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2010. október

Kedves kelebiai Polgárok!

Az elkövetkezendő sorokban közreadom Önöknek azt a tájékoztató anyagot, amelyet az elmúlt önkormányzati
ciklus utolsó testületi ülésén tárgyalt a
képviselő - testület.
Tájékoztató a 2006-2010. évi
önkormányzati munkáról

Tisztelt Képviselő-testület
Az elmúlt négy esztendő testületi-üléseit áttekintve, bátran merem
mondani, hogy „gyors, szakszerű és
határozott” döntéseket hoztunk. Személyeskedésektől mentes évek állnak
mögöttünk. Ez az egyik fő oka annak,
hogy az elmúlt tizenöt év utolsó harmadában intenzív infrastrukturális fejlődés jellemezte településünk életét.
Ezen túl színvonalas rendezvényeinkkel, a civil szervezetek bevonásával,
az intézményeink együttműködésének
élénkítésével az egységet és a mentális stabilitást erősítettük.
Átlapozva a testületi jegyzőkönyveket egyfajta mérleget állítottam fel,
amelyben természetesen vannak negatívumok is. Az előterjesztés végén
ezen negatívumokról, kudarcokról is
tételesen adok tájékoztatást.
2006 októberétől 2010 októberéig 118 képviselő-testületi ülést tartottunk, összesen 108 db rendeletet és
1330 db határozatot hoztunk. Továbbá 140 db interpelláció hangzott el. Az
említett időszakban 55-60 db pályázatot adtunk be, amelynek következtében
kb. 340.000.000,- Ft-ot nyertünk. Ennek segítségével kb.490.000.000,-Ft
értékű fejlesztést hajtottunk végre.
Voltak tisztán önerőből megvalósult fejlesztések!
A legfontosabbak:
- ügyeleti díjemelések,
- informatikai beruházás,
- gázcsere telep megvásárlása,
- konyha fejlesztések (pl.: ablakrácsok),
- főzőhely kialakítása,

- otthonház: kéménybélelés, kazáncsere,
- polgármesteri hivatal: tetőcsere,
- salakos pálya: kerítés építése,
- vízmű: szivattyú vásárlása,
- iskola: informatikai fejlesztések,
- könyvtár: ajtócsere,
- lakásfelújítások,
- díszvilágítás,
- szippantó vásárlása,
- óvoda: mosógép beszerzése stb.
Ezen fejlesztések összköltsége 39-40.000.000,- Ft. Elmondhatjuk tehát, hogy Kelebia Községben
530-540.000.000,- Ft-os fejlesztést
hajtottunk végre az elmúlt négy évben. A 2006-2010. évi önkormányzati
ciklusban készültünk a jövőre is. Ezért
konkrét tervekkel rendelkezünk:
- Iskolabővítés és korszerűsítési tervek,
- Geotermikus energia hasznosítási tervei,
- Szennyvízprogram létesítési engedélyes tervei,
- Polgármesteri Hivatal felújítási tervei,
- Kerékpárút terv,
- Otthonház felújítási tervei,
- Deák Ferenc u. útépítési tervei (tanulmányterv),
- Volt vágóhíd átalakítási tervei,
- Garázsépítési tervek,
- volt Növényegészségügyi Állomás átalakítási tervei,
- Teniszpálya tervei,
- Laktanya helyzetelemző tanulmányterve.
Legfontosabb fejlesztések:
1.) Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi
Központ.
2.) Integrált fejlesztési rendszer az oktatásban.
3.) Szennyvíz beruházás I. ütem, megvalósítása, II. ütem pályázat beadása.
4.) Ügyeleti rendszer korszerűsítése.
5.) Hulladékudvar, József Attila utcai
makadámút.
6.) Könyvtár rendbetétele.

7.) Polgármesteri Hivatal épületének
tetőcseréje.
8.) Gázcsere telep megvásárlása.
9.) Bankautomata, mozgáskorlátozott
feljáró.
10.) Kb.: 100 db engedélyes parkoló
építése a faluközpontban.
11.) Kb.: 1500 m járda építése a faluközpontból.
12.) Fásítási program elindítása.
13.) Konyha eszközbeszerzése.
14.) Tornacsarnok: lapostető és elektromos rendszer felújítása.
15.) Szippantó vásárlása.
16.) Ásotthalmi útfelújítás.
17.) Kerítésépítés.
18.) Templomkert rekonstrukció.
19.) Központi parkok rekonstrukciója.
20.) Intézményi eszközállomány fejlesztése.
21.) Vasúti átjáró megépítése.
Foglalkoztatottság tekintetében Kelebia Község Önkormányzata az utóbbi négy évben tudta tartani az állandó
110-120 főt. Kb. 200-250 fő munkanélkülit alkalmaztunk.
Személyi változások:
1.) Iskola: új intézményvezető dr. Császárné Szaszkó Éva.
2.) Otthonház: új intézményvezető Turi Mária.
3.) Művelődési Ház és Könyvtár: új intézményvezető - Kovács Márta.
4.) Védőnői szolgálat: új védőnő Gyuris Noémi.
5.) Kelebia Kft. : új ügyvezetőJuhász Péter.
6.) Konyha: átmenetileg új élelmezésvezető - Kiss Zoltánné.
7.) Falugondnok: Bíró Zoltán.
Bővítettük szervezeti kapcsolatrendszerünket: A következő szervezeteknek lettünk tagjai:
1.) „Mindennapi Vizünkért” Önkormányzati Társulás.
2.) Halasi Szociális Szolgáltató Központ
3.) Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás

