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Utolsó fázisba került a már hónapok
óta tartó könyvtári felújítás. Ennek
eredményeként sokkal barátságosabb
környezettel várja olvasóit. A termek
és nyílászárók festése, valamint az
olvasóterem új bútorzata segítette
mindezt. Kelebia Község Önkormányzatának Képvisel. – testülete saját
er.b.l festette ki a könyvtár termeit. A
régi bútorzatot pályázati forrásból
valamint öner.b.l sikerült lecserélni.
Az olvasóterem átrendezésével lehet.ség nyílt egy kis olvasósarok
kialakítására, amely alkalmas kisebb
csoportok fogadására is.
Jöv.ben szeretnénk folytatni a könyvtár bútorzatának cseréjét.
Szolgáltatásaink a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jóvoltából tovább b.vültek. Sikeresen pályáztunk
informatikai eszközfejlesztésre. Februártól könyvtárunk is kapcsolódott az e
Magyarország pontok hálózatához.
Ennek eredményeként ingyenesen
elérhet.k a könyvtárban az e-közszolgáltatások. Saját forrásból az egész
M=vel.dési Házat lefed. vezeték nélküli internethálózatot építettünk ki,
illetve két számítógépen ingyenesen
használható internet-hozzáférést tudunk biztosítani.
Sok szeretettel várja kedves olvasóit
a Sántha Márta Könyvtár és
M$vel%dési Ház!

Átalakítás alatt

Az elkészült olvasóterem
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Kelebia Község P o l g á r m e s t e r é t . l
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel%-testülete
pályázatot hirdet a Farkas László Általános Iskola
igazgatói állásának betöltésére
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel.-testülete
1.) Pályázatot hirdet a Farkas László Általános Iskola (6423 Kelebia
Ady E. u. 110.) igazgatói állásának betöltésére.
2.) A magasabb vezet.i megbízás 2oo8. augusztus 1-t.l–2o13. július 31.
napjáig, 5 évre szól.
3.) Pályázati feltételek: - pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges
fels.fokú iskolai végzettség és szakképzettség,
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan id.re szóló alkalmazás, illetve a
megbízással egyidej=leg pedagógus munkakörben történ.,
határozatlan id.re szóló alkalmazás,
- büntetlen el.élet.
4.) El.nyben részesül, aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik.
5.) Szolgálati lakás biztosított.
6.) Juttatások: Kjt. szerinti illetmény és pótlék.
7.) A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben történ.
megjelenést.l számított 3o nap.
8.) A pályázathoz mellékelni kell:
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- Szakmai önéletrajzot,
- Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épül. fejlesztési elképzeléssel.
9.) A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának
határidejét.l számított 6o nap.
10.) A pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell benyújtani (6423
Kelebia Ady E.u. 114., Tel: 77/454-2o1)
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Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány pályázata
fogyatékossággal él.
személyek részére
Pályázhat azon belföldi illet.ség=, 18.
életévét betöltött személy, aki: – mozgásszervi, látási, hallási, értelmi és/
vagy halmozott fogyatékossággal él, és
– havi teljes összeg= ellátása nem
haladja meg a nettó 75 000 Ft-ot.
A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret:250 millió Ft.
A pályázaton egy f. önállóan vagy egy
f. + egy kísér. (18 életévét betöltött
személy) együttesen pályázhat.
A pályázattal elnyerhet. támogatás
formája és mértéke: A fogyatékossággal él. személyek esetében az Alapítvány 40 000 Ft összeg= Üdülési Csekket biztosít, a pályázó megállapított
havi teljes jövedelme alapján differenciált önrész megfizetése mellett. A
kísér. személy részére 20 000 Ft
Üdülési Csekket biztosítunk 10 000 Ft
önrész megfizetése esetén.
A fogyatékossággal él. kísér. nélkül,
azaz önállóan is pályázhat!
A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell
eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55
A pályázat benyújtási határideje: 2008.
február 1. - 2008. április 15.

� � � �
A pályázat részletei és a
benyújtáshoz szükséges adatlap
letölthet% az internetr%l a
http://www.globalnet2000.
hu/mnua/pdf/
2008_esely.pdf címen.

Tisztelt Támogatónk!
Kérjük adója 1%-a felajánlásával
rendelkezzen egyesületünk javára.
Adószámunk: 18356124-1-03
Számlaszámunk:
53100049-10001277
Polgár%r Egyesület Kelebia
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Tájékoztató a képvisel%-testület döntéseir%l

§

Településünk képvisel%-testülete 2007. december 28-ai ülésén
többek között határozott:

1) Vízszivattyú vásárlásához 900 eFt-ot
biztosított a 2008. évi költségvetés terhére.
2) Rendeletet alkotott a helyi ipar=zési
adóról szóló rendelet módosítására:
Kelebia Községi Önkormányzat
Képvisel%-testülete
25/2007. (XII.29.)
rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat
Képvisel%-testületének
26/2007.(XII.29.)
rendelete
A temet%kr%l és a temetkezésr%l
Kelebia Községi Önkormányzat képvisel%-testülete a 27/2006.(XII.29.) rendelettel módosított 29/2005.(XII.16.) rendeletét a alábbiak szerint módosítja:

A helyi ipar$zési adóról
Kelebia Községi Önkormányzata Képvisel%-testülete a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1.§ának (1) bekezdésében és a 6.§-ában
kapott felhatalmazás alapján a következ% rendeletet alkotja:
Adókötelezettség, az adó alanya
1.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
(2) Az adó alanya a vállalkozó.

1.§
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen
rendelettel megállapított 2.sz. melléklet lép.
2.§
A rendelet 3. sz. melléklete helyébe a jelen
rendelettel megállapított 3.sz. melléklet lép.
Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép
hatályba.
Maczkó József s.k.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika s.k.
jegyz.
2. számú melléklet

Az adó mértéke
2.§
(1) Állandó jelleggel végzett ipar=zési
tevékenység esetén az adó évi mértéke
az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett ipar=zési
tevékenység esetén az adó mértéke:
a.) a Ht. 37.§ (2) bekezdésének a.) pontja
szerint tevékenység-végzés után naptári
naponként 1.000,-Ft,
b.) a Ht. 37.§ (2) bekezdésének b.) és c.)
pontja szerinti tevékenység-végzés után
naptári naponként 5.000,-Ft.
Átmeneti és záró rendelkezések
3.§
(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej=leg hatályát veszti a helyi ipar=zési adóról szóló 17/2003(XII.19.) rendelet.
Maczkó József s.k.
Oltyánné Kozla Erika s.k.
polgármester
jegyz.
3) Rendeletet alkotott a temet.kr.l és a
temetkezésr.l szóló rendelet módosítására:

A sírhelyekért az alábbi kategóriákban
szedhet%k díjak:
a) egyes sírhelyek ( 25 év)
b) kettes sírhelyek (25 év)
c) gyermeksírhelyek (25 év)
d) urnasírhelyek (10)
e) sírbolthelyek (kripták)
koporsónként (60 év)

