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Közkönyvtárak uniós programja
2009 - ben is sikeresen pályázott
könyvtárunk a Magyar Köztársaság
Külügyminisztériuma által kiírt „A közkönyvtárak uniós programjának 2009.
évi támogatása” című felhívásra. A pályázat célja az állampolgárok, de főként
a kistelepüléseken élő lakosság európai uniós ismereteinek bővítése. A maximálisan pályázható összeg 150. 000
Ft volt, melyet meg is ítéltek a pályázat
elbírálása során.
A támogatás összegének felhasználása két részre oszlik:
1. Az európai uniós dokumentumállomány gyarapítására, bővítése
2. Falufórum, rendezvények, előadás
szervezésére
2009 - ben az elnyert összeget az
alábbiakra használtuk fel:

- 75. 000 Ft értékben európai uniós szakirodalmat vásároltunk különböző, a települést is érintő témakörökben.
Pl.: mezőgazdaság, vidékfejlesztés, oktatásügy stb. Az eddig beszerzett dokumentumok külön gyűjteményként vannak elhelyezve a könyvtárban.
- A 2008 - as évben az uniós közkönyvtári programban elkezdődött,
majd 2009 - ben folytatódott rendkívüli óra keretében EU információs (EU kialakulásának története, általános információk) óra a 8. osztályos tanulóknak.
- Az EU órát idén is vetélkedő követte, mely a 8. osztályos tanulók európai
uniós ismeretén alapult.
- 2009 - ben már az alsós tanulóknak
is volt játékos, de mégis ismertető előadás
– egy vándormuzsikus közreműködésé-

vel – ahol a gyerekek különböző uniós országokba utazhattak el képzeletben.
- Az Európai Unió egyik nagyon fontos témája a környezetvédelem, ezért
idén rajzpályázaton is részt vehettek a
gyerekek. A pályázat címe „Autó nélkül, egy jobb környezetért” volt. A díjazás két korcsoportban (alsó- és felső
tagozat) történt, ahol 3-3 helyezett került kiválasztásra.
- Környezetvédelem témában került
megrendezésre a Bács-Kiskun Megyei
Európai Információs Pont közreműködésével a „Hulladék- és Energiagazdálkodás az Európai Unióban” című előadás.
- Idén is megrendezésre került a helyi és környező települések mezőgazdasággal foglalkozó lakosainak a helyi

falugazdász, Mácskovics Ignác segítségével a „Mezőgazdasági támogatások
az Európai Unióban” című előadás.
- Végül, de nem utolsósorban 5let
plakátkiállítás volt látható a könyvtárban 2 hónapon keresztül 5 témában:
környezetvédelem, innováció, kultúra,
mobilitás, fejlesztések.
A 2008 - as évet követve 2009 ben is próbáltunk olyan témákat előnyben részesíteni, amelyek a helyi viszonyokhoz igazodnak.
Reméljük, hogy 2010 - ben is sikeresen pályázik könyvtárunk és folytathatjuk a már elkezdett állománygyarapítást, rendezvények, előadások
szervezését.
Lengyel Judit
könyvtáros
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A nyertes település: KELEBIA

A méhnyakrák világszerte a második
leggyakoribb daganatos megbetegedés a
45 éven aluli nők körében. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint
a méhnyakrák évente 270 000 nő halálát
okozza. Hazánkban tavaly mintegy 450en haltak meg méhnyakrákban, pedig az
időben felfedezett betegség gyógyítható.
A lakosság védőoltási és szűrési hajlandósága messze elmarad a nyugat-európai átlagtól. A szervezett szűréseken
a behívott nők kis százaléka vesz részt
évente, annak ellenére, hogy a vizsgálat fájdalommentes és Európában szinte egyedülállóan térítésmentes, továbbá
az útiköltséget is téríti az OEP. Hazánkban hetente 9 nő meghal méhnyakrákban, míg az észak- és nyugat-európai
országokban csak évi néhány ilyen haláleset történik.
A méhnyakrák megelőzésének első
lépése, hogy védőoltással megelőzzük
a betegségért felelős HPV-fertőzést. Az
oltóanyag megakadályozza a HPV leggyakoribb rákkeltő típusai által kiváltott,
esetlegesen méhnyakrákot okozó fertőzés kialakulását. A teljes oltási sor három
adagból áll, az első és a harmadik adag
között fél évnek kell eltelnie. A védőoltá-

sok receptkötelesek, a háziorvos, a házi gyermekorvos és a nőgyógyász írhatja fel. Az oltás után a rendszeres szűrést
ugyanúgy folytatni kell, mert a szűrés és
az oltás együttes alkalmazása biztosítja a
leghatékonyabb védelmet a méhnyakrák ellen.
A Magyar Vöröskereszt, az Egészséges Településekért Alapítvány és a GlaxoSmithKline Kft. 2009-ben közösen
hirdette meg a méhnyakrák elleni oltás
pályázatát, amelyre a korábbi kiíráshoz
hasonlóan hátrányos helyzetű településen lévő intézmények jelentkezhettek. A
támogatók elsődleges célja az volt, hogy
a gyermekek és szüleik felelősen gondolkozzanak saját egészségükről, és a
gyermekek megismerjék a szűrés és a
védőoltás fontosságának szerepét, függetlenül attól, hogy nyernek-e a pályázaton vagy sem.
A pályázat tartalma:
– Egészségnapló: a diákoknak a pályázat részeként a nyári szünetben
egészségnaplót kellett kitölteniük, hogy
tudatosan törekedjenek az egészséges
életmódra, nyáron is.
– Egészségdélután: az intézményeknek ősszel egészségdélutánt kellett szer-

vezniük, egy vetélkedő megtartásával, és
„Így vigyázunk az egészségünkre” címmel plakátkészítéssel.
– Egyéb programok keretében az intézményeknek, gyerekeknek lehetőségük volt szűrések szervezésére, szülők
bevonásával egészségnap, sportrendezvények megszervezésére gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt.
A 2009. évi pályázat bíráló bizottságát
10 iskola győzte meg arról, hogy intézményükben fontos az egészséges életmódra való nevelés, és megtesznek mindent a gyerekek ez irányú fejlődéséért.
A nyertes települések: Tornyospálca,
Szentbalázs, Mozsgó, Kelebia, Egercsehi,
Gerendás, Maroslele, Sárosd, Hortobágy,
Hidasnémeti intézményei.

A bíráló bizottság az általános iskolában folyó egészségnevelési-, egészségmegőrzési munka, prevencióra való törekvés alapján hozta meg döntését.
2010. január 12-én kaptam meg az
értesítést, miszerint a Farkas László Általános Iskola megnyerte a 35 leány beoltásához szükséges összesen 105 db oltóanyagot.
A hivatalos eredményhirdetésre 2010
februárjában, Budapesten került sor,
ahol Selymes Eriktől, a Magyar Vöröskereszt igazgatójától, Kardos Annától,
az Egészséges Településekért Alapítvány
igazgatójától, Rogán Antal Polgármester
Úrtól, valamint Leitner Györgytől, a GlaxoSmithKline Kft. képviselőjétől vehettem át az emléktáblát.
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a pályázat megírása során, időt és energiát
nem sajnálva, tudásuk legjavát hozták a
gyermekekért.
Köszönettel:
Gyuris Noémi védőnő

Évzáró közgyűlés a polgárőröknél...
Február 26-án megtartotta évértékelő közgyűlését a Kelebiai Polgárőr Egyesület. A beszámolóban elhangzott, hogy a létszám 20 fő aktív és 3 fő pártoló tag. Közbiztonsági járőrözés során 1278 óra szolgálatot láttak el. Ebből önálló szolgálat 1011 óra, határrendésszel közös szolgálat 221 óra, rendőrrel közös szolgálat 46 óra. Önállóan 38 óra rendezvénybiztosítást
végeztek. Az EU-s választások idején 25 óra szolgálatot láttunk el. Postahivatal zárás utáni ellenőrzése 167 alkalommal történt. Postai szállítást végző gépkocsi biztosítását 5 alkalommal
hajtottuk végre. Halottak napján a temető ellenőrzését 22 óra járőrözéssel végeztük. A vagyonvédelmi riasztó rendszerek jelzésének ellenőrzésére 17 esetben került sor. Az elmúlt évben 7 alkalommal továbbítottunk bejelentést a rendőrség részére és 15 alkalommal a határrendészek felé. A rendőrökkel közös szolgálatok során két alkalommal vettünk részt ittas
járművezetővel szembeni intézkedésben. Önálló külterületi szolgálataink során, illegális tűzifa
árusokat adtunk át a rendőrségnek. Házaló árusokat tartóztattunk fel. Lopott kerékpár tulajdonosát kerestük meg és adtuk vissza jogos tulajdonát. Egy esetben eszméletlen magatehetetlen gondozottat szállítottunk vissza az otthonba. Közúti baleset helyszínelésénél útbiztosítást végeztünk. A határrendészek kérésére egy alkalommal közreműködtünk útlezárásnál,
három alkalommal határsértő keresésénél. Az önkormányzat felé 10 alkalommal tettünk bejelentést / illegális szemétlerakóról, veszélyes hulladék lerakatról, vagyonvédelmi-vagyonbiz-

