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A JÓISTEN ÉS EGON,
A CIGÁNYGYEREK

Rémen, a plébániám udvarán volt két diófa a szobám előtt. Óriási diók teremtek rajtuk. Egyik ősszel
áthoztam a plébániára a kis hittanosaimat. Közülük
Egon, a kis cigányfiúcska fölkapott a földről egy különösen nagy diót. Fekete szemei csillogtak az ámulattól. Ujjongva mondta: Plébános Úr! Látszik, hogy itt az
Isten lakik, azért vannak itt ilyen óriási nagy diók!
Én csak mosolyogtam ezen a bájos, naiv kijelentésén. Egyébként nem jutott róla eszembe semmi. Azóta
eltelt több mint 10 év. Az emlékezetemben szinte teljesen alámerült. Viszont a napokban hirtelen eszembe
jutott. Azon gondolkoztam, hogy mit mondjak az unokahúgom esküvőjén, arról hogy miért érdemes ma is
templomban esküdni, Istent is bevonni a házasságba.
Akkor, mikor manapság egyre kevesebb nem csak a
templomi, hanem a polgári esküvő is. A fiatalok csak
úgy összeállnak, mint a túrós tészta.
Határtalanul boldoggá tett, hogy a Jóisten bevillantotta agyamba azt a fölismerést, hogy a butuska, még
tapasztalatlan kis cigánygyerek mondatában a világ
legnagyobb bölcsessége rejtőzködik, mint a dióbél a
kemény héjában. Mert nemde, ahol az Isten ott van,
ott nem hiába van? Mert ahol az Isten van, ott a legjobb van. Ott valami „mennyei” van. Ott csak a legjobb történhet. Ott valami jó, valami nagyobb, valami

plusz, szebb, boldogítóbb és szívderítőbb van. Viszont
ahol nincs ott az Isten, ott a nap se ragyog úgy, az ég
se olyan kék, a rózsa se illatozik annyira és a kacagás
is hamarabb elhal.
Majd 40 éves papi szolgálatom alatt nagyon sok
családnál jártam. Kristálytisztán láttam és éreztem,
hogy azokban a családokban, ahol ott volt az Isten,
szebben éltek, valahogy boldogabbak voltak. Annak
dacára, hogy ugyanúgy náluk is volt sok nehézség és
baj. Evvel az állításommal nem sértem meg a nem
vallásos családokat. Nem azt mondtam, hogy ahol
vallásosak, ott szebben és boldogabban élnek. Hiszen
olyanoknál is jártam, akik nem jártak templomba, de
mégis ott volt az Isten, és ami Vele jár. Hát hogyan?
Úgy, hogy már kezdetben láttam, nagyon szeretik
egymást. No de ahol igaz szeretet van, az elég. Hisz a
szeretet maga az Isten. Nem ezt olvassuk-e a bibliában szó szerint: „az Isten szeretet”?(I.Ján.4-8.) E családokban a Szeretet - vagy mondjuk úgy az Isten van középpontba állítva. Hozzá igazítják az életüket.
A megbocsátás, a nagy békesség, az öröm és a jóság,
mint légkör uralkodik náluk.
Sajnos, láttam olyan családokat is bőven, ahol
ugyan katonásan betartották a vallási előírásokat,
mégis fojtogatott náluk az érzés, hogy nem igazán

szeretik egymást. Többnyire csak érdekből, szükségből. Nem is lehetett náluk érezni, hogy ott az Isten. Illetve egy másik Istent bálványozták. Ismerős, mert ez
a pénz. Ezt állították a középpontba. Ehhez igazították az életüket. Ennek érezhető is volt a kártékony
következménye, mint békétlenség, önzés, sok keserűség( mintha az élet „siralomvölgy” lenne s nem Isten nagyszerű -bár súlyos- ajándéka). És ha jól láttam,
legfőképp a reménytelenség keserítette életüket.
Ilyen otthonokban nevetségesen hatott a falra akasztott ismerős, egyszerű de nagyon bölcs HÁZI ÁLDÁS:
„Hol hit, ott szeretet/ Hol szeretet ott béke/ Hol béke ott áldás/ Hol áldás, ott Isten/ Hol Isten, ott szükség nincsen.”
Egon, az aranyos cigánygyerek ujjongott, mert rátalált egy különösen nagy dióra. De tudjuk, hogy evvel
együtt öntudatlanul egy óriási igazságra is: ahol ott az
Isten ott csak jó lehet! Kívánom nektek kedves olvasóim, hogy ezt minél többször tapasztaljátok, és néha
ujjonghassatok is.
És aki még távol érzi az Istent, az becsületesen keresse. Virradjon fel rá egyszer az a nap, amikor akár
„fényes nappal a háztetőkről” is kikiabálná: Isten nélkül tényleg nem érdemes élni!(Mt.10.27)
dr. Pribitek László plébános

Óvodások gondoskodása a madarakról
Az idei tél nemcsak hideget, de havat is hozott bőven, aminek a gyerekek nagyon örülnek. Szinte mindennap hoznak szánkót és a délelőtti foglalkozások után egy
- egy félórát a szabadban töltenek szánkózással, hógolyózással, hóemberépítéssel. A téli örömök mellett nem feledkeztünk meg az itt maradt madarakról sem. Vásároltunk napraforgót, kölest, kukoricadarát, hoztunk szalonnát
és a Fábián családtól kapott madáretetőt mindennap feltöltjük ennivalóval. A gyerekek az ablakpárkányra is szórtak eleséget ,így a csoportból is figyelhetik ahogyan jönnek
a cinkék, verebek és szemezgetik a magokat. Azt is megtapasztalták, hogy legjobban a szalonnát és a napraforgót
kedvelik, mert az fogy el először és csak ezután a többi.
Reméljük hogy átvészelik a kismadarak ezt a számukra
nehéz időszakot, mert csak az ember segítségével juthatnak ilyenkor eleséghez.
Óvónők

Kelebiai Hírmondó
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A Magyar Kultúra Napja
ehhez méltóan kell élnünk...
E gondolatok jegyében szeretném a kiállítást mindenki figyelmébe ajánlani.”
Az ünnepség délután folytatódott az Agrár Centrumban. Sarkadi Bence Figura Ex
Machina marionett előadását tekinthették
meg az érdeklődők. Az előadáson egy kisebb és egy nagyobb színpadon zajlottak
az események felváltva. Rövid történetek
jelenítették meg az embert maga eset-

A Magyar Kultúra Napját iskolánkban
január 26-án ünnepeltük.
A rendezvényt Szádeczkiné Marika nyitotta meg a tanítás kezdete előtt és ekkor
került sor az iskola folyosóján az alsó és felső tagozatos gyerekek rajzaiból rendezett
kiállítás méltatására is Balázs Hajnalka tanárnő részéről.
Részletek a megnyitó szövegéből:
Miért fest az ember? Karátson Gábor
írásából szeretnék idézni az író után szabadon.
„Ha egy kisgyereknek papírt, ceruzát
adunk a kezébe menten rajzolni kezd...
De vajon rajzol -e a természet?
Rajzol bizony! Rajzolnak a tél tündérei:
lakások, autóbuszok, kirakatok üvegére.
Mindannyian ismerjük műveiket, a jégvirágokat. Sokan persze alig veszik észre, hogy
télen a falu, a város képtárrá változik. A kirakatüvegeken kövér levelű gumós növények terpeszkednek, a párás, tiszta fürdőszobákat finom, lendületes óriáspáfrányok
függönyözik be, a buszok ablakain pedig a
legszertelenebb változatossággal találkozhatunk, vékony, egyenes törzsű fák álldogálnak ott gyengéden belehelt kis tisztások
körül, vagy búzatengert látunk, füvek, gazok sűrűjét.
Mindez inkább a gyerekeket szokta ér-