5.500,-Ft
8.500,-Ft
3.200,-Ft
1.700,-Ft
17.400,-Ft

3. számú melléklet
A) Temet% fenntartási hozzájárulás díja:
-egyes síremlék készítésénél:
250,-Ft
-kettes síremlék készítésénél:
420,-Ft
-síremlék szétbontásánál:
250,-Ft
-kripta építésénél:
870,-Ft
-kettes sírbolthely (kripta) építésénél: 870,-Ft
B) Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírási díja:
17.350,-Ft
-kettes sírhely sírásási díja:
34.700,-Ft
-gyermek sírhely sírásási díja:
13.900,-Ft
-urnasírhely sírásási díja:
5.800,-Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a
temet.b.l kiszállításra kerülnek) 15.000,-Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a
temet. más részén kerülnek eltemetésre)
18.500,-Ft
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C) Az elhunyt h$tésének díja az els%
napon, illetve a további napokon naponta.
- els. nap 1.150,-Ft, további napokon 920,Ft/nap
D) Temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díj hozzájárulása:
- egyes sírhelyre temetés és a szertartás
teljeskör= lebonyolítása esetén a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja,
amely tartalmazza a ravatalozó épület és
kellékei egyszeri használatát,
9.400,-Ft
- kettes sírhelyre temetés és a szertartás
teljeskör= lebonyolítása esetén: a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja,
amely tartalmazza a ravatalozó épület és
kellékei egyszeri használatát, (ha mindkét
sírhely betemetésre kerül)
18.500,-Ft
- hamvasztásos temetés, ill. urnás temetés
teljeskör= lebonyolítása esetén: a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja,
amely tartalmazza a hamvak elhelyezését,
valamint a ravatalozó épület és kellékei
egyszeri használatát,
7.000,-Ft
- belépési díj hamvasztásos temetés esetén,
a ravatalozó használata nélkül,
2.400,-Ft
E) A temet%ben vállalkozás szer$en
munkát végz% vállalkozók által a nyitvatartási id%n túl, hétf.t.l szombatig terjed.
napokon kérelmezett kapunyitásért további,
napi egyszeri kapunyitási díj számítható fel.
1.700,-Ft
F) A temet% területén a sírkövesek által
átmenetileg tárolt építési anyagokért és
kellékekért sírhelyenként és naponta
170,-Ft számítható fel területfoglalási
díjra.
A temet.ben vállalkozást végz. a munkájából származó építési hulladékot köteles a
temet. területér.l elszállítani, és annak
elhelyezésér.l a kijelölt lerakóhelyen gondoskodni. Amennyiben a munka befejezését követ. 2 napon belül az elszállítást nem
végzi el, az üzemeltet. helyette az elszállításról gondoskodik. Ennek díja alkalmanként 3.400,- Ft.
G) Küls. temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja.
3.400,-Ft
4) Rendeletet alkotott a közterület
használatáról szóló rendelet módosítására:
Kelebia Községi Önkormányzat
Képvisel%-testületének
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27/2007.(XII.29.)
rendelete
A közterületek használatáról
Kelebia Községi Önkormányzat képvisel%-testülete 4/2007.(II.09.) rendelettel
módosított a 32/2005. (XII.16.) rendeletét
az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen
rendelettel megállapított 2. sz. melléklet
lép.
2.§
Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép
hatályba.
Maczkó József s.k.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika s.k.
jegyz.

2. melléklet a 27/2007.(XII.29.)sz. rendelethez
Közterület használati díj
Közterület használat
díj mértéke
megnevezése
a.) közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, hirdet. berendezés,
fényreklám,
véd.tet., erny.szerkezet,
cég- és címtábla
200,-Ft/m2/hó
b.) önálló hirdet.
berendezés
317,-Ft/m2/hó
c.) építési munkával kapcsolatos állvány,
épít.anyag és
törmelék
117,-Ft/m2/hó
d.) alkalmi árusítás
1042,-Ft/m2/nap
e.) mozgóbolt
1.300,-Ft/járm=/nap
f.) mozgóárusítás 642,-Ft/nap
g.) idényjelleg= árusítás,
felvásárlás
3.967,-Ft/hó
h.) állandó üzlethelyiség, árusító és egyéb
fülke, pavilon
200,-Ft/m2/hó
i.) vendéglátó ipari el.kert 92,-Ft/m2/hó
j.) kiállítás és vásár
592,-Ft/nap
k.) mutatványos tevékenység,
céllövölde
150,-Ft/m2/nap
l.) lakodalmas sátor
felállítása
3.967,-Ft/nap
m.) cirkuszi sátor felállítása 8.000,-Ft/nap
Településünk képvisel%-testülete 2008.
január 24-ei ülésén többek között határozott:
1) 2008. január 1. napjától a polgármester
illetményét
425.150,-Ft/hó,
költségátalányát
100.000,-Ft/hó
összegben határozta meg.

2) Rendeletet

alkotott a személyes
gondoskodást nyújtó szociális, valamint
a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet módosítására

Képvisel%-testülete
1/2008. (I.25.)
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni
ellátásának térítési díjáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel%-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 védelmér%l és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás az alábbi
rendeletet alkotja.
Szociális étkeztetés
1.§.
Az étkeztetés intézményi térítési díja:
1) abban az esetben, ha a szociális étkeztetésben részesül. már 2007. december
hónapban is részesült az ellátásban:
121,-Ft/nap
2) 2008. január 1. napját követ. igénybevétel esetén, akkor ha az étkezésben részesül. családjában a Szoctv. 119/C.§
alapján megállapított egy f.re es. jövedelem a nyugdíjminimum
a) 150%-át nem haladja
meg:
79,-Ft/nap
b) 150%-a és 300%-t nem
haladja meg:
121-Ft/nap
c) 300%-át meghaladja: 188,-Ft/nap
2) 3) Az étel kiszállításának intézményi
térítési díja:
176,-Ft/adag
Házi segítségnyújtás
2.§
A házi segítségnyújtás kertében biztosított
ellátás intézményi térítési díja:
1) abban az esetben, ha a házi segítségnyújtásban részesül. már 2007. december hónapban is részesült az ellátásban:
166,-Ft/óra
2) 2008. január 1. napját követ. igénybevétel esetén, akkor ha a házi segítségnyújtásban részesül. családjában a Szoctv.
119/C.§ alapján megállapított egy f.re es.
jövedelem a nyugdíjminimum
a.) 150%-át nem haladja
meg:
109,-Ft/óra
b.) 150%-át meghaladja:
176,-Ft/óra
Id%sek klubja
3.§
Az id.sek klubjában fizetend. térítési díj:
a csak napközbeni tartózkodást igénybe
vev%k részére díjmentes.
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a)

étkezést igénybe vev.k esetében e
rendelet 1.§-ában foglaltakat kell
alkalmazni.
Id%sek otthona
4.§

Az id.sek otthonában az intézményi térítési
díj:
1) abban az esetben ha 2007. december
hónapban már ellátásban részesült:
napi összege:
1.833,-Ft
havi összege:
55.000,-Ft
2) 2008. január 1. napját követ. igénybevétel esetén, akkor ha az ellátásban részesül.nek a Szoctv. 119/C.§ alapján
megállapított jövedelem a nyugdíjminimum:
a.) 150 %-át nem haladja meg:
napi összege:
1.833,-Ft
havi összege:
55.000,-Ft
b) 150%-át meghaladja:
napi összege:
1.833,-Ft
havi összege:
55.000,-Ft
Tanyagondnoki szolgálat
5.§
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
6.§
Az intézményi térítési díj összege:
a) napköziotthonos
óvodában
224,-Ft/nap
b) általános iskola napközis otthonában 710 éves korosztály
részére:
296,-Ft/nap
c) 11-14
éves
korosztály
részére
345,-Ft/nap
d) általános iskolai menza 7-10 éves
korosztály részére:
220,-Ft/nap
11-14 éves korosztály
részére:
226,-Ft/nap
Záró rendelkezések
7.§
(1) Ezen rendelet 2008. február 1. napján
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej=leg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a
gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 16/2007. (XI.30.)
rendelettel
módosított
26/2006.(XII.29.) rendelet.
Maczkó József s.k.
polgármester

Oltyánné Kozla Erika s.k.
jegyz.