tonsági hiányosságról, utcanévtábla rongálásról, utak állapotáról stb./ Egy alkalommal kellett
közúti baleset sérültjét orvoshoz szállítanunk.
A szolgálati autóval 7027 km-t járőröztünk /ebből határrendésszel 2648 km. rendőrrel 512
km. /. A pénzügyi beszámolóban elhangzott, hogy az összes bevétel 445.053.-Ft. volt, mely
a 2008. évi pályázati maradványból, a 2009-ben pályázaton nyert összegből /150.000.-ft./,
a postától kapott támogatásból /30.000.-Ft./, tagdíjakból /14.400.-Ft./, és az SzJA. 1%-ból
/35.579.-Ft./ tevődött össze. 2009-ben egyesületünk az Önkormányzattól pénzbeli támogatást nem kapott. Kiadás 348.580.-Ft, mely magába foglalja a balesetbiztosítás díját, telefon
költséget, a járőrözéshez használt autó szerelését, üzemanyag költséget, irodaszerek, postaköltség, formaruha vásárlás, számlavezetés és egyéb költségek díját. A majdnem teljes létszámmal jelenlévő tagság egyhangúlag elfogadta a beszámolót, a pénzügyi elszámolást, a
közhasznúsági jelentést. Elfogadták a 2010. évi feladattervet, költségvetés tervezetet és a tájékoztatókat. A közgyűlés elfogadta két fő tagfelvételi kérelmét is. Köszönjük a támogatóknak, az együttműködő partnereinknek, az önkormányzatnak, a családtagoknak, az országos
és a megyei szövetségnek, a működésünkhöz 2009. évben nyújtott segítséget. Reméljük,
hogy ebben az évben is számíthatunk a támogatásukra.
Varga Sándor
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Iskolabál 2010.

Már több éves hagyományt folytatva az idén is sor került a Valentin napi
bálunkra. A közel 200 résztvevőt színpompás bálterem fogadta február 13án. A bál mára hagyománnyá vált, ezt
támasztja alá az is, hogy olyan szülők
is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, akinek a gyermeke már elballagott
az iskolánkból.
A bálat Dr. Császárné Szaszkó Éva
igazgatónő nyitotta meg. Megköszönte a szülőknek és a nevelőknek a szervező munkát, segítséget. Nagyon sok
köszönet elhangzott, ezúttal szeretnénk
még köszönetet mondani Taupert Robinak (Topinak), aki minden bál szervezésénél segítő szándékáról és önzetlenségéről tesz tanúbizonyságot. Teljes
felszerelésével mindig az iskola rendelkezésére áll, amikor szükségünk van
rá. Ha kell hangosít, vagy éppen rózsaszín felhőt varázsol a tánctérre. Így történt most is. A bálat a kelebiai Farkas
László Általános Iskola tanulói nyitották meg táncukkal. Az izgalmas készülődés után felhangzott a zene. A bevonuló táncospárok láttán csend lett urrá
a teremben. A szülők megilletődve, de
büszkén nézték gyermekeiket. Gyönyörűen táncolták el a Bécsi keringőt, mellyel nem csak a vendégeknek szereztek varázslatos pillanatokat, hanem ők
is egy maradandó emlékkel gazdagodhattak. Reméljük, ebből hagyományt
tudunk teremteni a későbbiek során.
Esett a hó aznap szükség volt segítségre. Ha összefogásról van szó, akkor
mindenki ott van. Ez esetben is köszönjük a Polgárőr Egyesület segítségét,
hogy a távolabb lakó gyerekek beszállítását megoldották, hogy bejussanak a
fellépésre. A gyerekek fellépése után
következett a szülői munkaközösség
tánccsoportja, az anyukák tánca: a kán-

kán. A zene felzendülésekor már lelkes
taps fogadta őket, jelezve számukra az
elismerést és bíztatást. Nagyon jó hangulatot varázsoltak a tánctérre, melynek következményeképpen visszatapsolták Őket. Köszönjük igyekezetüket,
támogatásukat. Reméljük a következő
bálra ismét meglepetéssel szolgálnak e
közönségnek! Számítunk rájuk. Visszavárjuk Őket. A vacsora után a Szimpla
Trió zenekar mutatkozott be, kik fergeteges hangulatot varázsoltak a tánctérre. A jókedvet felülmúlni nem lehetett,
a legkitartóbb vendégek még hajnali 3
órakor is táncoltak. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani minden jószándékú kedves bálozónak, támogató szülőknek, hogy most is támogatták iskolánkat.
Mi a tánc?
„Valami, ami szavakkal nehezen
megfogalmazható. Valami, ami érzelmes és érzéki. Közöl, noha nem beszél.
Kérdez, miközben szavai nincsenek. Néha megráz, felkavar. Néha gyönyörködtet csupán. Anyaga az emberi test, de
eredője mindig az emberi lélek, és mindig az emberi lélek felé tart. Az ember
táncol örömében, bánatában, a párjának vagy a párjával, közönség vagy egy
szűkebb közösség előtt. Az együtt táncoló emberek igazi közösséget alkotnak. Minden ember életében jelen van
a tánc, mindenki táncol valahogy.”
Ezekkel a szavakkal köszönnék el.
Továbbra is minden erőnkkel azon leszünk, hogy az elkövetkezendő bálunkat ugyanilyen színvonalassá varázsoljuk, s folytathassuk ezt a nemes
hagyományt.
Bízunk benne, hogy 2011. február
12-én ismét együtt tölthetünk egy kellemes estét.
Szabó Gné V. Ildikó
SzMK tag

FELHÍVÁS
2010. június 4-én 90. évfordulójára emlékezünk az 1920-as Trianoni
békediktátumnak.
Erre az alkalomra ünnepséggel és egy kiállítással készülünk. Szeretnénk méltó
módon emlékezni az eseményekről-történésekről, melyek sok kelebiai család sorsát befolyásolták.
Keresünk és várunk minden olyan iratot, levelet, visszaemlékezést, fotót, térképet, emléktárgyat, amely bármilyen módon összefügg e történelmi eseménnyel.
A dokumentumokat, relikviákat az Agrárcentrumban rendezett kiállításon mutatnánk be az érdeklődőknek.
Szervezők elérhetősége: Maczkó József polgármester úr 77/454-201
Kovács Márta, Lengyel Judit
Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház Kelebia, József Attila 91.
77/454-210

Anyakönyvi hírek
2010. február havi anyakönyvi hírek
2010. február havi születések Doba Ferencné védőnő jelzése szerint:
Balogh Éva Blanka szül: Kiskunhalas, 2010. 02. 04.
anya: Nagy Éva, apa: Balog Ernő
Szalma Zoltán Hunor szül: Szeged, 2010. 02. 17.
anya: Kovács Beáta, apa: Szalma Zoltán
Kovács Izabella szül: Szeged, 2010. 02. 20.
anya: Tapodi Tímea, apa: Kovács Miklós
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott: Papdi Imre 77 éves
Kelebia, 2009. március 4.
Balázs Katalin aktő.
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Farsang az iskolában

Február 18-án délután tartottuk meg iskolánkban a
már hagyományossá vált farsangi bálunkat, ami igazi
karneváli hangulatban zajlott.
Reggel 8 -tól izgatottan szaladgáló és műsort próbáló gyerekektől volt hangos az iskola. De nemcsak a
gyerekek, hanem a felnőttek is izgatottan várták ezt a
napot hiszen a tornaterem zsúfolásig megtelt vendégekkel. Rendezvényünket az igazi bálokhoz hasonlóan
egy gyönyörű bécsi keringővel kezdtük, amit a 7.-8.
osztályos tanulók adtak elő, felkészítő tanáruk Nagyné Bényi Mária néptánc oktató volt. S ez után lépett
tetőpontjára az igazi farsangi hangulat. Iskolánk tanulói közül mintegy 200 gyerek vett részt aktív sze-

replésével a műsorban.
Az első-második osztályosok inkább egyénileg öltöztek, volt hercegnő, katona, robot, Hannah Montana, Michael Jakson, focista, szurkoló s sorolhatnám
még az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket.
A felső osztályosok közösen álltak színpadra és zenés táncos produkcióikkal kápráztattak el bennünket.
Nehéz dolga is volt a zsűrinek mire a sok jó előadás
és jelmez közül kiválasztotta a legjobbakat. A műsor zárásaként három hastáncos táncában gyönyörködhettünk.
A bál hangulatát fokozta a jó zenei aláfestés amit
Szerencsés Kristófnak és társainak köszönhettünk.
Szeretnék köszönetet mondani az SzMK-nak az

