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A Kárpát Fesztivál kiállításai Helyezettek Kárpát Fesztivál 2010.
Az idei Kárpát Fesztivál ismét színes kínálatot nyújtott a kiállítási
anyagok tekintetében. 7 kiállítás, 3
helyszínen.
A VII. Kelebiai Kárpát Fesztivál
előnapján, július 10 - én nyitotta
meg kapuit Oravecz Veronika Anna,
keramikus és Csókási Katalin Nóra
zománcműves művésztanár kiállításával, a II. Kelebiai Nemzetközi Művésztelep. A gyönyörű munkákat látva már nem csak remény volt, hogy
a művésztelep záró kiállítása felejthetetlen élményt ad majd az idelátogatóknak.
A fesztivál kezdőnapján, július 15én (csütörtök) - a hagyományokhoz
híven - Kelebiáról készült természetfotók kiállítását nyitottuk meg.
Gőbölös Péter okleveles erdőmérnök, Franzer Flóra és Kazi Levente,
KIE tagok fotóit tekinthették meg a
látogatók. Mindhárman más szemszögből közelítik meg a kelebiai természetet, mégis összeforr a munkájuk.
Az agrárközpont szép belső terei
alkalmas helyszínt biztosítottak az
említett kiállításoknak.
Péntek délután a Római Katolikus
Templom adott helyet Dr. Körmendy
László főorvos úr ikon jellegű képkiállításának. Életútját végighallgatva
Körmendy doktor úr beszámolt kapcsolatáról az ikonfestészettel.
A Népzenei Találkozó meghívott
csoportjainak tagjai is részesei voltak az ünnepélyes megnyitónak.
Az előző év hagyományait követve a Művelődési Ház nagyterme adott helyett két környékbeli
település: Kisszállás és Zsana kézműveseinek bemutatkozó kiállítására. Az értékes munkák megtöl-

tötték a nagytermet. A kisszállásiak
fafaragásokat, grafikákat, szőtteseket, horgolásokat mutattak be, Zsana téglafaragásokat és hímzett asztalterítőket hozott magával. Mindkét
település asszonykórusa résztvevője
volt a Népzenei Találkozónak, ezért
a kiállítások megnyitója is igazán
bensőségesre sikerült.
Szombaton került sor a helyi „Foltocska” foltvarró klub ez évi munkáinak kiállítás megnyitójára. Az idei
évben is fürgék voltak a takarókat, párnahuzatokat, terítőket varró asszonyujjak. A patchwork kiállítás anyaga több meghívást is kapott
a környező települések egy-egy rendezvényére.
Majd késő délután a II. Kelebiai
Nemzetközi Művésztelep résztvevői
készülődtek serényen az agrárközpontban a záró kiállítás megnyitójára, ezzel búcsúzva az egyhetes alkotótábortól.
Részletek az emlékkönyvekből
„Nagyon egyedi, szép munkák.
További sok hasznos időtöltést.”
„Örülök, hogy részt vehettem a kiállításon. Nagyon szép, precíz munkák. Gratulálok.”
„Nagyon tetszettek az ikon festmények. Csodálattal töltötte el a
Mórahalmi Parasztkórus tagjait. A
továbbiakban jó egészséget és kitartó munkát.”
„Gratulálunk a művész úrnak a
gyönyörű ikonihletésű festményekhez. Köszönjük az élményt, s még
sok alkotással bővelkedő, egészségben gazdag évet kívánunk.”
„Köszönjük ezt az értékes kiállítást: „Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek
felismerésére és megbecsülésére.””

Minden évben megmérettetnek a bor és gasztronómia kedvelői. Július 15-én ismét szép számmal neveztek kelebiai, környékbeli és külföldi borászok a hagyományosan megrendezésre kerülő borversenyre. A hangulatra idén sem volt oka panaszra senkinek. A közel 50 fajta fehér- és vörösbor megkóstolása után vacsorával
és baráti beszélgetéssel zárult a program.
Borverseny
A főzőverseny és a habverőverseny
minden évben a fesztivál zárónapjának
családi programja. Idén is szép számmal
Fehér bor
neveztek mindkét megmérettetésre.
1. Szabó Anita, Rajnai rizling
Főzőverseny
2. Viljanac Milisav, zupljanka
1. Kelebiai Vámos Nyugdíjas Klub
3. Kadarka Bajsa, olasz rizling
2. Berkó Tibor
3. Lengyel István
Habverőverseny
Vörös bor
1. Maszlag Istvánné, habos meggyes
1. Viljanac Milisav, cuvie
2. Szegediné Csikós Andrea, túrós2. Ábrahám János, cuvie
mandulás linzer
3. Teppert Anna, Gesztenyés szelet
3. Viljanac Milisav, merlot

200 dalos az Agrárközpontban
16-án pénteken délután, a Kárpát
fesztivál keretében, 9 vidéki és 2 helyi csoport részvételével nagy sikerű
népzenei találkozót rendeztünk. Ásotthalom, Mórahalom, Csikéria, Tompa, Zsana, Kiskunhalas, Balotaszállás,
Kisszállás és a vajdasági Bajsa dalosai mutatkoztak be legújabb dalcsokraival. A találkozó házigazdái a Kelebiai Daloskör és a Nyugdíjas Egyesület
táncosai voltak. Baráti hang, mosoly-

gós arcok, az önfeledt öröm megnyilvánulása a közös éneklésben jellemezte a rendezvényt. Mindenki elfogadta
a meghívást, hiszen a Kárpát Fesztivál
híre, ismertsége, a rendezvény szakmai színvonala mindenki számára nívóssá teszi a fellépést. A találkozót vacsora és bál zárta.
A Kelebiai Daloskör nagy örömére
új fellépő ruhával gazdagodott, péntek
este már ebben álltunk a színpadon.

Táncos műfajok kavalkádja
A szombati nap nagyszínpadi produkciói táncos műfajok előadásával kezdődtek. A tavalyi évben már bemutatkozott Mira és hastáncosai léptek színpadra idén is kiemelkedőmûsorukkal. Többféle előadásmódját mutatták be
a hastáncnak a rekkenő hőségben. Majd a kelebiai „Émi” társastánccsoport
növendékei mutatkoztak be, az ez évben betanult koreográfiákkal. A gyerekek minden fellépés elõtt nagyon lelkesek, örömmel szórakoztatják a közönséget. Õket a kisszállási Piros Muskátli Néptánccsoport követte a színpadon.
A hastánc, a társastánc és a néptánc után egy eddig még nem látott produkció következett a Farkas László Általános Iskola tanulóinak előadásában.
Az elmúlt évben már nagy sikert aratott csíkzsögödi fiatalokból álló Harom Néptáncegyüttes idén is meghívást kapott a fesztiválra. Adok - kapok
című táncvígjátékukkal idén is felejthetetlen produkciót nyújtottak.

