+kezelési
technológiája alapján került öszszeállításra.
A szakszerC szelektív hulladékgyCjtéshez sok sikert és kitartást
kívánunk!
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Polgármesteri Hivatal: 77/454-201
Orvosi ügyelet:
06 70/940-70-80
Családsegít Szolgálat: 77/454-550
Gyermekjóléti Szolgálat: 77/454-550
Támogató Szolgálat:
77/454-550
Közösségi Pszich. Szolg.: 77/454-550
Általános Iskola:
77/454-219
Ált. Isk. igazgató:
77/454-635
Napköziotthonos Óvoda: 77/454-236
Egészségház:
77/454-600
Fogorvosi rendel :
77/454-230
Vasútáll., információ:
77/454-649
Falugazdász:
77/451-289
Tompai rend r rs:
77/451-255
Szt. Erzsébet Otthonház: 77/454-224
Sántha Márta Könyvtár
és M)vel dési Ház:
77/454-210
Postahivatal:
77/454-229
Plébánia:
77/454-231
Polgár rség:
77/454-106
06 30/213-19-02

_________

ELADÓ
Kelebia, Bajcsy – Zs. u. 65. sz.
alatti ház eladó.
Érdekl dni: 06/30-627-18-28
_________

ELADÓ!
3 szobás + fürd szobás ház a
Kossuth utcában!
Azonnali beköltözéssel!
Érdekl dni: 06-30/313-51-49
_________

FIGYELEM!
Februártól újra indul az asztalitenisz
a M)vel dési Ház nagytermében!
Jelentkezni a következ
telefonszámon lehet:
06-70/377-53-70
vagy a részletek megbeszélésén
január 30-án 1600-tól a M)vel dési
Házban!
Mindenkit szeretettel várunk!
Kapcsolódjunk ki együtt!
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K a r i t á sz
A magánszemélyek által felajánlott 2006. évi személyi jövedelemadó
1 %-ból a Kelebiai Karitász Egyesület 171.841,- Ft összeget kapott,
melyet az alábbiak szerint használt fel:
2006. évben: - Szent Erzsébet napi kenyér
- Gyógyszer
- Karácsonyi élelmiszercsomag
2007. évben: - Kirándulás Máris Tanya 25 f
- Bébi tápszer, gyógyszer
- Húsvéti élelmiszercsomagok
Összesen:

7.500,- Ft
4.099,- Ft
90.000,- Ft
2.220,- Ft
14.264,- Ft
53.758,- Ft
171.841,- Ft

Hálásan köszönjük a felajánlásokat.
Továbbra is kérjük és várjuk szíves támogatásukat, hiszen így az
Önökt l levont SZJA egy részét saját községükben váltják át örömt l
csillogó gyermekszemekre, hálatelt köszönömre.
Adószámunk: 18356382-1-03
Mike Árpádné

2007. december havi
anyakönyvi hírek

Születések
1. Granyák Réka
szül: Kiskunhalas, 2007. 12.11.
anya: Kovács Klára
apa: Granyák Zoltán
2. Vecsernyés Máté Antal
szül: Kiskunhalas, 2007. 12.13.
anya: Szaniszló Szilvia
apa: Vecsernyés Antal
3. Békési Balázs
szül: Kiskunhalas, 2007.12.29.
anya: Urbán Krisztina
apa: Békési Gábor

Házasságkötés
Hajnal Andrea és Bokányi Péter

Akiket gyászolunk
Lukács András Béla 75 éves
Szmolenszki Ádám Mátyás 62 éves
Börcsök József István 50 éves

Ez a nap is ugyanúgy indult volna…

Ez a nap is ugyanúgy indult volna, mint egy
szokványos hétf , azonban szünet lévén
többünknek kellemesebben. Erre még rátett
egy lapáttal, hogy egy kis mozgással
egészíthettük ki a napi programot. Történt
ugyanis, hogy az Ifjúsági Egyesület
meghívást kapott a szegedi és gyálaréti
fiataloktól egy „össznépi” barátságos
futballmérk zésre. Örömmel tettünk eleget
a meghívásnak, hiszen rég nem látott
barátainkkal találkozhattunk. Szegedre
érkezésünk
el ször
egy
„pincelátogatással” kezd dött. Nem akármilyen
pincér l van szó, hanem a Szegedi Ifjúsági
Egyesület törzshelyér l, ami Szeged
belvárosában foglal helyet. Az egész egy
szimpla utcára nyíló ajtóból áll, amir l
senki nem gondolná, hogy mit is rejt. Mi
megtudtuk és néztünk nagyokat. A
munkálatok befejez fázisában vannak, de
így is leny)göz en otthonosra sikeredett.
Van benne minden, ami egy kis lazuláshoz
szükséges. Csócsóasztal (a legfontosabb )
két hangstúdió zenekaroknak és egy nagy
koncertterem. Gondolkoztunk rajta, hogy