Farsangi előzetes ovisoknak
Február 9-én ismét ellátogatott hozzánk a budapesti Kölyökidő Alapítvány
néhány munkatársa. Az elmúlt évekhez
hasonlóan most is kifestették a gyermekek arcát kívánság szerint és lefényképezték őket. Ezután zenés farsangi da-

anyagi támogatásért a nyersanyag vásárlásához. Nagyon köszönjük aktív közreműködésüket a szendvicsek elkészítésében és a büfé lebonyolításában.
A finom fánk elkészítését nem tudjuk eléggé megköszönni Pató Klárika néninek, Pappné Rozika és
Kardosné Rozika néninek valamint Horváthné Nagy
Katalin és Horváth Jenő tanárainknak. Hálával tartozunk még Szabó-Gné Vámos Ildikónak a rengeteg és
hasznos tombolatárgy beszerzéséért.
A bál bevételéből a DÖK programjait valamint a
gyermeknapi programot szeretnénk támogatni.
Kardosné R. Zsuzsanna
DÖK segítő tanár

Kiszebáb égetés - télkergetés

lokkal szórakoztatták az ovisokat. Nagyon
jó volt a hangulat, táncoltak, vonatoztak a
gyerekek, a legjobban táncolókat megjutalmazták, de mindenki kaphatott cukrot,
ha egy kicsit ügyeskedett.
Óvónők

Óvodások farsangja
Az idei évben minden csoport külön tartotta a farsangi mulatságot. A gyerekek
most is nagy izgalommal készültek erre az eseményre. Minden csoport egy rövid
kis műsort adott elő a megjelent vendégeknek. A gyerekek jelmezei nagyon szépek és ötletesek voltak, volt kicsit rémisztő, de volt nagyon mulatságos is. A szülők süteménnyel kedveskedtek, amit ezennel is szeretnénk megköszönni. A műsor után jöhetett a mulatság és a tánc.
Reméljük, hogy mindenki maradandó élménnyel tért haza.
Óvónők

Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy a farsang lezárásaként kiszebábot
készítünk és azt elégetjük. A nagycsoportosok nagy buzgalommal készítették szalmából, rongyból a bábot, amit az udvaron állítottunk fel. Ebéd előtt az óvoda apraja-nagyja kivonult a felállított báb köré, a kezükben lévő dobokat,csörgőket,
fakockákat összeütögették és hangos kiáltásokkal és az égő bábbal próbálták elkergetni a telet.
Óvónők

Kedves Szülők!
Március 22-től 26-ig 8-tól 12 óráig beiratkozást tartunk az óvodában. Várjuk
azokat a kisgyermekeket is akik szeptember 1-től számított fél éven belül betöltik a három évet. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. §-ának (1)
bekezdése alapján a jövőben az óvoda felveheti ezeket a gyermekeket is. Kérem,
hogy hozzák magukkal a gyermek oltási lapját, születési anyakönyvi kivonatát és
orvosi igazolást, hogy a gyermek közösségbe mehet.
Szmolenszki Mátyásné óvodavezető
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Jaj, de rossz gazdagnak lenni! (mk.10. 23.)
Egy nagyon gazdag apa úgy döntött, elviszi egy szegény borsodi faluba 5 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak. És hogy a
gyermek meglássa a gazdagság előnyét, és lássa azt, milyen szerencsés családban él.
A falu szélén egy szegény család házában szálltak meg, ahol 2 napot töltöttek. Amikor hazafelé hajtottak a Mercédesszel, az apa megkérdezte a fiúcskát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon szép és jó volt, apa!
- Láttad, hogy milyen nagy szegénységben éltek a háziak?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt apa, hogy nekünk csak egy drága kutyánk van, nekik meg négy. Nekünk 1
úszómedencénk van a kertünkben, ők meg egy szép tó partján laknak. A mi kertünket
éjjel lámpák árasztják el fénnyel, az övékére pedig ragyogó csillagok világítanak. A mi
udvarunk a kerítésig tart, az övéké addig, amíg csak a szem ellát. És végül láttam, nekik van idejük egymással beszélgetni, és hogy boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket, és akkor se mosolyogtok.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett szótlan, mire a kisfiú hozzátette a beállt
csöndben:
- Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is lehetnénk! És boldogok!
Amikor a pap prédikál, sokszor erős kísértése van, hogy az evangéliumot elkenje, tompítsa, „kiherélje”. A Mk. 10. 23. is ilyen, hisz Jézus egyik legkeményebb tanításáról van szó.
Vajon honnan ered ez a kísértés? Két felől: 1. A padokban ülnek olyanok, akiket nem
akar megsérteni, akiknél „jó fiú” akar maradni. Aztán fél a vádtól is, hogy szemére vetik: „te olyanokat mondasz, amiket te sem tartasz meg, épp te mondod?” Persze, akkor sem másíthatja meg az evangéliumot, ha beszélni róla nincs erkölcsi alapja és ha
fáj is a hallgatóinak. 2. A hívek felől nézve meg az áll fenn, hogy legtöbbüknek az elvárása a prédikációtól nem több mint, hogy szívhez szóló, megható, szép legyen, vigasztaljon, esetleg „elringasson”. A valósághoz, az ő életükhöz ne legyen köze úgy,
hogy életük gyökeres megváltoztatására sürgesse őket. Ne nyugtalanítsa őket, ne legyenek kiprédikálva, mert az nagyon kellemetlen. Vajon könnyű-e így a kedves híveket „szíven találni”?
A református presbiterek egyszer ezt mondták papjuknak: „Tiszteletes úr! Mi azért
tartjuk, hogy az Isten igéjét hirdesse - de a mi életünkbe ne szóljon bele!”
Íme, Jézusnak egy ilyen kemény igazsága:” A gazdag nehezen juthat be az Isten
országába”(Mk.10. 23.) Sőt a teve-tű hasonlat egyértelművé teszi, hogy egyáltalán
nem juthat be. Csak vigyázzunk: az Isten országa nem tévesztendő össze semmiképpen a halál után következő Mennyországgal! Mert oda mért ne kerülhetne egy mások
ínségét mindig észrevevő, szüntelen adakozó gazdag? Bár nem ez jellemző a gazdagokra, hanem az anyagiakhoz való kötődés, a részvétlen kőszívűség. Magam is fösvényebb vagyok, mikor több a pénzem.
Vajon hogyan érezheti magát Jézus e kemény mondatától egy gazdag „gyűjtögető
életmódot” élő templomba járó keresztény? Ha becsületes, akkor rosszul, nyugtalanul.
Ha nem becsületes, elengedi a füle mellett. Igazából bántja fülét az egyszerűbbeknek
is, sőt a legszegényebbekét is, hiszen az emberek többsége szeretne gazdag lenni. Akik
már azok, azok szeretnének még gazdagabbá válni.
Végül is Jézus azt mondta, hogy a gazdag nem jut be Isten országába és ő nyilván tudta, hogy miért mondta. Fogadjuk hát el Tőle, és mélyedjünk bele, mert nekünk mondta
ezt a fontosat, nem a marslakóknak vagy más főemlősöknek, pl. az orángutánoknak.
Viszont pofonegyszerű lesz megérteni Jézus e radikális mondatát, ha Gromon András teológus barátom könyvéből („Ki dobja az első követ?”65-67. o.) felhasználom
azokat a gondolatokat, amelyek tisztázzák, mi is az Isten országa. Avval érteti meg
kristálytisztán Isten országát, hogy előbb tisztázza mi nem az Isten országa:
Nem a „Sátán országa”(a Sátán területe, az Ő világa). De úgyis mondható, hogy
nem a „Gazemberek világa”: az, ahol az embereket mások bajai nem érdeklik, csak
önmaguk fontosak a maguk számára, és amit megkívánnak maguknak, azt elveszik
másoktól csellel vagy erőszakkal. Pl. privatizálással, pénzük off shore (ofsor) - cégekbe való talicskázásával, a szegények kárpótlás jegyeinek „bagóért” való olcsó megvásárlásával stb...
Aztán Isten országa nem az „Emberek országa”, nem az ”emberek világa”, úgy is
mondhatnánk, hogy még az u.n. „Tisztességes emberek köre” sem az. ( Igen, ez szép,