4.) Kelebiai Viziközmű Társulat
5.) Kiskunok Vidékéért Önkormányzati Egyesület
6.) Európai Területi Együttműködési
Csoportosulás (EGCT)
A jegyzőkönyvek áttekintése után a
Polgármesteri program tartalmát vizsgáltam, hogy mi valósult meg és mi
nem. Természetesen kerestem az okokat is. Kudarcként éltem meg a következőket:
1.) Sikertelen pályázatok:
- iskola felújítási (2 db)
- otthonház felújítási (2db)
- félfedett piactér építése
- buszvárók építése
2.) Forráshiány miatt bizonyos fejlesztésekről le kellett mondani:
- Polgármesteri Hivatal felújítása,
- játszótér építése,
- vízhálózat korszerűsítése,
- útépítés: Deák F. utca, Dózsa Gy. utca, Ady E. utca,
- kerékpárút építése.
3.) Civil szervezetek rendszertelen támogatási mechanizmusa.
4.) Az Erdei iskola beindításáról helyi
szinten le kellett mondani.
5.) Teleház megszűnése.
6.) Sportkoncepció hiánya.
7.) Helytörténeti múzeum hiánya.
8.) Emlékhelyek, szobrok hiánya
Tisztelt képviselő-testület!
Azt gondolom, hogy dolgos négy
esztendőt hagyunk magunk mögött,
A lehetőségeket maximálisan kihasználtuk és a kiemelten sok külső forrást
sikerült megmozgatni, Kelebiára hívni.
Köszönöm, hogy hagytuk egymást dolgozni, köszönöm, hogy partnereim voltak a hosszú távú tervek megvalósításában.
Mindannyiunknak kívánom, hogy elképzeléseinkhez legyen erőnk, kitartásunk és egészségünk.
Maczkó József
polgármester

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Tájékoztató
a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásának eredményéről

VII. évfolyam 10. szám

„A kultúra az egyetlen, ami
megmarad belőlünk!”

A polgármester-választás érvényes szavazatainak száma jelöltenként:
Maczkó József
független
573
polgármester
Galgóczi Attila
független
298
Doba Ferenc
független
127
Horváth Zoltán
független
25
Az egyéni listás képviselő-választás érvényes szavazatainak száma jelöltenként:
Dr. Rigler László
független
653
képviselő
Ábrahám János
független
566
képviselő
Galgóczi Attila
független
499
képviselő
Horváth Jenő
független
402
képviselő
Szűcs József
független
350
képviselő
Varga Sándor
független
324
képviselő
Kozla Jolán
független
317
Doba Ferencné
független
289
Juhász György
független
225
Varga László
független
220
Szabó-Galiba Attila
független
203
Szépvölgyiné Vasuth Irén
FIDESZ-KDNP
191
Tóth Gábor
független
187
Jáger Józsefné
független
159
Horváth Zoltán
független
155
Radnai Béla Attila
független
151
Tumbász Józsefné
független
148
Helyi Választási Iroda

Köszönjük a támogatást!
Ezúton köszönjük Kelebia község lakosainak, hogy a
2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán megtiszteltek minket bizalmukkal.
Maczkó József polgármester
Dr. Rigler László
Galgóczi Attila
Szűcs József

Ábrahám János
Horváth Jenő
Varga Sándor

1956. október 23.
Megemlékezés
2010. október 22 - én 16 órakor
a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi
Központban.
Közreműködnek
a Farkas László Általános Iskola
tanulói.

A fenti gondolat Faludy Györgytől
származik, aki idén ünnepelte volna
100. születésnapját. A költő és műfordító 96 éves koráig élt és alkotott.
***
Színvonalas ünnepségen vehettem
részt a csongrádi Városi Galéria dísztermében szeptember végén, ahol méltóképpen emlékeztek meg a kiváló költőről, s ezentúl tiszteletére irodalmi
műhely viseli a nevét a városban.
E centenáriumra az Alföld Művészeti Egyesület és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Szépíró
Tagozata országos költői versenyt hirdetett „Szonettek - tisztelgés a 100 éve
született Faludy György emléke előtt”
címmel. A verseny legjobb alkotásait Kossuth- és József Attila-díjas költők
választották ki, melyekből egy antológiát adtak ki Faludy emlékére.
Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy két művem is bekerült ebbe a kiadványba, amelyet Góg János
Juhász Gyula-díjas költő adott át és mutatott be a közönségnek.
A kelebiai Sántha Márta Könyvtárban is található már egy példány az antológiából, szeretettel ajánlom az érdeklődök figyelmébe, sok amatőr költő
elgondolkodtató alkotása kapott helyett benne.
Faludy egyik legkedveltebb versformája a szonett volt, ezért választották
ezt a formai kikötést a pályázat kiírói.
Ez a versszerkezet a legkötöttebb versformák egyike, intenzív, ambivalens
tartalmak kifejezésére igen hatásos.
***
Faludy György 1994-ben megkapta a Kossuth díjat, 1997-től a MÚOSZ
örökös tagja, 1998-ban Pulitzer-emlékdíjjal jutalmazták, 2000-ben Arany-

toll elismerésben részesült, 2002-ben
Obersovszky-emlékplakettet adományoztak a részére, 2002-ben a Gundel
Művészeti díjat érdemelte ki, 2002-ben
a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztjével, majd 2006-ban annak
Nagykeresztjével tüntették ki.
Kiss KlauDia