Péntek esti Rock buli
Az idei évben második alkalommal került megrendezésre a fesztivál második
napján a Rock buli, ahol 3 hazai és egy kishegyesi együttes szórakoztatta a közönséget. A tavalyi év péntek esti sikere után sokan látogattak ki a szabadtéri koncertre, melynek fellépő zenekarai Légy a kaktuszban, Nightrain, Félhomály Metál
zenekar, Wild Water. A következő évben szeretnénk ismét a pénteki napot az élő
zene jegyében szervezni.
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AZ ALKOTÁS ÖRÖME
Július 10- 17-ig várta az alkotni vágyó művészeket, tanárokat és lelkes
nebulókat a II. Kelebiai Nemzetközi
Művésztelep.
„Ha alkotsz, akkor nem leszel átlagos... Csak újat alkotni, ennyi az egész,
és az te vagy a nagyvilágban. Nézheted, hallhatod, vagy olvasva, vagy érezve, de elárul valamit rólad, így több leszel másoknál.” Ezek a gondolatok a
P.S. I Love c. filmben hangzottak el, de
úgy érzem, ezekkel a sorokkal tudnám
legjobban kifejezni azt a hangulatot,
ami a Kelebián eltöltött napokat leginkább jellemezte. Mindannyian többek
lettünk, mások lettünk.
Az alkotás öröme csodálatos érzéssel tölti el az embert. Amikor az első
saját készítésű tűzzománc medált a
nyakamba akasztom, amikor az élettelen agyag vázává, kaspová simul a
kezem alatt, az egy hallatlan jó érzés,
és megismételhetetlen pillanat. Alkotni jó, alkotni felemelő érzés. Egy tárgy,
egy kép, amire évek múltán ránézek,
és tudom, érzem, hogy én keltettem
életre... ezt csak az tudja megérteni,
aki már próbálta.
A júliusban megrendezett II. Kele-

biai Nemzetközi Művésztelep gazdag
programja számos új és már ismert
technika kipróbálására adott lehetőséget. Készültek grafikák pasztellkrétával, tussal, szénnel, ceruzával,
akvarell és akril festmények, linómetszetek, rézkarcok. Csókási Katalin zománcműves művésztanár a tűzzománc
csodás rejtelmeibe vezetett be bennünket. Oravecz Veronika Anna keramikus pedig korongozni tanított minket. Mindkettőjük alkotásait láthatta

noshalmi Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, KEFAG
Kelebiai Erdészetét, Balogh István
csillagászt, akiknek ezúton mondunk
ismételten köszönetet. Remélem, alkotásainkból ők is látni fogják, hogy
támogatásuk hasznos és nemes célt
szolgált.
Hajni nem titkolt szándéka az volt
a művésztelep létrehozásával, hogy a
környék művészeit, rajztanárait, tanítóit, főiskolai hallgatóit és a művészet iránt érdeklődő gyerekeket összefogja, lehetőséget biztosítva az
együtt alkotásra, egymás munkáinak
a nagyközönség is a tábor ideje alatt
megrendezett kiállításon, a helyi Magyar- Szerb Agrárkereskedelmi Központban.
Időnk nagy részét az iskolában töltöttük, ahol néhány termet műhellyé
alakítottunk át. Plein air festésre a
helyi halastavakhoz látogattunk, ahol
gazdagon válogathattunk a témák közül. A gyerekek Nikli Károly tanár úr
jóvoltából bepillantást nyerhettek a
filmezés elméleti és gyakorlati rejtelmeibe. Alkotásaikon jókat derültünk
az esti vetítéseken.

A tábori életet számos fakultatív
program is színesítette. A helyi erdészek kíséretében felkerestük Kelebia természetvédelmi területeit, Kiskunhalason a csillagvizsgálóban tett
kirándulásunk során számos új ismeretet szereztünk a csillagok, égitestek
titkairól. Sajnos a kerámiák égetésére szánt kemencét nem tudtuk használni, de emiatt mi egy cseppet sem
sajnálkoztunk, mert Oravecz Panni a
szálláshelyünkön fantasztikus kemen-

cét épített. Neki ez nem volt kis fáradság, de számunkra annál izgalmasabb élmény. A tábor színvonalát az is
emelte, hogy időpontja egybeesett a
VII. Kárpát Fesztivál rendezvényeivel.
A mi munkáinknak is a kelebiai Agrárkereskedelmi Központ adott otthont,
ahol az érdeklődő közönség még két
hétig megtekintheti a kiállítást.
A művésztelep gondolata Balázs
Hajnalka fejében született meg, aki
a helyi iskola rajztanára és igazgatóhelyettese. A szervezés, a koordinálás is az ő feledata volt, de kivette belőle részét egész
családja. Szerencsére Hajni néhány
támogatót is talalált elképzelése
megvalósításához,
Kelebia
Község
Önkormányzatát, Sántha Márta
Könyvtár és Művelődési Házat, a
Farkas László Általános Iskolát, a já-

megismerésére. Ennél azonban sokkal
többről van szó. A közös érdeklődés, a
művészet szeretete kifogyhatatlan beszédtémát adott. Az éjszakába nyúló
beszélgetések során nem csak a szakmáról esett szó. Új ismerettségek, barátságok születtek.
Azt hiszem a tábor valamennyi lakója nevében elmondhatom -akár felnőtt, akár gyerek-, hogy maradandó
élmény volt számunkra, fantasztikus
munkák születtek, és nagyon reméljük, hogy lesz folytatás...
Arany Márta
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Egy tanító
tapasztalataiból...
Mennyit tévézzen a gyermek?
A tévé akkor jelent igazán gondot,
amikor a gyerek életének fontos, elengedhetetlen részévé válik! És ez nemcsak a tévét, hanem a képernyőt jelenti - a számítógépet, a videojátékokat,
mindent, amihez képernyő tartozik.
Fontos, hogy a gyerekek a számukra
készült műsorokat nézzék, egy olyan
készüléken, melyet nem a gyerekszobába teszünk.
Egy felmérés szerint a 2 éves gyerekek 20 százaléka többet tévézik, mint a
naponta megengedett 2 óra, ami már
befolyásolja a gyerekek mentális fejlődését, megnöveli a túlsúlyra és a hiperaktivitásra való hajlamot. Egy átlagos iskoláskorú ma 4 és fél órát tévézik
naponta és 7 és fél órát tölt képernyő
előtt az aktuális felmérés szerint.
Ha idejében korlátozzuk a gyerekek
tévénézésének idejét, van remény arra,
hogy idősebb korukban sem fognak túl
sokat tévét nézni. Kisgyerekkorban a
tévé előtt eltöltött időnek a későbbiekben igen jelentős hatása van, ám nincs
tudományos bizonyíték arra, hogy fej-

lesztené gyerekeinket.
Inkább negatív hatással bír: nehezebben tanulnak, nyelvi készségeik és
összpontosító képességük is rosszabb,
de a gyerekkori túlsúllyal is kapcsolatba hozták.
Minél többet beszélnek egy gyerekhez, annál jobbak lesznek a nyelvi készségei.
Tévézés közben a gyerekhez nem
szólnak, a tévé előbb-utóbb pótlékká
válik. A gyerekek számára az egyik legfontosabb, hogy érdemben együtt legyenek szüleikkel, beszélgessenek, játszanak együtt. Ráadásul a sok tévézés
hatására a gyerekek túlsúlyossá is válnak, nemcsak a mozgásszegényebb
életmód, hanem a reklámok miatt is,
amelyekben egészségtelen dolgokat
reklámoznak.
A megoldás, hogy kapcsoljuk ki a tévét, beszélgetünk és több értékes időt
töltünk el gyerekeinkkel, együtt kimozdulunk otthonról. Minél több időt töltenek a gyerekek szabad levegőn, annál
egészségesebbek lesznek.
Horváth Zoltánné