ahol az emberek tisztességesek, de ez még nem az Isten országa.) Ez a második az,
ahol az embereket valójában szintén nem érdeklik mások bajai, ínsége. Valójában csak
szintén önmaguk fontosak a maguk számára - bár a látszat lehet más. Ők, amit megkívánnak maguknak, azt nem lopják, rabolják el másoktól, hanem megveszik tisztességes munkával szerzett pénzükön.
E kettővel ragyogva áll szemben az „Isten országa”, az „Isten világa, felségterülete”. Nem a „gazemberek”, de nem is az ún. „tisztességes emberek” világa ez. Hanem
kiké? Azoké, ahol az embereket már nem az önzés vezeti, olyan hely, ahol a másik ember az igazán fontos. Ahol az emberek nem elvenni és megvenni akarnak, hanem azt
keresik, mit adhatnának a másiknak. Ők semmit sem tekintenek kizárólagos tulajdonuknak. Nem ismerik a magántulajdon szentségét. Vagyis elvben készek mindenüket
szétosztani(Lk.19. 9.). És persze a gyakorlatban is, ha valakinek szüksége van valamijükre. Most elmondok két szép, de furcsa esetet.
Kenty Szt. Jánost egy alkalommal útonállók kifosztották, majd otthagyták. Egyszer
csak látják, hogy utánuk szalad. Közben ezt kiabálja: „Várjanak! Ezt a két aranyat még
találtam a belső zsebemben. Tessék!” Ettől annyira összezavarodtak, hogy még az
előbb elrabolt pénzét is visszaadták.
Barcza Barnáról is elmondok egy esetet, amelyből láthatjuk, hogy ő is „Isten országába” tartozik. Ő egy pap, akinek a szobájába bement egyszer egy másik pap. Mivel
nem volt bent, leült és várta Barnát. Néhány perc múlva hallja ám, hogy valaki kopogtat az ajtón. Tessék! - szól ki ez a másik pap. Ekkor belépett Barcza Barna a szobájába, amin ő kopogtatott. De miért kopogtatott be a saját szobájába? Mert evvel is jelezni akarta, hogy még a szobáját s benne levő személyi tulajdonát sem tekinti sajátjának,
csak „földi vándorútja” kellékeinek.
Ezek után, ugye, már érthető, hogyan is lehetne tagja „Isten világának” 1. aki gazdag és nem akarja megosztani javait a rászorulókkal vagy legfeljebb a feleslegéből ad,
csak a saját életszínvonalát nem csökkentő alamizsnát dob a szegényeknek, ínségeseknek? 2.Persze, az sem tagja „Isten országának,” aki ugyan szegény, de gazdagságra ácsingózik. Hiszen ezzel a magatartással - automatikusan - kizárják magukat Isten
felségterületéről, melynek zászlajára a Szeretet, az Adás van felírva.
A teve-tű hasonlat („A tevének könnyebb átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába” Mk. 10.25.) tehát igaz: mindaddig a gazdag, míg gazdag akar
maradni, vagy pl. vegyük magunkat és lássuk be, hogy mindaddig, míg gazdagok szeretnénk lenni, bizony, bizony nem tartozunk bele Isten országába.
Sziklaszilárdan állítom, a gazdag ember nem lehet boldog, vagy csak álboldogságban élhet. Ezért adtam ezt a furcsa, provokatív-sokkoló címet, hogy „Jaj, de rossz gazdagnak lenni!” De nem őrültem meg, amikor ilyeneket írok? Úgy gondolom, - és sokszor tapasztaltam is - hogy NEM!
A gazdag, ha még gazdagabb lesz, akkor még boldogtalanabbá válik, mert még jobban elveszti a lelki békéjét. De, ha elkezdi javai osztogatását, egyre nagyobb boldogságot érez. És ha még többet szétoszt, akkor még ennél is nagyobb boldogságot fog
érezni. Ismét kérdezem: de hát nem mese ez?
Erre szanki barátom esetével igyekszem válaszolni. Volt egy „kacsalábon forgó”
nagy háza, amit csalárd felesége el akart perelni. Ő ekkor átírta drága házát kislányára.
Így megszűnt az övé lenni. Ezek után szerény nyugdíján kívül nem lett semmije. „Amint
kiléptem az ügyvédtől, hatalmas boldogság és szabadság érzése öntötte el a szívemet.
Szinte repültem, mint a madár” - mondta.
Miért írtam le ezt a jézusi radikális gondolatot, amikor úgyis tudom, hogy a kelebiai és tompai lakosok közt sok a szegény, gázszámláikat csak kínkeservesen fizetni tudó kisnyugdíjas és egyre több lesz a munkanélküli? Ez esetben nem luxus a gazdagság veszélyeiről írni és egyáltalában azokkal a fránya gazdagokkal foglalkozni? Biztos
vagyok, hogy nem. Miért? Mert mindannyian az Isten országába vagyunk hivatalosak.
De hogyan kerülhetnénk be oda, ha nem tudnánk miként lehet bekerülni? Ha nem tudnánk, hogy szegényen is lehet sőt érdemes nagylelkűnek lenni (de lehet végtelenül
anyagiasnak is lenni, gazdagságról álmodozni). Vérünkké váljon, hogy semmihez sem
érdemes annyira kötődni, mint az Istenhez.
Próbáljuk ki magunkat! Mi, akik annyira tudunk bálványozni anyagiakat (de sok
mást is), gondolkodjunk el azon, hogy képesek vagyunk-e nemcsak a feleslegünkből
adni másoknak, hanem abból is, amit nem szívesen adnánk oda, vagy ami a szívünkhöz
nőtt? Ebből is láthatjuk, hogy komolyan vesszük-e Jézust vagy nem!
Dr. Pribitek László plébános
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Tisztelt Nyugdíjasok!
Ismét tájékoztatlak benneteket az Egyesületünkben lezajlott februári eseményekről és
az előttünk álló két hónap terveiről, feladatairól.
FEBRUÁR
-6-án farsangi bál volt az Agrárcentrumban.
A nagy havazás miatt a Vajdaságból nem mertek elindulni és a hazaiak is kevesebben
voltak mint ahogyan előzetesen számítottuk. Így csak 120 fővel került megrendezésre a
BÁL. Viszont akik ott voltak azok úgy gondolom, hogy jól érezték magukat.
Ismét előadásra került az „Unió Macskája” című Miskolczi Miklós által nekünk írt komédia. Ezen kívül fellépett még a műsorban a daloskör és a tánccsoportunk egy része is. Köszönet a segítőknek és közreműködőknek!
-18-án a szokásos mórahalmi fürdőzésen vett részt kicsiny csapatunk. A sok influenzás beteg mellett talán a kedvezőtlen időjárásnak is betudható, hogy ez alkalommal
mindössze 8 fő élt a termálfürdőzés előnyeivel.
-25-én a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház szervezésében alkalmunk volt
résztvenni egy nagyon érdekes és tanulságos előadáson, mely a hulladék- és energiagazdálkodásról szólt.
-27-én a határon túli Bajsán első alkalommal vettünk részt a Prélón. 20 fős küldöttségünk jól szórakozott. Asszonyaink ügyeskedtek a játékos, gyakorlatias vetélkedőkön. A
daloskör méltán aratott sikert fellépésével. Köszönjük, hogy a szállítást a Hivatal járműveivel tudtuk megoldani.
-27-én a havi Klubdélután alkalmával a megjelent kis csapat tagjai sütemények és italok mellett kellemes beszélgetéssel és olykor tánccal töltötték el a délutánt és koraestét.
MÁRCIUS
Betervezett programjaink: 11-én fürdőzés Mórahalmon.
13-án szombaton 18 órától egy nagyon rövid rendkívüli közgyűlés megtartására kerül sor, melyen nagyon fontos a határozatképesség megléte! A
hivatalos rész lebonyolítása után egy szerény vacsorával kedveskedünk a megjelenteknek! 15-én részvétel a hagyományos ómoravicai ünnepségen, 27-én 16.00 órától
Klubdélután lesz, melynek keretében Dr. Juhász Miklós előadást fog tartani /16.00-17.00
óra között/ „Az ördög növényei” címmel. Az előadást követően vacsorával fogunk kedveskedni a megjelenteknek. A 6-ra tervezett csoportos színházlátogatás /a Budapesti Operettszínházba/ kellő érdeklődő hiányában elmaradt.
ÁPRILIS
-11-én lesz a Költészet Világnapja, melyre a helyi Művelődési Ház vezetősége ez
alkalommal is bizonyára egy kulturális programmal készül. A részletekről a Kelebiai Hírmondó útján kapunk majd tájékoztatást a rendezőktől.
-15-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal.
-17-én „Tavaszköszöntő” címmel az Ásotthalmi Nyugdíjas Klub szervez programot, melyre várják Egyesületünk 15-20 fős csoportját is. Indulás a Nyugdíjas Háztól 13.00
órakor személykocsikkal lesz. Jelentkezni lehet a vezetőség tagjainál március 31-ig.
-24-én két program is lesz. Egyik a hagyományos Klubdélután, mely 17.00 órakor
kezdődik. A másik a Tánc Világnapja alkalmából megtartandó rendezvény lesz, aminek
a házigazdája a helyi Művelődési Ház és csapata lesz. Ez utóbbiról részleteket szintén a Kelebiai Hírmondó útján kapunk a rendezőktől.
Kelebia, 2010. március 4.
Sutka István egy. titkár
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Tisztelt Szülők!
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében
6. § (1) A Magyar Köztársaságban - az e törvényben meghatározottak szerint minden gyermek tanköteles.
- A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban
abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31.
napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet
a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
Értesítjük Önöket, hogy a tanköteles korú gyermekek 2010/2011. tanévre az
1. osztályba történő beíratásának ideje:
2010. március 24-én szerdán, 25-én csütörtökön 8-16 óra,
2010. március 26-án pénteken 8-14 óra
helye: Farkas László Általános Iskola titkárságán,
Kelebia, Ady E. u 110.
A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal:
- Diákigazolvány készítéséhez fénykép és 550 .- Ft
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímkártya
- az iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény
- orvosi igazolás,
- TAJ-kártya
- aláírt Szülői nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről (fénymásolat)
Azok a szülők, akiknek gyermeke ingyenes tankönyvre jogosult lesz, hozzák magukkal:
- a jogosultságot igazoló dokumentumot( pl.:gyermekvédelmi határozat)
- valamint beiratkozásnál ki kell tölteni egy nyomtatványt .
Kelebia, 2010. 02. 22.
Dr. Császárné Szaszkó Éva igazgató