dekelni. Ha azonban jól figyelünk, mi is láthatjuk, hogy játék folyik itt, amely a művészetnek a természetben öntudatlanul ott
rejlő lehetősége is egyben.
Mint ahogyan a természetben,
ugyanúgy a gyerekek alkotásaiban is felfedezhetjük ezt a fajta játékosságot. Számtalan rajzot, festményt elevenítenek meg az
egyenes, a görbe, egymást metsző, kereső, egymás elől menekülő vonalak, vonalkötegek, rostok, csóvák, foltok, különböző
finomságú vagy durvaságú s átlátszóságú
felületek. A színek végtelen kavalkádja örvénylik és teszi láthatóvá a mindenségben
ható folyamatokat. Minden rajzlapon új világ születik. Egy megálmodott, nem létező
világ, aminek a papír ad teret, ezen keresztül lélegzik, él az ábrázolt jelenet.
Minden rajz, festmény megtekintésével
egy ismeretlen világba csöppenünk. Egy
másik lélek rejtekébe láthatunk be egy pillanatra és közben megérinthet bennünket
valami. Ez a valami megmagyarázhatatlan
csoda- csakis a lélek képes értelmezni a
saját nyelvén keresztül. De ha jól figyelünk,
akkor halljuk, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy többek vagyunk a sárnál és
anyagnál, amit fizikai megjelenésünk jelent, lélek és szellem is vagyunk, emberi és
isteni tulajdonságokkal is rendelkezünk, és

lenségével, játékosságával, hősiességével,
amint mindenáron a reá bízott piros csomagot, amely jelentheti mindazon dolgok
összességét, ami az ember számára fontos, végső soron az élet értelmét is, próbálja eljuttatni arra a helyre, amelyre szánták,
és az út végén elmerengve a történteken
megpihen.
Közben a légtornász csodálatos mutatványaiban, a csellóember szeretni valóan kedves alakjában, a műkorcsolyázólány siklásában, pörgésében, a pocakos
török fergeteges táncában és a bábos saját alakját megjelenítő, a saját sorsát szemérmesen bemutató játékában gyönyörködhettünk.
A gyerekek, kicsik és nagyok egyaránt
fergeteges ovációban jelezték tetszésüket.
Vastaps fejezte ki elismerésüket. Köszönjük az előadónak ezúton is ezt a csodálatos délutánt!
Balázs Hajnalka

Cseh Tamásra
emlékeztünk!

2010-ben a Magyar Kultúra Napját Cseh Tamásra emlékezve ünnepeltük a Művelődési Ház nagytermében. Cseh Tamás - zeneszerző,
énekes, előadóművész - életéről és
munkásságáról kaphattak ízelítőt az
érdeklődők. Segítségünkre volt ebben Gusztos Károly és 3 tanítványa,

akik Cseh Tamás feldolgozásokat és
Gusztos Károly katonakorában született dalokkal színesítették a műsort.
Jeleneteket játszottunk le az énekesről készült személyes, lírai hangvételű portréfilmből. A kellemesen eltöltött délutánról az alábbi képek
tanúskodnak.
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IPR civil szervezettel
Minden gyermek sajátos fejlesztési igényű.
Van olyan gyermek, akinek e fejlesztési igénye folyamatosan fennáll,
és van olyan gyermek, akinek e fejlesztési igénye célzott pedagógiai támogatással az átlagos fejlesztési igényekhez
igazítható.
Kelebián a 2007/08-as tanévben
éltünk azzal a lehetőséggel először,

lósulása érdekében többoldalú együttműködésre van szükség.
* Egyrészt a szülők - pedagógusok tanulók közös igényeinek kielégítése
* A különböző oktatási intézmények
szakmai együttműködésére, a biztos
átjárhatóság és a kimeneti pontokon
való megfelelés érdekében
* A fenntartó és az integrációt felvállaló intézmények között együttes szak-

hogy igényeltünk integrációs normatívát. Akkor még nem volt előttünk járt
út, magunknak kellett lépésről-lépésre megkeresni, megtalálni a módszereket, hogyan is teljesíthetjük az elénk
táruló új feladatot. Először csak úgy
gondoltuk ezt a lehetőséget, - hogy a
szűkös költségvetésünket kiegészíthetjük - nem hagyhatjuk ki. Szeptemberben azonban mikor megjelent az IPRes szakértő, újabb segítséget és még
több elvárást támasztott az intézményben tevékenykedő pedagógusok elé.
(Mára már az óvoda is bekapcsolódott
a programba. )
Elkészült Kelebia község esélyegyenlőségi koncepciója is, mely feltétele volt
annak, hogy az önkormányzat igényelhesse a normatívát. Az intézményeknek eszközfejlesztésre, pedagógus-továbbképzésre, gyermekprogramok,
megvalósítására lehet felhasználni a
támogatást. Kiegészítésre kerültek a
legfontosabb tanügyi dokumentumok.
Évente önértékelést kell végezni az elvégzett feladatokkal kapcsolatban.
Az integrációs törekvések megva-

mai és a finanszírozási lehetőségek optimalizálása érdekében szoros szakmai
párbeszéd szükséges
A program egyik előírása, feltétele, a
társadalmi környezettel való együttműködés. Nagy örömömre, mint a Karitász
Egyesület tagja lehetőséget kaptam, hogy
visszatérjek az iskolámba, és délutáni,
szabadidős tevékenység keretében foglakozzam a fejlesztésre járó gyermekekkel.
Természetesen játékos formában, korcsoportonként más-más fejlesztő játékok
tanulásával töltöttük a délutánokat.
Megismerkedtek és gyakorolták a
gyermekek az Elefánt és pálmafa, Meselabda, Meselánc, Yin és Yang, A nevemről..., Karmester játékot stb.
A karácsony előtti játszóházban közreműködtem a kézműves foglakozások
lebonyolításában. Hálás vagyok, hogy
részt vehettem annak a programnak
a folytatásában, melyet kezdeményezésemre indítottunk el a Farkas László
Általános Iskolában és találkozhattam,
együtt munkálkodhattam a volt és az
újonnan érkezett tanítványokkal.
Horváth Zoltánné

Gerincjavító, stresszoldó torna minden pénteken
17 órától a Teleházban.
Érdeklődni: 06-70/946-1886
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Egy tanító
tapasztalataiból...
„A szeretet egyetlen cseppje többet
ér, mint az értelem óceánja.”
A gyereket nem lehet jóvá szidni, csak
jóvá szeretni! De, nem majomszeretettel,
hanem értelmes, következetes, odafigyelő,
reális követelményeket állító szeretettel.
Magyarországon riasztóan megnőtt
az elmúlt években az otthonukból elkallódó gyerekek száma, ezzel párhuzamosan a gyerekbűnözési statisztikák
is rekordokat döntögetnek. Rendőrségi szakemberek állítják: a rossz útra tévedő csemeték az esetek többségében
hathatós baráti „segítséggel” fedezik
fel rosszabbik énjüket.
Bár nem egy köztudott tény, de évek
óta folyamatosan növekszik a gyermekek és a fiatalkorúak által elkövetett
bűncselekmények száma: egyre többen
szegik meg a törvény előírásait a 18 év
alatti magyar fiatalok, sőt a tizennégy
évnél is fiatalabb fiúk és lányok.

A lógások otthonról és az iskolából a
fiatalokat az értelmetlen lődörgések felé viszik. Suli helyett vagy után, mind
több fiatal kóborol a pálya környékén, a
parkban. Sajnos egyre többen rossz baráti társaságba keverednek.
Tudjuk mindannyian, egy gyerek soha nem akar bűnözni, elcsavarogni. Ő
jó akar lenni, azt akarja, hogy értékeljék, foglalkozzanak vele, elfogadják.
Egy agresszív gyermek, sőt felnőtt viselkedésének hátterében mindig a szeretethiány áll. Nagyon fontos tudni a
szülőknek is, hogy az erkölcsnemesítés ott kezdődik, hogy valaki őszintén
elbeszélget a gyerekekkel a gondjaikról, problémáikról.
Kedves Szülők! Beszélgessenek minél gyakrabban gyermekeikkel!
Ne feledjék: A gyereket nem lehet
jóvá szidni, csak jóvá szeretni!
Horváth Zoltánné

