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Kedves Szül k!
Tájékoztatjuk Önöket a következ kr l:
Tankönyvcsomagok várható ára a 2008/2009-es tanévre
tankönyv-csomag
1.oszt.
2.a
2.b
3.oszt.
4.a
4.b

7 335 Ft
7 410 Ft
6 890 Ft
8 759 Ft
8 202 Ft
8 355 Ft

tankönyvek
5.oszt. 5 700 Ft
6.oszt. 5 090 Ft
7.oszt. 7 850 Ft
8.oszt. 8 504 Ft

angol könyvek

német könyvek

–
–
–
–
3 245 Ft
3 245 Ft

–
–
–
–
4 074 Ft
4 074 Ft

munkafüzetek
3 465 Ft
3 655 Ft
6 050 Ft
4 760 Ft

angol könyvek német könyvek
3 245 Ft
4 074 Ft
–
3 245 Ft
4 074 Ft
–
4 074 Ft

A tankönyvek árusítása a szokott módon, augusztus végén a kiírásnak megfelel en
történik majd.
Aki a tankönyvekr l számlát kér, a vev pontos megnevezésével a
tankönyvárusításkor legyen szíves ezt jelezni!
Vörös Józsefné tankönyvfelel s

Kedves Szül k, Gyerekek!
A 2008/09-as tanévvel kapcsolatban
tájékoztatásul közöljük a következ ket:
Javítóvizsga id pontja: 2008. augusztus 25. 10 óra.
Napközi, menza iránti igény bejelentése, 2008. augusztus 27-ig a napközi
otthonos konyhán a formanyomtatvány
kitöltésével történik. Szeptember 1-t l,
ebédet csak azoknak a tanulóknak
tudunk biztosítani, akik el zetesen
bejelentkeztek.
Információk, tudnivalók a tanév
rendjével kapcsolatban
A tanév rendje
Tanévnyitó ünnepély: 2008. 09. 01. 8
óra 15 perc
Els tanítási nap: 2008. 09. 01.
:szi szünet: 2008. október 27-t l–
október 31.-ig tart.
A szünet el tti utolsó tanítási nap
október 22. (szerda)
Szünet után els tan. nap: 2008.
november3. (hétf ).
A téli szünet 2008. december 22-t l–
2008. december 31.-ig tart
Téli szünet el tti utolsó tanítási nap:
008. december 20. (szombat)

Szünet utáni els tan. nap: 2009. január
5. (hétf ).
Szorgalmi id els fele 2009. január
16-ig tart
Szül k kiértesítése az els
félév
eredményér l: 2008. 01. 23-ig
A tavaszi szünet: április 9-t l–április
14.-ig tart.
A szünet el tti utolsó tanítási nap
április 8. (szerda),
Szünet utáni els tan. nap. Április 15.
(szerda).
Utolsó tanítási nap: 2009. 06. 15. (hétf )
Tényleges tanítási napok száma: 181
nap
Országos mérés: 2009. május 27-én. a
4., 6., 8,osztályokban
Munkaszüneti napok:
Okt.23.
Dec.25. 26.
Jan. 1.
Márc.15.
Húsvét hétf je
Május 1.
Pünkösd hétf je
Aug.20.
Dr. Császárné Szaszkó Éva
igazgató