* A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Polgármesteri Hivata
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Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel%-testületének
23/2007.(XII.21.)
rendelete
A kéménysepr%-ipari közszolgáltatás kötelez% igénybevételér%l.
Kelebia Községi Önkormányzat képvisel%-testület a 30/2005.(XII.16.) rendelettel és a 22/2006.(XII.15.) rendelettel módosított
19/2004. (XII.17.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 2. sz. melléklete helyébe a jelen rendelettel megállapított 2. sz. melléklet lép.
2.§
Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
Maczkó József s.k. Oltyánné Kozla Erika s.k.
polgármester
jegyz.
2. sz. melléket a 23/2007. (XII.21.) rendelethez
Kéménysepr%-ipari díjtételek
(2008. január 01. napjától)
A.) A BM rendelet 3-9.§-a alapján (külön megrendelés nélkül)
I. A használatban lév% kéménynek m$szaki felülvizsgálatára, ellen%rzésére és tisztítására vonatkozó díjak:
nettó
ÁFA
bruttó
1.)Egyedi kémény:
2.) egyedi tartalék kémény:
3) gy=jt. kémény:
4) központi kémény:
5) kéményégetés:

Ft/db/év
Ft/db/év
Ft/szint /év
Ft/fm/alk.
Ft/h/ alk.

1.083,379,492,517,2.000,-

217,76,98,103,400,-

1.300,455,590,620,2.400,-

6)A négyévenkénti-faltörés, bontás nélkül-m=szaki felülvizsgálatot tanúsító szakvélemények /közületi(üzemi)/:
a) egyedi kémény:
Ft/db
1.350,270,1.620,b) gy=jt.kémény:
Ft/db/szint
1.021,204,1.225,c) központi kémény: Ft/fm
3.108,622,3.730,B.) A BM rendelt 11.§ alapján (külön megrendelésre)
II. Kémények használatával összefügg% szakvélemények díjai:
1.) Új égéstermék elvezet.k kivitelezés közbeni, eltakarás el.tti ellen.rzés eredményét tanúsító szakvélemény:
a.) lakossági (háztartási)
Ft/db
1.292,258,1.550,b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhet.ségig
Ft/db
1.292,258,1.550,- 60 kW terhelhet.ség felett Ft/db
1.892,378,2.270,2.) Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a kémény megfelel.ségét tanúsító szakvélemény:
a.) lakossági (háztartási)
b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhet.ségig
- 60 kW terhelhet.ség felett

Ft/db

1.292,-

258,-

1.550,-

Ft/db
Ft/db

1.292,1.892,-

258,378,-

1.550,2.270,-

3.) Újonnan épített vagy javított, illet.leg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá tartozó kémények megfelel.ségét
tanúsító szakvélemény:

4.)

a.) lakossági (háztartási)
Ft/db
2.892,578,3.470,b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhet.ségig
Ft/db
4.617,923,5.540,- 60 kW terhelhet.ség felett Ft/db
6.667,1.333,8.000,Gázüzem= és más tüzel.berendezés, valamint a tüzelési mód vagy a kémény terhelhet.ségének megváltoztathatóságát (megfelel.ségét)
tanúsító szakvélemény:

"B" típusú készülék esetén:
a.) lakossági (háztartási)
b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhet.ségig
- 60 kW terhelhet.ség felett

Ft/db

4.875,- 975,-

5.850,-

Ft/db
Ft/db

4.875,- 975,7.050,- 1.410,-

5.850,8.460,-

"C" típusú készülék esetén:
a.) lakossági (háztartási)
b.) közületi

Ft/db
Ft/db

7.675,- 1.535,17.292,- 3.458,-

9.210,20.750,-
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kiszállási díj:
- telephely szerint közig. határon belül
- telephely szerint közig. határon kívül

Ft/eset
Ft/km

575,75,-

115,15,-

690,90,-

C)
III. Egyéb tüzeléstechnikai szakvélemény:
1) Tervfelülvizsgálat építési engedélyeztetési eljáráshoz:
a.) lakossági
b.) közületi

Ft/db
Ft/db

4.183,8.283,-

837,1.657,-

5.020,9.940,-

2) Kéményméretezés

Ft/db

4.617,-

923,-

5.540,-

D)
IV. A kémények m$szaki felülvizsgálatára, ellen%rzésére és tisztítására meghatározott munkákon felüli szolgáltatások díjai:
1) Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat
a.) 60 kW terhelhet.ségig
b) 60 kW terhelhet.ség felett
2) M=szeres füstgázelemzés

Ft/db
Ft/db

11.750,18.667,-

2.350,3.733,-

14.100,22.400,-

a.) lakossági (háztartási)
b.) közületi (üzemi)