Azonnali munkalehetőség Európai
Uniós országokban.
Érdeklődni:
06-20/918-33-79
Minden nap
18 - 19 óráig

Figyelem!

Ha bármilyen észrevétele van, mely Kelebia község
lakosságát érinti, kérjük,
forduljon bizalommal Településőreinkhez.
Elérhetőség:
Szerencsés Kristóf:
06-30/575-95-85
Kocsis György:
06-30/555-83-20
Szerkesztők

Tisztelt Nyugdíjas Egyesületi Tagok!
Felhívom a figyelmet, hogy 2010. március 13-án, szombaton 18 órai
kezdettel a nyugdíjas házban egy rendkívüli közgyűlés megtartására kerül sor.
A további minél jobb körülmények közötti működés érdekében nagyon fontos,
hogy ez a közgyűlés határozatképes legyen! Tehát minden kedves tagtársunk
megjelenésére számítunk.
A hivatalos rész nagyon rövid lesz!
Ezt Követően pedig egy finom vacsorával kedveskedünk a megjelenteknek.
Köszönöm a megértést!
Az elnökség nevében nagy tisztelettel és szeretettel:
Kelebia, 2010. 03. 03.
Horváth Zoltán elnök

. oldal

Kelebiai Hírmondó

VII. évfolyam 3. szám

Preló - kulturális és kézműves Egy tanító tapasztalataiból...
Nehéz ma szülőnek lenni!
is adnak a véleményünkre - még akhagyományokat ápoló
Mindenkinek ezerféle baja van: bi- kor is, ha több kilométerre élik életüket
zonytalanság, érzelmileg, anyagilag, tőlünk. Ez jogosít fel, hogy kimondjuk:
családi, munka jellegű gondok, labi- cselekedni, tenni, nevelni kell, ha olyrendezvény BAJSÁN
György lovagrend tagjai is, ezután elkezdődött a 16 csapat versengése
vagyis a „ fürge ujjak versenye”.
Hogy ez mit is takart? Volt kukoricamorzsolás hagyományos módon,
lúdgége tészta készítés, és hímzésvarrás. A szeles idő sajnos meghiúsította a kukoricapattogtatást.
Fantasztikus hangulat volt a csarnokban, mindenki hangosan bíztatta
éppen küzdő versenyzőjét. Színes érdekes műsor, sok látnivaló, finom ételek-italok melyek a nap jellemzői voltak és persze az a melegszívű igazi
2010. február 27-én rendezték meg
5. alkalommal a bajsai prelót.
A településünket a nyugdíjas egyesület és a daloskör lelkes csapata képviselte.
A rendezvény szülőatyja JAKAB
LÁSZLÓ a helyi Művelődési Egyesület
elnöke, helyszíne a Sportcsarnok.
Már a korareggeli órákban fogadták
a résztvevőket, az ünnepélyes megnyitót a csapatok bevonulása követte,
majd egy közös könnyű reggeli.
Új tagot avattak a bácskai Szent

lis jövőkép. A napi problémák sokszor
felemészthetik a szülői türelmet, odafigyelést, elfogy az erő, kimerülnek az
energia tartalékok és éppen a családra,
a gyermekre jut kevés belőle.
A megváltozott világban utódaink
igénye a védelemre, gondoskodásra, törődésre azonban változatlan maradt! Mi
is átéltük a gyermekeinkkel ezt az intenzív nevelési korszakot és mindig az
munkált bennünk, hogy az ő életüknek
milyensége tőlünk függ, rajtunk múlik.
Talán ez adott erőt arra, hogy a mindennapok verklijében is képesek voltunk átélni, beleélni, megérezni mikor szükség
volt ránk. Segítettünk, igyekeztünk adni nekik magunkból: türelmet, még több
odafigyelést, szeretetet.
Úgy érzem, sikerrel jártak erőfeszítéseink, mert már a felnőttkor elején
járó lányaink, sohasem okoztak csalódást, „lelki barátnőjükként” még ma

kor nehéz, fárasztó is!
Nekünk szülőknek el kell sajátítani készségeket, birtokolni azt a belülről fakadó hitet, azokat az önmagunk
elé állított követelményeket, amelyek
segítségével saját értékeit ismerő, önbizalommal teli, nyitott, kiegyensúlyozott boldog gyermekeket leszünk képesek felnevelni.
Azt mondják, a gyermek egy csiszolatlan gyémánt, aki drágakővé válhat,
ám a csiszolás nehéz felelősségteljes és
egész életre szóló munka, de megéri;
mert érték válik belőle!
Ne feledjék: „Tedd mindig azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel! Minden más csak erő, és időpocséklás.”
Ehhez a munkához kívánok mérhetetlen erőt minden szülőnek, nagyszülőnek!
Horváth Zoltánné

Öröm(hír) mások segítése

baráti vendégszeretet melyben a bajsaiak részesítettek bennünket. A versengéseket kulturális bemutatók követték, nagy sikere volt a kelebiai
Daloskör összeállításának. Az eredmény hirdetést finom ebéd és vidám
táncmulatság zárta.
Tartalmas és mozgalmas napot éltünk meg a bajsai prelón, egy újabb
példa arra, hogyan ápoljuk és tartsuk meg hagyományainkat, emlékeinket egy vidám közösségi nap keretén belül.
Kovács Márta

Ortopéd szűrés, és ami utána „jár”
2010. március 3 - án településünkön gyógyászati szűrővizsgálatot végzett a békéscsabai Príma Protetika Kft. A gyógyászati segédeszközöket gyártó cég, a Nagycsaládos csoport felkérésére, a védőnői és a háziorvosi hálózattal összefogva sikeresnek mondható szűrésen tizenkilencen jelentek meg, iskolások, óvodások és
felnőttek. Az idő rövidsége miatt kevés volt a létszám. A vizsgálatok alapján nagyon sok az a gyerek, aki gyógyászati eszközt kapott, vagyis járásjavító cipőt. Méretvétel után kb. egy-másfél hónap múlva érkeznek meg a cipők.
Köszönetet mondunk a szervezőknek, Szlaukó Máriának (Príma Protetika) és
munkatársainak önzetlen munkájukért.
Tóth László NOE vezető

Több ízben nyújtott segítséget csoportunknak és más rászorulóknak egy
orgoványi alapítvány, tartós élelmiszer,
ruhanemű és egyéb formában. Sok ember odaadó munkáját, önzetlen segítségét kell megköszönni, hisz Ők azért
vannak, hogy mások nehéz helyzetén
megpróbáljanak segíteni vagy legalább
kicsit könnyíteni. Nehéz, fáradságos
munkát végeznek, hogy az összegyűjtött adományokat eljuttassák a rászo-

rulóknak.
Mind a saját, mind az adományozottak nevében megköszönjük a sok segítséget Ficsor Károly családjának, segítőkész csapatának és mindenkinek, aki
anyagilag támogatást nyújt a rászorulóknak.
A kelebiai Nagycsaládosok és mindenki nevében jó egészséget, erőt kívánunk további munkájukhoz.
Tóth László NOE vezető

Tisztelt kelebiai Lakosok!
Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 % - ával támogatták a Kelebia
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
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Kelebia Község Önkormányzata (6423. Kelebia, Ady Endre u. 114.) értékesítésre meghirdeti a kelebiai 397 hrsz-ú ingatlanán lévő
2 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		
helyiségek			
forgalmi érték, alapterület
Kelebia, Ady E. u. 168.
397/A/3		
I.e/1.				
					