akkor mi most le is pihenünk, de hát Gyálán már vártak minket a mérk zésre, és nem
várakoztathattuk meg a vendégvárókat. Folytattuk tehát utunkat a derbire. Az id nem volt
ideálisnak mondható, de ahhoz képest, hogy országos es zésr l harsogott a rádió, mi
megúsztuk egy kis széllel és néha szemerkél csapadékkal. A mérk zések jó hangulatban és
sportszer)en zajlottak. Négy csapat versengett az els ségért: a Gyálaréti Ifjúsági egyesület,
a Szegedi Ifjúsági Egyesület, Vadász János barátainak csapata és a KIE. Szoros mérk zések
közepette, nagy örömünkre csapatunk könyvelhette el a végs gy zelmet. Ezt követ en a
közeli étterembe kaptunk meghívást, ahol a szakácsn helyi specialitását fogyaszthattuk el
nagyon jó társaságban. A kinti mérk zés után a benti csocsóasztalnál folytattuk a mérk zést.
A vendéglátóinknak ezúton szeretnénk megköszönni a meghívást és az egész napi
programot, amit nyújtottak nekünk. Természetesen a mi kis csapatunk is már szervezi a
„visszavágót”. Reméljük az is majd hasonlóan jó hangulatban fog eltelni, mint amit nekünk
nyújtottak szegedi barátaink.
KIE
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Kelebia-Csikéria és az EGÉSZSÉGTERV
Kelebia Község Önkormányzata 2003ban nyerte el els alkalommal a Népjóléti
Minisztérium pályázati felhívása alapján
egészségterv
elkészítése
után
a
cselekvési programban megjelölt tevékenységekre a támogatást. Abban az
id ben az egészségterv elkészítése teljes
egészében újszer) gondolkodásmódot
igényelt. Újszer) volt, hogy az egészségterv megvalósítása nem egy egészségügyi program lebonyolítását és lezárását jelenti, hanem a helyi lakosság
életkörülményeinek, közérzetének javítását szolgálja úgy, hogy az a támogatás
felhasználását követ en is megvalósulhasson. Újszer) volt, hogy a helyi önkormányzati és civil szervezetek, vállalkozások és a lakosság bevonásával,
együttm)ködésével valósuljon meg a
program a nyilvánosság biztosítása mellett. Újszer) volt, hogy a helyi önkormányzati és civil szervezetek, vállalkozások és a lakosság bevonásával,
együttm)ködésével valósuljon meg a
program a nyilvánosság biztosítása mellet. Újszer) volt abban is, hogy kis költséggel, a programban résztvev k önkéntes munkavégzésének elismerésével
valósult meg a program úgy, hogy annak
hatását minél többen érezhessék.
Kelebia községben m)köd szervezetek
megértették a pályázati felhívás tartalmát
és jelent ségét, és ez alapján prevenciós
programok lebonyolítására fogalmazták
meg els sikeres egészségtervüket.
Ez a prevenciós program felölelte a
községben él lakosság legszélesebb
körének javítását. Tartalmazta az óvodások, iskolások egészséges életmódra
nevel programjait, a feln tt korú lakosság felvilágosító programjait, az id skorúak házi szociális ellátásának javítását, a
civil szervezetek meger sítését, amely
lehet vé tette a helyi kulturális programok megszervezését. Lehet séget adott
ez a program helyi lakosság szabadid s
programjainak megszervezésére is.
Az egészségterv pályázatok támogatása
révén elért eredmények alapján Kelebia
község Önkormányzata felvállalta, hogy
közvetlen környezetünkben segítséget
nyújt az egészségterv elkészítését felvállaló települések közösségének.
Lehet séget biztosítottunk, hogy Csikéria
megismerhesse a korábban sikeres pályázatunk
programjait, megismerhessék az egészségterv
elkészítésének módszereit.
Tapasztaljuk, hogy az egészségterv programot
megvalósító települések többsége csatlakozik helyi
és országos közterület-szépít programokhoz is,
amelyek nagyon jól illeszkednek a helyi közérzetjavító programunkhoz.