„én mozdulatlanul lesem, szemlélem,
nem töprengek semmin se, de egészen
beleolvadok, szívom, teletöltöm
magam vele, de csak néző vagyok,
csendes, mohó néző - és ez a legnagyobb
öröm abból, hogy itt éltem a földön.”

/részlet Faludy György Meditáció c.
verséből/
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MÁRTA VAGY MÁRIA?
Jézus vendégségben volt. Mária a
lábaihoz guggolt s itta a szavait. Márta
meg sürgött-forgott a sok házi munkában. Egyszer csak megállt és méltatlankodott, hogy nővére nem segít neki. De Jézus megvédte:”Márta,
te sok mindennel törődsz, pedig csak
egy a szükséges. Mária a jobbik részt
választotta.”(Lk. 10. 42.) E jelenet
nyomán Mária az imádságos, elmélkedő élet mintaképe lett a hívők számára. Márta meg a tevékeny, aktív,
munkás élet jelképe.
Csak az a kérdés, mit jelent: Mária a jobbik részt választotta. Mitől
volt az jobb?...Nem tudom elképzelni,
hogy Jézus elhúzta a száját, és morcos képpel nézte, ahogy a finom ételt
Márta az asztalra tette, majd kedvetlenül-kelletlenül ette meg. Vagy még
kevésbé, hogy haragosan lesöpörte volna az asztalról. Ellenkezőleg.
Szívből köszönte, és dicsérte Mártát,
hogy milyen jól tud főzni, és élvezettel fogyasztotta el. Hogy nézett volna
ki, ha mindketten csak ajkán csüggve guggolnak ott a lábainál, és éhesen bocsátják el: örülj, hogy meghallgattunk!
De akkor mit jelent a jobbik rész?
Azt tapasztaltam, akkor megy a munka (a teendőinkben való mártai sürgés- forgás), akkor tudunk jobban
mások örömére tenni, igazán segíteni másokon, (vagy akkor vagyunk képesek szenvedni is), ha előbb imádkozunk, lelkileg elmélyülünk, Istennel
töltekezünk. Jézus nemcsak a mai
evangéliumban tanít a helyes értékrendről, hanem máskor is: „Ti elsősorban Isten országát keressétek és
annak igazságát és ezeket is (a földi szükségleteket) mind megkapjátok hozzá!”(Mt. 6.33.); „Nem csak
kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével”(Lk.4.4.). Aki elhagyja életéből munkája kedvéért az
imát, hogy több ideje maradjon dolgozni, az becsapja magát. De másoknak sem lesz a munkája annyira
javára, mivel munkájából hiányzott
a lélek, a szeretet és a derű. Végső
soron kimaradt belőle az Isten. Így
munkája olyan, mint a szárnya tört
madár. A csupán izzadságszagú és
nyögvenyelős munkától kiszikkadnak
a szívek.
Aki elhagyja a Jézussal való bensőséges-imádságos együttlétet, annak semmi sem fog menni úgy, ahogy

szeretné. Hiába az iparkodása, ha
nincs rajta az Isten áldása. Ma már
sok ember nem jár vasárnap templomba. Közülük nem kevesen arra hivatkoznak, hogy a sok munkájuk akadályozza ebben őket. Még egy óvodás
is tudja, hogy ez egy egetverően csúf,
nagy hazugság. Pap barátom kérdezte egy egyházi adót fizetőtől, hogy
miért nem jár már templomba. Ezt
válaszolta: „tudja, plébános úr, az a
sok munka...” De a pap ezzel vágta el
a mondatot: „vallja be őszintén, azért
nem jár, mert magát már régóta nem
érdekli az Isten!”
A Biblia szerint „Isten hat nap alatt
teremtette a világot”(Teremtés könyve). Ezzel azt akarja tanítani velünk,
hogy mi is csak hat napig dolgozzunk,
és a hetedik napon, vasárnap guggoljunk Máriával együtt Jézus lábai elé:
menjünk istentiszteletre, elcsendesedve gondoljuk át életünket, hogy
mennyire igazodik Jézus szavaihoz,
és ha szükséges, változtassunk életünkön. Ebben a Jézusra való figyelésünkben nagy segítségünkre vannak
az évenkénti lelkigyakorlataink is.
Ó, AZOK A CSODÁLATOS LELKIGYAKORLATOK! Ezek a mi kincset
érő „térképeink”. Gyakran látunk
külföldi turistákat, amint térképeiket
elővéve, figyelmesen tájékozódnak
róla. Itt a földön mindnyájan jövevények, vándorok, turisták vagyunk és
nem könnyű a tájékozódás. Hála Istennek, Jézus azért jött közénk, hogy
„utunk”(Jn.14.6.) legyen, utat mutasson az emberhez méltó és boldog élethez, hogy térképül szolgáljon
minden embernek. Az evangélium
térképe segít, hogy ne tévedjünk el,
ne jussunk zsákutcába.
Sokaknak könnyebb a szakadatlan tevékenység, könnyebb Mártának
lenni, mint Máriaként Istenre figyelni. Manapság különösen felpörgetett
életet élünk. A nagy strapában egyik
tevékenységből váltunk a másikra, s
arról a harmadikra. Még ajzószereket is (pl. kávét) fogyasztunk, hogy
többet teljesíthessünk. De lázas tevékenységünk üresjárattá válik, rossz
irányba fordul, értelmetlenné válik.
Hova ez a nagy rohanás, mely nem
vezet sehová? „Hisz az idő úgyis elrohan, de az örökkévalóság megmarad!” (Henry Thoreau). Amikor a sok
tevékenységbe menekülünk, az nem
lelki kábítószer és menekülés az Isten