Búcsúzik a Farkas László
Általános Iskola igazgatója
2008. augusztus 1-jét l nyugdíjas vagyok!
Köszönetet mondok családomnak, akik
eddig megértéssel fogadták el azt, hogy
nekem a családom után az els és legfontosabb a kelebiai iskola vezetése volt, nekem
ez volt az utam, ezt az utat kellett járnom,
ezen az úton kellett végig mennem.
Megköszönöm munkatársaimnak, a Farkas
László Általános Iskola valamennyi dolgozójának, kollégáimnak, kedves tanítványaimnak és szüleiknek, hogy velem együtt
küzdöttek közös céljaink megvalósításáért.
Ez egy jó csapat volt. Öröm volt velük
dolgozni. Köszönetet mondok a községben
lév intézmények vezet inek és dolgozóinak, vállalkozások vezet inek, akik támogatásukkal segítették céljaim megvalósulását. Köszönöm a civil szervezetek vezet inek, klubok-, egyesületi-, és alapítványi
elnökök, mJvészeti iskolák vezet inek, a
programokon közremJköd knek, a szervezésben – rendezésben együttmJköd knek,
minden aktivistának és lelkes segít nek,
munkáját, akik tevékenységükkel járultak
hozzá a közös ügy el bbre viteléhez. Szeretném megköszönni a község lakosságának, hogy bíztak bennem. Ez a felém irányuló szeretetet és bizalmat mindig éreztem.
Ezen túl alacsonyabb fordulatszám is elég
lesz!
Továbbra is vállalom a község kulturális
életében való részvételt, a civil szervezetek
munkájában való közremJködést. Szeretném segíteni önkéntesként a Farkas László
Általános Iskola tevékenységét, amennyiben igényt tart erre az új iskolavezetés és
kollégáim.
Tervezem kiadványok megjelentetését,
erdei iskolai és egyéb közoktatási szakért i
feladatok, pályázatírási és projektmenedzseri feladatok ellátását. Természetesen
örömmel teszek eleget minden olyan felkérésnek, ami eddigi életemmel, munkásságommal, stílusommal, életvitelemmel
összeegyeztethet .
Többet szeretnék szüleim, férjem, gyermekeim, unokám és az októberben érkez két
kis unokám körében hasznos, kellemes
örömteli id t tölteni.
Hálát adok Istennek, hogy áldását érezhettem munkám során, az új iskolavezetésnek
sok sikert kívánok!
Horváth Zoltánné
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HÁLA
„Te hálátlan kutya!” – szokták mondani arra az emberre, aki hálátlan.
Csak azt nem tudom, miért. Hiszen a
kutyától hálásabb él lénnyel még
nem igen találkoztam. Az el z kutyám, a Barni, nagyon ki tudta mutatni a háláját. Tán még az rz angyalomtól is jobban rzött s állandóan a sarkamban volt. Gondolom,
azért is, mert érezte végig, hogy a
halál torkából menekítettem ki. Egy
erdei tisztáson, egy zsákba bekötözve találtam, úgy, hogy már nem
tudott lábra állni az éhségt l s ölben
kellett elvinnem a kocsimig.
Viszont annál több hálátlan emberrel
találkozni. Így a „te hálátlan kutya”
helyett a „te hálátlan ember” kifejezés nem de megfelel bb lenne?
Te milyen vagy? Hálás? Vagy hálátlan? Miért legyek hálás? Kinek legyek hálás? Fontos-e? Vagy idejét
múlt udvariasság?
Nem kisebb ember, mint Jézus nagyon fontosnak tartotta. Számunkra
a mérvadó. Mikor 10 leprást meggyógyított, 9 nem köszönte meg neki
és ezt felrótta. Az egyetlen hálálkodót dicsérte. Az arány 9:1. Gyászos. Nemde ugyanez az arány az
emberek tömegében is? Elgondolkodtató.
Októberben, testvértelepülésünkben, Montecassianoban voltunk kirándulni. Egyik nap
Assisiben és Loretoban gyönyörJ templomokat láttunk. Este fáradtan, de a sok szépt l csordultig teli lélekkel értünk haza a szállásunkra. Ahogy a sof r leállította a buszt,
valaki megszólalt a hirtelen beállt csendben:
„Istenem, köszönöm ezt a szép napot!”
Visszhangra talált ez bennünk, együtt rezdült
mindannyiunk szíve erre a hálára. És ez a hála
igen nagy boldogságot okozott. Tehát a hála
boldoggá tesz? De még mennyire. (Persze,
azon csak mosolyogni lehet és kételkedni,
amit a csinos Anna mondott róla: „szebb a
b röm, amikor hálás vagyok.”) De Éva
szavai már hihet k „amikor hálát érzek,
melegség tölt el. Tekintetem sugárzóvá válik.
Szárnyalónak s könnyJnek érzem magam.”
Legtöbben könnyelmJséggel kezeljük a hálát.
Az élet majd megtanít hálásnak lenni. Egyik
ismer söm mondta, hogy azután vált hálássá,
amikor férje az elmúlt évben halálos beteg lett,
de újból megkapta ajándékba az életet.

A hálának a legtisztább, legcsodálatosabb, eddig még soha nem tapasztalt
megnyilatkozását láttam egy kelebiai
asszonytól. Ha rágondolok, még most
is elérzékenyülök. :sszel baleset érte
szárvágás közben. Amputálni kellett
fél lábát. Mikor meglátogattam, megrendülve hallottam t le: „hálát adok
Istennek, hogy nem a közelemben
lev férjemmel vagy a fiammal történt ez a nagy baleset, hanem velem:” Hát nem csodálatos szeretet
lakik az
szívében? Hát nem
ugyanaz a jézusi lelkület van benne,
mint a Názáretiben, aki a szeretet
maximumát így fogalmazta meg:"
nagyobb szeretete senkinek sincs
annál, mint aki életét adja barátaiért.”(Jn,15:13)
Sok mindenért lehetünk hálásak.
Valamilyen
tulajdonságunkért,
egészségért, boldogító találkozásért,
egy szinte mosolyért, egy elbJvöl
zenéért, szép tájért, események szerencsés alakulásáért...Ne legyünk
olyanok, akik mindig azt nézik,
amijük nincs meg mire nem képesek,
és akik azt tartják, hogy k mindig a
rövidebbet húzzák. Vegyük észre,
mink van, és mire vagyunk képesek.
Ha mindezeket hálásan meglátjuk,
utána lassan életünket is intenzívebben éljük, és szabadabbnak fogjuk
érezni magunkat az élet nehézségeit l, a szépet is jobban fölfedezzük
a világban.
A hálával az a problémánk, hogy az
élet egy csomó ajándékát nem veszszük észre. Vakon elmegyünk mellettük. Ezért az élet hány és hány
ajándéka marad kicsomagolatlanul.
Persze, gondok, bajok, betegségek
közepette nehéz hálásnak lennünk:
méltányolni a sok-sok szeretetet és az
élet ajándékait. De az már nagy
hiba, mikor valakiben szinte semmi
hála sincs. Korunkban ez bizony
megvan nem egy emberben. Találkozunk olyan emberekkel, akik szerint élni rossz, az élet egy „boszszantó kelepce”(Boudler). Ezek
mindig elégedetlenek, rossz kedvüket ráragasztják másokra is. Mindenkiben csak a rosszat látják. Szerintük az élet értelmetlen. Pedig az
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élet még így a bajokkal együtt is
gyönyörJ és nem értelmetlen! Persze, annak az élete, aki Isten nélkül
él, azé valóban értelmetlen és sötét,
de aki Istennel éli, azé nem. Thorton
Wilder „A mi kis városunk” c. mJvében van egy 18 éves lánynak – aki
halálos ágyán fekszik – egy szikrázóan szép megállapítása. Most ezt
szembeállítom az említett hálát soha
nem érz és elégedetlen emberekkel.
Ezt mondja: „ó föld, olyan szép
vagy, de szépségedet senki sem
tudja felfogni! Vajon sejtik-e az
emberek az élet szépségét, amíg
élnek? Nem! Talán csak a költ k és a
szentek...”
A hálát alighanem tanítani kell. És
jól. Mondjuk gyerekeinknek: „Köszönd meg szépen!” így megtanítjuk
arra, hogy udvarias, jó gyerek legyen, de nem a hálára. Viszont a
hálára tanítjuk ket. ha pl. így indokoljuk meg a megköszönést. „Nézd
csak, a nagymama örülni fog, ha
megmondod neki, hogy örültél az
ajándékának." Mi feln ttek úgy tanuljuk meg a hálát, ha tudatosan a
pozitívra és a jóra irányítjuk figyelmünket és nem az élet negatív oldalára. Bevonhatjuk hétköznapjainkba a
hálát. Begyakorolhatjuk, ha naponta
sokszor tudatosítjuk mi mindenért,
lehetünk hálásak másoknak. Gondolhatok arra reggelizés közben, hogy a
reggelimhez valaki megsütötte a
ropogós kiflimet, valaki megfejte azt
a tehenet, aminek a tejét épp iszom
(azért már kevésbé lennék hálás, ha
„mJtej' volt netán a csészémben),
valaki feldolgozta azt a szalámit,
amit olyan jóízJen eszek stb.
Végezetül szeretnék hálát adni Istennek, hogy mellettem állt s néha
súgott, míg írtam ezeket, a sorokat.
Ugyanígy hálát adok nektek Kedves
Olvasók, hogy végig olvastatok.
Hálát adok Istennek, mert remélem,
tudtam egy-két olyan gondolatot írni,
ami Nektek örömet okozott vagy
élesztgette-er sítette Bennetek a hála
érzését.
dr. Pribitek László
plébános
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Az ingatlanok házszámozásának rendjér l
Általános rendelkezések