Információ a 2010/2011-es
tanévhez
Tájékoztatjuk a kedves szülőket és tanulóinkat, hogy az első tanítási nap 2010.
szeptember 1.
Tanévnyitó ünnepély 2010. szeptember 1. (szerda) 8 óra 10 perc ,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Tankönyvcsomagok várható ára a
2010/2011-es tanévre

1.oszt.: 8.550Ft
2.oszt. : 7.600 Ft
3.oszt.: 9.440 Ft
4.oszt. angolosoknak: 11.570 Ft, németeseknek: 11.970 Ft
5.oszt.: 12.050 Ft
6.oszt. angolosoknak: 13.785 Ft, németeseknek:12.215 Ft
7.oszt. angolosoknak: 17.045 Ft, németeseknek: 15.475 Ft
8.oszt. angolosoknak: 13.790Ft, németeseknek: 15.305Ft
A tankönyvek árusítására aug. végén kerül sor. Aki ingyenes tankönyvellátásra jogosult, az erről szóló igazolást legyen szíves magával hozni. Ennek hiányában
nem áll módunkban ingyen tankönyvet kiadni.
Hiányzik még a tankönyvcsomagból:
-5. oszt.: történelem atlasz, fogalm. fgy.
-7.oszt.:fizika, földrajz könyv-ingyeneseknek
-8.oszt.:irodalom könyv, matematika könyv, mf.-mindenkinek, technika -fizetősöknek. A nyelvkönyveket és a daloskönyveket a szaktanároktól vehetik majd
át a tanulók.
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Nyári élet az oviban

Az idei nyáron lényegesen több, 25 28 gyermek járt napi rendszerességgel
óvodába. Ez az óvodáztatási támogatás miatt alakult így. Igyekeztünk minél
több lehetőséget biztosítani a szabadidő hasznos és kellemes eltöltésére. A
reggeli órákban még nem volt nagyon
meleg hintáztak, csúszdáztak, labdáztak, a teraszon és a járdán zsírkrétával
rajzolhattak. Amikor már felmelegedett
kisplédeken a hűvösben heverésztek,
homokoztak, hajtogattak, rajzoltak, színeztek. Ilyenkor kevesebb a kötöttség,
mindenki kedve szerint játszhat, természetesen ügyelve arra, hogy baleset
ne történjen. A felnőttek gondoskodtak

arról, hogy mindig elegendő friss folyadék legyen a gyerekek előtt. Mivel délután nagyon melegek voltak, ilyenkor
nem ébresztették a gyerekeket, akkor
keltek amikor felébredtek.
Augusztus első két hete a takarítási szünet, az óvoda zárva tart, de már
augusztus 16-tól várjuk a beszoktatós
gyermekeket szüleikkel.
A nevelési év szeptember 1-én kezdődik, szeretettel és szépen berendezett, feldíszített csoporttal várunk minden kedves óvodásunkat.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető

2010. augusztus 20.
Államalapítás
ünnepe
0800 Ünnepi szentmise
0930 Ünnepi műsor
az Agrárkereskedelmi Központban
Kenyérszentelés
Polgármesteri köszöntő
Községi díjak átadása
1100 Állófogadás
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Tisztelt nyugdíjasok!
Július hónapot lezárva röviden
értékelem a hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit és szokásomhoz híven vázolom az előttünk álló
két hónap terveit, feladatait.
JÚLIUS
-8-án mórahalmi fürdőzésen
vett részt 17 fős csapatunk. A fürdőzés ez alkalommal is a megszokott módon, kellemesen és a résztvevők megelégedésére zajlott le.
-15-18 között zajlott le a hagyományos, immár VII. Kárpát
Fesztivál. Már az előkészítésben
is és a napi programokban is valamilyen formában részt vettek
Egyesületünk tagjai is. A Daloskör
és a Tánccsoport ez alkalommal
is szereplője volt a rendezvény-

nek. Röviden úgy summázhatjuk
a rendezvényt, hogy az a szűkös
anyagiak ellenére is sikeres volt
és maradandó élményt nyújtott a
résztvevő közönségnek. Köszönet
a szervezőknek és minden közreműködőnek!
-31-én 57 fős csoportunk részt
vett az immár országos hírű Kübekházi Operett Fesztiválon. A
fesztiváli program -a kelebiai csapat véleménye szerint is- nagyon
színvonalas és élvezetes volt. A
csapatban lévő 12 tompai nyugdíjas is nagyon elégedett volt és azt
tervezik, hogy jövőre külön a tompaiak is szerveznek csoportos látogatást a Fesztiválra. Az időjárás
is viszonylag kegyes volt a résztvevőkhöz, mert a 18.30 körül ér-

Kutya - Macska
állateledel bolt!
Megnyílt Kelebián
az Ady Endre u. 74. szám alatti
kutya, macska,
hobbi állateledel boltom.
Várom meglévő
és leendő vásárlóimat.
Nyitva: H-P: 8-10 és 15-17 óráig
Sz: 8-10 óráig

kezett intenzív, de rövid eső -melyet a templomban és a környező
sátrakban vészeltek át az emberek- a későbbiekben nem zavarta a 20.00 és 23.45 közötti főműsort, majd az utána következő
tűzijátékot. Köszönetünk Miklósovics Károly csoportvezetőnek! /A
mellékelt fotó a Fesztivál egyik jelenetét mutatja/.
A Kübekházáról lemaradók számára szintén 31-én a szokásos havi Klubdélután szolgált közösségi
rendezvényként a Nyugdíjas Házban. Előre tudható volt, hogy ezen
a klubdélutáni rendezvényen kevesen fognak megjelenni, ami be
is következett. Mi, akik megjelentünk, most sem bántuk meg, mert
szokás szerint, sütik és üdítő italok
mellett kedélyesen elbeszélgettünk, néhányan még jó ízűt táncoltunk is /mert az időseknek mozogni kell!/.
AUGUSZTUS
Betervezett programjaink: 12-én fürdőzés Mórahalmon,
20-án részvétel a községi ünnepségen, 28-án Klubdélután,
melynek keretében ingyenes vérnyomás és vércukor mérési, valamint vizelet vizsgálati lehetőség
lesz a megjelentek számára. Az arra igényt tartók számára vacsorát
/paradicsomos káposztát fasírttal/
is készítünk. A vacsorára jelentkezni és a vacsora árát /300.-Ft/
befizetni VIII. 20-ig lehet a vezetőség tagjainál.
A napokban két újabb rendezvényre kaptunk meghívást: az
egyik rendezvény Tompán lesz
19-én. A 16.00 órakor kezdődő Dalostalálkozóra meghívták