Falunapok Kelebia
Ezeket a programokat egyenl re csak 2-3
település vonatkozásában valósítjuk meg,
azonban az itt szerzett tapasztalatok segítséget nyújtanak a kistérségi szint) program
megvalósításra is.
Véleményünk, hogy az egészségterv programok
megvalósítása illeszkedik az ESZA típusú EU-s
pályázatokhoz. Az elkövetkez években ebben a
pályázati körben is kiírásra kerülhet az egészségterv
elkészítés és megvalósítás, amelyre több támogatás is
igényelhet , azonban az egészségterv megvalósítás
alapgondolatra a közösségi összefogás, a lakosság
legszélesebb körének közérzetjavítása mindig meg kell
hogy maradjon.

Az Egészséges Településekért Alapítvány
2006 nyarán egy 2 fordulós pályázatot
hirdetett településközi egészségtervek
elkészítéséhez. Két kerékkel egy egészségesebb Kelebiáért és Csikériáért pályázatban tervezetteket igyekeztünk megvalósítani. Közös témanapokat és sportrendezvényeket szerveztünk a két település különböz csoportjainak, korosztályainak, civil
szervezeteinek. Köszönjük az Egészséges
Településekért Alapítvány támogatását és a
két község aktivistáinak önzetlen, segít készségét. A képek, magukért beszélnek!

A képvisel testület tagjai is bicajoznak!
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IFJÚSÁGI SPORT 2007/2008.
Egy évvel ezel tt ifjúsági csapatunk a
bajnokság felénél a tabella utolsó helyén
állva 15 mérk zésb l 8 pontot gy)jtve 2
gy zelem, 2 döntetlen, 11 vereség mellett,
19 rúgott és 77 kapott gólt produkált. Akkor Kollár Ádám vezetésével zajlott a
pontvadászat. Fél esztendeje, tehát a
2006/2007. évi szezon végeredménye
szerint maradt a 16. helyezés, 30 mérk zésünkb l 3 gy zelem 4 döntetlen, 23 vereség, 49 adott és 156 kapott góllal, 13 bajnoki ponttal. Az idény végére edz nélkül
maradt ifi csapat (Kollár Ádám lemondott
néhány fordulóval a befejezés el tt) szárnyaszegetten fejezte be a kevés sikert, hozó
évadot. A 2007/2008-as új idény Vankó
László – Radnai Béla kett s vezetésével
indult. Azonban Vankó Laci egészségügyi
problémák miatti akadályoztatása miatt
Radnai Béla maradt egy személyben a
csapat mellett. Az egy évvel ezel tti statisztikákat lényegében nem voltunk képesek túlszárnyalni. A halvány el relépés a
15. helyet, két gy zelmet és ugyanennyi
döntetlent, 11 vereséget hozott. A 20 rúgott
gól melletti 55 kapott gól már szorosabb
eredményeket jelez, de a megszerzett 8
pont azonos maradt a tavaly téli produkcióval. Legf bb problémánk a fegyelmezetlenség volt. Kapus gondjainkat nehezítette a
nyári szünetben kiderül néhány negatív
körülmény. Farkas Rolandra már - már az
els csapatnál számítottunk volna, azonban
teljesen érdektelen hozzáállása miatt még
az ifi csapathoz sem tudtunk számára játék-

engedélyt váltani. Ez a pénz legalább megmaradt (egy játékos foglalkoztatása költségek tekintetében minimálisan 20.000,- Ft
idényenként). Nem így történt Tóth Attila
és Huczek Robi vonatkozásában. Mindketten a feln tt csapatnál is számításba kerültek (volna), azonban különböz kifogásokkal, értelmetlen eltiltásokkal kivonták
magukat a játékból. Egyik oldalról velük
gyengült az ifi, másrészr l, els sorban
Ronyecz Péter, Révész Krisztián els csapatbeli szereplései értelemszer)en gyengítették lehet ségeiket. Érdekes tényként
szegezhet le, hogy ez a korosztály edzésre
jár, s t részvételük átlagon felüli. A
probléma a fegyelmezetlenségben van. A
mérk zések el tti estét l, a játékvezet kkel
szembeni viselkedésig, az indokolatlan
sért dést l az olykor fékezhetetlen magatartásig. A fiatal korosztály els dlegesen
emberi vonatkozásban rendkívül labilis
állapotú. Az egyesülethez – tisztelet a
kivételnek – nehezen kezelhet célok nélküli, ahogy esik, úgy puffan alapon álló
gyerekek érkeznek. Dk érik el ezeket az
eredményeket, nem csoda tehát a lassú
el relépés. Minden nehézségünk ellenére
vannak dicséretesen szerepl fiatalok is,
ilyenek: Varga János, Friebert Gábor,
Ronyecz Péter és még többen. Rájuk számíthat edz , sportvezet , ami még fontosabb: a csapat. Azért, hogy összekovácsolódjon a gárda, hogy emberi és szakmai
vonatkozásban el re tudjunk lépni 2008ban egy görög sporttúrát, tervezünk a fiata-