Ft/db
Ft/db

2.725,14.333,-

545,2.867,-

3.270,17.200,-

Van-e Isten?
A címet elolvasva, biztos azt mondod, hogy erre a kérdésre egy jámbor pap nyilván csak igennel válaszolhat. Egy plébános csak nem
lehet ateista, . már csak hiszi, hogy van Isten.
Viszont én 2007 november 13-a óta már nem hiszem az Istent, hanem TUDOM, hogy van. Addig tényleg csak inkább hittem.
Gyerekkorom óta nagyon vallásos emberek sokszor mesélték azokat az élményeiket, amelyekben megtapasztalták Isten segítségét,
jelenlétét, amikor szinte tapintották az Istent. De ezeket nem egyszer túlbuzgóságtól, naivitástól és pietizmustól f=tött kicsit mesés
történetekként hallgattam. Ez azonban megváltozott az említett 2007-es dátumtól.
Hogy Isten minden pillanatban szeret. figyelmességgel övez, azt néha bizonyítja is tapasztalhatólag. Ezen nem gy.ztem ámulni
november 13-án reggel 8 óra körül, amikor átéltem, hogy tényleg Isten a szemét a sok milliárd ember közül rajtam tartja. Csodálatos
volt, hogy gondolatomra azonnal válaszolt, hogy azonnal reagál mindenre, ami történik velem.
Ez történt. Reggeli után szórakozottan odanyúlok az egyik újságért, bár ilyenkor nem szoktam ezt. Kinyitom és tekintetem mindjárt
megakad egy szép képen. Ez a kép a mélykúti(gányói) oltárkép volt, melyen Szt. Erzsébet mosolygott rám, amint alamizsnát oszt.
Nézem, nézem elmerülten s közben arra gondolok, hogy Assisi Szt. Ferenccel együtt . a legkedvesebb szentem és ó, milyen jó lenne
egyszer róla prédikálni s milyen jókat lehetne mondani err.l a csodálatos asszonyról. 35 éve vagyok pap, de még pont .róla sose volt
érkezésem prédikálni.
Ebben a pillanatban megszólal a telefon. Fogalmam sincs, hogy ki telefonál e keddi reggelen. Fölveszem. És tudjátok ki telefonált?
János atya, a mélykúti plébános hívott kedves hangon: ” Laci, szeretnélek meghívni 19-ére, Erzsébet-napra, hogy a mélykúti/gányói)
Szt. Erzsébet templomban Szt. Erzsébetr.l prédikálj.” Tehát azel.tt az oltárkép el.tt, amit az imént néztem az újságban és arról a
csodálatos asszonyról, akir.l mindig is szerettem volna.
Majd elállt a szívverésem. Attól, hogy Isten ennyire figyel rám, attól a boldogságtól, hogy ennyire szeret, hogy ennyire számon tart.
„Istenem - mondtam magamban - Neked, akinek több milliárd emberre kell figyelned s gondjukat viselned, hogy lehetsz ilyen szeret.
figyelmességgel irántam, hogy e sok milliárd ember közül az én gondolatomra a következ. másodpercben rendezkedsz, megszervezed a dolgot teljesíted kívánságomat… Istenem, köszönöm neked, hogy nem akartál számomra elvont és távoli Hatalmasság, Istenség
lenni, hanem olyan, aki szeret, aki személyes ismer.söm, aki jó barátom.”
Azóta is kísér ez az istenélmény (szeretetélmény) és felvillanyoz. Nagyon nagy boldogság. Persze, mint minden szépnek és igaznak,
ennek is lehet ellent vetni, kételkedve fogadni, de nekem ez nem számít. Nekem ez csoda (épp annyira, mintha egy haldokló ima
hatására egyik pillanatról a másikra teljesen meggyógyulna), mert megtapasztaltam, hogy az Isten szeret engem, tehát van. Igen, most
már nem csak hiszem, hogy van, hanem tudom is!
Biztos többen vannak, akik már szereztek hasonló élményeket. Akik még nem, azok még szerezhetnek, csak tekintetünket az „égre”
is vessük és ne konokul a „földre” szegezzük. Figyeljük jobban életünk eseményeit s annak szövevényében ráakadunk többször is
Istenre. Az a szerény véleményem, hogy aki keresi az Istent – magyarán nem elégszik meg a földi örömökkel - akár szívósan, akár
renyhén, az el.bb-utóbb r á t a l á l.
Végül minden kedves olvasónak kívánok hasonló élményeket. Azért, hogy egy kicsit boldogabbak legyünk. Azért, hogy egy kicsit
jobban szeressük egymást. Hisz oly sok a depressziós ember, hisz oly sok a világban a gy=lölet. Isten segít eloszlatni ezeket, Nélküle
ez nem megy.
Dr. Pribitek László, plébános
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TÁJÉKOZTATÁS
MEZ0GAZDASÁGI
TERMEL0KNEK

ISKOLABÁL 2008.
A Farkas László Általános Iskola a
Szül.i Munkaközösség segítségével
2008. január 26-án szombaton este
rendezte meg a tornateremben a hagyományos jótékonysági ISKOLABÁLT.
Dr. Császárné Szaszkó Éva igazgatóhelyettes köszöntötte a vendégeket.
Az iskolában 10 éve órarendbe beépített néptánc-oktatás folyik. Juhász
János a M=vészeti iskola tanára és
Nagyné Bényi Mária tanárn. tanította
be az 8. osztállyal az .si magyartáncot
a palotást, melyet örömmel mutattak
be. A méltóságteljes tánc megalapozta
a hangulatot.
Horváth Zoltánné az iskola életéb.l ki-

vetített képekkel mutatta be milyen
jelent.s események történtek eddig,
ebben a tanévben.
A bál megnyitása után Mészárosné
Franzer Hajnalka a Szül.i Munkaközösség elnöke köszönetét fejezte ki
Horváth Zoltánné igazgatón.nek, a bál
szervezéséért, a gyerekekért tett eddig,
tevékenységéért.
A finom vacsora elkészítésében az idén
is a konyha dolgozói jeleskedtek. Vállalkozók, szül.k, pedagógusok támogatták rendezvényünket. Köszönetképpen egy iskolai évkönyv megjelentetését tervezzük a tanév végére.
A Farkas László Általános Iskola
Nevel.testülete és az SZMK

BORVERSENY 2008
Tisztelt Borbarátaink!
Örömmel értesítünk minden kelebiai borosgazdát, hogy baráti házi borversenyt
szervezünk.
Id%pont: 2008. február 29. péntek 1700 óra
Helye: Kelebia KEL-FEDER irodaház pincéje
Nevezni csak 2007-es évjáratú fehér és vörös borokkal lehet!
Minden versenyz.nek 2 liter bort kell eljuttatni a verseny el.tti napon Szádeczki
Béla vagy Horváth Zoltán szervez.khöz annak érdekében, hogy a borok a
kóstoláskor azonos h.mérséklet=ek legyenek. A boros flakonokra kérjük ráírni
az induló nevét és a bor fajtáját.

2007. évi területalapú támogatások kifizetése folyamatos SAPS 25.580,– Ft/ha és
TOP-UP 11.520 Ft/ha.
Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 2008.
évt.l megváltozott. A bevallást maximum
három alkalommal lehet benyújtani. Féléves bevallás esetén a tárgyév július 15-t.l,
háromnegyed éves bevallás esetén október
15-t.l és az éves bevallás esetén a tárgyévet követ. év január 15-t.l.
AGK-ben
résztvev.
gazdálkodónak
a
gazdálkodási naplónak naprakész állapotban kell
lenni és ellen.rzés estén bemutatni.
Bázisjogosultságot figyelemmel kell kísérni, az
adásvétel és a bérlet esetén ha szükséges a
megfelel. intézkedéseket megtenni.
\stermel.knek az adószám kérését meghosszabbították 2008. március 31-ig. Az
adószámot a 08T101 nyomtatványon kérhetik meg az Apeh-tól.
Az .stermel.i igazolványok megújítását
szükséges elvégezni az els. árbevétel el.tt
(támogatás is árbevételnek min.sül), de a
kiadási számlák esetén március 20-ig.
Szigorodtak az .stermel. igazolvány kiváltás és
megújítás feltételei. \stermel.i igazolvány kiváltását
és megújítását csak személyesen lehet intézni (kivétel:
megújítás esetén írásos meghatalmazás is
alkalmazható).
Szükséges
dokumentumok:
adóazonosító jel, az adószám, (amit most kért az
Apeh-tól), a földhivatal által kiadott földhasználati
lapot, lapokat, amelyen szerepelnek a helyrajzi
számok és a terület nagyságok.
Az
energetikai
célból
termesztett
energianövényekhez kapcsolódik a 2007.
évi kiegészít. támogatás igénybevételének
beadási határideje 2008. március 31. Azok
a termel.k nyújthatják be, akik a megyei
reprezentatív hozamokat elérték, de 10%os eltérés estén vis major is jelenthet..
Reprezentatív hozamok a megyében: .szi
káposztarepce 1943 kg/ha, napraforgó 1245
kg/ha, kukorica 2963 kg/ha.
Pályázatok:
•
•