JÓTÉKONYSÁGI FELHÍVÁS

A Kisszállás Négyestelepi Kör a telephez közvetlenül és közvetve kötődő hazai és külföldön élő polgárokat megszólítva jótékonysági akciót indított Négyestelep kultúrtörténeti értékeinek, hagyományainak megmentésére, gondozására, nevezetesen:
1. A Kisszállási Önkormányzat által kegyeleti hellyé nyilvánított köztemető rendbehozására, folyamatos gondozására:
- elődeink nyugalmát őrző biztonságos kerítés készítése;
- a stáció és a temető nagykeresztjének felújítása, elkészítése;
- a sírhalmok és közeinek rendbehozása, csinosítása.
2. Az Ált.Iskola épületének megmentésére:
a/ Minimál programunk:
- emlékhely kialakítása, emléktábla elhelyezése;
- iskolatörténeti kiállítás /Várjuk a kiállítást gazdagító tárgyi emlékeket, fotókat stb./
- Becsült összeg: 1 millió Ft
b/ Maximális programunk:
A jogsértő módon értékesített iskolaépület visszavásárlása közösségi színtér, iskola-történeti múzeum létrehozása céljából.
Becsült összeg: 10 millió Ft
Elődeink jótékonysági közadakozással járultak hozzá az iskola létrehozásához
1931-ben, majd 45 évig közadakozással, közmunkával segítették az iskola kulturális és oktatási feladat ellátását, alapműveltségünk megszerzésének és emberré válásunk feltételeit.
Kövessük példájukat!
A jótékonysági akciót az iskola egykori tanulói, a Tanács -testvérek: Zsuzsanna,
Miklós /Cili/,István, László nyitotta meg 40 ezer forinttal.
Az adományozók neveit a település monográfiája fogja megőrizni.
A felajánlásokat az 53100025 - 10058255 számlaszámra várjuk.
Kérem a felhívás ismeretségi körben való terjesztését!
Kisszállás, 2009-11-26
Turcsányi László
elnök
Kisszállás Négyestelepi Kör
6421 Kisszállás, Kossuth u. 42/A
Tel.: 06-77/457- 699
E-mail: turcsanyi1em@t-online.hu
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Szokásomhoz híven ismét tájékoztatlak benneteket az előző hónap eseményeiről, és röviden vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
JANUÁR
A 14-i mórahalmi fürdőzésen ismét megvolt a minimális 10 fős -kedvezményes
belépődíjhoz szükséges- csapat, mert a kezelésre menőkkel együtt 17 fő élvezhette a közös fürdőzés, szaunázás, úszás, társalgás előnyeit.
22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Házban rendezett koncerten megjelent több mint 40 résztvevőnek legalább felét Egyesületünk tagjai tették ki. A színvonalas koncert méltó tisztelgés volt a közelmúltban elhunyt nagyszerű művész /Cseh Tamás/ emlékének.
A 30-i év végi beszámoló és munkatervtárgyaló közgyűlés rendben zajlott le.
Horváth Zoltán elnök részletesen ismertette az Egyesület elmúlt évi tevékenységét. Beszélt többek között más Egyesületekkel, ill. Klubokkal való kapcsolatfelvételről, közös programok megvalósításáról, a különböző pályázatokon való sikeres
szereplésünkről. Ismertetésre került az elmúlt évi sok színes kultúr és szabadidős
program, a színházlátogatások, kirándulások, a szakkörök, csoportok rendszeres
gyakorlása és fellépései, stb. Szóval sikeres és programokban gazdag értékes tevékenységekkel teli évet zártunk. Taglétszámunk a halálozások és lemorzsolódások
ellenére sem csökken. Több év óta 110-120 fő között stabilizálódott. Már az idén is
bővültünk öt fő új taggal. A 2010. évi munkaterv javaslat ismertetése után néhány
kiegészítéssel, ill. módosítással azt a jelenlévők egyhangúlag elfogadták. A harmadik napirendi pont keretében sor került az Alapszabály módosításának elfogadására, amelynek célja, hogy Egyesületünk a jövőben Közhasznú Társaságként működhessen. /Egy sor pályázatot Közhasznú Társaságoknak írnak ki, melyekről mi sem
szeretnénk lemaradni/. A mellékelt fotón a közgyűlés után következő Klubdélután
közönségének egy része látható.
FEBRUÁR
Betervezett programjaink: 6-i farsangi bál az Agrárcentrumban, 18-i mórahalmi fürdőzés és a 27-i Klubdélután illetve szintén ezen a napon a vajdasági Bajsán sorra kerülő bunyevác bál /PRÉLÓ/. A részletek még számunkra sem ismertek,
ezért azokról a tagságot később fogjuk tudni tájékoztatni. /Akit érdekel a téma, saját érdekében érdeklődjön majd Horváth Zolinál!/.
MÁRCIUS
11-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.06-os
autóbusszal. 6-án Kelebiáról színház vonat indul Budapestre, valószínűleg 90 %os utazási kedvezménnyel. Az Operett Színházban a Bajadér című színdarab kerül
megtekintésre. Jelentkezni Miklósovicsné Piroskánál lehet mielőbb!
15-én (?) részvétel Ómoravicán a hagyományos március 15-i ünnepségen. Útiköltség előre láthatóan 1200.- Ft/fő lesz. Jelentkezni és az útiköltséget befizetni
február 28-ig lehet a vezetőség tagjainál.
27-én 17.00 órától a szokásos havi Klubdélután lesz a Nyugdíjas Házban. Ez alkalommal is egy szerény vacsorával fogunk kedveskedni a megjelenteknek.
Kelebia, 2010. 01. 31.
				
Sutka István
Egy. titkár
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Csíksomlyói
Búcsú 2010.

és újabb erdélyi gyöngyszemek
Nagyszalonta - Nagyvárad - Kolozsvár - Torda (Tordai Hasadék)
- Marosvásárhely - Segesvár-Székelykeresztúr - Székelyudvarhely Csíkszereda - Gyimesfelsőlok - Brassó - Gyergyószentmiklós - Parajd
- Szováta - Farkaslaka - Korond - Déva - Arad
Pontos időpont: 2010. május 20. csütörtök-május 24. hétfő (öt
nap)
Utazás: autóbusszal /automata klíma, italhűtő, TV.-Videó-Hi-Fi,
széthúzható - dönthető ülések, / A határ átlépése személyigazolvánnyal is történhet. /Románia EU tag./
Szállás: 4 éjszaka Gyimesfelsőlokon falusi túrizmussal foglalkozó
magánházaknál, kényelmes, fürdőszobás elszállásolás.
Étkezés: A szálláson, 4 bőséges reggeli és 4 vacsora.
1.nap Indulás kora hajnalban,/ez 2.00 órai indulást jelent Kelebiáról/ Szegeden,Békéscsabán,Gyulán keresztül. A magyar-román határ átlépése Méhkeréknél történik.
Az első jelentősebb település rögtön a határtól 14 km-re lévő Nagyszalonta, Arany János szülőhelye! A lehetőséghez képest városnézés
az ősi magyar városokban, Kolozsváron és Marosvásárhelyen. Közben
átkelünk az 1300 méter magasan fekvő híres tordai szoroson!
A késő délutáni órákban érkezünk meg Csíkszeredára. Felsétálunk
a nyeregbe, a szombati szentmise helyszínére és megnézzük a híres
Mária kegyhely templomot. Innen már csak egy ugrás Gyimesfelsőlok. Elfoglaljuk a szállást, majd elfogyasztjuk a vacsorát.
2. nap Reggeli után indulás Tusnádfürdőn, Sepsiszentgyörgyön
keresztül Brassóba. A mintegy 300.000 lakosú ősi város bőségesen
ad látnivalót a hatféle felekezetű, történelmi egyházakat képviselő
templomok egész sorával, a várral, a bástyákkal, múzeumokkal, közép és felsőfokú oktatási intézményekkel, a régi városházával. Hiszen
ezek nagy része régi épület és különböző korok különféle építészeti
stílusjegyeit viselik magukon. Vacsora a szálláson.
3. nap A gyalogos zarándokok hajnalban csatlakoznak egy keresztaljához, a többiek reggeli után busszal mennek Csíksomlyóra.
Részvétel a nyeregben a szentmisén, majd vissza a szállásra és vacsora, pihenés.
4. nap Reggeli után busszal indulás egy egész napos kirándulásra. Gyergyószentmiklóson keresztül Parajdra ,Szovátára. ( Sóbánya,
Medve tó) Útközben:Madéfalva, Csíkszentdomokos.
5. nap Reggeli után indulás hazafelé .Csíkszereda, Székelyudvarhely, Farkaslaka/Tamási Áron szülőhelye-emlékműve/ Itt vásárlási lehetőség. Korond-vásár. Déva, az ősi vár romjainak megtekintése
egy modern felvonó igénybevételével. Gyönyörű kilátás nyílik a városra. Hazaérkezés a késő esti órákban.
Ez programtervezet, az indulásig vagy esetleg menetközben kisebb
változtatások elképzelhetők annak érdekében, hogy még színesebb
még tartalmasabb legyen a kirándulás.
Az út költsége: 36.000 Ft. Az összeg tartalmazza az útiköltséget, a
szállás és az étkezés költségét, valamint a lehetőségekhez mérten belépőjegyek árát is. Az összeget kettő(18.000 Ft.) vagy három(12.000
Ft.) részletben is lehet fizetni, legkésőbb 05.02-ig! Első részlet a jelentkezéskor esedékes. Lemondás esetén az utazás más személyre
ruházható át.
Jelentkezés: Horváth Zoltán 6423 Kelebia Kossuth u. 55. Egyesületi elnök E-mail: erzoli49@freemail.hu Tel: 06-77/454-234, Mobil:
06-30/9354-894
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Kelebiai Hírmondó