A házszámtáblák kihelyezése

1.§.
(1) A rendelet célja, hogy Kelebia község
közigazgatási területén meghatározza
az ingatlanok házszámozásának egységes rendjét, ezáltal biztosítsa a megfelel tájékozódást, illet leg az ingatlant
használó személyek elérhet sége érdekében érvényre juttassa a helyi sajátosságokat.
(2) A rendelet hatálya Kelebia község
közigazgatási területére terjed ki.

4.§
(1) Az ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat nyilvántartásával egyeztetett házszámot kötelesek az ingatlanukon elhelyezett házszámtáblán
kifüggeszteni.
(2) A házszámtábla beszerzésér l, kihelyezésér l, szükséges cseréjér l, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
(3) A házszámtáblát, az ingatlan
közterületr l jól látható f épülete
vagy egyéb épülete homlokzatán,
vagy a bejárati kapuján, kerítésén
kell elhelyezni.
(4) A házszámtábla szövegfelületének
mérete legalább 150x150 mm.

Tisztelt Lakosság!
2008. augusztus 1-én hatályba lépett önkormányzatunknak az a rendelete, amely
Kelebia községben a házszámozás rendjét
szabályozza. Erre els sorban azért van
szükség, mert nagyon hiányos az ingatlanok házszámmal való jelölése. Több szervezet jelezte, hogy nehézkes a településen
eligazodni (csomagküld
szolgálatok,
közületi szolgáltatók), de a legfontosabb az,
hogy az orvosi ügyelet és a ment , a kihelyezett házszám alapján a lehet legrövidebb id alatt elérjen a megadott lakcímre.
Ingatlanjainkat házszámokkal az 1980-as
népszámlálás el tt látta el az akkori községi
tanács. Ezeket a házszámokat azóta használjuk. A kés bb kialakított önálló ingatlanok esetében az ingatlan házszámát a meglév arab számhoz alátöréssel (……/1) kell
kifejezni. Ha újra házszámoznánk településünk lakóházait, akkor az ingatlanok többségének a házszáma megváltozna, ami a
benne lakó állampolgár összes okmányának
cseréjével járna. Ezért választotta az önkormányzat az új lakóházak arab szám
alátöréssel való jelölését.
A polgármesteri hivatal az utca névtáblákat,
és a szükséges eligazító táblákat néhány
éve kirakta a falu területén. Most a lakosságot kérjük arra, hogy a hiányzó házszámtáblák kihelyezésér l gondoskodjanak,
hiszen az mindannyiunk közös érdeke a
fenti indokok alapján. Amint a mellékelt
rendeletben is olvasható, szabálysértést
követ el, és 30.000,-Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható az, aki a házszámtábla
kihelyezésével kapcsolatos kötelezettségét
megszegi. A házszámtáblák kihelyezését
folyamatosan ellen rizni fogjuk, indokolt
esetben a bírságolás eszközével is élünk.
A lakosság megért közremJködését, és az
önkormányzati rendelet önkéntes betartását
el re is megköszönjük.
Polgármesteri Hivatal
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
13/2008. (VII.04.)
rendelete
Az ingatlanok házszámozásának
rendjér l
Kelebia Község Képvisel -testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében rögzített felhatalmazás-, az országos
településrendezési és építési követelményekr l szóló 253/1997.(XII.20.) Korm.
rendelet 40.§ (6) bekezdésben, valamint a
szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX.
tv. 1.§ (1) bekezdésében és 16.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az ingatlanok házszámozásának rendjér l az
alábbi rendeletet alkotja:

Az ingatlanok házszámozása

(1)
(2)

(3)
(4)

2.§
A házszám az épületnek és beépítetlen
teleknek a vele érintkez közterületre
megállapított sorszáma.
A közterületekhez csatlakozó, önálló helyrajzi
szám alatt nyilvántartott, beépítetlen ingatlanokat,
valamint az el bbi feltételeknek megfelel
beépített ingatlanokat házszámmal kell ellátni.
Egy ingatlan, egyetlen házszámot kaphat.
A házszámot ahhoz a közterülethez
kapcsolódóan
kell
megállapítani,
amellyel az ingatlan határos.
Ha az ingatlan több közterülettel
érintkezik a házszámozást az ingatlan
közlekedési csatlakozása határozza
meg. Közlekedési csatlakozás szempontjából meghatározó az a közterület,
amelyr l az ingatlan f épülete használóinak többsége gyalogosan beközlekedik.