Nevezési díj: személyenként 1500 Ft.
Fehér és vörösbor kategóriában egyaránt az els" három helyezett serleget
kap!
A szokásokhoz híven minden induló kóstol és bírál /pontoz/ is.
Eredményhirdetés után vacsora, beszélgetés és további borkóstolás a program.
Minden részt venni szándékozót tisztelettel és szeretettel várnak a
szervez%k:
Szádeczki Béla és Horváth Zoltán
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•

Továbbra is él a Birtok összevonású
term.földvásárlás támogatás (2008.
május - 2008. szeptember 30-ig).
Fiatal mez.gazdasági termel.k számára
nyújtandó támogatás (2007. december
7-t.l–2008. február 7-ig; 2008. április
15-t.l–2008. május 15-ig).
Mez.gazdasági termel.k gazdaság
átadásában nyújtott támogatás (2008.
szeptember 15-t.l–2008. október 15ig.).
Mez.gazdasági területek erd.sítésének
támogatása (2008. május 1-t.l–2008.
június 30-ig).
Mácskovics Ignác
falugazdász
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Mez%gazdasági termel%k figyelmébe
FONTOSABB 2008. ÉVI HATÁRID;K
TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS
• Támogatási kérelmek benyújtása: Határid%: 2008. május 15.
• Támogatási kérelmek benyújtása jogkövetkezmény mellett: Határid%:2008.
június 9.
• Támogatási kérelem módosítása: Határid%: 2008. május 31.
• Támogatási kérelem módosítása jogkövetkezmény mellett: Határid%: 2008.
június 9.
• Támogatás kifizetése: Határid%: 2008.
december 1.-2009. június 30.
SZÁRÍTOTT TAKARMÁNY TÁMOGATÁSA
• A december hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása: Határid%:
2008. február 14.
• A januárban megkötött szerz.désekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása:
Határid%: 2008. február 15.
• A január hónapra vonatkozó támogatási kérelmek
benyújtása:Határid%:2008. március 16.
• A februárban megkötött szerz.désekre/szállítási nyilatkozatokra vonatkozó parcellajegyzékek benyújtása:
Határid%: 2008. március 15.
• A február hónapra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása: Határid%:
2008. április 14.
A
NEMZETI
VIDÉKFEJLESZTÉSI
TERV KERETÉBE TARTOZÓ TÁMOGATÁSOK
Kedvez"tlen adottságú területek támogatása
• Kérelmek benyújtása (2007-t.l évente
kell kérelmet benyújtani, nincs külön
támogatási és kifizetési kérelem): Határid%: 2008. május 15. közvetlen területalapú támogatással együtt (azonos
nyomtatványon)

Agrár-környezetgazdálkodás támogatása
• Támogatási kérelmek benyújtása: A
támogatás 5 éves jellege miatt 2008ban nem várható!
• Kifizetési kérelmek benyújtása: Határid%: 2008. május 15. közvetlen területalapú támogatással egy id.ben (azonos
nyomtatványon)
Natura 2000 gyepterületeken történ"
gazdálkodás támogatása
Támogatási kérelmek benyújtása: Határid%: 2008. május 15. közvetlen területalapú
támogatással együtt (azonos nyomtatványon)
Mez"gazdasági területek erd"sítésének
támogatása
• Támogatási kérelmek benyújtása: 2008.
május 1. és június 30. Kifizetési kérelmek benyújtása: Az egységes területalapú kérelmekkel együtt fog beérkezni!
Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás
• Kifizetési kérelmek benyújtása: Határid%k: 2008. január 1-31., 2008. április
1-30., 2008. július 1-31., 2008. október
1-31.
• Támogatási kérelmek benyújtása: Határid.: 2008. október 1-november 2.
Ével", lágy szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtandó támogatás
• Támogatási kérelmek benyújtása: Határid.: 2008. október 1-november 2.
• Kifizetési kérelmek benyújtása: Határid%k: 2008. január 1-31., 2008. április
1-30., 2008. július 1-31., 2008. október1-31.
ÁLLATALAPÚ TÁMOGATÁSOK
A 2008. támogatási évre az FVM rendelet
megjelenése márciusban várható.

Tisztelt Kelebiai lakosok!
A Rend.rség és a Határ.rség integrációja településünket is érinti. A következ.kben idézem Dávid Károly megyei f.kapitány úr levelét, melyben a
változásokról tájékoztat.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy a megyében a
Rend.rség és a Határ.rség integrációja
2008. január 1-jével végrehajtásra
került. Az integráció jelenlegi költségvetése nem teszi lehet.vé, hogy a
Bács-Kiskun Megyei Rend.r-f.kapitányság a Kelebiai Határrendészeti
kirendeltségt.l elkülönülten, külön
objektumban üzemeltesse a Kelebiai
Körzeti Megbízotti irodát (Kelebia,
Bajcsy-Zs. u. 60. szám), ezért annak
áthelyezésér.l határoztam.
A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség épülete alkalmas a kultúrált elhelyezésre, munkavégzésre, így a
Kelebiai KMB iroda 2008. február
10-t%l a Kelebia Ady Endre u. 21.
szám alatti címen nyer elhelyezést.
Természetesen a kirendeltség épületén
feltüntetésre kerül a körzeti megbízott
elérhet.sége és a fogadóórák id.pontjai.
Kecskemét, 2008. január 16.
Tisztelettel:
Dávid Károly r. dandártábornok
rend.rségi f.tanácsos
megyei f.kapitány

Tisztelt lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Kelebiai KMB iroda 2008. február 10-t%l a Kelebiai
Határrendészeti Kirendeltség Ady Endre u. 21. szám alatti épületébe költözik.
A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK FOGADÓÓRÁI:
Minden hónap els. és harmadik hétf.jén
1300-1500 között
06 20/539-55-34
06 20/539-65-11
Tompa Rend.r.rs jár.rszolgálata folyamatosan elérhet.
06 20/539-85-11
Egyéb rendkívüli esetben vezetékes és mobil számról hívható a Rend.rségi 107 segélyhívó szám.
anonim bejelentésekhez a TELEFONTANÚ SZÁMA: 06 80/555-111
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Tisztelt kelebiai Polgárok!

Bizonyára sokan tudják, hogy betegségb.l ered. lemondás folytán új elnököt kellett választani a kelebiai Nyugdíjas Egyesület élére. Január elején
felkeresett a jelöl.bizottság elnöke és
megkért, hogy vállaljam el az elnöki
posztot. Igent mondtam, mert úgy
éreztem, bíznak bennem és tudok segíteni a tagságnak. Vállaltam a megmérettetést, a többes jelölést. A január
26-án megtartott közgy=lésen a jelenlév.k 73%-ának akaratából lettem az
egyesület elnöke. Bár nagyon sokan
ismernek, hiszen 37 éve itt élek
Kelebián mégis úgy érzem az illend.ség, azt kívánja, hogy röviden bemutatkozzam.
1949. január 23-án születtem Mélykúton. 1968-ban érettségiztem a kiskunhalasi Szilády Áron gimnáziumban.
1969-7o-ben töltöttem le a sorkatonai
szolgálatot Baján. l971-ben felvettek a
Vám-és
Pénzügy.rség
hívatásos
állományába a kelebiai vámhivatalhoz
és ugyanebben az évben vettem
feleségül Vida Erzsébetet, aki jelenleg
a Farkas László Általános Iskola igazgatója. Két lányunk született: Helga 35
éves olasz nyelvtanári végzettsége van
és a Vám-és Pénzügy.rség Dél-alföldi
Regionális Parancsnokságán dolgozik
mint f.el.adó, Noémi 22 éves újságíró, médiaszakos közm=vel.dés szervez. végzettséggel rendelkezik. \ is
hívatásos pénzügy.r, a szegedi f.vámhivatal állományába tartozik. Egy 11
éves kis unokánk van, Zolika.
1971-t.l, 1988-ig a kelebiai vámhivatalnál teljesítettem szolgálatot, el.ször,
mint beosztott majd 8 éven át mint
részlegvezet.. 1988 és 1995 között a
tompai vámhivatal parancsnoka voltam. Ekkor vonultam 25 év letöltött