elől? Van, aki állítja, hogy szeretteiért strapálja annyira magát, de közben azt látni, hogy megromlik velük
a kapcsolata.
A tevékenységet és az Istenre figyelő elcsendesülést Jézus nem állítja
szembe, hanem harmóniát kíván köztük. Egymásba szabadítja a kettőt. Ha
a sürgés-forgásból kimarad az Isten,
az rossz. Ha a sürgés-forgásban benne van az Isten, akkor ott „ülök Jézus lábánál”, ha éppen főzök is, vagy
ha pelenkát mosok. De ezt a máriás
jelenlétet biztosítani csak a gyakori
imával, elmélkedéssel, Istenre figyeléssel lehet.
Minél több és minél nehezebb, felelősségteljesebb a munkám, ami aznap vár rám, annál többet és annál forróbban, bensőségesebben kell
imádkoznom. Beöthy Tamás atya
mondta egyszer, hogy szerinte a jezsuita rend tagjai a legképzettebbek,
főként a leglelkesebbek, mert minden évben megtartják a harmincnapos lelkigyakorlatukat, (harminc napon át teljes csendben, egymáshoz
egy szót se, csak Istenhez szólhatnak
- Te vajon tudnád ezt a harminc napot így eltölteni?), amikor csak „Jézus lábainál guggolnak”(Lk.10.39.) és
így lelkileg jól feltöltődnek. Páli Szent
Vincére minden nap igazán sok feladat várt: árvák, koldusok betegek,
lelkigyakorlatok, kórházi betegek,
mégis reggelente három órát imádkozott. Így volt képes tíz órán át teljes odaadással, hatalmas energiával
és szeretettel az embereké lenni. Épp ma hallottam egy ikonkiállításon,
hogy az ikonfestő szerzetesek addig nem kezdtek bele a kép festésébe, míg előtte hosszan nem böjtöltek
és imádkoztak. Teréz anya „lányai” a
szegények, a leprások, drogosok, stb.
kemény, nehéz szolgálatával ámulatba ejtenek bennünket. De tudjuk-e,
hogy a hét egyik napján nem dolgoznak, hanem egész nap imádkoznak:
erőt gyűjtenek Istenből?
Kalkuttai Teréz anya azt írta valakinek: „Nem veszi észre, hogy túl sokat gondolkodik, aggódik? Imájában
bízzon mindent az Istenre, és tegye
azt, ami a legcélszerűbbnek látszik,
meglátja, hogy a Jóisten a lehető legjobban alakítja a dolgait.”
II. János Pál millió munkája mellett
naponta mind a négy rózsafüzért elmondta. Fél hatkor kelt, másfél órát