3.§
(1) A házszámot arab számmal kell
kifejezni a következ k szerint:
a) az utcák házszámai eggyel kezd dnek, a községet észak-déli
irányban átszel utcák esetében
északról indul és dél felé haladva
növekszik, a baloldalon páratlan,
a jobboldalon páros számozással.
A községet kelet-nyugati irányban átszel utcák esetében a Bajcsy-Zs. utca, a Kosztolányi D.
utca, a Határ r utca házszámozása nyugatról indul, és keleti
irányban növekszik, a baloldalon
páratlan, a jobboldalon páros
számozással. A Pacsirta utca házszámozása keletr l indul, nyugati
irányba növekszik, a baloldalon
páratlan, a jobboldalon páros
számozással.
b) Külterületen a házszám a dFl utak melletti folyamatos sorszám.
c) Újonnan kialakított önálló ingatlanok esetében az ingatlan házszámát az arab számhoz alátöréssel ( /1), arab számot alkalmazva kell kifejezni.
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Szabálysértési rendelkezések
5.§
"A házszámtáblákkal kapcsolatos helyi
szabályok megszegése" szabálysértést
követ el és 30.000,-Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható az, aki:
a) a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével kapcsolatos kötelezettségét megszegi.
b) Házszámtáblát gondtalanul megrongál, beszennyez, eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti.
c) Házszámtáblát jogtalanul kihelyez
vagy eltávolít.
Záró rendelkezések
6.§
(1) Ezen rendelet 2008. augusztus 1.
napján lép hatályba.
Maczkó József s.k.

polgármester

Oltyánné Kozla Erika s.k.

jegyz

Tájékoztató a képvisel -testület
döntéseir l
Településünk képvisel -testülete 2008.
július 3-ai ülésén többek között határozott:
I) A Kelebia Községi Népi Sportkör
részére, 2008. évben vissza nem térítend támogatásként, az eddig nyújtott
támogatáson felül az szi bajnokság
beindításához fedezetet biztosított
1.000.000,-Ft összegben.
II) A véd n i szolgálathoz támogatta új
számítógép beszerzését.
III) A Csongrád Megyei Településtisztasági
Kft.-ben 10.000,-Ft összegben üzletrészt vásárolt.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Településünk képvisel -testülete 2008. július 14ei ülésén többek között határozott:
Éven belüli likvid folyószámlahitelt igényelt a számlavezet Raiffeisen Bank Zrtt l 10.000.000,-Ft összegben.
Településünk képvisel -testülete 2008. július 16-ai
ülésén többek között határozott:
I) 2008. július 16. napjától a képvisel testület megbízatásának id tartamára
Ábrahám Jánost választotta meg alpolgármesternek. Tiszteletdíját 110.000,Ft/hó összegben határozza meg.
II) Ábrahám János, alpolgármesterré történ
kinevezése következtében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöki feladatait továbbiakban
nem láthatja el. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének Juhász György képvisel t,
tagjának dr. Rigler Lászlót megválasztotta
meg.
III) Háziorvosi szolgáltatás biztosításáról:
(1) dr. Szabó Péter bejelentését a II. sz.
háziorvosi praxis megvásárlására vonatkozóan tudomásul vette, és kijelentette, hogy amennyiben dr. Szabó Péter
a személyi és tárgyi feltételeknek megfelel, akkor 2009. január 1. napjától
pályáztatás nélkül vele köt szerz dést.
(2) Szerz dést köt a dr. Rigler és Társa Bt.vel a II. sz. háziorvosi szolgálat háziorvosi feladatainak ellátására 2008. augusztus 1-t l 2008. augusztus 31-ig
terjed id szakra, továbbá a helyettesítési feladatok ellátására 2008. szeptember 1-t l 2008. december 3l-ig.
(3) Szerz dést köt Miklósiné dr. Tóth Éva
háziorvossal 2008. augusztus 1-t l
2008. augusztus 31-ig a helyettesítési
feladatok ellátására.
(4) Szerz dést köt dr. Szabó Péterrel a
háziorvosi feladatok ellátására 2008.
szeptember 1-t l 2008. december 31-ig.
Településünk képvisel -testülete 2008. július 24ei ülésén többek között határozott:
A gyógyszertár értékesítésével kapcsolatban elfogadta adásvételi el szerz dés megkötését a Kelebia, belterület, 104/2 hrsz-ú,
1323m2, kivett orvosi rendel megjelölésJ,
természetben: 6423 Kelebia, Bajcsy-Zs. u.
39-2. sz. alatt található ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának vonatkozásában, melynek
aláírására felhatalmazta a polgármestert.
Településünk képvisel -testülete 2008. július 31-ei
ülésén többek között határozott:
A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok el irányzatára, a gyermekétkeztetést ellátó Napköziotthonos Konyha felújítására pályázatot
nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A helyi önkormányzatok felhalmozási feladataira biztosított
keretb l igényelt támogatás: 3.489.991,-Ft
volt. A pályázat azonban 3.000.000,-Ft-ot
nyert. Ezért úgy határozott, hogy a felújítására benyújtott pályázatát, a mJszaki tartalom csökkentése mellett valósítja meg.