szolgálati id. elteltével szolgálati
nyugdíjba.
1996-tól a nyugdíj mellett, mint egyéni
vállalkozó tevékenykedem. Amíg erre
mód volt saját ügyfeleim részére végeztem vámkezeléseket, A szegedi
székhely= Trivium spedíciós cégnél
1997-óta dolgozom vámtanácsadóként.
Közben 3,5 évet dolgoztam az ING
biztosító bajai igazgatóságán, mint
életbiztosításokkal foglalkozó képvisel.. 1999-2004 között munkanélküliek részére szervezett nappali tagozatos OKJ-s képesítést adó, vámkezel. és
vámügyintéz. tanfolyamokon is tanítottam Bácsalmáson.
1991-ben pár barátommal létrehoztuk a
Kelebia Vadásztársaságot, mely azóta
is egyesületként m=ködik. 2005-ig
elnökként irányítottam a társaság tevékenységét.
1988-tól kezd.d.en kisebb megszakítással igazgatósági illetve felügyel.
bizottsági tagsági funkciókat töltök be
az ÁFÉSZ illetve a jogutód
TOMPASZÖV Zrt. vezet. testületeiben.
Pénzügy.r nyugdíjas klubot szerveztem és vezetek Kelebia, Tompa és
Kiskunhalas nyugdíjas vámosainak
bevonásával. Mint a Vám-és Pénzügy.rség Dél-alföldi Régiójának felel.se
tagja vagyok Vám-és Pénzügy.rség
Nyugdíjasai Országos Szövetsége
elnökségének.
Amennyiben arra igény van er.m és
tudásom mértékéig szívesen, és önzetlenül veszek részt a falu és az emberek
sorsának jobbá tételében. Bizonyíték
erre, hogy elég alaposan kivettem a
részemet a Vízközm= Társulat létrehozásában, újabban pedig felkérés alapján megpróbálok hasznos tevékenységet végezni a helyi sportvezetés egy
tagjaként is.
Hát ennyit dióhéjban eddigi pályafutásomról!
Köszönöm a bizalmat, az elért eredményekr.l majd folyamatosan tájékoztatom az érdekl.d.ket.
Végül
megköszönöm
el.dömnek
Bozsákovics Antalnak „Gyuszinak”,
hogy oroszlánrészt vállalt az egyesület
létrehozásában és eddig eredményesen
végezte az irányítást. Jó egészséget és
hosszú boldog életet kívánok neki.
Jöjjön gyakran közénk!
Horváth Zoltán
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GYALOGTÚRA
Az el.z. havi számban már adott jelet magáról a KIE, mégpedig egy három ifjúsági
egyesületet érint. szabadid.s tevékenységr.l,
melyre meghívást kapott a mi kis csapatunk.
Pontosabban egy amat.r kispályás „mini
focikupáról”, melynek els.sorban a régi
ismer.sökkel való újra találkozás, tapasztalatszerzés és egy szórakoztató kikapcsolódás
(mely nem utolsó sorban még egészséges is)
volt a lényege!
Most egy más, de bizton állíthatom, hogy
ugyancsak nagyon jó kikapcsolódási lehet.séget magában rejt. tevékenységet szeretne a
KIE ajánlani a kedves olvasóknak, érdekl.d.knek. Reméljük, hogy minél több embernek
-lehet akár 10, vagy akár 90 éves- fel tudjuk
kelteni az érdekl.dését!
Sz=cs József, a Kelebiai Ifjúsági Egyesület,
mondhatjuk oszlopos tagja vagyok, és szeretnék a Kedves Olvasónak látatlanul, egy számomra, és persze még több száz ember számára bizonyosan olyan fontos embert bemutatni, aki talán nagyban hozzájárulhat többek
között nekünk, kelebiai embereknek szabadid.nk egészséges és szórakoztató eltöltéséhez.
\ nem más, mint középiskolai osztályf.nököm, Balogh Lajos. Pár szóban elmondva, az
\ szervezésében élhettem át egy jó pár felejthetetlen gyalogtúrát Magyarországon, és néha
a környez. országok valamelyikében. Tehát
ebben tudna hozzájárulni a kelebiai természetkedvel. ember szabadidejének cseppet
sem felesleges eltöltéséhez. Már egy ideje
tervezgettük az egyesületen belül, mi fiatalok
különböz. túrák szervezését, melynek keretén
belül létrejött az els. „bicajtúra”, mely többkevesebb érdekl.dést vont maga után, de
mindenképp folytatni szeretnénk. Így vetettük
fel gyalogtúrák lehet.ségét is, mikor eszembe
jutott: Miért ne vezethetne minket olyan
ember, akinek már nagy tapasztalata van
ilyen téren?
Ennek következtében kerestem fel nemrégiben a Tanár Urat, és nagy örömmel közölte,
hogy bármikor szívesen lát új, érdekl.d.
arcokat, hogy megmutassa a természetjárás
örömeit minél több embernek! A túrák engem
személy szerint már „gólyaként” magukkal
ragadtak, és az azóta eltelt több, mint hét év
alatt egyáltalán nem untam meg a szebbnélszebb tájakban való gyönyörködést, és szerintem akárki ezt vallaná, mondjuk a tizedik
vagy tizenötödik túrája után is. Talán egy
ilyen viszonylag nem túl hosszú bemutató
után, remélem sok embernek meghoztam a
kedvét a természetben történ. barangoláshoz.
A márciustól induló havi rendszeresség=
túrákra pedig reméljük minél többen velünk
tartanak majd, akár a Mecsekben akár a
Dunántúli-középhegységben, vagy Tokaj
mellett egy éjszakai túra keretében, esetleg
egy téli hónap közepén a Velencei-tó jegén!
A szervezend. túrákról az adott hónap elején
értesítjük a kedves érdekl.d.ket plakátok
kihelyezésével, esetleg az újságban történ.
közzététellel!
Sz=cs József
KIE
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Kedves Nyugdíjasok!
Mint bizonyára észrevették az el%z% lapszámban nem jelent meg a Nyugdíjas Egyesület
híradása. Ezért a hibáért elnézésüket kérjük. Lapunk interneten megjelen% változatában
olvasható a nyomtatásba nem került cikk is.
Tisztelettel: Szerkeszt%ség

A januári tájékoztatóm sajnálatos
elmaradása után ismét itt vagyok,
hogy röviden számba vegyem az
elmúlt hónapban történteket és
vázoljam az el.ttünk álló közel 2
hónap terveit, feladatait.
JANUÁR
10-én a szokásos 10.06-os autóbusszal a mórahalmi termálfürd%be utaztunk. A rendkívül csúszós utak miatt alig jött össze a
kedvezményes belép.höz szükséges minimális 10 f.s csapat. De
szerencsére összejött és, aki ott
volt, ezúttal sem bánta meg.
15-én 16.00 órai kezdettel Dr. Rigler
László el.adását hallgattuk meg a
magas vérnyomásról. Az id.pont módosítás miatt /17.00 helyett 16.00 órakor
kezdtünk/ szükséges rászervezés eredményes volt, mert közel 50 f.vel szorongtunk a Nyugdíjas Ház két helyiségében. Az el.adás ez alkalommal is nagyon érdekes és tanulságos volt számunkra, bizonyítja ezt az a sok-sok kérdés
is, amire a Doktor Úr nagyon pontos és
kimerít. válaszokat igyekezett adni.