imádkozott, majd hétkor a lehető leglassabban misézett. Ebéd után sétálva
zsolozsmázott. Vacsora után megint
rózsafüzér, esti ima. Éjjel még éjfélig
olvasott. Különben nem lett volna képes emberfeletti teljesítményére.
Régóta tapasztalom, hogy miközben rózsafüzért imádkozva az erdei ösvényeken sétálok, akkor jutnak
eszembe a vasárnapi prédikációhoz a
legjobb gondolataim. De ennél sokkal
ámulatba ejtőbb, amit a mélyen vallásos, megtért Csókai András, a világhírű agysebész írt az önéletrajzi könyvében. Arról számolt be, hogy
Fatimában éppen rózsafüzér imádkozás közben jutott eszébe az a szenzációs „pillér” módszere, amivel, már
nagyon sok agydaganatos beteg életét megmentette.
Vajon honnan tudjuk, hogy mikor
mit tegyünk, mikor legyünk Márták
és mikor Máriák? Ezt az adott körülmények megmutatják, ezt nem lehet
előre tudni. Másrészt a szeretet ezt
mindig tudja. Nos, Márta épp azért
nem tudta, azért nem a „jobbik részt”
választotta, mert benne a szeretettel volt baj. Hisz, aki igazán szeret,
az örül, hogy (fel)szolgálhat, az nem
azt lesi, azt nem irritálja, hogy Mária
most nem szolgál, hanem most „semmit tesz”. Mária, hogy a „jobbik részt”
választotta, abban őt is a szeretetre
segítette. A szeretet, mely mindig
tudja ezt, és amelyre nincs játékszabály. A szeretet olyan, mint az edző
és a játékosok kapcsolata. Az edző
segíti őket abban, hogy a foci technikáját elsajátítsák, de ott a pályán már
nekik kell az adott pillanatban a megkapott labdát adott helyre elrúgni, lekezelni, avagy cselezni.
Jézus nem olyan valaki, aki csak
„osztja az észt” a saját dicsőségére,
mint a legtöbb filozófus vagy vallásalapító, hanem mindig a mi javunkat
akarja. Véssük jól a szívünkbe ezt is,
hogy Jézus a „jobbik rész”-szel azt tanítja nekünk, hogy a mindennapi élet
különböző tevékenységei, a szolgáló
szeretet tettei csak akkor válhatnak
maradandó értékké, ha Jézus szavainak a hallgatása előzi meg, kíséri és
hatja át azokat. A legszebb, legeredményesebb munka az imával átjárt
munka.
Aki előbb nem Mária, abból jó Márta sem lesz.
Pribitek László plébános
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Szent Erzsébet Otthonház
2010. július 1. napjától új intézményvezetőként látom el az intézmény magasabb
vezetői feladatkörét. Néhány mondatban
szeretném bemutatni eddigi pályafutásomat.
1973-ban születtem Székesfehérváron. Általános iskolai tanulmányaimat a
Fejér megyei Alsószentiván és Előszállás
községekben végeztem. Érettségi vizsgát
a dunaföldvári Magyar László Gimnáziumban tettem 1991-ben. Az embereken
való segítségnyújtás, empátiás készségem, a másokról történő gondoskodás a
szociális pályára sarkallt. Ezért jelentkeztem Szegedre az orvosi egyetem főiskolai
karának Általános Szociális Munkás Szakára. A sikeres felvételit követően elvégeztem a főiskolát és 1995-ben diplomáztam.
2001-2003-ig a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szociálpolitikai szakot végeztem, 2003 júniusában szereztem diplomát. Közben 2002
őszén szakvizsgát tettem idősek ellátása
témacsoportból. 2006-2009. közötti időben a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatási Szakán igazgatásszervező (BA)
szakot elvégeztem, nyelvvizsga hiányában oklevéllel még nem rendelkezem.
Munkahelyek:
* 1996-1997 közötti időben a Sárbogárd és Környéke Szociális és Egészségügyi Ellátásáért Közalapítvány Regionális
Szellemi Forrásközpontjában Sárbogárdon szociális munkatárs,
* 1997-től a szanki Őszirózsa Otthon
Szociális és Egészségügyi Intézmény (legvégül: Alapszolgáltatási Központ) intézményvezetője (magasabb vezető) 2008.
október 30-ig,
* 2009. április 1.-jétől a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ Családok Átmeneti Otthona II. ben családgondozó
Az Alapszolgáltatási Központ munkahelyem egy integrált intézmény volt: az
étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői ellátás, idősek klubja, idősek otthona mind
az ellátandó feladatai közé tartozott a te-

lepülésen, illetve idősek otthona esetén
szabad férőhely esetén a Kiskunmajsai
Kistérség, további szabad kapacitás esetén az ország egyéb területe is. A feladatok bővülésével a szociális alapszolgáltatások szinte mindegyikével foglalkoztam.
A szanki intézményvezetői munkahelyemet megelőzően a Fejér megyei Sárbogárd város Regionális Szellemi Központjában szociális tanácsadóként
feladatom volt a város és a környező 5
község szociális szolgáltatásának megismerése, fejlesztése, szociálpolitikai tanácsadás, pályázatok készítése, szakmai
segítségnyújtás. Akkor az országban 10
ilyen központ működött regionális szinten, a szociális szolgáltatások terén először meghirdetett Európai Uniós PHARE
pályázati támogatásból.
Munkahelyeim révén és tanulmányim során széles munkakapcsolati körrel
rendelkezem. A térség valamennyi szociális intézményvezetőjét ismerem, a velük
való kapcsolatom támogató-segítő munkakapcsolat volt. Számos esetben cseréltünk tapasztalatot telefonon, de személyesen is bizalommal fordulhattunk
egymáshoz segítségért. Munkám során
az egészségügyi intézmények szociális
munkásaival is kapcsolatba kerültem.
Vezetői munkámban törekedtem egyrészt a fenntartó önkormányzattal, a településen lévő más intézmények vezetőivel, egészségügyi szolgáltatóival, civil
szervezetekkel, az egyházakkal, másrészt
a módszertani intézménnyel, a többi szociális szolgáltatást nyújtó intézményekkel
a jó munkakapcsolatra, az együttműködésre, de ugyanígy fontosnak tartottam a
dolgozók irányába is a jó és együttműködő munkakapcsolatot.
A munkavégzés során véleményem
szerint fontos, hogy egymás véleményének tiszteletben tartásával, közösen történjen a feladatmegoldás, csapatmunkával érhető el maradandó eredmény és ez
az alapja a minőségi munkavégzésnek.
Vezetői munkám idején hozzájárultam
a község fejlesztéséhez pályázati támogatások elnyerésével a szociális területen.
Eddigi élet-és munkahelyi tapaszta-