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2010.(I.29.)
rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások lakbérének mértékéről szóló
2/2009.(I.23.) rendelet módosítására

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
Az ökr. 3.§.(1)bek. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§.(1)Az önkormányzat a tulajdonában lévő lakások alaplakbérének mértékét a Lakástörvény 34.§. (1)bek. b.)pontjában meghatározott költségelven a
lakás komfortfokozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
a.) összkomfortos lakás:		
245,-Ft/m2/hó
b.) komfortos lakás:		
235,-Ft/m2/hó
c.) félkomfortos lakás:		
125,-Ft/m2/hó
d.) komfort nélküli lakás:		
55,-Ft/m2/hó”
2.§.
Ez a rendelet 2010. március 1. napján lép hatályba.
Maczkó József sk. polgármester
Oltyánné Kozla Erika sk. jegyző

Tisztelt kelebiai Lakosok!
Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 % - ával támogatták a Kelebiai Karitász
Egyesület munkáját. Kérjük, hogy 2010. évben
is támogassák egyesületünk működését 1 %
adójuk felajánlásával és adományaikkal.

Adószámunk: 18356382-1-03

Köszönettel:
A Kelebiai Karitász Egyesület elnöksége

Tisztelt Kelebiaiak!
Kérjük Önöket, hogy járuljanak hozzá a
polgárőrség működéséhez személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával.
Adószámunk: 18356124-1-03
Számlaszámunk:
53100049-10001277
Polgárőr Egyesület Kelebia

. oldal

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
4/2010.(I.29.) r e n d e l e t e
a temetőkről és a temetkezésről
Kelebia Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 28/2008.(XII.19.) rendelettel, a 26/2007.(XII.29.) rendelettel és a 27/2006.(XII.29.) rendelettel módosított 29/2005.(XII.16.) rendeletét a alábbiak szerint módosítja:
A sírhelyekért az alábbi kategóriákban szedhetők díjak:
a) egyes sírhelyek ( 25 év)
b) kettes sírhelyek (25 év)
c) gyermeksírhelyek (25 év)
d) urnasírhelyek (10 év)
e) sírbolthelyek (kripták) koporsónként (60 év)
A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

7.000,-Ft
10.800,-Ft
4.000,-Ft
2.200,-Ft
22.000,-Ft

A.) Temető fenntartási hozzájárulás díja:
- egyes síremlék készítésénél:
320,-Ft
- kettes síremlék készítésénél:
530,-Ft
- síremlék szétbontásánál:
330,-Ft
- kripta építésénél:
1100,-Ft
- kettes sírbolthely (kripta) építésénél:
1100,-Ft
B.) Sírásási díjak:
- egyes sírhely sírási díja:
21.900,-Ft
- kettes sírhely sírásási díja:
43.900,-Ft
- gyermek sírhely sírásási díja:
17.600,-Ft
- urnasírhely sírásási díja:
7.360,-Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a temetőből kiszállításra kerülnek): 16.500,-Ft
- exhumálás díja (ha a maradványok a temető más részén kerülnek eltemetésre): 20.300,-Ft
C.) Az elhunyt hűtésének díja az első napon, illetve a további napokon naponta.
- első nap 1.460,-Ft, további napokon 1270,-Ft/nap
D.) Temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díj hozzájárulása:
- egyes sírhelyre temetés és a szertartás teljeskörű lebonyolítása esetén. a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó épület
és kellékei egyszeri használatát, 11.900,-Ft
- kettes sírhelyre temetés és a szertartás teljeskörű lebonyolítása esetén: a
temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a ravatalozó
épület és kellékei egyszeri használatát, (ha mindkét sírhely betemetésre kerül)
23.345,-Ft
- hamvasztásos temetés, ill. urnás temetés teljeskörű lebonyolítása esetén: a temetkezési vállalkozó egyszeri belépési díja, amely tartalmazza a hamvak elhelyezését, valamint a ravatalozó épület és kellékei egyszeri használatát, 8.900,-Ft
- belépési díj hamvasztásos temetés esetén, a ravatalozó használata nélkül,
3.050,-Ft
E.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozók által a nyitvatartási időn túl, hétfőtől szombatig terjedő napokon kérelmezett kapunyitásért további, napi egyszeri kapunyitási díj számítható fel. 2.185,-Ft
F.) A temető területén a sírkövesek által átmenetileg tárolt építési anyagokért és
kellékekért sírhelyenként és naponta 220,-Ft számítható fel területfoglalási díjra.
A temetőben vállalkozást végző a munkájából származó építési hulladékot köteles a temető területéről elszállítani, és annak elhelyezéséről a kijelölt lerakóhelyen
gondoskodni. Amennyiben a munka befejezését követő 2 napon belül az elszállítást nem végzi el, az üzemeltető helyette az elszállításról gondoskodik. Ennek díja alkalmanként 3.700,-Ft.
G.) Külső temetkezési vállalkozás által a ravatalozóig kiszállított elhunyt átvételi díja. 4.300,-Ft
Maczkó József s.k. polgármester
Oltyánné Kozla Erika s.k. jegyző

Kelebiai Hírmondó

. oldal

FELHÍVÁS
Önkormányzati ingatlanok értékesítésére
Pályázati hirdetmény

Kelebia Község Önkormányzata ( 6423, Kelebia, Ady E. u. 114. ) értékesítésre meghirdeti a kelebiai 397 hrsz-ú ingatlanán lévő 4 db lakását, mely a természetben Kelebia, Ady Endre utca 168 szám alatt található.
Az ingatlan értékesítése Kelebia Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 19/2008.(IX.19.) számú rendelete alapján nyilvános pályázat keretében történik.
A társasházi ingatlan alapadatai
Címe
hrsz
Kelebia, Ady E. u.168 397/A/1
Fsz. 1.		
		
		
		
		

helyiségek
forgalmi érték
2 szoba,
1.069.500,-Ft
1 konyha, előtér,
1 fürdőszoba,
1 közlekedő
1 WC, 1 speiz, 1 tároló
(alapterület: 62,23 m2 )

Kelebia, Ady E. u.168 397/A/2
Fsz. 2.		
		
		
		

2 szoba, 1 konyha, 2.139.000,-Ft
előtér, 1 fürdőszoba,
1 közlekedő, 1 WC, 1 speiz,
1 tároló ( alapterület: 62,23 m2 )
BÉRLÕVEL TERHELT

Kelebia, Ady E. u.168 397/A/3
I.e/1.		
		
		

2 szoba, 1 konyha, 2.852.000,-Ft
előtér, 1 fürdőszoba,
1 közlekedő, 1 WC, 1 speiz,
1 tároló ( alapterület: 62,72 m2 )