a Kelebiai Daloskört és szeretettel várják Egyesületünk tagjait is.
A rendezvény keretében vacsorát
is lehet rendelni 1200.- Ft-ért. A
vacsora árát befizetni a vezetőségünk tagjainál lehet VIII. 10-ig.
A másik kulturális rendezvény
Ballószögön lesz 21-én, melyre a
Egyesületünk Tánccsoportját és
Színjátszó Csoportját hívták meg.
Színjátszóink Az Unió macskája c.
darabot fogják előadni.
SZEPTEMBER
-9-én fürdőzés Mórahalmon,
indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.06-os autóbusszal.
-11-én a térség civil szervezeteinek találkozóját rendezik
meg Kiskunhalason, melyen a Kelebiai Daloskör és az Egyesületünk
Tánccsoportja is részt vesz, ill. fel
fog lépni.
-18-án lesz az hagyományos
Sportnap Ómoravicán. Jelentkezni és az útiköltséget /1000.Ft/ befizetni a vezetőség tagjainál
lehet IX. hó 11-ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól 13.30-kor.
-20-án részt veszünk az ásotthalmi szüreti bálon. Jelentkezni
és a vacsora árát /1000.- Ft/ befizetni a vezetőség tagjainál lehet
IX. hó 13-ig. Indulás a Nyugdíjas
Háztól 15.30-kor.
-25-én 17.00 órától tartjuk a
szalonnasütéssel egybekötött havi Klubdélutánt a Nyugdíjas Házban. A szalonnasütéshez szükséges nyersanyagról mindenki maga
gondoskodjon!
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagságát!
Sutka István
egy. titkár

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
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Sose küldjük el Jézust szabadságra!
A templomot Isten házának is hívjuk, mert itt lakik Jézus személyesen
az Eucharisztiában. Jó ide betérni Jézushoz. Jó itt szólni hozzá az imákban
és énekekben. Jó itt hallgatni a szavát a Bibliából. Viszont az rossz, ha
a templomon kívüli életünkben már
nincs ott. Ha a falain kívül már nem
igen gondolunk rá, ha az ott hallott
szép tanítását nem éljük meg, sőt inkább az ellenkezőjét. Az már rossz, ha
nem beszélgetünk otthon, munkahelyen, társaságban az evangéliumáról
és az erről szóló prédikációkról. Ha a
templom falain kívüli életünkben tartósan és feledékenyen szabadságra
küldjük. Már pedig majd 40 esztendős lelkipásztorkodásom legfájóbb tapasztalata híveim körében ez a „szabadságoltatás.”
Ezt lehet úgyis kifejezni, hogy külön vágányon fut sok kereszténynek
a vallásos élete, míg egy másik vágányon a mindennapi élete, amelyek nem találkoznak. Gandhi, a hindu
szent ember ezt így jellemezte: „Vasárnapi kereszténység, hétköznapi
pogányság.” Vagy szokták ránk mondani, alig hogy kilépünk a templomból, máris rosszakat mondunk másokról. Sok igazság van ezekben.
Én most szeretnék ajánlani egy
olyan „gyógyszert”, ami biztosan segítene abban, hogy Jézust az életünkből egyre ritkábban szabadságoltassuk. Ez a gyógyszer így gyógyítana:
a mindennapi életben se szégyelljünk,
se legyünk restek beszélni Jézusról,
evangéliumról, prédikációkról. Amiről sokat beszélünk, gondolkodunk, az
fokozatosan és egyre inkább átmegy
cselekedetekbe is. Akkor az evangéliumi szavak, gondolatok megjelennek
a tetteinkben is. Így végül is a szép
és jó evangéliumi gondolatok, igazságok követésükre hívnák, bátorítanák
azt is, aki elmondja és azt is, aki hallgatja. Kicsit így jobbá lennénk. Igaznak tarthatjuk, hogy „a tudat meghatározza a létet.”
Mi sokat beszélgetünk a nehéz
megélhetésről, bárgyú tévésorozatokról, szidjuk a politikusokat, főként
pletykálunk. Nem is gondolunk arra, hogy a sok rosszról beszélve mi is
„besározódunk”. Életkedvünk elfonnyad, depressziósak leszünk. Egyre
sötétebben látunk s végül már csak a
rosszat látjuk az emberekben és eseményekben. De ha mérgezzük a lelkünket, hosszútávon a testünket is

betegítjük. Ez orvosilag igazolt tény.
Több 100 évvel ezelőtt még a bölcs
Avilai Teréz mondta, hogy „az a bitang Sátán mindent megtesz, hogy
az emberek az otthonaikban, munka
közben vagy az utcán a Bibliáról, Jézusról ne beszéljenek és helyette inkább minden más rosszról és fölöslegesről. A Sátán jól tudja, hogy az
evangéliumról nem szóló kukaságunk
az ő ügyét szolgálja, és nagyon gyöngíti a kereszténységet. Tudja, ha beszélnének Jézusról többet és mindenfelé, akkor az ördögfalkák szűkölve és
vicsorogva meghátrálnának.”
Hát senki sem beszél a templomon
túl Jézusról, Szentírásról? Hála Istennek vannak néhányan. Főként a kisegyházak tagjai. Mi kelebiai és tompai
hűlt szívű katolikusok tanulhatnánk
tőlük. Kecelen az egyik gyülekezet
vezetője órás. Mikor néhány éve elmentem hozzá, már belépés előtt a kirakaton át láttam, hogy csak úgy ragyog az arca. Mitől? Miután beléptem,
megtudtam, hogy hittársával éppen
arról beszélt, hogy Jézus miért tartotta kevesebbre Márta sürgés-forgását
Mária „tétlenségénél”, amint csüggött Jézus ajkán. Henry Boulad SJ.-től
gyönyörűt olvastam egy analfabéta,
de erős hitű kopt keresztényről, aki
egy egész busznyi embernek dicsérte
Krisztust. Egy alkalommal ült a buszban Kairó és Beni Souef között és szóba elegyedett az egyik utassal. Ott,
Egyiptomban szokás ez a barátságos
elbeszélgetés, még ha nem is ismerik egymást. Mohamedán szomszédjának szóba hozta az evangéliumot is.
Erre szomszédja izgatottan kérdezte:
„Jézus tanítja az ellenségszeretetet is,
ez badarság, hát hogy szeretheti valaki az ellenségét!? „Erre a kopt ezt felelte: „Hát nem sokkal szebb ez a tanítás, mint az, hogy szemet szemért,
fogat fogért? A Korán a megbosszulással a véres háborúkat indítja.” Erre vita keletkezett, amiben lassan az
egész busz utasai részt vettek. Ez az
ember, aki nem tudott írni, se olvasni, aki nem tanult teológiát, Jézust hirdette az egész úton. Szomszédja ezzel
vált el tőle:”Az amit mondasz csodás,
ez az evangélium egy rendkívüli tanítás, de nehéz élni!” (Jézus a buszon,
14 o.)
És most itt, kedves barátaim, elértünk oda, hogy mikor fogunk mi is beszélni Jézusról a templom falain kívül.
Akkor, ha kitárod a szíved, hogy Jézus