Híreink
Tájékoztatjuk kedves nyugdíjasainkat, hogy a minden év októberében
megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepségünk időpontja megváltozott:
2010. október 29-én kerül megrendezésre a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ (Kelebia, József Attila u. 79/1.) épületében. A programról személyre szóló meghívót küldünk ki Önöknek, illetve a szokott helyeken meghirdetésre kerül.

lataimat, kapcsolataimat felhasználva,
a fenti munkavégzési elveimet követve
szeretném végezni munkámat az Otthonházban.
A családommal Tázláron élünk, férjem
ott dolgozik vállalkozóként, egy vas-műszaki és háztartási boltot üzemeltet. Két
kiskorú gyermekünk van.
Az idősellátásban mint aktív közreműködő is részt veszek, férjem édesanyja velünk lakik, külön háztartásban, de a
segítségünkre szorul a lakáson kívüli tevékenységekben. Rajta keresztül is látom

és tapasztalom az időskor szép és örömteli mozzanatait, de ugyanakkor nehézkes oldalát is.
Ebben az intézményben szeretném, ha
bizalommal fordulnának hozzánk a segítségre szorulók, az otthonban lakóknak
pedig ez tényleg az otthonuk legyen.
Kérem, hogy segítsék munkánkat azáltal is, hogyha környezetükben idős, rászoruló emberről van tudomásuk, jelezzék felénk.
Turi Mária
intézményvezető

KÖSZÖNTŐ AZ IDŐSEK
VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL
Az Idősek Világnapján (október 1.) szeretettel gondolunk mindazokra, akik
egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött.
Minden évben egyszer köszöntjük őket, de szeretetüket, bölcsességüket az év
minden napján érezzük. Ők hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell rájuk, hiszen ők azok, akik végigélve egy örömökkel és
küzdelmekkel teli életet, az idős kor bölcsességével már helyre tudják tenni
a dolgokat és tudják mi az a jó, amit tovább kell adni és mi az a rossz, amit
el kell kerülni az utánuk jövő generációknak. A mi feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. A család gondoskodása mellett
a társadalomnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés
éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. Vigyáznunk kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú évek kemény
munkája után megkapják azt az anyagi és erkölcsi megbecsülést, amellyel továbbra is értékes tagjai lehetnek a közösségnek. Nemcsak ezen a napon, hanem mindig meg kell tenni mindent azért, hogy érezzék, fontos részei az életünknek és nem hagyjuk magukra őket.

M Legrand : Az idősek tisztelete
Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.

Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.

Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.

Pedig gondolnod kell,
Tanítóid, kiktől
Azon sok emberre,
Csak a jót tanultad.
Akik annyit tettek,
Gondolj szeretettel
S jártak a kedvedbe.
Tiszteleted rójad.
Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

VII. évfolyam 10. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kelebia Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn
belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Figyelem!
- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve
rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók
nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. őszén már nem áll fenn,
úgy a 2011/2012. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011.
tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a
megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg
az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen
meghirdetett - egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
3.
A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
-...
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes,
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelem-

ként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi
őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel,
vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás,
az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás,
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi
járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke,
amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező
legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.
Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül)
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244
Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha
az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet szolgál.
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„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kelebia Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2011-ben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2011/2012. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
- A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2011/2012. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a
2011/2012. tanév második féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az
adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes
adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama
alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:
-...
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott
bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint
a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több
a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevé-

tel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás
és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a
fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a
pályázókat.
Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és
az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2011. szeptember 1-jéig
az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2011/2012. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2011-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer
következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a
folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az
együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.
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Köszönet és búcsú

Kedves Éva!
Szomorú feladatot kell teljesítenem,
mert ma búcsúznunk kell.
Egy idézetet szeretnék felolvasni a
barátságról:
„A barátok nagyon ritka drágakövek.
Mosolyt varázsolnak az arcodra és
bátorságot
adnak a sikereidhez. Meghallgatnak,
megdicsérnek
és mindig nyitva tartják a szívüket Neked.”
Azt gondolom, hogy az elmúlt két év
munkáját ez határozta meg. A barátság volt az, ami összetartotta a vezetést, összekovácsolt bennünket a sikerek és a kudarcok idején is.
Emlékezni fogok mindarra, amit a Te
irányításod alatt együtt értünk el a legmesszebbmenőkig az iskola, a tanulók
és a pedagógusok érdekeit szem előtt
tartva.
Emlékezni fogok a humoros történetekre, amit az élet produkált, és a jóízű
szívből jövő nevetésekre.
Mindaz, aki vagy, a temperamentumod, a becsületességed, a tisztességed,
a jóindulatod, a türelmed, a lelkesedé-