Kelebia, Ady E. u.168 397/A/4 2 szoba, 1 konyha, 1.426.000,-Ft
I.e/2.		
előtér,				
		
1 fürdőszoba, 1 közlekedő
		
1 WC, 1 speiz, 1 tároló
		
( alapterület: 62,72 m2 )
Az értékesítésre kijelölt ingatlan albérleteinek értékesítése külön-külön történik, irányár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított összeg, vételár
kedvezmény és részletfizetési kedvezmény nem adható!
Az ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. Az ingatlanok értékesítése a pályázat nyertese -,
azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő - részére történik.
Pályázati ajánlat:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét, személyi adatait, adóazonosító számát
- jogi személy vagy jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság esetén: elnevezése, székhelye, cégjegyzék száma, adószáma, képviselőjének neve, elérhetősége
- a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely nem lehet alacsonyabb az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított összegnél
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- a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetés igazolását
- nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról
- a pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra
kívánja hasznosítani
Pályázati biztosíték:
A pályázat érvényességének feltétele a közzétett vételár 10%-nak megfelelő biztosíték (bánatpénz) befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.
Az ajánlati biztosítékot a Kelebia Község Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni. Az összes eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázók részére a befizetett
bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül, kamatmentesen
visszafizetésre kerül. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a bánatpénzt a pályázónak akkor, ha a pályázati felhívást, a pályázat bontásának időpontjáig visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítja.
Pályázatok beadásának határideje: 2010.február 25. 10 óra
Helye: Kelebia Polgármesteri Hivatal titkárság
6423, Kelebia Ady E. u. 114.
Módja: Személyesen, vagy postai úton zárt borítékban.
A zárt borítékra rá kell írni: „Pályázat a Kelebia, Ady E. u. 168 (a pályázandó
lakás száma) számú lakás megvásárlására. A bontási ülésig felbontani TILOS!”
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkező ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
A pályázat bontásának időpontja: 				
2010. február 25. 10 óra 15 perc
Helye: Kelebia Polgármesteri Hivatal tanácsterme
6423, Kelebia, Ady E. u. 114.
A pályázatok bontása - külön értesítés nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik.
A pályázati tárgyalás időpontja: 2010. március 04.
A pályázatokat Kelebia Község Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat
eredményhirdetése a pályázati tárgyalás befejeztével egyidejűleg történik,
amelyről a pályázókat a kiíró írásban értesíti.
Vételár megfizetése:
A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles
megkötni az adásvételi szerződést.
A vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles
megfizetni. Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot. Ebben az esetben a
kiíró döntése szerint a helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.
Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos felmerülő költségek és illetékek,
illetve az ingatlan-nyilvántartásba történő változás átvezetésének költségei a
vevőt terhelik.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni, a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatal műszaki irodájában lehet. ( 06/77/454201 )
Egyéb tájékoztatás: az Ady E. u. 168 számú társasház értékesítésre kerülő
lakásai az Ady E. u. 170 számú társasházzal osztatlan tulajdonú, 2866 m2 területű ingatlanon helyezkedik el.
Kelebia Község Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja.
Kelebia, 2010-02-08
Maczkó József polgármester
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Kelebiai Hírmondó

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 3/2010. (I.29.)
rendelete a közterületek használatáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kelebia Község Képviselő-testülete a következőket
rendeli el:
A közterület-használat engedélyezése
4.§
(1) A közterületek rendeletetéstől eltérő használatához közterület használati engedély (a továbbiakban: engedély) szükséges.
(2) Engedélyt kell beszerezni:
a.) a közterület fölé 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetőberendezés (fényreklám), cég-, cím és hirdetőtábla transzparens, reklámozási célú üzleti védőtető (előtető) és ernyőszerkezet elhelyezésére,
b.) mobil elárusító-fülke, pavilon ideiglenes elhelyezéséhez,
c.) önálló hirdető-berendezések elhelyezéséhez,
d.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezéséhez,
e.) vendéglátóipari előkert létesítéshez, kitelepülés céljára,
f.) hatósági jelzéssel nem rendelkező, valamint érvényes hatósági jelzéssel rendelkező, de üzemképtelen jármű tárolásához,
g.) cirkusz és mutatványos tevékenység céljára,
h.) lakodalmi sátor elhelyezéséhez,
i.) politikai célú közterület használathoz (választási kampány, nagygyűlés stb.),
j.) alkalmi árusításhoz- kivéve a piaci napokat a piactér területére-,
k.) mozgóbolt tevékenységéhez.
5.§
(1) Nem kell engedély:
a.) a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: hivatal) által létesített, illetve más hatósági eljárásban engedélyezett közcélú, közterületi létesítmények és köztárgyak (tömegközlekedési várakozóhelyiségek, kerékpártároló, szobor, emlékmű, pad, figyelmeztető
és tájékoztató táblák, köztisztasággal kapcsolatos berendezések és tárgyak stb.) elhelyezéséhez,
b.) díszítési célú tárgyak (pl. virágkosár, virágláda) elhelyezéséhez,
c.) film- és televíziófelvételhez,
d.) sport- és kulturális rendezvényekhez,
e.) a közterületen, illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek, továbbá közművek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához.
(2) A közút (járda) nem közlekedési célú igénybevételéhez, különösen a közút (járda)
építésével, javításával, fenntartásával, az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezésével kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 6-7/A.§-a
szerinti közútkezelői hozzájárulást kell beszerezni.
6.§
Nem adható engedély:
a.) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
b.) szexuális áruk forgalmazására,
c.) az eseti rendezvények és kitelepülések kivételével szeszes ital árusítására,
d.) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére,
e.) község-, illetve utcaképbe nem illő berendezések létesítésére.
Az engedély iránti kérelem és az engedély érvénye
7.§
(1) Az engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet az
1. melléklet szerinti formában kell benyújtani.
(2) A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat Kelebia község polgármestere látja el.
(3) Az engedély
a.) meghatározott idő elteltéig,
b.) megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
c.) visszavonásig
érvényes.
(4) A határozott időre szóló közterület- használat legrövidebb időtartama 1 nap,
amely időtartam- az engedélyezett időtartam lejárta előtt benyújtható- kérelemre többször meghosszabbítható.
(5) Ha az engedély érvényét veszti, az engedély jogosultja (a továbbiakban: engedélyes) saját költségén köteles az eredeti állapotot- minden kártalanítási igény nélkülhelyreállítani.
A közterület- használati díj mértéke és fizetésének módja
9.§
(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. A közterület- használati díj (a továbbiakban: díj) mértékét a 2. melléklet tartalmazza, a fizetendő díjat és
megfizetésének határidejét, módját az engedélyben kell meghatározni.
(2) Az engedélyes a díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen
lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rende-
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let előírásai szerint kell figyelembe venni. Cég-, cím- és hirdetőtábla, hirdetőberendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. Járművek tárolásakor a járművek darabszáma, cirkuszi és mutatványos tevékenységnél az előadások
száma, lakodalmi sátrak elhelyezésénél a sátrak darabszáma, politikai célú közterülethasználatnál a rendezvények száma a mérvadó. A díj megállapítása szempontjából minden megkezdett hónap, nap m2 egésznek számít.
(4) A díjat állandó használat esetén a számla mellékletként csatolt átutalási postautalványon, vagy készpénzben a használat helyszínén azonnal kell megfizetni.
(5) A ki nem egyenlített díjakat bírósági út igénybevételével kell behajtani. Az eljárás
megindításáról a jegyző gondoskodik.
Közterületen a lakosság által kiültetett növényzetre vonatkozó előírások.
12.§.
(1) Az ingatlan előtti közterületre telepítendő növények sem a közlekedés, sem a
gyalogosok biztonságát nem veszélyeztethetik. Az útkereszteződésektől 10 méter távolságon belül a járda és az út szegélye melletti zöld sávban fás szárú növény (fa, cserje), valamint 0,5 méternél magasabbra növő lágyszárú növény nem telepíthető.
(2) Fás szárú növényeket (cserjék, fák) az úttest szélétől/szegélyétől 1,5 m-re lehet telepíteni.
(3) A 0,5 méter magasságot meghaladó növényzet telepítését a tulajdonos köteles a
Polgármesteri Hivatalba bejelenteni a telepítés előtt legalább 15 nappal.
(4) Közterületen a már meglévő és az újonnan telepített növényzet folyamatos gondozása (lombos fák gallyazása, sövényvágás, gyomtalanítás) annak az ingatlantulajdonosnak a feladata, aki előtt a közterület található.
(5) A közterületre kiültetett növény az önkormányzat tulajdonába kerül, azzal az önkormányzat szabadon rendelkezik.
(6) Közterületre haszonnövényt ültetni tilos.
(7) Közterületen lévő fát, cserjét engedély nélkül kivágni tilos. Engedély nélküli fakivágás esetén a szabálysértő köteles a faérték összegét is megfizetni, vagy ezen összegnek megfelelő értékű fát ültetni.
Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása
13.§.
(1) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai,
amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, annak használói kötelesek
gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb
szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, ill. személy feladata.
(3) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, amennyiben a
tulajdonos nem használója az ingatlannak, a használójának kötelessége.
(4) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek
előtti járdaszakaszt a használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét az
ingatlan használójának, vagy másnak a tevékenységéből származik. Ez a kötelezettség
kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(5) A tulajdonos, amennyiben a tulajdonos nem használója az ingatlannak, a használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása az úttestig terjedően, különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre.
(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségesnek megfelelően naponként többször fel kell hinteni úgy, hogy a síkosság és a síkosság általi balesetveszély
megszűnjön. Felhintésre természetes, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot
(homok, hamu) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(7) A község területén lévő járdák sózása tilos.
Ellenőrzés és szabálysértési rendelkezések
14.§
A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzését a polgármester a településőr, és a hivatal műszaki csoportja útján látja el.
14.§
Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható:
- aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használja,
- aki a növényzetre és a tisztántartásra vonatkozó előírásokat megszegi.
Közterület használati díj
Közterület használat megnevezése			
díj mértéke
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám,
védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla
240,-Ft/m2/hó
b) önálló hirdető berendezés
370,-Ft/m2/hó
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék
136,-Ft/m2/hó
d) alkalmi árusítás
1210,-Ft/m2/nap
e) mozgóbolt
1.500,-Ft/jármű/nap
f) mozgóárusítás
735,-Ft/nap
g) idényjellegű árusítás, felvásárlás
4.570,-Ft/hó
h) állandó üzlethelyiség, árusító és egyéb fülke, pavilon
230,-Ft/m2/hó
i) vendéglátó ipari előkert
105,-Ft/m2/hó
j) kiállítás és vásár
570,-Ft/nap
k) mutatványos tevékenység, céllövölde
175,-Ft/m2/nap
l) lakodalmas sátor felállítása
4.580,-Ft/nap
m) cirkuszi sátor felállítása
9.240,-Ft/nap
n) jármű tárolása
400,-Ft/m2/hó
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Tájékoztatás
a kelebiai
szennyvízprogramról
Tervek szerint halad a csatorna pályázat előkészítése.
A Kelebia Község Szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP-1.2.0 pályázat II.
fordulójának előkészítése a tervezett ütemben halad.
Az Önkormányzat már évek óta foglalkozik a szennyvízelhelyezés megoldásával. A 1,4 milliárdos beruházást az Önkormányzat saját forrásaiból megvalósítani nem tudja. Ezért 2008-ban első fordulós Uniós pályázatot nyújtottunk
be. A beruházási költség kb. 80%-át biztosítanánk pályázati úton, vissza nem
térítendő forrásként. A pályázat első fordulójában vállalt kötelezettségeket folyamatosan teljesítjük. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
is lezárult. A tervező részéről az illetékes engedélyező Hatósághoz benyújtásra
került a vízjogi létesítési terv dokumentáció. A projekt menedzsment végzi feladatát annak érdekében, hogy a második fordulós pályázatot beadhassuk.
A projekt előzményeképpen 2009. novemberében beadásra került a szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás tárgyában a projekt megalapozását biztosító részletes megvalósíthatósági tanulmány, melynek jóváhagyása a Közreműködő Szervezet részéről folyamatban van. Ezen dokumentum elfogadását
követően tovább terveztetjük a projektet.
Várhatóan 2010. áprilisában kerülhet sor a második fordulós pályázat benyújtására.
A döntéshozó és a bíráló bizottságok pozitív elbírálása esetén reményeink
szerint a megépülő létesítmény 2011. után már üzemelhet.
Megvalósítani tervezett létesítmények
* Gyűjtőcsatorna 11 950 fm;
* Bekötő csatorna: 6 280 fm
* Össz Gravitációs vezeték (gyűjtő + bekötő + 1655 fm): 19 885 fm
* Szennyvíznyomó vezeték 2 385 fm;
* Közterületi átemelők 3 db;
* Tisztítótelep 225 m3/nap,
A második fordulóra akkor adhatjuk be a pályázatot, ha hitelt érdemlően bizonyítjuk, hogy az önerő rendelkezésre áll. A sikeres pályázathoz össze kell
fognunk, mindenkinek aktívan fizetnie a Víziközmű Társulatba a vállalt megfelelő - havi, egy összegű - befizetéseket, melyből az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával közösen viseljük a vissza nem térítendő támogatás feletti, hiányzó részt.
Kérünk minden lakost, a jelzett időpontokban minél többen vegyenek részt
a fórumokon, hogy minden tovább felmerülő kérdésre választ tudjunk adni.
Mindenki együtt viseli a költségeket.
Amennyiben sikeresen végezzük el az előttünk álló feladatokat - vagyis
eredményes pályázatot nyújtunk be és megfelelő támogatói döntés születik,
a Víziközmű Társulaton keresztül mindenki aktív fizetővé válik az önerő előteremtésére -, akkor csak a kivitelező kiválasztása marad hátra, - nyertes pályázat esetén - a közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezés megkezdéséhez.
Kelebia, 2010. január 25.
Maczkó József polgármester
Oltyánné Kozla Erika jegyző
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Anyakönyvi hírek
2009. november hónapban elhalálozott:
Míg Imréné 89 éves
2009. december hónapban elhalálozott:
Czumbil László Imre 56 éves
Gábor József 59 éves
2010. január havi születések:
Juhász Levente
szül:
Szeged, 2010. 01. 23.
anya:
Rezsneki Barbara
apa:
Juhász Zoltán
lakhely: Kelebia, Ady E. u. 5.
A hónap folyamán házasságot kötött:
Csernák János és Nagy Éva
A hónap folyamán elhalálozott:
Juhász Béláné 90 éves
Kelebia, 2009. február 5.
Balázs Katalin aktő.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Sekk Lajos
temetésén részt vettek, sírjára koszorút
helyeztek,
mélységes fájdalmunkban részvéttel
osztoztak.
A gyászoló család