HELYESBÍTÉS!
A KELEBIAI HÍRMONDÓ DECEMBERI SZÁMÁBAN
HIBÁSAN KÖZÖLTÜK A MEGYE II. DÉLI CSOPORTJÁNAK
DSSZI EREDMÉNYEIT.
A HELYES VÉGEREDMÉNYEK JELEN SZÁMBAN
TEKINTHETDK MEG.
MEGYE II. DÉLI CSOPORT DSZI VÉGEREDMÉNYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Szeremle
Császártöltés
Szakmár
Hajós
Katymár
Kelebia
Sükösd
Bajaszentistván
Nagybaracska
Fels szentiván
Fajsz
Csávoly
Mélykút
Érsekcsanád
Bácsborsód
Vaskút

15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
14
15
15
15

11
10
10
10
10
8
8
6
4
5
5
4
4
4
3
1

3
2
2
2
0
2
2
2
5
2
1
3
2
1
3
0

1
3
3
3
5
5
5
7
5
8
9
8
8
10
9
14

28-10
52-18
50-17
56-24
52-30
36-30
33-31
37-41
22-34
28-45
34-47
18-32
22-39
27-43
23-37
24-64
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36
32
32
32
30
26
26
20
17
17
16
15
14
13
12
3

lok részére. Korábbi korosztályok olasz,
spanyol és jugoszláv nemzetközi tornákon
vettek részt, amelyeknek pozitív összetartó
hatásait máig hordozzák az egykori résztvev k. A júniusban esedékes túra szervezése a székesfehérvári Androméda Utazási
Irodával közösen valósulhat meg. Ennek
részleteir l kés bbi lapszámokban beszámolunk. Az edzések a Farkas László Általános Iskola tornatermében január 5-én
kezd dtek Radnai Béla vezetésével. Az idei
évben, eredményességben is el relépést
várunk. A következ idényre játékengedélyt a sportegyesület csak azoknak a játékosoknak vált, akikre számítani lehet a
most folyó bajnokság során. Ebben az
évben a serdül 12-15 éves korosztály
indítása is valószín). A 6-8. osztályos fiúk
kiválasztása megtörtént Bögre Karcsi testnevel tanár jóvoltából. A téli id szakban
összehívjuk a fiatalokat, majd a szül ket
egy megbeszélésre, hogy a 2008/2009-es
szezonban milyen feltételekkel tudjuk
elindítani ezt a kis csapatot. Serdül s jelöltjeink: Szabó G. Ákos, Csamangó Dávid,
Ábrahám Zoltán Bence, Árva Péter, Kollár
Viktor, Kovács Gerg , Mészáros Tamás, Csapi
Ádám, Kazi Dávid, Kazi Milán, Kiri Benjamin,
Portényi Patrik, Szamosvölgyi Tivadar, Fábián
Tibor, Fodor Erik, Matuszka Béla, Csamangó
László. Bel lük lehet a Kelebia Cserkész SE!
A Kelebia KNSK vezetése minden sportkedvel nek, játékosunknak eredményben
gazdag, boldog új évet kíván.
Kovács Marcell
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Tavasszal a tabella els nyolc helyezettje Kelebiára jön!
MEGYE II: DÉL IFI EREDMÉNYEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hajós
Sükösd
Bajaszentistván
Érsekcsanád
Szeremle
Nagybaracska
Mélykút
Fels szentiván
Szakmár
Vaskút
Fajsz
Császártöltés
Csávoly
Katymár
Kelebia
Bácsborsod

15
15
15
15
15
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
13
10
10
8
8
6
6
5
4
4
4
3
3
2
2

0
0
3
2
2
1
2
2
4
4
4
2
4
2
2
0

1
2
2
3
5
5
6
7
6
7
7
9
8
10
11
13

68-16
70-9
57-14
43-22
40-35
40-27
34-35
37-44
34-30
24-30
28-44
28-47
15-35
23-48
15-55
20-85

42
39
33
32
26
25
20
20
19
16
16
14
13
11
8
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RENDELÉS ÉS ÜGYELET
2008. FEBRUÁR
Hétvégi ügyelet: szombat de. 8 órától hétf+ de. 8 óráig
Készenléti szolgálat (hétköznapokon): du. 17 órától másnap de. 8 óráig
Telefonszám: 06-70-940-7080
Ügyelet napja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Az orvos neve