2 szoba, 1 konyha, előtér,		
1 fürdőszoba, 1 közlekedő 62,72 m2
1 WC, 1 speiz, 1 tároló

2. 852 000 Ft

Kelebia, Ady E. u. 168.
397/A/4		
I.e/2.				
		
			

2 szoba, 1 konyha, előtér,		
1 fürdőszoba, 1 közlekedő 62,72 m2
1 WC, 1 speiz, 1 tároló

1. 426 000 Ft

Az értékesítésre kijelölt ingatlan albetéteinek értékesítése külön-külön történik, irányár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított összeg, vételár kedvezmény és részletfizetési kedvezmény nem adható!
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. Az értékesítés az ingatlanok jelenlegi állapotában történnek.
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, mely nem lehet
alacsonyabb az ingatlanforgalmi szakértő által
megállapított összegnél
- a pályázati biztosíték(bánatpénz) befizetésének igazolását
- nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról
-a pályázatnak tartalmazni kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani
Pályázati biztosíték:
A pályázat érvényességének feltétele a közzétett vételár 10%-nak megfelelő pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.
Az ajánlati biztosítékot a Kelebia Község Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni. Az összeg 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 pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást, a pályázat bontásának időpontjáig visszavonja, vagy azt eredménytelennek
nyilvánítja.
Pályázatok beadásának határideje: 2010. március 24. 10 óra
Helye: Kelebia Polgármesteri Hivatal Titkárság 6423. Kelebia, Ady E. u. 114.
Módja: Személyesen, vagy postai úton zárt borítékban,
A zárt borítékra: „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.
Pályázatok bontásának időpontja: 2010. március 24. 14 óra
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 25.
A pályázatokat Kelebia Község Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalás befejeztével egyidejűleg történik, melyről a pályázókat a kiíró írásban értesít.
Vételár megfizetése:
A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni az adás vételi 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-nyilvántartásban történő változás átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni, a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatal
Műszaki irodájában lehet (77/454 201)
Egyéb tájékoztatás: az Ady E u 168 sz társasház értékesítésre kerülő lakásai az Ady E. u.170 sz. társasházzal osztatlan közös tulajdonú, 2866 m2 területű ingatlanon helyezkedik el.
Kelebia Község Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.
Kelebia, 2010. március 3.
Maczkó József sk
polgármester
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Tavaszi
lomtalanítás
Értesítjük községünk
lakóit, hogy
a TAVASZI
LOMTALANÍTÁST
az alábbiak szerinti
ütemezésben végezzük:
2010. 03. 25 csütörtök:
Bajcsy Zs u (déli része), Ady E. u
polgármesteri hivatal és országhatár felé eső szakasza, Határőr Móra- Cseresznye- Park - Váci utcák Kosztolányi u, Deák u,- Dózsa
u - Táncsics u (Bajcsy utcától az
országhatár felé eső szakasza), Somogyi u, Bacsó u.
2010. 03. 26. Péntek: Bajcsy
u (északi része), Deák u (Pacsirta
utca felé), Pacsirta u, Árpád u, Rákóczi u, Hunyadi u, Virág u, Dózsa
u (Szabadság u felé) Szabadság u,
Táncsics u (Tompa felé eső szakasza), Ady u ( Bajcsy u-Árpád u közötti szakasza)
2010. 03. 29. Hétfõ: József A
u - Kossuth u - Petőfi u - Széchenyi
u - Halastószél u-Sztipityjárás
2010. 03. 30. kedd: Vasútföld
(Kolbászsor), Vermesjárás, Bácsborista, Négyesjárás
A feleslegessé váló lomokat
SZELEKTÍVEN ( fajtánként jól elkülönítve) a begyűjtési nap reggel 06
óráig kérjük az utcára illetve a kijelölt gyűjtési pontokra kirakni.
Gyűjtési pontok külterületen:
BÁCSBORISTA- NÉGYESJÁRÁS
a kihelyezett szelektív gyűjtési hely
előtt
VERMESJÁRÁS-VASÚTFÖLDKOLBÁSZSOR Kolbászsori konténer mellett
SZTIPITYJÁRÁS a kihelyezett
konténer melletti terület
Segítő közreműködésüket előre
megköszönve
Polgármesteri Hivatal
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Kelebiai Hírmondó

Rendhagyó ligaértekezlet

Február 22-én 16,00 órakor vette
kezdetét a kiskőrösi Szarvas Étteremben, a megyei I. valamint a megyei II.
északi és déli csoportjai számára összehívott Ligaértekezlet. Ezek a rendezvények általában a tavaszi és őszi szezonkezdések előtti utolsó egyeztetések
fórumai, ahol az egyesületek döntő
többsége megjelenik. Az idei értekezlet kissé másabbra sikeredett, mint a
korábbiak. Orell Zsolt a BKMLSZ elnöke hosszan elemezte a Kelebia KNSK
kezdeményezése következtében kialakult helyzetet. A Kelebiai Hírmondó olvasói rendszeres tájékoztatót kaptak az
előzményekről, így közismert az a tény,
hogy a csapatok pénzügyi problémái
miatt kezdeményeztük a bajnoki rendszer átszervezését és a költségek csökkentését.
A február 4-i kelebiai képviselő-testületi ülésen történt BKMLSZ tájékoztatón derült ki, hogy javaslatunk Orell
Zsoltnál akadt el. Az ismeret birtokában levélben fordultunk az elnök úrhoz,
melyben 11 kérdést fogalmaztunk meg
számára. Válaszlevelében elismerte
mulasztását, elnézést kért és kilátásba
helyezte, hogy szóban a csapatok előtt
fog válaszolni. A Ligaértekezletet tehát
a kialakult szituációval indítva, hosszasan fejtegette a 11 feltett kérdést, válaszai azonban nem voltak számunkra
kielégítőek, olykor a lényeget megkerülve beszélt el mellettünk.
Az elnöki expozé után kaptunk szót
és módunkban állt bemutatni az érem
másik oldalát. Először is a válaszlevél tartalmi hiányosságát vetettük fel,
ugyanis részünkről, a bocsánatkérését elfogadva, nem foglalkozik az alapproblémával. Indítványaink jegelése nem oldotta meg a csapatok bajait.
Erről viszont megfeledkezett az elnök
úr csakúgy, mint korábban a felvetésről magáról. A csapatok előtt ismeretlen tartalmú levélre reagált, amely
- tekintve, hogy közös gyökerű problémákkal foglalkozik - önmagában nem
gond, de a Kelebia KNSK írásban feltett kérdéseire írásban kérünk választ hangsúlyoztuk.
Március 13-án lesz a megyei szövetség tisztújítása. A választás óhatatlanul napirendre került, ugyanis egy
közkézen forgó lista borzolta a kedélyeket. Megyénkben a következőképpen folyik a voksolás előkészítése: Egy
14 nevet tartalmazó névsort juttatnak
el - nem hívatalos formában - a választásra jogosult egyesületekhez azzal a kisérőszöveggel, hogy Orell elnök