26-án a 17.00 órakor kezd.d.
Klubdélután keretében 18.00 órától Rendkívüli Közgy$lést tartottunk. A Közgy=lés f. feladata a
betegség miatt lemondott elnökünk
/Bozsákovics Antal/ utódjának
megválasztása volt. A megjelent
több, mint 40 f. két jelölt /Horváth
Zoltán és Miklósovics Károly/
közül választhatott. A titkos szavazás során Horváth Zoltán dönt.
fölénnyel nyerte el az Egyesület
elnöki tisztét, melyhez ezúton is
gratulálok és eredményes munkát
kívánok neki.
A Közgy=lés befejez. aktusként
Bozsákovics Antalt az Egyesület
tiszteletbeli elnökének és örökös
tagjának választotta meg. Az eddig
végzett munkáját megköszöntük és
emlékül egy szép tájképpel ajándékoztuk meg Gyula bácsit.
A Klubdélután ezt követ.en a szokásos
mederben
folytatódott
/asszonyaink virslit és otthonról
hozott süteményeket, üdít.ket tálaltak fel, beszélgetés, tánc stb./.
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FEBRUÁR
Betervezett programjaink: 9-én
17.00 órai kezdettel Farsangi bál
él. zenével, farsangi fánkkal. 14-én
10.06-os busszal utazás Mórahalomra a termálfürd%be. 23-án
17.00 órakor Klubdélután közben
egészségügyi árubemutatóval.
MÁRCIUS
15-én a ’48-as forradalom megünneplése Ómoravicán. Az ünnepségre a községi mikrobusszal
utazunk. Gyülekezés a Nyugdíjas
Háznál lesz, ahonnan 08.00 órakor
indulunk. Az Ómoravicára utazni
szándékozók ez irányú igényüket
miel.bb jelezzék a titkárnak az
útiköltség /1000.-Ft személyenként/
egyidej=
befizetésével.
20-án
10.06-os autóbusszal Mórahalomra
utazunk a termálfürd%be. 29-én
17.00 órai kezdettel Klubdélután a
Nyugdíjas Házban. Íme a választék, éljetek vele!
Ez alkalommal is meger.sítem, hogy az
Egyesületünk az új évben is készen áll új
jelentkez.k felvételére!
Még egy fontos információ: Ezúton kérjük a kelebiai lakosságot,
hogy személyi jövedelem adója 1
%-kának felajánlásával segítse a
Nyugdíjas Egyesületet! Számlaszámunk: 53100049-10001734 ,
adószámunk:1836 7650 – 1 – 03.
El"re is köszönjük!
Befejezésül -mint ezt már a meg nem
jelent januári cikkemben is megtettemmegköszönöm a tagság 2007. évi
aktivitását és mindnyájunknak jó
egészséget és örömökben gazdag,
boldog új esztend.t kívánok a magam és
vezet.társaim nevében!
Kelebia, 2008.02.01.
Sutka István
egy. titkár
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Ezüst nyár - Pályázat
nyugdíjasok részére
Pályázók köre: azon belföldi illet.ség=
öregségi nyugellátásban részesül., 62. életévét betöltött személy, akinek havi teljes
összeg= ellátása nem haladja meg a 75 000
Ft-ot, és más munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelme nincs.
Rendelkezésre álló támogatási keret: 700
millió Ft. A pályázat keretében egy adatlapon egy f. pályázhat.
A kérelem benyújtásának kötelez% melléklete:
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2008.
évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó
igazolásának másolata (nem megfelel. sem a havi
kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat).
A pályázattal elnyerhet% támogatás
formája és mértéke: Az Alapítvány által
kibocsátott 40 000 Ft érték=, névre szóló
Üdülési Csekk, amelyb.l Havi teljes ellátás
összege 60 000 Ft összegig Üdülési Csekk
értéke egy f. részére (Ft): 40 000 Ft Önrész
(Ft): 15 000 Ft Havi teljes ellátás összege
60 001-75 000 Ft-ig Üdülési Csekk értéke
egy f. részére (Ft): 40 000 Ft Önrész (Ft):
20 000 Ft
Általános pályázati feltételek: A pályázatok
kizárólag az el.írt "PÁLYÁZATI ADATLAP
2008" formanyomtatványon vagy annak
másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati
kiírások szövege, valamint a pályázat
benyújtásához
szükséges
adatlap
a
http://www.udulesicsekk.hu honlapról letölthet.,
vagy ezen kiadványunkban megtalálható. A
pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni.
Cím: 1590 Budapest, Pf. 55 A pályázat
benyújtási határideje: 2008. február 1. - 2008.
április 15.- A pályázók az elbírálás határidejét
követ.en a 06/1-248-2150 telefonszámon adóazonosító jelük be-billenty=zésével automata útján értesülhetnek arról, részesültek-e
támogatásban vagy sem.

Tavaszi sportélet 2008.
Dulics József vezetésével megkezd.dött a
2007/2008-as szezon tavaszi felvonására való
felkészülés. Február 2-án este egy rögtönzött
játékosértekezlettel indult a hivatalosan március 9-én rajtoló bajnoki küzdelmek el.készítése. A sportvezetés a téli hónapokban Horváth Zoltánnal b.vült. A játékosoknak a fent
említett els. összejövetelen mutatkozott be.
Az eddigi fejlemények a gárda remélhet.
er.södését sejtetik. Visszatért Bajáról Kollár
Ádám, Öttömösr.l Berta Csaba. Az .szi
átigazolások rendben megtörténtek. Ferenc
Miklós esetében, még a BKMLSZ-nél nem
történt meg a hivatalos procedúra. Erre február 20-ig sort kerítünk, eddig tart a
játékosbörze. Rajtuk kívül leigazoljuk még az
ifjúsági csapathoz Molnár Alexet, aki Kiskunhalason lakik. Távozási szándékot senki nem
jelzett, így remélhet.leg meger.södve léphetünk pályára a bajnokság folytatásában.
A játékosértekezleten megfogalmaztuk, hogy
az egyesület az utóbbi tíz év legrosszabb
pénzügyi helyzetével vág neki a 2008-as
esztend.nek. A pályázati lehet.ségek és a
megnyerhet. támogatási összegek, ha nincsenek is sztornózva, de a korábbi évekhez hasonlítva a töredékére csökkentek. Az ezredforduló után egymillió forint körüli összegekre tudtunk pályázni, jelenleg ennek egytizedét realizáljuk. Ez olyan drasztikus visszalépés, amit egy sportegyesület csak lehet.ségeinek feladásával tud kényszer=en orvosolni.
A helyi sport fejl.désének kulcsa, a fiatalok
nevelésében, az utánpótlás biztosításában
rejlik. Éppen ezért kett.s fronton szándékozunk ezen a területen változtatni a jelenlegi
kedvez.tlen helyzetünkön. Két év kihagyás
után, ami Kószó László távozásával kezd.dött, a 2008/2009-es idényben a serdül.
korosztályt nevezni szeretnénk a szervezett
bajnokságba. A kiválasztás megtörtént, a
szül.kkel történ. egyeztetést a kora tavaszi
id.szakban tervezzük. A fiatalok szereplésének finanszírozását mindenképpen egy önálló,

FIGYELEM, FIGYELEM!!!
Februártól ASZTALITENISZ foglalkozás
indul a M=vel.dési Házban minden héten
hétf.n és pénteken 18.00-20.00 óráig.
A játékhoz három asztalt biztosítunk.
Korlátozott számban üt.t is tudunk adni, cserébe
alkalmanként 200,- Ft „labdagyógyítási”
hozzájárulást kérünk.