A Kelebiai VíziközmF-társulat
hírei…
Tájékoztatjuk azon társulati tagokat,
akik LTP-s szerz déssel rendelkeznek,
hogy augusztus hónap második felében
fogjuk részükre kiküldeni a következ
-hat havi- befizetési csekket. Felhívjuk azon ingatlan tulajdonosok figyelmét, akik az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kapott felszólításnak eddig nem tettek eleget, hogy
2008. augusztus 29-ig rendezzék a
határozatban leírtak szerint tartozásukat. Amennyiben nem tesznek eleget
ennek a kötelezettségüknek, a hatályos;
1995. évi LVII. Törvény el írásai
szerint adataikat, szeptember hónapban
átadjuk az önkormányzat jegyz jének!
Kérjük azon társulati tagjainkat, akiknek részletfizetési elmaradása van,
szíveskedjenek azt minél hamarabb
rendezni. Ez azért fontos, mert csak
így tudja a VíziközmJ-társulat az el takarékossághoz szükséges negyedéves
átutalásokat zökken mentesen a Fundamenta felé teljesíteni.
Varga Sándor
Vkt. elnöke

KözérdekF telefonszámok
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
Kelebiai Határrendészeti
Kirendeltség ügyeleti
telefonszáma (KMB): 77/554-010
Szent Erzsébet Otthonház: 77/454-224
Sántha Márta Könyvtár
és MJvel dési Ház:
77/454-210
Postahivatal:
77/454-229
Római Katolikus Plébánia: 77/454-231
Polgár rség:
77/454-106
06 30/213-19-02
Tompa és Vidéke
Takarékszövetkezet:
77/454-205
Gyógyszertár:
77/454-223

Polgármesteri Hivatal
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Az elmúlt évben az alábbi címmel indított figyelemfelhívó, bJnmegel zési tájékoztató írással
igyekezett a Kelebiai Polgár r Egyesület a
veszélyekre figyelmeztetni a Kelebiai Hírmondó
olvasóit. Sajnálatos módon az elmúlt hetekbenhónapokban bekövetkezett történések miatt
ismét aktuálissá váltak az alábbi sorokban leírt
tanácsok!
Nem mindenki az, aminek látszik….
Nem minden betör nek kell betörnie, f ként, ha
önként ajtót nyitnak, s t behívják ket! Mindig
legyen gyanakvó az idegenekkel szemben,
miel tt beengedi a házába, udvarába vagy lakásába. A kopogtató, házaló emberek többsége
csaló. Céljuk, hogy különböz ürügyeket kitalálva, az emberek hiszékenységét kihasználva,
bejussanak ingatlanába, és onnan – akár er szakkal is – értékeket tulajdonítsanak el.
Hogyan próbálkoznak?
• Az emberek jószívJségét és segít szándékát
kihasználva különböz csalárd indokokra hivatkozva kérnek segítséget. Jellegzetes módszerük,
hogy rosszullétet színlelve pohár vizet, vagy
gyógyszert kérnek, telefonon szeretnének segítséget kérni, kisgyerekkel vannak, akinek szüksége van valamire.
• A házalók általában ruhanemJt, háztartási
eszközöket, ékszert vagy tJzifát ajánlanak olcsón
megvételre, azonban e helyett meglopják Önt,
vagy több értéket visznek el a lakásból, mint
amennyit megtakarítana az ember a vásárlás
alkalmával.
• Iparosként, szerel ként is felléphetnek.
Ellen rizni akarnak gázórát, villanyórát, vízórát,
telefont, kábel TV-t, majd amikor bent vannak a
lakásban, elterelik a tulajdonos figyelmét és
eltüntetik a kéznél lév értékeket. Az igazi
szakemberek id pont-egyeztetés után mennek ki
a helyszínre.
• Megnyer küls vel hivatalnokoknak adják ki
magukat. Általában önkormányzat, alapítvány,
vallási gyülekezet vagy egyéb hivatalos szerv
képvisel jeként kérnek bebocsátást.
• Különböz társaságok díjbeszed jének adják
ki magukat. Hamis számlát vagy csekket átadva
pénzt kérnek Önökt l, majd eltJnnek.
Mit tegyen Ön?
• Miel tt idegent engedne be a lakásába, udvarába, alaposan vegye szemügyre. Bejárati ajtaját
szerelje fel széles látókörJ optikai kitekint vel.
• Bejárati ajtajára szereltessen fel biztonsági
láncot, és minden alkalommal használja miel tt
ajtót, nyit bárkinek.
• Ha nem ismeri a látogatót, kérje el fényképes
igazolványát, és alaposan nézze meg. Tudnia
kell, hogy a különböz szolgáltatók fényképes
igazolványa csak személyi igazolvánnyal együtt
érvényes. Ha bármilyen kételye van az igazolvány valódisága fel l, nyugodtan kérje a személyi azonosítójának felmutatását is. (Aki valóban
hivatalos ügyben jár el, az nem sért dik meg.)
• Két vagy több segítséget kér személynek soha
ne nyisson ajtót. Hárítsa el a segítségnyújtást egy
mondattal. „Elnézést, most nem alkalmas, csengessen be máshoz”, „Maradjanak kint, hívom a
ment-ket”… stb.
HA VALAKI KÖVETELPZP, FENYEGETP HANGNEMBEN BESZÉL ÖNNEL,
AKKOR SE EGYEZZEN BELE OLYAN
DOLOGBA, AMIT NEM AKAR, VAGY
SEJTI, HOGY KÁRA SZÁRMAZIK BELPLE.
Varga S.