úr - ha megválasztják - az ebből kikerülő elnökséggel dolgozna együtt szívesen. A csapatokhoz emellett hívatalos jelölőlapot küldött ki a szövetség
azzal, hogy február 26-ig tegyék meg
jelölésüket elnök, elnökség tagjai, Felügyelő Bizottság és annak tagjai vonatkozásában. Tehát a szabályos vonal
mellett beindult az álcázott befolyásolás (ezt nevezik más területen szürke,
vagy fekete gazdaságnak). A cetliket a
Kiskunhalason rendezett játékvezetők
bálján osztották, ebből jutott egy „dísz”
példány Kelebiára is. Tehát a csapatokra tartozó jelölési folyamatot manipulálják! Az elnök maradjon az, aki elfelejt válaszolni beadványokra, akinek
érdekében küldik szét - természetesen
aláírás nélkül - az általa óhajtott névsort, az elnökségből száműzzük azokat
is, akik nem mindennel értettek egyet a
korábbiakban. Legyen a BKMLSZ munkája csupa mosoly és egyetértés. Jöjjön
szép új világ Bács-Kiskunra...
Felszólítottuk a sportelnököket,
hogy ne fogadják el ezt az állapotot, jelöljenek olyan sportembereket vezetőnek és az elnökségbe, akik az egyesületek érdekeikeit képviselik, nem pedig
egy olyan önjáró és önjelölt érdekközösséget, melynek tagjai - egymástól
is akadályoztatva - korlátozott szuverinitással irányítják a megye labdarúgását. A kelebiai indítványnak eredménye
lett, többen nyíltan felvállaltuk, hogy
alternatívát képezünk a cetlikampánnyal szemben. Jelölteket állítottunk. Elnöki pozícióban vállalja a megmérettetést Tóth Jenő szakmári polgármester,
aki egyszemélyben az ottani sportkőr
elnöke is. Az elnökségre Gácser Zsolt
hajósi elnököt, Nyerges Ferenc BKMLSZ elnök helyettest (aki lemaradt a
listáról), Dományi János bácsborsodi elnököt, Csupity Zoltán kunfehértói jegyzőt és sportkőr elnököt, Kiliti István a
solti egyesület elnökét és dr. Fekete Jánost (aki szintén lemaradt a listáról) a
Fegyelmi Bizottság jelenlegi elnökét javasoljuk. Felügyelő Bitottság elnökének
Harkai Pétert, kiskunhalasi sportvezetőt jelöltük.
Kíváncsian várjuk a fejleményeket,
sikerülhet-e a langyosvíz jelleget kimozdítani nyugalmi helyzetéből? Erős
motivációs elemek munkálnak a változatlan állapotok fenntartásában. Különböző érdekek mentén hozzák helyzetbe
egymást olyan emberek, akik valószínűleg nem csak a sportért, hanem
emellett a sportból is szeretnének profitálni. Mással nehezen magyarázható a

görcsös ragaszkodás ehhez a pünkösdi
királysághoz. Az élet minden területén
nehéz megtörni az összefonódáson alapuló képződményeket. Azokat, amelyek a leggyengébb láncszemre alapozva szabják meg a teljesítményt. Azért
van ez így, mert ő is a grupphoz tartozik, nem hagyható ki belőle, inkább las-
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sítunk, hogy bírja a strapát. Csakhogy
Európa 30 évvel jár előttünk sportban
is. Cetliken népszerűsített, mindennel
egyetértő vezetőkkel a távolság sohasem csökken, inkább tovább nő. Pedig nekünk volna okunk sietni, még itt
Bács-Kiskunban is...
Kovács Marcell

Sport közgyűlés
2010. március 4-én került megtartásra a sport közgyűlés. A Művelődési
Házban 18 órakor kezdődő eseményen
az egyesület alapszabályának módosítására került sor, az ügyészség előírása
és a társadalmi szervezet közhasznúsága érdekében előírt kötelező változtatások szerint.
Második napirendi pontként a
2009. évi pénzügyi beszámoló hangzott el, mely szerint tavaly az egyesület 2.680.100,- Ft bevételt könyvelhetett el. Ebből önkormányzati támogatás
volt 1.500.000,- Ft. Pályázatok: NCA
200.000,- Ft, Tárt Kapus Létesítmények: 250.000,- Ft. Wesselényi Alapítvány: 70.000,- Ft, Önkormányzati Minisztérium pályázat: 250.000,- Ft,
Megyei Közgyűléstől: 150.000,- Ft.
Jegy eladásból: 260.100,- Ft. Pénzmaradvány: 52.525,- Ft volt. Kiadási oldalon: Játék engedély díjakra 361.070,Ft, játékvezetői díjakra 658.000,- Ft,
szállítási kts. 441.564,- Ft, anyagköltség (fűnyíró, szivattyúk, szerelvények,
gázboyler jav. stb.) 369.819,- Ft, sportszerekre 260.000,- Ft, posta és telefon kts. 76.315,- Ft, természetbeni juttatások (szóda, üdítő, szendvics)
97.165,- Ft, közmű díjakra 316.219,Ft, tagdíjakra (BKMLSZ és BKKM Szabadidősport Szövetség) 25.765,- Ft,
Szla vezetési díjak 21.658,- Ft. Összes
kiadásunk 2.627.575,- Ft volt. A közgyűlés elfogadta 2009. évi pénzügyi
beszámolót.
Megszavazásra került a 2005-2008.
évi költségvetések, mert tagság híján
szabálytalanul ugyan, de nem tartottunk közgyűléseket. Ezekben az években a sportvezetés tárgyalta meg az
aktuális évek pénzügyi mérlegeit. A
2010-es esztendő terveivel folytatódott
a munka. A Leader program keretében
felújítandó világítási rendszerünkhöz
újabb 4 oszlop leállítása következik. A
8 oszlopról 16.000 W teljesítményű és
a jelenleginél többszörös fényerőt biztosító világítótestek gondoskodnak
majd a takarékosabb energia felhasználásról. A munkálatoknál számítunk

a sportkedvelők közreműködésére. Az
elektromos eredményjelző felállítása a
vágóhíd felöli oldalon várható. Emellett
ezévi programunkhoz tartozik a Béke
park felöli lelátó domb létesítése és néhány fa telepítése oda, ahol pótlás vagy
ültetés indokolt.
Szakmai oldalról a futballcsapat teljesítménye megfelelt az elvárásoknak.
Az ifjúságiaknál lenne szükség előrelépésre. Velük kapcsolatban továbbra is
a hozzáállás jelent problémát. Sajnos
nincs kialakulva az összetartó közösség, amely jóval eredményesebbé tehetné őket. Emberi, nevelési hiányosságok hátráltatják a munkát, ami abban
nyilvánul meg elsősorban, hogy a pénteki igéret ellenére sem érkeznek ki a
pályára vasárnap, főleg vidéki meccsek
előtt és ilyenkor az edzőt állítják lehetetlen helyzetbe, meg persze azokat a
játékostársakat, akik tisztességesen
megjelennek az adott időpontra. Első csapatunkhoz leigazoltuk Csamangó
Danit és Vasuth Eriket, akik több év távollét után térnek vissza Kelebiára. Újra kezdi a játékot Gémes Szabolcs. Antal Pisti átigazolt Tompára, más mozgás
nem volt, így erősödött a csapat játékerőben, legalábbis reményeink szerint.
A Sportbaráti Kőr pénzéhez nem
nyúltunk, a szurkolók és játékosok tagdíjaiból már több, mint 100.000,- Ft
gyűlt össze. Ennek felhasználásáról
egyenlőre nem született egyezség, tehát a 2010. évi befizetésekkel egyenlőre növekszik a később meghatározandó
célra fordítható pénzösszeg.
Szó esett még az általunk kezdeményezett bajnoki rendszer átszervezéséről és olcsóbbá tételéről. Egyesületünk
és a megyei szövetség között e kérdéskörben nincs nézetazonosság, talán a március 13-i tisztújítás megoldást
hozhat ebben a vonatkozásban is. Nehéz idénykezdetre van kilátás, hiszen
az első két fordulóban a két bajnokaspiránssal játszunk. Várjuk kedves szurkolóinkat hazai és vidéki mérkőzéseinken, hajrá Kelebia.
Sportvezetés
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Kelebiai Hírmondó

2010. évi tavaszi szezon sorsolás

1.) Nagybaracska - Kelebia
2010. márc. 07. vasárnap 14.30 ind.: 10,15 óra
2.) Kelebia - Császártöltés
2010. márc. 14. vasárnap 14.30
3.) Katymár - Kelebia
2010. márc. 20. szombat 15.00
4.) Kelebia - Fajsz
2010. márc. 28. vasárnap 16.00
5.) Felsőszentiván - Kelebia
2010. ápr. 03. szombat 16.30
6.) Kelebia - Mélykút
2010. ápr. 11. vasárnap 16.30
7.) Bajaszentistván - Kelebia
2010. ápr. 18. vasárnap 17.00
8.) Kelebia - Sükösd
2010. ápr. 25. vasárnap 17.00
9.) Szeremle - Kelebia
2010. máj. 02. vasárnap 17.00
10.) Szakmár - Kelebia
2010. máj. 09. vasárnap 17.00
11.) Kelebia - Hajós
2010. máj. 16. vasárnap 17.00
12.) Nemesnádudvar - Kelebia
2010. máj. 23. vasárnap 17.00
13.) Kelebia - Csávoly
2010. máj. 30. vasárnap 17.00
14.) Bácsbokod - Kelebia
2010. jún. 06. vasárnap 17.00
15.) Kelebia - Érsekcsanád
2010. jún. 13. vasárnap 17.00
Belépőjegyek ára: 300,- Ft. Az ifi csapat mérkőzése 2 órával korábban kezdődik.