megérintse, megsimogassa. Ha hagyod, hogy Jézus szava eltöltse, boldogítsa a lelked.
Ha az evangélium lázba hoz, ha felvillanyoz, akkor bármivel pecsételnék
le a szádat, ki se bírnád, hogy ne beszélj róla sokaknak, gyakran, akár az
utcán is. Téged eltölt-e, felvillanyoze Isten szava, melyből egyetlen szó
többet ér, mint Tolsztoj összes művei?
Beszélsz-e a Bibliáról?
Például miért lesz valaki katolikus
pap? Nyilván nem azért, mert így akar
hadat üzenni a „szebbik” nemnek,
mert tetszik neki a személyiségcsonkító, agglegényes életforma, a kötelező középkori cölibátus. Hanem ezért:
mert felforrósítja a vérét Jézus szavai
és személyisége. Annyira lázba hozza, tűzbe hozza, lelke mélyéig áthatja
Jézus tanítása, hogy annak utat akar
vágni az Isten nélkül élő, csetlő-botló, békaperspektívájú, vagy egyenesen a mély szakadék felé rohanó emberekhez.
Jézus azt mondta: „Azért jöttem,
hogy tüzet gyújtsak a földön: mennyire szeretném, ha már föllobbanna!(Lk.
13 49.). Én meg azt szeretném, ha
egyre több olyan ember venne körül, aki gyönyörűséget talál az Igében,
akik - esetleg- még a piacon is kérdeznének Jézusról. Mi ez? Álom? Lehet. De én is mondom Martin Luther
Kinggel: „Van egy álmom!” Nekem hát

ez a gyönyörűséges álmom.
Kérjük a Szentlelket, hogy nagy
örömet találjunk az Igében. Az ne úgy
hasson ránk, mint egy unalmas tanácstagi beszámoló, vagy egy régi
nov. 7-ei, hazugságokkal megspékelt
szónoklat. Luther Márton ezt mondja az evangéliumról: Az evangélium jó
hír, örömhír, amit olvasva az embernek táncra perdülni, dalolni van kedve!” A hatásáról meg ezt írja: „Az Ige
olyan, mint a harapós kutya, melytől
nem tudsz menekülni és érzed fogait, vagy olyan, mint a nyíl, mely mindig célba talál, szíven talál!” Mi talán
ilyen hasonlatokkal élhetnénk: hasonlóan kellene az evangéliumnak hatnia ránk, ahogyan egy nagyon jó vicc,
amit alig várom, hogy másoknak is elmondjak, és ki se bírnám, hogy magamban tartsam. Vagy hasson ránk
úgy, mint egy módfelett jó hír, amit
olyan jó közösen barátainkkal vagy
a családtagjainkkal megdumcsiznunk
(pl. amikor egy párt 2/3-os parlamenti többséget szerez, vagy amikor
egy sok évig meddőnek hitt házastársnak végre mégis lesz kisbabája).
Jézus szeret. Tőlünk egy percre
sem akar szabira menni. Örökre velünk akar lenni. Ennyire szeret minket.
Szeressük mi is!
Dr Pribitek László
plébános

A fásszárú növényekre
vonatkozó telepítési távolságok
Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi időben előtérbe került
szomszédviták elkerülésének céljából a
képviselő-testület rendeletet alkotott igazságügyi szakértő véleményének figyelembe vételével- a fásszárú növények telepítési távolságairól Kelebia
község közigazgatási területén.
A rendelet lényege az, hogy a legkisebb telepítési távolság az ingatlan
határától belterületen és külterületen
egyaránt:
a.) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcsfa és egyéb cserje, bokor,
fa esetében legalább 1 méter,
b.) 3 méternél magasabbra növő
gyümölcsfa, egyéb cserje, bokor, fenyőfélék, legalább 3 méter,
c.) 3 méternél magasabbra növő

gyümölcsfának nem minősülő minden
egyéb fa esetében legalább 6 méter.
Ez a rendelet 2010. augusztus 1.
napján lépett hatályba ami azt jelenti, hogy a rendeletet az ezen időpontot
követő telepítéseknél kell alkalmazni.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
szabálysértést követ el, és 30.000,- Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható az a
személy, aki a fenti telepítési távolságokat nem tartja be. A bírság ismételten kiszabható.
Kérjük a község lakosságát, hogy
az őszi növénytelepítéseknél már az
új szabályokat tartsák be annak érdekében, hogy szabálysértési eljárásokra ne kerüljön sor.
Polgármesteri Hivatal

Kelebiai Hírmondó
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Villanyóra- leolvasó, gázos, nyugdíjhivatal megbízottja, polgármesteri hivatal alkalmazottja, kábeltévé szerelő.
Csak néhány olyan foglalkozás, amellyel visszaélnek a csalók, és főként idős
embereket lopnak meg. Az elmúlt években rendszeresen igyekeztünk felhívni a
figyelmet a Kelebiai Hírmondó hasábjain ezekre a veszélyekre. Sajnálatos módon mindig volt és van vétlen áldozat,
aki nem szívlelte meg a tanácsokat. A
csalók tárháza úgy látszik kimeríthetetlen, hiszen július 19-én polgárőrnek adva
ki magát lopott el /egy ez idáig ismeretlen elkövető/ 350 ezer forintot egy idős
embertől.
A bűnelkövetési módszer lényege,
hogy az időskorú lakóhelyén megjelenve
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ez a szélhámos, hihetőnek tűnő magyarázattal bejutott a lakásba és a tulajdonos figyelmét elterelve, alkalmas pillanatban zsebre vágta a pénzt
Ezt a sajnálatos eseményt polgárőrnek kiadva követte el a csaló, épp ezért
szeretném tájékoztatni a Tisztelt olvasót, hogy a polgárőr egyedül nem járőrözik. Magánterületre csak a törvény által

meghatározott esetben léphet be. Önállóan, csak bűnmegelőzési feladatot láthat el. A polgárőr járőr önálló szolgálatot
kettő vagy több fő részvételével látja el.
Szolgálat közben a rendszeresített formaruha, feliratozott láthatósági mellény
az érvényes igazolvány és az azonosító
jelvény igazolja a polgárőrt. Járőrözéshez a megkülönböztető felirattal és jelzéssel ellátott autót használjuk.
Bűnmegelőzési ajánlásaink:
* Óvakodjon az idegenektől, és ne engedje be lakásába! Nézzen ki az ablakon,
vagy kémlelő nyíláson, hogy fel tudja
mérni a bejelentkezőt, győződjön meg
arról ajtónyitás előtt, be van-e akasztva
a biztonsági lánc, mely védelmet ad.
* Ha beengedi a látogatót, lehetőleg
legyen Önnel egy szomszéd, egy rokon.
Ha ezt megfogadja, sokkal kevesebb lesz
a látogatója, de értéke is megmarad.
* Amennyiben a hívatlan vendég már
akarata ellenére belépett otthonába, ne
hagyja egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellő határozottsággal
lép fel, meghátrál és távozni fog.
* Bárkinek is adja ki magát (hivatalos személynek), minden esetben kérjen igazolványt és személyének azonosítása végett, hívja fel az intézményt,
melyre hivatkozik. A cégek valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával
rendelkeznek, melyet intézkedésük során felmutatnak, ellenben a csaló szélhámos nem rendelkezik ilyen okmán-

nyal. A szolgáltatók nem térítenek vissza
készpénzben túlfizetést!
* Lehetőleg a zárva tartott kapun, bejárati ajtón keresztül kérdezze ki a becsengetőket jövetelük céljáról és csak
állításuk valódiságának ellenőrzése után,
nyisson ajtót.
* Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez. A
pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe küldje. A valós adománygyűjtők postai csekken kérik a befizetést, és nem készpénzt kérnek. Pénzt
ne vegyen elő idegen jelenlétében, mert
ezzel kifigyelhetik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját.
* Amennyiben gyanús körülményt
észlel, azonnal értesítse a rendőrséget
az ismert 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívja segítségül szomszédjait, jó ismerőseit!
* Amennyiben mégis megkárosították, tegyen feljelentést megadva a fontos információkat a nyomozóhatóságnak
(az elkövető személyleírása, „munkamódszere”, járműve típusa és rendszáma, távozása iránya, az elvitt dolog jellemzői).
Az egymásra való odafigyelést, a
gyors és pontos jelzésadást az intézkedő
hatóságoknak továbbra is kérjük Önöktől.
Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát!