Értesítés!
Értesítjük Kelebia
Lakosságát, hogy Kelebia
közigazgatási területén
a szennyvízszippantási
tevékenységre kizárólag
a Kelebia Kft. jogosult.
Doba Ferenc
ügyvezető igazgató
Kelebia Kft.

VII. évfolyam 2. szám

Kelebiai Hírmondó

Traffipax
Idő (tól-ig)
07.00-09.00
09.15-10.00
10.15-12.00
13.15-15.00
15.15-16.00
16.15-17.00
02.13-án
07.00-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-17.00
02.14-én
07.00-09.00
09.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-17.00
02.15-én
07.15-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
		
15.15-16.00
		
16.15-17.00
		
02.16-án
07.00-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
		
11.15-12.00
13.15-15.00
		
15.15-16.00
		
16.15-17.00
02.17-én
07.00-09.00
09.15-12.00
13.15-14.00
		
14.15-16.00
16.15-17.00
02.18-án
07.15-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
		
15.15-16.00
		
16.15-17.00
		
02.19-én
07.00-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
		
11.15-12.00

02.12-én

Felállítási hely
Kiskunhalas külterület Keceli út
Kiskunhalas, Széchenyi út
Kiskunhalas 53-as főút Sóstó
Kiskunhalas, Fejérföld út
Kiskunhalas, Jókai utca
Kiskunhalas, Fejérföld út
Pirtó, Dózsa Gy. utca
53-as főút 47.300 méter
53-as főút 48.000 méter
Kiskunhalas, Széchenyi út
Kiskunhalas, Fejérföld út
Kiskunhalas, Szegedi út
Zsana, belterület
Pirtó, Dózsa Gy. utca
53-as főút 48.000 méter
Kiskunhalas, Körösi út ( Sóstó )
Kiskunhalas, Széchenyi út
53-as főút 63.000 méter
53-as főút 66.000 méter
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Árpád u. József A. u. kereszteződés
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Árpád u. József A. u. kereszteződés
Kiskunmajsa, külterület Strandfürdő előtti szakasz
5402-es út
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet laktanya
előtti szakasz
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivezető
szakasz
Kiskunmajsa belterület Fő u. Alsótemető
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasz
Kiskunmajsa, Árpád u. és a József Attila utca
kereszteződése
Kiskunmajsa külterület Strandfürdő előtti szakasz
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet laktanya
előtti szakasz
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivezető
szakasz
Kömpöc-Csólyospálos átkötő szakasza
Szank, Béke utca
Jászszentlászló 5402-es út átmeneő szakasza
Kiskunmajsa belterület Árpád utca és
a József Attila utca kereszteződése
Kiskunmajsa Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Fő utca
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Árpád u. József A. u. kereszteződés
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Árpád u. József A. u. kereszteződés
Kiskunmajsa, külterület Strandfürdő előtti szakasz
5402-es út
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet laktanya
előtti szakasz
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivezető
szakasz
Kiskunmajsa belterület Fő u. Alsótemető
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasz
Kiskunmajsa, Árpád u. és a József Attila utca
kereszteződése
Kiskunmajsa külterület Strandfürdő előtti szakasz