V. évfolyam 20. szám

2008. augusztus

Már az Interneten is!

www.kelebia.hu

Borverseny

Magyar–Szerb Agrárkereskedelmi Központ átadása

Borlovagok Kiskunhalasról, Bajsáról

Népdalkórusok találkozója
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KézmJves foglalkozás

Karthágó Koncert

Szent Korona másolata

F z verseny

Lángos sütés

Fogathajtás
Az összeállítást és a fotókat készítette: Horváth Zoltánné

6

V. évfolyam 20. szám

2008. augusztus

Már az Interneten is!

www.kelebia.hu

Az V. Kárpát Fesztivál keretében került bemutatásra a helyi
Nyugdíjas Egyesület tánckarának debütáló fellépése. Remek
együttmJködés és összhang jellemezte a táncosokat és bizony
sokan meglep dtek, hogy a lábak milyen jól pörögnek. Hatalmas füttyszó és taps kísérte a
daloló nyugdíjasokat, akik nagy
sikert arattak. Akkorát, hogy
vissza is akarták tapsolni :ket.
Bizony a 3 hónapos felkészülés
meghozta gyümölcsét. A ruhákat
saját maguk készítették. A szoknyákat Miklósovicsné Piroska
varrta. A táncot Zsemberiné
Marika néni nyugdíjas tanító
tanította be.
Korbel Kitti

Augusztus elseje az Anyatejes Világnap
Ötödik éve kerül megrendezésre
településünkön a szoptató édesanyák köszöntése a Véd n i
Szolgálat szervezésében augusztus elsején. A könyvtár szépen
berendezett klubtermében, ünnepélyes keretek közt ünnepeltünk,
köszönetet mondva a hat hónapig,
vagy azon túl is szoptató édesanyáknak. :k azok, akik tudják,
hogy mennyire fontos a csecsem
számára a természetes táplálás,
hiszen az anyatej olyan véd anya-

gokat tartalmaz, amit tápszerrel
nem lehet pótolni. A szoptatott
érzelmi csecsem k fejl dése sokkal kiegyensúlyozottabb, ritkábban betegszenek meg, nem beszélve a fogzás és a beszédfejl dés harmonikus alakulásáról.
Örömmel töltött el, hogy a legtöbb édesanya szívesen fogadta a
meghívásomat, s aki csak tehette,
elhozta a nagyobb gyermekét is.
Kellemes beszélgetéssel, a gyerekek önfeledt játékával telt a dél-
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el tt. Köszönet a szponzoroknak:
Galgóczi Attilának, a Kelebia
KFT-nek és akik, a szervezésben,
meghívók készítésében segítettek.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani
azoknak a családoknak, édesanyáknak, akik az Év Véd n je
Pályázatra rám adták a szavazataikat, aminek eredményhirdetését
a napokban jelentették meg a
MAVE újságban.
Doba Ferencné véd n
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Kirándulás a Máris tanyára
A Szent Erzsébet Otthonház lakói
és klubosai az idei évben is meghívást kaptak a Máris tanyára.
Vendéglátóink sok érdekes látnivalóval, temérdek ajándékkal és
nagyon finom ebéddel vártak bennünket. A csodálatos, nyugodt fest i környezetben id seink sokat
sétáltak, felszabadultan beszélgettek, énekeltek, játszottak.
E cikk segítségével szeretnénk
megköszönni a meghívást és a tartalmas, sok élményt és emléket
nyújtó szép napot.
További szavak helyett a következ
néhány kép tanúskodjon arról, hogy
az eltöltött id valóban kellemes és
nagyon vidám volt.
Kelebia, 2008. 08. 05.
Révészné Tamás Ildikó
intézményvezet
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Maradok a megszokott módszernél és
havi tájékoztatómat ez alkalommal is
rövid visszatekintéssel, kezdem és az
el ttünk álló közeljöv feladataival,
folytatom.
JÚNIUS
A júliusi Hírmondó korábbra tervezett
megjelentetése miatt most számolok be
a június 28-i erdei Klubnapunkról,
ami a Pet fi utcai régi sportpályán
zajlott le. Ezen a rendezvényen -a mi
55 ebédre befizet nk mellett- részt vett
az Ásotthalmi Nyugdíjas Egyesület 10
f s csoportja is. A rendezvény 10.00
órakor kezd dött és kb. 15.30-kor ért
véget. A menü zpörkölt volt hasábburgonyával. A rendkívül jó hangulatú
rendezvény /sok-sok baráti beszélgetés,
közös éneklés, finom ebéd, gyerekfoci,
gyerekzsivaj/ köszönhet a szervez knek, segít knek és a profi szakácsnak
/Kovács Sanyinak/.
JÚLIUS
10-én Mórahalmon fürd zött 14 f s
csapatunk. Ez alkalommal is nagyon
kellemesen töltöttük el a rendelkezésre
álló id t.
18-án az V. Kelebiai Kárpát Fesztivál