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen
halottunk

akik szeretett halottunk

Maczkó Zoltán
temetésén részt vettek,
mélységes fájdalmunkban
részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Tisztelettel tudatjuk, hogy szeretett halottunk,
Maczkó Zoltán 6 hetes gyászmiséje
2010. augusztus 17 - én 17 órakor lesz
a Római Katolikus Templomban.

Házi Mátyásné

temetésén megjelentek, sírjára
virágot helyeztek,
mély fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet azoknak, akik

Oláh Attila

temetési szertartásán részt
vettek, és bánatomon enyhíteni
igyekeztek.
Egy Édesanya
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IX. RADNAI KUPA
2010. július 16-án a Kárpát Fesztivál keretei között bonyolítottuk az idei nemzetközi tornánkat. A korábbiakhoz képest eltérő lebonyolítást Honfi Sándor indítványára eszközöltük. A Szegedi Tisza Volán SC csapatában játszó Honfi Benedek
és Dani jelentette a kelebiai kötődést az 1998-ban született gyerekek számára kiírt vetélkedőhöz. Dulics Jóska jóvoltából megkaptuk résztvevőnek a Videotont és
a Szabadkai Spartakot, akiket a Bácska-Topolya fiataljai egészítettek ki. A hagyományosan Holland rendszerű körmérkőzéses lebonyolítás az alábbi eredményeket
hozta: Szabadkai Spartak - Bácska-Topolya
0:1
Videoton - Szegedi Volán
2:1
Szabadkai Spartak - Videoton
2:1
Bácska-Topolya - Szegedi Volán
2:2
Videoton - Bácska-Topolya
2:1
Szabadkai Spartak - Szegedi Volán
5:1
A Radnai Kupa győztese 2010-ben a Szabadkai Spartak lett, a Videoton, a Bácska-Topolya és a Szegedi Volán előtt. A torna gólkirálya Ranko Jokity (Szabadkai
Spartak), legjobb kapusa Nagy Gergő (Szegedi Volán), legjobb mezőnyjátékos Kovács Zoltán (Videoton) lettek. Az egész napi rendezvényre a Fair-Play szelleme
volt jellemző.
18,00 órai kezdettel Kelebia KNSK - Bácska-Topolya első csapatai mérkőztek
meg a Radnai Emlék Kupáért. Az eredmény 4:0-ás Dél-vidéki győzelem lett.
A gyerekcsapatokat Honfi Sándor, a felnőtteket és a játékvezetőket a Kelebia
KNSK látta vendégül egy vacsorára. A jutalmakat Maczkó József polgármester és
Radnai Béla adták át a díjazottaknak.

Anyakönyvi hírek

2010. július havi anyakönyvi hírek
Július havi születések:
Bozsányi Julianna Boglárka szül: Szeged, 2010. 07. 01.
anya: Buri Boglárka
apa:
Bozsányi Gábor
		
Danis Írisz Szófia szül: Kiskunhalas, 2010. 07. 13.
anya: Szalka Henrietta
apa:
Danis Gyula
Hernádi Zalán szül: Kiskunfélegyháza, 2010. 07. 25.
anya: Tóth Emese
apa:
Hernádi Csaba
A hónap folyamán házasságot kötöttek:
Kákonyi Pál és Szalma Regina
Serfőző Tamás és Lukács Erzsébet Viktória
Fazekas Csaba és Czombos Judit
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KELEBIAI
LEVENTE
A Kárpát Fesztivál zárónapján lépett
pályára először a legifjabb kelebiai focipalántákból álló csapat, a Kelebiai Levente. Az elnevezést sportegyesületünk
alapítóinak és első társadalmi szervezetének emlékére vettük fel. 1925ben elődeink ezen a néven indították
el - Szabadkától elszakíttatva -, a néhány hónappal korábban önálló közigazgatási egységgé váló falunkban a
sporttevékenységet. A két világháború
közötti időszakban a Kelebiai Levente
megyénk elődjének, Bács-Bodrog vármegyének meghatározó erejű futballcsapata volt. Helyi sportéletünk messze
legeredményesebb szakaszát produkálta az akkori Levente SE.
Az alapítás 85. évében jutottunk el
odáig, hogy erre a - lokálisan sporttörténeti jelentőségű -névadaptáció meglépésre, alkalmasnak látszik a bennünket körülvevő közéleti aura. A 2010.
július 18-án délután felharsanó közönségüdvözlő Levente felkiáltás Kelebián
utoljára 1944 őszén hangzott el, az akkori eredeti elnevezésű, igazán minőségi együtteseink csatába indulása előtt.
Első nyilvános fellépésünkre a június 14-én megkezdett heti két, majd három edzéssel történő felkészülés után
került sor, az örök rivális Tompa fiataljai ellenében. Az általános iskola 4-5-6
és 7. osztályába most ősszel lépő gyerekekből álló csapatunk szép számú közönség előtt, 2:2 arányú döntetlent ért
el a „hivatalos” nyitómeccsén. Játékvezetőket a Legenda Kupa szervezői biztosítottak. Góljainkat Dusnoki János és
Balogh Szabó Bence szerezték.
A Levente csapat szervezése, már

most érzékelhetően kibővítette a sportrendezvényekre eddig járó kelebiai érdeklődők számát. Szülők és nagyszülők
is kíváncsiak voltak csemetéik játékára
és egy eddig is meccsrejáró réteg mellett, egy teljesen más összetételű publikum szurkolta végig, a maga szintjén
izgalmas mérkőzést. Félidőben 1:0-ra
vezettünk, majd még egy gólt szerezve a második felvonás elején, már-már
a győzelemben is reménykedhettünk,
de a tompaiak végül egyenlíteni tudtak. A mieink dicséretesen küzdöttek
és az összeszokottabb, fizikálisan erősebb Tompa ellen egyenrangú ellenfélnek bizonyultak.
Az alábbiakban ismertetjük a Kelebiai Levente játékosainak névsorát: 4.
osztályosok lesznek: Kozla Zoli, Szabó Martin, Musák Roland, Plichta Dominik, Kárász Balázs. 5. osztály: Gálfi
Dani, Gilicze Lajos, Balogh Dávid, Danis
Félix, Vankó Márk, Miklós Balogh Máté,
Szabó Valentín, Balogh Szabó Bence.
6. osztály: Fülöp Henrik, Tumbász Zsolt,
Varga Ádám, Varga Krisztián, Gyulavári Tamás, Jakus Dávid. 7. osztály: Kátai István, Dusnoki János, Simola Robi,
Bencsik Dávid, Tóthvásárhelyi Viktor,
Kovács Attila.
A nyári szünetben folytatjuk a felkészülést és szeptembertől a környező települések hasonló korosztályával meghívásos, saját szervezésű rendezvényeket
tartunk. Az év végére pedig fontolgatjuk a Kelebiai Levente SE hívatalos megalakítását, melyet igény esetén, egy szülőkkel és nagyszülőkkel való egyeztetés
után valósíthatunk meg.
Kovács Marcell

Figyelem!
Méhtelep nyílt Kelebián.