Minden érdekl%d%t sok szeretettel várunk!
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- a Makó FC modellhez hasonlító szisztémában – vagy egy diáksportkör alakításával, új
társadalmi szervezetként próbáljuk megoldani.
A jelenlegi ifi csapat második éve kínlódik a
tabellák legvégén. Az idei évben egy görögországi nemzetközi labdarúgótornán való részvétellel próbálkozunk motiválni ezt a nehezen
kezelhet. korosztályt. A ritkán adódó lehet.ség a megfelelési kényszer talán jótékony
hatású lehet. Radnai Béla és Vankó László
foglalkozik velük. \k már január 5-t.l edzésben vannak. Sajnos különböz. okok miatt a
csapat nem minden tagja, tud részt venni a
június 23 és július 2. közötti görög sporttúrán,
de a többség igen. A megfelel. létszámot
néhány kölcsönjátékossal tudjuk biztosítani. A
görög túráról a kés.bbi lapszámokban még b.
tájékoztatást adunk.
A közelmúltban megtartott sportvezet.ségi
ülésen szó esett a pálya füvének állapotáról. A
megye egyik legszebb és legjobb talajú gyepsz.nyegét 2006 .szén cserebogár-pajor támadta meg. A védekezés már több mint százezer forintba került, de kétséges a gy.zelem
ünneplése. Májusra kiderül, mit értek a drága
szerek. A téli hónapokban felkerestünk egy
talajkárosítók ellen szakosodott céget, amely
un. vertikális drénezés eljárást alkalmazna,
azonban ennek ára 500.000 Ft körül lenne.
(Ez a pálya pontos méretét.l és a talajba
juttatott vegyszer mélységigényét.l függ.)
Pénzhiány miatt egyenl.re várakozó állásponton vagyunk. Egy tavaszi hengerezés most
id.szer= lenne, a tavaly fellazult, most reményeink szerint újra megköt. f=tövek egyengetése okán. Amennyiben az állati kártev.k a
tavalyihoz hasonló munkát végeznénk, úgy az
önkormányzat segítsége nélkülözhetetlenné
válik.
Következ. lapszámban olvasható lesz a sorsolás, kérjük szurkolóinkat, látogassák mérk.zéseinket 2008-ban is. Hajrá Kelebia!
Sportvezetés

El.nevelt csirkerendelés a
2008-as évben is!
Rendelje meg el.nevelt
csibéit, vörös kett.s hasznosítású,
vagy fehér húshibrid fajtákat!
Érdekl.dni és rendelni
a következ.
telefonszámokon lehet:
77/454-400 vagy 77/454-366
illetve mobilon:30/9-035-448
vagy 30/9-783-805!
Személyesen: Szabó- Gné.
Vámos Ildikónál!
Rendelési határid.:
2008. március 5-ig!
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Közérdek$ telefonszámok

RENDELÉS ÉS ÜGYELET
2008. MÁRCIUS
Hétvégi ügyelet: szomat de. 8 órától hétf% de. 8 óráig
Készenléti szolgálat (hétköznapokon): du. 17 órától másnap de. 8 óráig
Telefon 06-70/940-7080
Ügyelet napja
Az orvos neve
Az ügyelet helyszíne
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Daróczi György dr
Daróczi György dr
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Daróczi György dr
Daróczi György dr
Sárvári Erzsébet dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs 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. 10.1
Tompa Attila u. 95.
Kelebia Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Rákóczi u. 8.
Kelebia Deák u. 92.
Kelebia Deák u. 92.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Rákóczi u. 8.
Kelebia, Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Széchenyi u. 10.

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 Pszichiátria 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
Vasútállomás, információ:
77/454-649
Falugazdász:
77/451-289
Tompai rend.r.rs:
77/451-255
Szent 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
Tompa és Vidéke
Takarékszövetkezet:
77/454-205

______________________________
2008. január havi anyakönyvi hírek
Születések
1. Farkas Csaba Benjamin született:
Kiskunhalas, 2008.01.09.
anya: Böndök Gyöngyi
apa:Farkas Csaba
2. Kruska Lídia született: Kiskunhalas,
2008.01.29.
anya Fábián Henrietta
apa: Kruska Ern.
Akiket gyászolunk
Kollár János élt 69 évet
Fülöp Pál élt 66 évet
Antal István élt 58évet
______________________________________
Dózsa György u. 28. szám alatti ház ELADÓ!
Érdekl.dni: Kollár Katalin 06-30/692-55-45
Változás a szemétszállítás rendjében

Tájékoztató tavaszi lomtalanításról
A CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT. ÉRTEÍTI
KELEBIA LAKOSSÁGÁT,
hogy

2008. március 1-én
LOMTALANÍTÁST VÉGEZ A KÖZSÉG TERÜLETÉN.
A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az elszállításra szánt lomot, az adott
napon legkés.bb reggel 600 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, úgy, hogy az a közlekedést ne
akadályozza. A lomtalanítás több autóval történik és nem az eddigi járatterv szerint.
Kérjük az id%pont pontos betartását, mivel egy területet csak egy alkalommal tudjuk gy$jteni!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál (pl.:
nagyobb méret= berendezési tárgy, bútor, ágybetét háztartási berendezés és készülék, rongy, edény,
eszköz, ablaküveg stb.) A kés.n kihelyezett hulladékok, valamint az építési törmelékek,
komposztálható hulladékok, állati trágyák, veszélyesnek min.sül. hulladékok ( pl. akkumlátorok,
vegyszerek) elszállítása nem áll módunkban.
LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ A 06 62/425-231-ES
TELEFONDZÁMON KÉRHET\
CSONGRÁD MEGYEI TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT.

12

ÉRTESÍTJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE
MEGVÁLTOZIK!
Rendszeres gy=jtés:
január 31. (csütörtök)
február 14. (csütörtök)
február 20. (szerda)
Ezt követ%en minden második héten (páros
héten) szerdán.

______________________________
Impresszum:
Felel%s kiadó:
Kelebiai
Polgármesteri Hivatal
F%szerkeszt%:
Maczkó József
Lapzárta minden hónap
ötödikén 8 órakor!
Nyomdai munka:
Garmond 2000 Kft.
6721 Szeged, Vadász u. 2/b.
Tel: 62/46o-156