sed, a hited és bizalmad hiányozni fog
nekem és azt gondolom, mindannyiunknak, a tanulóknak és a pedagógusoknak egyaránt.
Az iskola a mai napon elszürkül kicsit. Távozik valaki, aki azon munkálkodott egész életében, hogy tudásával,
példamutatásával, kitartásával, ízigvérig a szó legnemesebb értelmében
pedagógusként fényesítse, öregbítse
iskolánk hírnevét. Köszönjük évtizedekig tartó munkásságodat!
Örömmel tölt el, hogy az élet a fájdalom és gyász szomorú időszaka után
megajándékozott újra az élet legszebb
érzésével.
Kívánom, hogy Németországban a
megtalált boldogságod kiteljesedhessen! Kívánom, hogy az elkövetkezendő
évek szeretetben, biztonságban, nyugalomban jókedvűen teljenek!
Széchenyi István szavaival búcsúzom Tőled:
„Azokért élünk, akiket szeretünk,
azokért, akik igaznak tartanak,
a jövőnek élünk, a szépért, s jóért,
amit tehetünk.”
Balázs Hajnalka

Változások a Farkas László
Általános Iskolában
Dr. Császárné Szaszkó Éva igazgató
2010. szeptember 30-val közös megegyezéssel távozott az intézmény éléről.
Az önkormányzat 2010. október 1vel Balázs Hajnalkát az eddigi igazgatóhelyettest bízta meg az intézmény vezetésével a 2010-11 tanévre.
Az igazgatóhelyettesi feladatokat
Szádeczki Dezsőné fogja ellátni.
A német nyelv tanítását Piszman Eri-

ka látja el, aki eddig óraadó volt az iskolában. A német nyelv tanítása mellett
rajzot is fog tanítani, és heti egy alkalommal a felsős napközis teendőket
végzi el. Péter-Szabó Attila nyugdíjba
vonult. A megüresedett álláshelyet pályázat útján Kropokné Kiss Erzsébet biológia, földrajz, technika szakos tanárnő nyerte el.
Az iskola vezetősége
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Egy tanító tapasztalataiból...
Elsős lett a gyermek!
Szeptemberben elkezdődött a 20102011-es tanév. Az elsősök életében hozott legnagyobb változást. Sikerült-e
kialakítani az új szokásokat? Hogyan
boldogul a család az eddig ismeretlen
világban?
Át kellett alakítani egy kicsit a család
életét, megszervezni, hogy ki és mikor
hozza haza a kicsit az iskolából, ki foglalkozik, ki tanul vele délutánonként. A
gyerekek közül csak kevesen vannak,
akiket ebéd után elvisz a szülő vagy a
nagymama, a legtöbben ott maradnak
a napköziben. Majd 40 év tapasztalata azt mondatja velem, aki többnyire első-negyedik osztályos gyerekeket
tanított olvasni, számolni, írni, - fontos, hogy a gyerekek - akár napközisek, akár nem - minden nap tanuljanak otthon.
Otthon át kell nézni, hogy aznap mit
tanultak, mivel foglalkoztak, és ha esetleg maradt benne hiba, azt ki kell javítani. A kicsiket igényességre kell nevelni,
arra, hogy legyen szép, tiszta a füzetük.
Érdemes néhány feladattal gyakorolni
a matematikát, és naponta 6-8 percet
kell hangosan olvasni. Lehet gyakorolni
az írást is, de elsős gyerekkel 4-5 sornál többet semmiképpen nem szabad

íratni. Másolhat, leírhatja szótagolva is
a szavakat - utóbbi nagyon sokat segít
az olvasásnál és a helyesírásban is. Ha
a gyerek készen van a házi feladatával,
onnantól kezdve játszhat, övé a világ.
Gondoljanak csak bele, az elsős gyerekek négyszer negyvenöt percet ülnek
a padban. Figyelnek, koncentrálnak, írnak, olvasnak, számolnak, mindez nagyon fárasztó nekik szellemileg és
fizikailag is. Ezért jó, ha iskola után kivisszük a szabadba, hogy megmozgassa az összes porcikáját.
Ezt a fajta szellemi fáradtságot csak
sporttal, mozgással lehet feloldani.
Ha a gyerek rendszeresen tanul
és sportol, akkor folyamatosan szokik hozzá a terheléshez, és bírni is fogja azt. Az iskolatáska ugyanis évről évre nehezebb lesz, ahogy telnek az évek,
egyre inkább növekszik a tantárgyak
száma, ezzel együtt a tananyag és a tanulási idő is.
Kedves Szülők! Kívánom, hogy legyen kitartás, céltudat iskolás gyerekeiknek. A könyveik, és füzeteik fölött
eltöltött idő öröm forrása legyen a számukra, hogy a tudást, mint kincset kutassák fel, így rátalálva önmaguk békéjére és boldogságára.
Horváth Zoltánné