keretében zajlott le a hagyományos
Dalostalálkozó, melyen vendégül
láttuk az Ómoravicai Nyugdíjas Egyesület 8 f s csoportját is. A
Dalostalálkozó és az azt megel z és
követ programok /Agrárkereskedelmi
Központ épületének ünnepélyes átadása és az esti Nyugdíjas Bál/ nagyon
szépek és sikeresek voltak. Itt is köszönetet kell mondanunk a rendezvények szervez inek és segít iknek az
áldozatos munkáért /a sok sütemény
elkészít inek, a szakácsoknak, felszolgálóknak, takarítóknak stb./.
A 26-ra meghirdetett Kübekházi
Operettfesztivál sajnos elmaradt /a
város nem nyert a lebonyolításhoz
pályázati pénzt/.
AUGUSZTUS
9-én a Szegedi Szabadtéri Színház néptánc
mJsorát fogjuk megnézni. Indulás a
Nyugdíjas Háztól 19.00 órakor.
14-én Fürd zés Mórahalmon. Indulás
a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal. /A 16-i ópusztaszeri kirándulás érdekl dés hiányában elmarad a
3000.- Ft-s belép díj miatt csak 7 f
jelentkezett/.
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-30-án 17.00 órától Klubdélután lesz
szalonnasütéssel és 18.00 órától kultúrmJsorral. A kultúrmJsor keretében
fellép a Nyugdíjas Színjátszókör és
többen verseket mondanak. E rendezvényünkre vendégül látjuk a Tompai
Nyugdíjas Egyesület 10 f s csoportját
is.
SZEPTEMBER
4-én fürd zés Mórahalmon. Indulás a
MÁV állomástól a 10.06-os autóbuszszal.
13-án Ómoravicára utazunk az ottani
testvér szervezetünk -el rehozott-meghívására. Jelentkezési és útiköltség
(1000.-Ft/f ) befizetési határid 08.31.
Jelentkezni, ill. az 1000.- Ft-t befizetni
az Egy. titkáránál Sutka Istvánnál lehet.
27-én 17.00 órától a szokásos havi
Klubdélután, a részletekr l kés bb
döntünk.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk
tagtársainkat!
Kelebia, 2008-08-03.
Sutka István
Egy. titkár
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Görög focitúra
Szerencsésen hazaérkezett a
kelebiai ifi csapat a görögországi sporttúráról. A június 23tól–július 2.-ig tartó mérk zés
sorozat során a Dél-vidéki Hajdújárás fiataljaival alkotott vegyes gárda a Makó FC, Hajós és
Tompa korosztályosaival vette
fel a harcot négy Makedón tartományi ellenfelükkel. A torna
sok tanulságot hozott szakmai és
szervezési szempontokból is. A
Kelebia KNSK részér l felhalmozódott két évtizedes nemzetközi utazási tapasztalatok és az
Androméda Travel Utazási Iro-

da helyismerete, infrastrukturális lehet ségei mellett is el jöttek kés bbiekre vonatkozó észszerJsítend részletek. A jelek
szerint ugyanis folytatás következik a jöv évben. Érdekes,
id nként érzelmekt l túlfJtött
meccsek követték egymást. A
két görög és két magyar/ Tompáról Kollár István és Hajósról
Varga István/ játékvezet rendkívül nehéz feladatot oldottak
meg, ugyanis a csapatok presztízst generáltak a barátinak induló focitornából és id nként
szikrázóan kemény küzdelem

A fiúk hazautazását követ héten a közös vállalkozás n i mérk zésekkel
folytatódott.
A
Kecskemét és a Városföld lányai
mellett görög részr l a PAOK
Szaloniki és az Iliopolis
Szaloniki léptek pályára. A második hét sziesztának tJnt a fiúk
produkcióihoz viszonyítva. A
görögök els osztályú csapatai
gy ztek, de a hölgyeknél a barátság dominált inkább, mint a
presztízs.
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nehezítette a sípmesterek dolgát.
El térbe került a kétfajta gondolkodásmód közötti hangsúlyos
különbség játékban és szervezésben egyaránt, de a fiatalok
magatartásában is. Mindent egybevetve eredményes túrán vagyunk túl, sok szép és néhány
felejthet emlékkel gazdagodva
várhatjuk a 2008/2009-es bajnoki szezont.
Eredmények kelebiai szempontból: Kelebia–Pierikos Katerini
/II.o./ 1 : 2, Kelebia–Herakles
Thesszaloniki /I. o./ 1 :3,
Kelebia–Makedonas
Verias
/megyei I. o./ 1 :1, Kelebia–
Keravnos Makrygialos /megyei II. o./ 1:2. A Makrygialos
Androméda Kupa végeredménye: 1. Pierikos 12, Herakles
9, Keravnos 7, Makó UFC 5,
Make-donas 5, Tompa 3, Hajós
3, Kelebia 1 pont. A torna
gólkirálya Firinidisz Kosztasz a
Keravnos csatára 6 góllal, legjobb kapusa Lazaridisz Lefterisz
/Pierikos/ lett. Az ünnepélyes
díjkiosztóval és a közös gálaesttel ért véget a torna.
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Kelebia UFC
A serdül korosztályt indítjuk a 2008/2009es bajnoki szezonban a hivatalosan kiírt
bajnokságban. Tavaly szt l készítettük el
az új szisztéma szerinti mJködést, melynek
lényege, hogy az utánpótlás a KKNSK
többi csapataitól függetlenül, önálló finanszírozási és elszámolási rendben gazdálkodva, de az egyesülettel együttmJködve és
annak szakmai szempontból hátországát
jelentve, amolyan mini önkormányzatként
ténykedne. A szül khöz a tavasz folyamán

egy adatlapot küldtünk ki, melyen aláírásukkal engedélyezték a gyerekek szerepvállalását az önálló szakosztályban. Vezetését is az adatlapon történt önkéntes vállalás
alapján sikerült összeállítani. Eszerint
Radnai Béla edz ként viszi a fiatalok
szakmai munkáját, a szakosztály vezetésében pedig rajta kívül Szabó G. Attila és
Mészáros Miklós vesznek részt vezet ként.
A serdül csapathoz tartozó szül k az
egyesület tagjai, lesznek, a következ idény