Június hónapban elhalálozott:
Komócsin Jánosné 86 éves
Oláh Attila 41 éves

Vas- és színesfém átvétel
hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig.

Július hónapban elhalálozott:
Horváth Mihályné 78 éves
Maczkó Zoltán 41 éves
Házi Mátyás Józsefné 68 éves
Majoros Mihályné 70 éves
Balázs Katalin
aktő.

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia,
Bajcsy - Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627, 06-70/516-50-50
E - mail: karometal@t-online.hu
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VICCSZÖVETSÉG
A közismert Dulics ügy kapcsán és az
idei tavasz balszerencse sorozata után
hosszú ideig volt teljes bizonytalanság a
2010/2011-es bajnoki futballszezont illetően. Egyesületünk az MLSZ-ig ment
el a 9 pontos szankció miatt, ami a kiesést jelentő 15. helyre vetette vissza
csapatunkat. Rendkívüli jogorvoslati kérelmünket sem bírálták el javunkra. Tehát az MLSZ Nemzetközi Osztálya zsebre tette Dulics Jóska egész éves
játékengedély díját, ők mégsem bűnhődnek. A BKMLSZ (a Viccszövetség) által küldött játékvezetők sorozatban nézték el a játékengedély lejártát,
mégsem bűnhődtek. Viszont ők, akik
szintén mulasztottak, szankcionáltak
bennünket, akik mégiscsak egész éves
díjat szurkoltunk le. Sőt! Eszük ágában
nem volt ez idáig elnézést kérve visszautalni - vagy bennünket is képviselve az
MLSZ-től kijárva visszautaltatni - a feleslegesen befizetett összeget.
A döntést méltánytalannak tartva,
egyesületünk a következő szezonra is
a megyei II. osztályú bajnokságba nevezett. A Viccszövetség nem fogadta el
nevezésünket és a csoportbeosztást Kelebia nélkül készítették el. Lemondásom
után Maczkó József polgármester lett a
Viccszövetséggel való kapcsolattartó.
Július 29-én telefonhívást kapott Szabó Istvántól a Viccszövetség Verseny-

bizottságának elnökétől, hogy Katymár
visszalépése miatt Kelebiát a megyei II.
osztályba sorolják, küldjünk írásbeli nyilatkozatot, hogy vállaljuk a besorolást. A
nyilatkozat még aznap délután elment
azzal, hogy Kelebia KNSK indulni kíván
a meggyei II-ben. Arról is tájékoztatta
Szabó urat Maczkó József, hogy sportkör elnök hiányában 2-3 vezetőségi tag
fogja képviselni az egyesületet a kiskőrösi ligaértekezleten. Másnap 11 óra tájban a Viccszövetség főtitkára Losonczy
László e-mailon azt közölte a polgármesterrel, hogy Katymár meggondolta,
visszavonta a visszalépéséről tett nyilatkozatát, ezért Kelebia mégsem indulhat a II. osztályban. Erről viszont - mivel
későn olvasta a levelet -, már nem tudta értesíteni Fodor Lacit meg Szabó G.
Attilát, akik elmentek Kiskőrösre a ligaértekezletre és ott szembesültek a Viccszövetség zseniális szervezőmunkájával.
Egyébként Erdélyi Misi nézett utána, állítása szerint 15 éve nem volt három kieső a megye II-ből...
A huzavona és a kiszámíthatatlan
helyzet miatt Kisszállás csapata is érdekes szituációba került. Őket a megyei
III-ba sem fogadták, a Fair-Play szellemének hiányára hivatkozva. Felkészülésünk során két ízben találkoztunk a
kitűnő erőkből álló kisszállási csapattal,
amely egyértelműen bajnoki cím váro-

mányosként vághatott volna a következő szezonnak. Kemény, hajtós gárda,
de ezeken a meccseken semmi olyan
jel nem mutatkozott, amely a mégiscsak legsúlyosabb büntetést, - mindenfajta bajnoki szereplésből való kizárást
- indokolhatná. Mivel ők erre a sorsra
jutottak, megkerestek bennünket azzal
a kétségbeesett javaslattal, hogy indulhatnának-e Kelebia nevén a megyei IIIban? Két tárgyalást folytattunk ennek
lehetőségéről, de nem lehetett mindkét
fél érdekeinek megfelelő megoldást találni, elsősorban időhiány miatt. Ennek
részletei a meghiúsulás miatt nem relevánsak utólag.
Az exlex állapot miatt sem az átigazolásokat, sem a következő időszakot
tervezni lehetetlen volt. Ehhez párosult az önkormányzat érthetetlen hozzáállása az egyesületet illetően. A lemondásomból olvasható indoklást nem
ismétlem meg, csak a mélységes felháborodásról szólnék pár szót. Bármelyik
faluban létezzen is egy sportkör, a település önkormányzatának együtt kellene működnie az egyesület vezetőivel.
Együttműködve a sporton keresztül
egy sor külső forrás elérése válik lehetővé. Az idén megvalósuló nulla forintos
költségvetési támogatás, az egyesület munkájának semmibevételét jelenti.
Az időben beterjesztett kéréseink totá-

lis elutasítása, a könyvelés és a szállítási lehetőség ellehetetlenítése arra utal,
hogy tendenciózus elfordulás érzékelhető - a döntéshozók részéről - a sporttevékenység tekintetében.
A csapatot tehát a Viccszövetség
örömére a harmadosztályba sorolták
be. A nevezésünkkel nem értek egyet.
Lemondásomban kimondatlanul ez is
benne van. Egy ilyen diktátumot elfogadni annyit jelent, hogy a megkapott
pofonok után kérjük, hogy még rúgjanak is belénk. Ennél jóval nagyobb
morális tartást feltételeztem játékosainkban. Odasomfordálunk, ahol megaláztak minket! Ide már nem tudom
követni csapatomat, bármennyire szeretem is a sportot.
Ifistáink a Legenda Kupa küzdelmeibe neveznek. Az Ercsi Béla vezette gárda remélhetően megerősödve kerül ki
ebből a szezonból. Csapatainkból csak
Miklós Balogh Gábor távozott. Klinkó Boldizsár lesz a kapusunk, aki Kisszállásról tér haza. Visszatérve Tompára, ők hozzák a régi formájukat. Ismét
sláger lesz a kelebiai játékos! Kevesebb
a pénz, de a régi forgatókönyv szerinti legolcsóbb megoldásra azért marad.
A legjobb kelebiaiakat árgus szemmel
fogják figyelni és elcsábítani. Ez látszik
a tompai jövőképnek.
Kovács Marcell.

KELEBIA Kft egységes szolgáltatási árjegyzék
Érvényesség kezdete: 2010. 04. 01-től
Áraink a következő árjegyzék megjelenéséig vannak érvényben.