Az ügyelet helyszíne

Máriási Károly dr
Daróczi György dr
Daróczi György dr
Sárvári Erzsébet dr
M. Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Daróczi György dr
Daróczi György dr
Sárvári Erzsébet dr
M. Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Somogyiné dr.
Somogyiné dr
Sárvári Erzsébet dr
M. Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
M. Tóth Éva dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr

Tompa, Rákóczi u. 8.
Kelebia, Bajcsy u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy u. 56/b.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia, Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Rákóczi u. 8.
Kelebia, Bajcsy u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy u. 56/b.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia, Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Rákóczi u. 8.
Tompa, Árpád u. 59.
Tompa, Árpád u. 59.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia, Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Rákóczi u. 8.
Kelebia, Bajcsy u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy u. 56/b.
Tompa, Széchenyi u.10.
Kelebia, Bajcsy u. 56/b.
Tompa Attila u. 95.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Rákóczi u. 8.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Az új év kezdetén is a már jól bevált sablont alkalmazva
tájékoztatlak benneteket az elmúlt hónap történéseir l és az
el ttünk álló csaknem 2 hónap terveir l, feladatairól.
DECEMBER
6-án a már megszokott autóbuszjárattal a mórahalmi
temálfürd+be utaztunk, ahol kihasználva a közel 5 órás
ottlétet élveztük egymás társaságát és közben fürödtünk,
szaunáztunk, úszkáltunk, vagyis igyekeztünk kihasználni a
fürd szolgáltatásait testi-lelki felfrissülésünkre.
31-én 18.00 óra után megtartott KözgyClés során a jelenlév
mintegy 50 f megválasztotta a Jelöl Bizottságot Patocskai
Györgyné, Patocskai Kálmánné és Urbán József személyében.
A megválasztott Bizottság feladata a közelmúltban lemondott
Bozsákovics Antal egyesületi elnök utódjának megtalálása
lesz. Kérem az Egyesület tagságát, hogy a fent megnevezett
bizottsági tagok felé tegyenek javaslatot a betöltend elnöki
poszt várományosára!
Második napirendi pontként a Közgy)lés elfogadta az
Egyesület 2008. évi Munkatervét, amit a Kelebiai Hírmondó
mellékleteként minden tagunknak eljuttatunk a januári
számmal.
Az est hátralév részében vidám társalgás, olykor közös
éneklés, társas játékozás és tánc következett éjfélig. A
himnusz eléneklése után pezsg s koccintás, majd a beígért
virsli következett. Az ajtózárás 2 óra után történt meg.

JANUÁR
Betervezett programjaink: 10-én fürd+zés Mórahalmon, 15én 16.00 órától Dr. Rigler László el adása a
magasvérnyomásról, 26-án 17.00 órától Klubdélután
keretében KözgyClés lesz. A Közgy)lés 18.00 órakor
kezd dik, de ha a megjelentek száma nem éri el a
határozatképességet /52+1 f t/, akkor 18.30 órakor függetlenül a megjelentek számától- fogjuk megtartani a
Közgy)lést, melynek során a Jelöl Bizottság javaslata
alapján titkos szavazással választjuk meg az Egyesület új
elnökét. A választást követ en
folytatódó Klubdélután
keretében szerény uzsonnával fogjuk megvendégelni a
jelenlév ket.
FEBRUÁR
9-én 17.00 órai kezdettel Farsangi bált rendezünk a
Nyugdíjas Házban. A bál során a talpalávalót a megszokott
kedvenc zenészünk az üllési Kiss Gábor szolgáltatja majd. A
hangulat fokozása céljából a vezet ség fánkot fog süttetni a
résztvev knek, amihez kérjük a szokásos üdít és egyéb
italokat a bálozók részér l.
14-én a szokásos 10.06-os autóbusszal a mórahalmi
termálfürd+be utazunk. A hónap utolsó szombatján 23-án
17.00 órai kezdettel a szokásos Klubdélután következik.
Íme a programkínálat, melyre szeretettel meghívom az
Egyesület tagságát. A 15-i orvosi el adáson szívesen látunk
Egyesületünkhöz nem tartozó résztvev ket is. A februári
farsangi bálra ezúton meghívjuk a Katona és Vámos Klub
tagságát, valamint a Szociális Otthon lakóit és dolgozóit is.
Ez alkalommal is meger sítem, hogy Egyesületünk az új
évben is készen áll új jelentkez k felvételére!
Befejezésül megköszönöm a tagság 2007. évi aktivitását és
mindnyájuknak jó egészséget és örömökben gazdag, boldog új
esztend t kívánok a magam és vezet társaim nevében!
Kelebia, 2008-01-03.
Sutka István
Egy. titkár
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