Nap
03.12-én

Idő (tól-ig)
08.00-09.00
09.15-11.00		
13.15-16.00		
11.15-12.00		
13.15-15.00		
15.15-18.00		
03.13-án 08.00-09.00
09.15-11.00		
11.15-12.00		
13.15-15.00		
15.15-18.00		
03.14-én 08.00-09.00
09.15-11.00		
11.15-12.00		
13.15-15.00		
15.15-18.00		
03.15-én 08.00-09.00
09.15-12.00		
13.15-15.00		
15.15.18.00		
03.16-án 08.00-09.00
09.15-12.00		
13.15-15.00		
15.15-16.00		
16.15-18.00		
03.17-én 08.00-10.00
10.15-12.00		
13.15-16.00		
16.15.18.00		
03.18-án 08.00-12.00
13.15-15.00
15.15-18.00
03.19-én 08.00-10.00
10.15-12.00
13.15-16.00
16.15.18.00		
03.20-án 08.00-10.00
10.15-12.00
13.15-15.00
15.15-18.00
03.21-én 08.00-10.00
10.15-12.00
13.15-16.00
16.15-18.00
03.22-én 08.15-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00		
15.15-16.00		
16.15-18.00
03.23-án 08.00-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00		
11.15-12.00
13.15-15.00		

Traffipax

Felállítási hely
Jánoshalma belt. Bajai és a Jókai u. kereszt.e
Jánoshalma, Dózsa Gy. u.
Jánoshalma, Bajai út bevezető és kivezető szakasz
Jánoshalma, Mélykúti út befelé haladó forgalom
Jánoshalma, Bajai út bevezető és kivezető szakasz
Jánoshalma belterülete Bajai út
Jánoshalma belt. Bajai és a Jókai u. kereszteződése
Jánoshalma belt. 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
Tompa belterület Halasi út 2. előtti szakasz
Tompa belterület Attila u. 152. előtti szakasz
Tompa külterület 53-as főút 83.100 méter
Tompa külterület 53-as főút 85.800 méter
Tompa belterület Hunyadi u. 43. előtti szakasz
Tompa belterület Attila u. 152. előtti szakasz
Tompa belt. Halasi út 2. előtti szakasz /53-as főú/
Tompa külterület 53-as főút 85.800 méter
Tompa külterület 53-as főút 83.100 méter
Tompa belt. Halasi út 2. előtti szakasz /53-as főú/
Tompa külterület 53-as főút 83.100 méter
Tompa belterület Hunyadi u.23. előtti szakasz
Tompa belterület Hunyadi u. 43. előtti szakasz
Tompa belterület Hunyadi u. 43. előtti szakasz
Kelebia belt. Bajcsy-Zs. u. 24. előtti szalasz
Tompa külterület 53-as főút 85.800 méter
Tompa belt. Halasi út 2. előtti szakasz /53-as főút/
Tompa külterület 53-as főút 83.100 méter
Tompa belterület Hunyadi u.23. előtti szakasz
Tompa belterület Hunyadi u. 43. előtti szakasz
Tompa belterület Hunyadi u. 43. előtti szakasz
Tompa belt. Attila utca 152. szám előtti szakasz
Kelebia belt. Bajcsy-Zs. u. 24. előtti szalasz
Tompa külterület 53-as főút 85.800 méter
Tompa belterület Halsi út 2. szám előtti szakasz
Tompa belt. Attila utca 152 előtti szakasz
Tompa külterület 53-as főút 83.100 méter
Tompa külterület 53-as főút 85.800 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, kült. Strandfürdő előtti sz. 5402-es út
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet lakt. előtti sz.
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kiv. sz.
Kiskunmajsa belterület Fő u. Alsótemető
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasz
Kiskunmajsa, Árpád u. és a József Attila utca kereszt.
Kiskunmajsa kült. Strandfürdő előtti szakasz
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet lakt. előtti sz.

ind.: 11,15 óra
ind.: 12,45 óra
ind.: 13,00 óra
ind.: 12,45 óra
ind.: 12,45 óra
ind.: 12,45 óra
ind.: 13,00 óra

03.24-én

03.25-én

03.26-án

03.27-én

03.28-án

03.29-én

03.30-án

03.31-én

15.15-16.00		
16.15-18.00
08.00-10.00
10.15-12.00
13.15-14.00
14.15-16.00
16.15-18.00
08.15-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00		
15.15-16.00		
16.15-18.00
08.15-09.00
09.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00		
16.15-18.00		
08.00-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00		
08.00-10.00
10.15-12.00
13.15-14.00
14.15-16.00
16.15-18.00
08.00-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-18.00
08.00-10.00
10.15-12.00
13.15-14.00
14.15-15.00
15.15-16.00
16.15-18.00
08.00-09.00
09.15-10.00
10.15-12.00
13.15-15.00
15.15-16.00
16.15-18.00

11. oldal

Legközelebbi
meccsek Kelebián
MÁRCIUS 14-én
Császártöltés ellen 14.30
MÁRCIUS 28-án
Fajsz ellen 16.00
ÁPRILIS 11-én
Mélykút ellen 16.30
ÁPRILIS 25-én
Sükösd ellen 7.00
MINDIG VASÁRNAP!
Ifi 2 órával előbb kezd!
Jó levegő, szép pálya, jöjjön ki a
meccsre!
OLCSÓ ÉS NEM RÁZ.
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivezető sz.
Kömpöc-Csólyospálos átkötő szakasza
Szank, Béke utca
Jászszentlászló 5402-es út átmeneő szakasza
Kiskunmajsa belt. Árpád u. és a József A. u. kereszt.
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, kült. Strandf. előtti szakasz 5402-es út
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet lakt. előtti sz.
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivez. sz.
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, kült. Strandf. előtti sz. 5402-es út
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet lakt. előtti sz.
Csólyospálos, Kossuth u. a község be és kivez. sz.
Kiskunmajsa belterület Fő u. Alsótemető
Kiskunmajsa, Félegyházi út kivezető szakasz
Kiskunmajsa, Árpád u. és a József A. u. kereszt.
Kiskunmajsa külterület Strandfürdő előtti szakasz
Kiskunmajsa, Árpád u. József A. u. kereszteződés
Kiskunmajsa, kült. Strandf. előtti sz. 5402-es út
Kiskunmajsa, 5405-ös út volt szovjet lakt. előtti sz.
Szank, Béke utca
Jászszentlászló 5402-es út átmeneő szakasza
Kiskunmajsa belt. Árpád u. és a József A. u. kereszt.
Kiskunmajsa Félegyházi út kivezető szakasza
Kiskunmajsa, Fő utca
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
Kiskunhalas külterület Keceli út
Kiskunhalas, Széchenyi út
Kiskunhalas 53-as főút Sóstó
Kiskunhalas, Fejérföld út
Kiskunhalas, Jókai utca
Kiskunhalas, Fejérföld 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

Kelebiai Hírmondó

12. oldal
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Orvosi ügyelet
Március

Április

10.

szerda

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

1.

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

11.

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

2.

péntek

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F. u. 92.

12.

péntek

Sahin-Tóth Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

3.

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F. u. 92.

13.

szombat

Sahin-Tóth Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

4.

vasárnap

Kiss Csaba dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14.

vasárnap

Sahin-Tóth Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15.

hétfő

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

5.

hétfő

Kiss Csaba dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

16.

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

6.

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17.

szerda

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

7.

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F. u. 92.

18.

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

8.

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 10

19.

péntek

Losonczi Judit dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

9.

péntek

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

20.

szombat

Losonczi Judit dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.

szombat

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

21.

vasárnap

Losonczi Judit dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11.

vasárnap

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

22.

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

12.

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

23.

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13.

kedd

Kiss Csaba dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24.

szerda

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

25.

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

14.

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F. u. 92.

26.

péntek

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15.

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 10

27.

szombat

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28.

vasárnap

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

29.

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

30.

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31.

szerda

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

Fogorvosi rendelő:
06-77/454-230
Dr. Rigler László:
06-77/454-125
06-30/955-06-67

Az áprilisi orvosi
ügyelet folytatását a következõ
Hírmondóban közöljük.

Körzeti orvosaink:

Dr. Szabó Péter:
06-77/454-247
06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet:
06-70/940-70-80
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.