Szolgáltatások
SZJ
megnevezése
szám
		
Hóeltakarítás

SZOLGÁLTATÁSOK
ÁRAI
óradíjban
hektárban
nettó áfa m. bruttó
nettó áfa m. bruttó

Permetezés

01.61				

4.800 25% 6.000

Gyomirtózás

01.61				

4.800 25% 6.000

Fűkaszálás

01.61				

8.500

25% 10.625

81.27

6.280 25%

7.850

Spárgahúzás

01.61				

6

25% 7,50/m

Pótkocsis szállítás 49.41

4.700 25%

5.875

Bálázás

01.61				

66

25% 82,50/db

Tolólapozás

43.12

6.280 25%

7.850

Fizetési felszólítás

74.87				

600

Fűkaszálás

01.61

2.000 25%

2.500

Szántás

01.61				

20.000 25% 25.000

Kombinátorozás

01.61				

10.000 25% 12.500

Tárcsázás

01.61				

10.000 25% 12.500

Vetés

01.61 				

10.000 25% 12.500

Zúzás

01.61				

10.000 25% 12.500

Műtrágyaszórás

01.61				

5.800

25% 7.250

Rendsodrás

01.61				

5.800

25% 7.250

25%

750 /db

Fontos megjegyzések:
- 0,4 ha alatti megrendelés esetén 600 Ft + áfa számolunk fel.
- Egy hektár feletti szolgáltatásnál 5% kedvezményt nyújtunk.
- Egy hektár feletti komplett (3 művelet) szolgáltatásnál 10% kedvezményt
nyújtunk.
- A menetlevélen a megrendelővel le kell igazolni a munka elvégzését.
- Óradíjas munkánál a telephelyről történő indulástól érkezésig kell számolni
az időt.
- Állásidőre 50%-os díjat kell számolni.
Juhász Péter
ügyvezető
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Tájékoztató
162/2010. (VI.22.) sz. képviselő - testületi határozat
Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ kijelölése
házasságkötéshez
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
kijelöli a Kelebia József Attila u. 79/1. szám alatti Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központot is a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermén kívül házasságkötés
céljára .					
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
- értesülnek165/2010. (VI.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)
kialakításáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
1.) Hozzájárul az írásbeli előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a művelődési ház alsó és felső szintjének felújításához.
2.) A közbeszerzési kiírást külön teszi meg az alsó és a felső szintre.
3.) Elfogadja a tájékoztatót az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakításáról.
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Polgármesteri Hivatal
- értesülnek-

TRICOMP

Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Számítástechnikai alkatrészek
Számítógép javítása
Számítógépek
Hálózatépítés
Nyomtatók
Szoftverek
Kellékek
Vírusírtók
www.halas.hu
Kiskunhalas, Vasút u. 15. Tel.:
77/423-322
www.tricomp.hu
tricomp@tricomp.hu

Tompa, Szabadföld u. 26.
Tel.: 77/451-296
Nyitva tartás: H-P: 700 - 1700 - ig (ebédidő nincs)
Szo: 700 - 1200 - ig

Május 1 - től überelhetetlen, a legjobb,
legmegfelelőbb árakon értékesítünk!
ÚJ AKCIÓINK!
Trinát magas fényű zománc fehér (5/1)
Polisztirol ragasztó és glettelő (25/1
(THERMOTEK)
Héra Pérmium és Platinum egyrétegű (5/1)
Falfesték (100m2) pasztel színek
Héra Pérmium és Platinum egyrétegű (5/1)
Falfesték (100m2) élénk színek
Héra belső falfesték (15/1)
Szuperfehér Plusz
Start beltéri falfesték (14/1)
Külső homlokzat festék (23/1)
Fagyálló járólap ragasztó (25/1)
Flexibilis ragasztó (padlófűtéshez is) (20/1)
Mélyalapozó falfelület (tömény) (5/1)
Corso beltéri magas fehérségű glett (20/1)
Mészfesték teddyzhető (14/1)
Cell kolor (s.barna) (1/1) 995.Alkyton (közvetlenül a rozsdára) (0,75l)
Kovácsoltvas festék
Rozsdamaró (1/1)
Vastag kültéri lazúrok (össz.szín) (5/1)
Lenolaj (5/1)
Lakkbenzin hígító (1/1)
Purhab 750 ml
Akril tömítő kül- és belt
Rigipsz Super fehér (25/1)
Drivit háló (50m2)
Díszlécek (2m)

7985.1495.3595.4895.3995.2395.5995.995.1795.1695.1995.2295.2750.375.10250.2495.350.895.295.2695.4295.130.- - 650.- max.

• Rozetták (kicsi, közepes, nagy) AKCIÓ állmenyezettel együtt!
• Bordűrök (tapétacsík 150 fajta) AKCIÓ színes választék, ragasztóval!
• Külső hőszigetelés rendszere! Poli - Farbe magyar nagydíjat nyert festék és hőszigetelő rendszer teljes palettája megrendelhető a legkedvezőbb
áron! (Boltban olcsóbb, mint a gyárban)
• ÚJDONSÁG! Csak nálunk megjelentek a NEO diszperziós teflon bevonatú
falfestékek. Kül- és beltéri, 1 rétegű, színezhető, szupertartós, mosható, por
és szennyeződéstaszító technológiájú teflonvédelemmel ellátott termékek.
Pl. diszperziós beltéri (4/1) 3495.• Szaktanácsadást adunk a helyszínen és telefonon is!
(akár a festés helyszínén is)
• Telefonon is tájékoztatjuk árainkról (nem csak az üzletben)
• Ha lehetőségünk van, házhoz szállítunk!
• A kimaradt festékeket tudjuk másra cserélni!
• Ebédidőben is kiszolgáljuk Önt!
• Színkeverés kül- és beltérben ill. járművekhez azonnal (megvárható)! Nagyobb tétel esetén további kedvezmény!

Farkas Tibor - festőmester Telefon: 06-30/9381-306
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Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.

augusztus

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

Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Szarvas Gyula dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr

Kelebia, Deák 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy Zs u. 39

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

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

Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Somogyiné dr. Gazdag A
Somogyiné dr. Gazdag A
Somogyiné dr. Gazdag A
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Somogyiné dr. Gazdag A
Szarvas Gyula dr
Somogyiné dr. Gazdag A
Somogyiné dr. Gazdag A
Somogyiné dr. Gazdag A
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Somogyiné dr. Gazdag A

Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa Árpád u. 59
Tompa Árpád u. 59
Tompa Árpád u. 59
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa Árpád u. 59
Tompa Árpád u. 59
Tompa Árpád u. 59
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 92

szeptember

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

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.
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Traffipax
Nap
08.08-án
08.09-én
08.10-én
08.11-én
08.12-én
08.13-án
08.14-én
08.15-én
08.16-án
08.17-én
08.18-án
08.19-én
08.20-án
08.21-én
08.22-én
08.23-án
08.24-én
08.25-én
08.26-án
08.27-én
08.28-án
08.29-én
08.30-án
08.31-én

Idő (tól-ig)
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00

Felállítási hely
Jánoshalmi körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Tompa körzet
Tompa körzet
Tompa körzet
Tompa körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet

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