Július havi születések

2008/2009 szi futball mFsor
Három hét alatt négyszer Kelebián
2008. 08. 17. vasárnap Kelebia–Katymár
2008. 08. 20. szerda!! Kelebia–Nagybaracska
2008. 08. 24. vasárnap Szeremle–Kelebia
2008. 08. 31. vasárnap Kelebia–Gara
2008. 09. 07. vasárnap
Kelebia–Fels szentiván
2008. 09. 14. vasárnap Érsekcsanád–Kelebia
2008. 09. 21. vasárnap Kelebia–Szakmár
2008. 09. 28. vasárnap Hajós–Kelebia
2008. 10. 05. vasárnap
Kelebia–Bajaszentistván
2008. 10. 12. vasárnap Bácsbokod–Kelebia
2008. 10. 19. vasárnap Kelebia–Sükösd
2008. 10. 23. csütörtök Bácsborsod–Kelebia
2008. 10. 26. vasárnap Mélykút–Kelebia
2008. 11. 02. vasárnap Kelebia–Csávoly
2008. 11. 08. szombat! Fajsz–Kelebia
2008. 11. 16. KELEBIA SZABADNAPOS –
2008. 11. 23. vasárnap Császártöltés–Kelebia

17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
14.30
14.30
13.30
13.30
13.30
13.00

A szezont 17 megyei II. osztályú csapat kezdi meg.
Várjuk kedves szurkolóinkat hazai és vidéki meccseinkre.
Ifjúságiak minden esetben 2 órával el bb kezdenek!

HÁZ ELADÓ!
Háromszintes, összkomfortos
családi ház eladó!
ÉRDEKLPDNI:
KELEBIA,
DEÁK FERENC U. 102.
HÁZ ELADÓ!
KELEBIA,
DEÁK FERENC UTCA 162. SZ.
ALATTI, 4 SZOBÁS,
GÁZF\TÉSES, VEGYES
TÜZELÉS\ CSALÁDI HÁZ,
100 NÉGYSZÖGÖL TERÜLET\,
EBB:L 400 SZÖGÖL AKÁCOS
TERÜLET\ ELADÓ!
ÉRDEKL:DNI:
KLAUZ JÓZSEFNÉ
06-77/454-070

HÁZ ELADÓ!
KELEBIA,
PET:FI SÁNDOR U. 4. SZ.
ALATTI, 2 SZOBÁS,
FÜRD:SZOBÁS,
MELLÉKÉPÜLETEKKEL,
HAGYOMÁNYOS F\TÉS\, 800
SZÖGÖL KERTTEL, EBB:L 300
NÉGYSZÖGÖL SPÁRGA,
SÜRG:SEN ELADÓ!
ÉRDEKL:DNI:
KLAUZ JÓZSEFNÉ
06-77/454-070
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valamennyi sportköri rendezvényére belép t kapnak. Egyesületünk az öltöz k, a
pálya, a mezek biztosítása, takarítás, mosás,
a közüzemi díjak teljes körJ átvállalása és a
BKMLSZ-el történ kapcsolattartás segítésében teljes körJ felel sséget vállal, a többi
költséget a tagdíjak, és egyéb bevételek
biztosításával az új szakosztály önellátó
módon eszközli.
A modell a Makó UFC-nél kitJn en bevált,
talán Kelebián is lehet jöv je.

1. Szalma Márk Dániel
szül: Szeged, 2008. 07. 04.
anya: Bánfi Tímea
apa: Szalma Csaba
2. Szépvölgyi Zsófia szül:
Szeged, 2008. 07. 07.
anya: Dobó Orsolya
apa: Szépvölgyi Péter
3. Huczek Tímea
szül Kiskunhalas, 2008. 07. 03.
anya: Havai Anita
apa: Huczek János
4. Kovács Boglárka
szül: Kiskunhalas, 2008. 07. 09.
anya: Kovács Zsuzsanna
apa: Balázs Mátyás
____________________

2008. július havi anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:
Husla Szabolcs és László Ágnes
Elhalálozott:
Gillányi Ferenc 67 éves
Temesvári Imre 91 éves
Mónus Imre László 58 éves

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.
Telefon: 62-460-156

V. évfolyam 20. szám

2008. augusztuss

Már az Interneten is!

www.kelebia.hu

Rendelési ügyelet 2008. szeptember
Hétvégi ügyelet, szombaton de. 8 órától hétf de. 8 óráig
Készenléti szolgálat (hétköznapokon):
du. 17 órától másnap de. 8 óráig
Telefon: 06-70/940-7080

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
30

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
szombat
vasárnap
hétf
kedd

orvos neve

ügyelet helyszíne

Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr.
Máriási Károly dr
Szarvas Gyula dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr.
Máriási Károly dr
Szarvas Gyula dr
Losonczi Judit dr
Losonczi Judit dr
Losonczi Judit dr
Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr.
Máriási Károly dr
Szarvas Gyula dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Máriási Károly dr
Szarvas Gyula dr
Somogyiné dr. Gazdag A.
Somogyiné dr. Gazdag A.
Somogyiné dr. Gazdag A.
Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr.

Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Árpád u. 59.
Tompa, Árpád u. 59.
Tompa, Árpád u. 59.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.

Kiegészítések:
Augusztus 14-én, Dr. Rigler László helyett Somogyiné Dr Gazdag Andrea ügyel!!!
Október els hetében ügyelnek: okt. 1. szerda: Dr. Máriási Károly, okt. 2. csüt.: Dr. Szarvas Gyula,
okt. 3–4–5 péntek, szo., vas.: Dr. Kiss Csaba
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