13.15-15.00
		
15.15-16.00
		
16.15-17.00
02.20-án
07.00-09.00
09.15-12.00
13.15-14.00
		
14.15-16.00
16.15-17.00
02.21-én
07.15-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
		
15.15-16.00
		
16.15-17.00
02.22.-én
07.00-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-15.00
15.15-17.00
02.23-án
07.00-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-15.00
15.15-17.00
02-24-én
07.00-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-15.00
15.15-17.00
02.25-én
07.00-09.00
		
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-15.00
15.15-17.00
02.26-án
07.00-09.00
		
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-15.00
15.15-17.00
02.27-én
07.00-09.00
		
09.15-11.00
		
11.15-12.00
13.15-15.00
15.15-17.00
02.28-án
07.00-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-15.00
15.15-17.00
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Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet laktanya
előtti szakasz
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivezető
szakasz
Kömpöc-Csólyospálos átkötő szakasza
Szank, Béke utca
Jászszentlászló 5402-es út átmeneő szakasza
Kiskunmajsa belterület Árpád utca és
a József Attila utca kereszteződése
Kiskunmajsa Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Fő utca
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Árpád u. József A. u. kereszteződés
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Árpád u. József A. u. kereszteződés
Kiskunmajsa, külterület Strandfürdő előtti szakasz
5402-es út
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet laktanya
előtti szakasz
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivezető sz.
Jánoshalma belterület Bajai és a Jókai u. kereszt.
Jánoshalma belterület Erzsébet tér Vágóhíd u. kereszt.
Jánoshalma, Mélykúti út befelé haladó forgalom
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. kifelé haladó szakasza
Jánoshalma, Bajai út bevezető és kivezető sz.
Jánoshalma belterület Bajai és a Jókai u. kereszt.
Jánoshalma belterület Erzsébet tér Vágóhíd u. kereszt.
Jánoshalma, Mélykúti út befelé haladó forgalom
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. kifelé haladó szakasza
Jánoshalma, Bajai út bevezető és kivezető szakasz
Mélykút belterület Rákóczi u
Mélykút belterület Kossuth u.
Jánoshalma, Dózsa Gy. u.
Jánoshalma, Bajai út
Jánoshalma, Mélykúti út
Borota belterület, Felszabadulás u. befelé vezető
szakasz
Borota külterület, Bajai út befelé vezető szakasz
Jánoshalma, Bajai út és a Jókai u. kereszteződés
Jánoshalma, Erzsébet tér vágóhíd u. kereszteződés
Jánoshalma, Mélykúti út
Jánoshalma belterület Bajai és a Jókai u.
kereszteződése
Jánoshalma, Dózsa Gy. u.
Jánoshalma, Mélykúti út befelé haladó forgalom
Jánoshalma, Bajai út bevezető és kivezető szakasz
Jánoshalma belterülete Bajai út
Jánoshalma belterület Bajai és a Jókai u.
kereszteződése
Jánoshalma belterület Erzsébet tér Vágóhíd u.
kereszteződése
Jánoshalma, Mélykúti út befelé haladó forgalom
Jánoshalma, Dózsa Gy. u. kifelé haladó szakasza
Jánoshalma, Bajai út bevezető és kivezető szakasz
Mélykút belterület Rákóczi u
Mélykút belterület Kossuth u.
Jánoshalma, Dózsa Gy. u.
Jánoshalma, Bajai út
Jánoshalma, Mélykúti út

Az ütemterv módosításának lehetőségét a Közlekedésrendészeti Osztály
fenntartja. Kérünk mindenkit, hogy ne csak az említett helyeken, hanem mindenhol tartsák be a sebességhatárokat és a közúti közlekedés szabályait.
Dr. Husti János r. alezredes
kapitányságvezető
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LABDARÚGÓ CSÚCS KELEBIÁN
Február 4-én képviselő-testületi
ülésen tájékoztatást adott a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség főtitkára Losonczy László és elnökségi
tagja Schneider Pál, a szövetség működési struktúrájáról, költségvetéséről és
a következő évek terveiről. Az önkormányzat tavaly november 3-án állapodott meg Maczkó József polgármesterrel a tájékoztató megtartásáról. A két
látogatás előzménye a Kelebia KNSK
szervezési javaslata volt, mely szerint
a szövetség keretein kívüli, önálló bajnokság megszervezését ajánlottuk fel
megyénk (déli csoport) II. osztályú csapatainak.
A 2009. október 6-án kelt indítványt megelőzte 2008. decemberi, majd 2009. áprilisi beadványunk a
BKMLSZ elnökségének címezve. Mivel - mint kiderült - Orell Zsolt BKMLSZ
elnök mulasztásából nem reagáltak változtatási szándékunkra, ezért került sor
sportkőrünk önállósodási tervezetének
megszerkesztésére. A február 4-i, nyílt
testületi ülésen megjelentek a megyei
I. osztályból Kiskunhalas és Tompa, a
megyei II. osztályból Hajós és Kunfehértó, a megyei III. osztályból Kisszállás sportvezetői mellett a Kelebia KNSK
vezetőségi tagjai.
A hivatalos tájékoztató után a képviselő-testület az áprilisi parlamenti választáson kőrzetünkben mandátumot
szerző képviselő felé továbbítandó ha-

tározatot hozott meg, a sporttörvény
amatőr egyesületek támogatásáról szóló intézkedésének napirendre tűzéséről.
Az érdemi megbeszélésre ezután került
sor az egyesületek és a szövetség vezetői között. Csupity Zoltán kunfehértói elnök a BKMLSZ tekintélyvesztéséről beszélt, az elviselhetetlen pénzügyi
terhekről, a játékvezetői díjak drasztikus emeléséről és a bajnokság szervezésével kapcsolatos problémákról.
A lekezelő stílusról és az érdektelenségbe fulladó Ligaértekezletekről, ahol
nem érdemes felszólalni, az volt a véleménye, hogy több esetben retorzióra
számíthat, aki véleményt mond. Csont
László Kisszállás képviseletében az átigazolás anomáliáiról, Gácser Zsolt hajósi elnök a reformok szükségességéről,
Deák János Tompáról a pénzügyi bajokról fejtették ki véleményüket. Harkai
Péter Kiskunhalasról többször is szólt
olyan BKMLSZ elnökségi ülésről, ahol
csak néhány résztvevő volt jelen, a többiek aláírását a jelenléti íven később pótolták. Losonczy László ezt indulatosan
utasította vissza. A főtitkár az összeférhetetlenségi szabályok ellenére vállalt elnökségi tagságát firtató kérdésre
azt válaszolta, hogy a megválasztásának időpontjában nem volt még tiltva
a kettős szerepvállalás, ez két éve vált
a jogszabály részévé. A Küklopsz Kupa
és a Futsal Bajnokság csekély részvételére és költségvetésére néhány tízezer

Előnevelt
csirke
Előnevelt csirke rendelhető
2010. árilis 29-re,
tojó illetve fehér húshibrid.
Rendeléseket a 77/454-400,
06-309/035-448-as telefonszámon
lehet leadni:
Személyesen :
Szabó Gné Vámos Ildikónál
2010 . április 12-ig.

forintos kiadást említett. A cserkeszőlői kirándulást egyéjszakás jutalomnak
mutatta be, a társadalmi munkát végzők iránti tisztelet jeleként, amelynek
finanszírozását szponzorok biztosították. Az MLSZ-BKMLSZ kapcsolatát elsőrangúnak nevezte.
Kelebia részéről a főtitkár túlterheltsége vetődött fel, miután a már említett elnökségi pozíció mellett egy szakbizottság elnöke és további négynek
tagja. Párhuzamot vontunk indítványaink válasznélkülisége és a sokrétű feladatvállalás ténye között, hiszen
emellett még a Kecskeméti TE első
osztályú labdarúgó csapattal rendelkező egyesületének elnöke is egyszemélyben. Válasza szerint büszke mindegyik tisztségére, sőt gyakran még más
területeken is kénytelen tevékenykedni, mert vannak elnökségi, meg bizottsági tagok, akik nem eléggé agilisak a
feladatok sűrűjében. Példának a kispályás bajnokságot és az ezzel foglalkozó bizottságot hozta fel. Felvetettük az
2006 nyarán hozott BKMLSZ határozatot a kispadok kötelező 6 méteres bővítésére. Szankciót helyeztek kilátásba,
3 mérkőzés idegenben való lejátszását arra az esetre, ha a 2006/2007-es
bajnokság rajtjára nem készülünk el a
munkával. 120 ezer forintos költséggel
megépítettük a kívánt méretet, aztán
a mulasztókat semmilyen hátrány nem
érte, a szövetség elfelejtette az egé-

szet. A fegyelmi határozatok önkényes
és rendszeres felülbírálatáról (azaz
csökkentéséről, vagy elengedéséről),
a nyári szünet (amely két szezont választ el) növeléséről, a bajnokságok létszámának esetleges mérsékléséről feltett kérdéseinkre választ nem kaptunk.
A játékengedély díjainak, a színes lapok
utáni pénzbüntetésnek és más pénzügyi kérdésekre adott válaszokból kiderült, hogy az MLSZ rendelete miatt
kötelező minden csapatra. Az MLSZ-nél
- a BKMLSZ által - történő ilyen irányú
felvetési javaslatunkra adott válaszból kiderült, hogy a megye képviselete
csak a tudomásulvételre elegendő hatékonyságú. Tehát megyei sportvezetőink nem kezdeményeznek MLSZ szinten, csapataink érdekében. Mindezek
Csupity Zoltán kunfehértói elnök szavait erősítik, amelyek gyengének értékelték a BKMLSZ tekintélyét.
Február 22-én Ligaértekezlet lesz,
március 13-án pedig tisztújító BKMLSZ
közgyűlés. Kíváncsian várjuk lesznek-e
változások? A csapatok és önkormányzatok egyre nehezebben képesek a fizetési elvárások teljesítésére. A szövetség az MLSZ mögé bújva mossa kezeit,
konfliktust nem vállal fel az egyesületek érdekében. Valamikor a múlt század végén kérdezte Végh Antal könyvének címoldalán: Miért beteg a magyar
futball? Vajon miért? És meddig még?
Kovács Marcell

AUTÓFÉNYEZÉS KELEBIÁN!
Autó és motor fényezés. Sérült,
karcos, vagy balesetet szenvedett
gépkocsik teljeskörű szakmai és
esztétikai javítását vállalom.
Biztosítón keresztüli kárrendezés
is megoldott.
Telefonos és személyes
egyeztetés:
Csányi Attila
06-20/3758-552
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Jön a tavasz

HÁZ ELADÓ!

A téli szünet hagyományos módon az értékelés ideje a labdarúgásban is. A záróforduló után már közöltük a bajnoki tabellát, amelyet most emlékeztetésül megismétlünk, kibővítve a pályaválasztóként és vendégként elért eredményekkel. Az új bajnoki szezon március 6-7-én kezdődik. Kelebia azzal a Nagybaracskával kezd idegenben, akik a felkészülési időszakot az amatőr ligához teljesen szokatlan módon a Kanári szigeteken töltötték, napi két edzéssel. A mieink pedig a kelebiai tornateremben
készülnek a szezon kezdésére.

Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség - BANK VH KFT.
Megyei II. DÉL - 2009/2010

hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kossuth utcában,
kövesút mellett
80 m2-es, fürdőszobás,

csapatnév
mérkõzés
CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK
15
NAGYBARACSKA-CSÁTALJA HÍD SC
15
MÉLYKÚT SE
15
BAJASZENTISTVÁN SK
15
KELEBIA KNSK
15
SÜKÖSD SC
15
SZAKMÁR KSE
15
HAJÓS FC
15
BÁCSBOKOD SK
15
DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE
15
FELSŐSZENTIVÁN SK
15
NEMESNÁDUDVAR KSE
15
ÉRSEKCSANÁD KSKE
15
FAJSZ SE
15
KATYMÁR SE
15
CSÁVOLY SK
15

győzelem
12
11
10
9
8
8
7
5
6
6
5
4
4
3
3
0

döntetlen
1
2
2
2
2
1
2
7
1
1
3
4
4
2
2
2

vereség
2
2
3
4
5
6
6
3
8
8
7
7
7
10
10
13

lőtt gól
41
49
40
37
34
44
34
22
26
22
27
29
15
20
20
11

kapott gól
20
19
19
25
24
28
29
15
31
28
34
30
22
40
52
55

pont
37
35
32
29
26
25
23
22
19
19
18
16
16
11
11
2

Pályaválasztóként
hely csapatnév
mérkőzés
1. CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK
7
2. KELEBIA KNSK
8
3. NAGYBARACSKA-CSÁTALJA HÍD SC
7
4. BAJASZENTISTVÁN SK
8
5. MÉLYKÚT SE
7
6. SZAKMÁR KSE
8
7. DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE
8
8. HAJÓS FC
8
9. SÜKÖSD SC
7
10. ÉRSEKCSANÁD KSKE
7
11. BÁCSBOKOD SK
7
12. NEMESNÁDUDVAR KSE
8
13. FELSŐSZENTIVÁN SK
8
14. KATYMÁR SE
7
15. FAJSZ SE
7
16. CSÁVOLY SK
8

győzelem
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
0

döntetlen
0
2
1
1
1
1
1
2
1
1
0
3
3
1
0
1

vereség
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
4
3
3
4
5
7

lőtt gól
24
20
27
20
23
18
16
12
18
7
16
14
9
11
13
8

kapott gól
11
12
7
11
12
12
12
9
13
8
18
15
11
12
22
30

pont
18
17
16
16
13
13
13
11
10
10
9
9
9
7
6
1

Vendégként
hely csapatnév
mérkőzés
1. NAGYBARACSKA-CSÁTALJA HÍD SC
8
2. MÉLYKÚT SE
8
3. CSÁSZÁRTÖLTÉS EFSK
8
4. SÜKÖSD SC
8
5. BAJASZENTISTVÁN SK
7
6. HAJÓS FC
7
7. SZAKMÁR KSE
7
8. BÁCSBOKOD SK
8
9. KELEBIA KNSK
7
10. FELSŐSZENTIVÁN SK
7
11. NEMESNÁDUDVAR KSE
7
12. DUNAGYÖNGYE SK SZEREMLE
7
13. ÉRSEKCSANÁD KSKE
8
14. FAJSZ SE
8
15. KATYMÁR SE
8
16. CSÁVOLY SK
7

győzelem
6
6
6
5
4
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
0

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

vereség
1
1
1
3
2
0
3
4
4
4
4
5
4
5
6
6

lőtt gól
22
17
17
26
17
10
16
10
14
18
15
6
8
7
9
3

kapott gól
12
7
9
15
14
6
17
13
12
23
15
16
14
18
40
25

pont
19
19
19
15
13
11
10
10
9
9
7
6
6
5
4
1

sátortetős ház
csatornával,
melléképülettel,
nagy terasszal
eladó.
Autót beszámítok
800.000 Ft-ig!
Érdeklődni:
06-30/313-51-49

FIGYELEM!
Kedvezményes
tűzifa
vásárlási lehetőség
Kelebia Község
Önkormányzatánál.
Akác tűzifa:
1500 Ft/ mázsa
Érdeklődni:
06-77/454-201
Doba Ferenc:
06-30/627-18-25
Ábrahám János:
06-30/514-86-15
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Orvosi ügyelet
Február
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

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

Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

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
31

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

Sárvári Erzsébet dr.
Faddi Zoltán dr.
Somogyiné dr. Gazdag A
Szarvas Gyula dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Somogyiné dr. Gazdag A
Szarvas Gyula dr
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Faddi Zoltán dr.
Faddi Zoltán dr.
Somogyiné dr. Gazdag A
Szarvas Gyula dr
Losonczi Judit dr
Losonczi Judit dr
Losonczi Judit dr
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Somogyiné dr. Gazdag A
Szarvas Gyula dr
Faddi Zoltán dr.
Faddi Zoltán dr.
Faddi Zoltán dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Faddi Zoltán dr.
Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59

Március
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Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő:
06-77/454-230
Dr. Rigler László:
06-77/454-125
06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter:
06-77/454-247
06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet:
06-70/940-70-80

Ha szereted az újat, a szépet,
próbáld ki kedvenc mintádat,
színesítsd a kézfejed, karod,
bokád, derekad, hátad, dekoltázsod...
Bulira, strandra, esküvőre, ballagásra,
nyaralásra, szalagavatóra vagy csak
hétköznapokra...
Minimum 3 napig vagy akár
2 hétig is korhatár nélkül!
A csillámok használata biztonságos,
allergiamentes,
fájdalommentes, víz és könnyálló!

Már 500 Ft-tól!

Bejelentkezni: Sutka Eszter
+36-30/852-9403
A hirdetés felmutatásával 10 %
kedvezményt kapsz!

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