Becsöngettek

2010. szeptember elsején indultak gyerekek, hozzátartozók, pedagógusok a Farkas László Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére. Különösen az első osztályba
kerülő gyermek számára nagy esemény
a tanévnyitó. Hiszen ez az iskolai ünnepég
nemcsak egy tanév, de egy új életszakasz
kezdetét is jelenti számukra. Ismét „öregebbek” lettünk egy évvel. „Megjött az ősz
behívója, szeptemberi csengőszóra kezdődik az első óra.” A Himnusz eléneklése után
az óvodából átkísért első osztályosok mű-

sorát hallhatta az évnyitó közönsége.
Ezt követően
a vakációnak
tettek szemrehányást, majd
köszöntek el
tőle Árva Barbara, Berényi
Lilla, Doszkocs
Dóra, Granyák
Luca és Molnár Emma 4.
b osztályos tanulók. Dr. Császárné Szaszkó Éva igazgató
köszöntötte a megjelenteket és az elsős tanulókat, akiknek a feszültségoldására apró meglepetéssel kedveskedtek a 8. osztályos tanulók. Az igazgatónő beszédével
kezdetét vette a 2010/11-es tanév. Az évnyitó zárásaként Balázs Hajnalka igazgató-helyettes ismertette a tanév rendjéről
szóló információkat. Mindezeket követően
intézményünkben ismét megkezdődhetett
a nevelő-oktató munka.
Színes Gabriella tanító
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A minőségbiztosítási csoport
Ne hiányozzanak igazolatlanul a tanulók!
Nyomatékkal felhívjuk a családok fi- át, hanem kötelezően a teljes összegét kell
munkájának beszámolója a 2010. évben gyelmét
arra, hogy a szülő felelős azért, természetben nyújtani.
Az iskola minőségbiztosítási csoportja a 2009-2010-es tanévben is
felmérést végzett diákok, szülők, alkalmazottak körében, hogy mennyire elégedettek a környezettel, az oktatással, a neveléssel, illetve milyen
a kapcsolatrendszerük. A visszaérkezett összes kérdőívet értékeltük, amely
alapján intézkedési tervet készítünk.
Az előző évben felmerült problémákat időközben igyekeztünk megoldani.
Az épület és a tantermek tisztaságának javítása érdekében 5 takarítót alkalmazunk, akik folyamatosan felügyelnek a rendre, illetve a mellékhelyiségek
folyamatos ellenőrzését is végzik.
Nagyobb figyelmet fordítunk a tanulók tisztaságra nevelésére, a környezetük megóvására ösztönözzük őket.
2009 nyarán nyolc tanterem lett
kifestve, amelyben a szülői munkaközösség segített. 2010 nyarán pedig a mellékhelyiségek karbantartása
és teljeskörű festésük is megtörtént.
A folyosón a mázolás javítását is elvégezték.
Az egységes nevelési elvárás megvalósítása érdekében átszerveztük az
ügyeletesi munkát, naponta 3 pedagógus ügyel az udvaron és a folyosókon.
A kompetenciamérés eredményein
javítottunk. Az új pedagógiai módszereket rendszeresen alkalmazzuk. Felzárkóztató foglalkozásokat tartunk, és
az integrált pedagógiai rendszerben is

segítjük a rászorulókat.
Iskolánk bútorzata minden tanteremben megújult. Az intézmény már
rendelkezik interaktív táblával is, továbbiak beszerzése folyamatban van. A
tanárok továbbképzésen fognak részt
venni, hogy ezt az új eszközt magabiztosabban használják.
Az idei évben is tartunk középiskolára előkészítő foglalkozásokat, rendszeres korrepetálások vannak.
Német, angol, matematika, magyar,
fizika, kémia és környezetvédelmi szakkört is tartunk.
Az iskolai sportkört rendszeresen
látogathatják a tanulók. Dráma és német színjátszó tábor volt a nyáron,
és az intézmény szervezésében helyben nemzetközi képzőművészeti tábor
működött.
Iskolánkban szaktantermi rendszer
van. Megoldásra vár a nyílászárók
cseréje, a mellékhelyiségek korszerűsítése, a tantermek padlózatának felújítása.
Minden észrevételt szívesen vettünk, a lehetőségeinkhez képest változtattunk a dolgokon.
Munkánkat a jövőben is partnereink
megelégedésére szeretnénk végezni.
Minden közreműködést köszönünk.
Kelebia, 2010.október 4.
A Farkas László Általános
Iskola Minőségbiztosítási
Munkacsoportja

ATLÉTIKA VERSENY

/ KUNFEHÉRTÓ/
Az idei évben is megrendezésre került a DIV atlétika verseny Kunfehértón 2010
szeptember 30.-án . Iskolánk 43 tanulóval vett részt a rendezvényen. A versenyzők 9 versenyszámban mérhették össze tudásukat.
A kelebiai tanulók 22 éremmel (4 arany, 10 ezüst, 8 bronz) tértek haza, ami mindenképp figyelemre méltó eredmény.
Érmes helyet elért tanulók:
Aranyérmesek: Kozla Barbara - 400 m-es síkfutás, Kollár Karolina - 400 m-es
síkfutás, Kovács Attila - Magasugrás, Tóth Zsuzsanna, Mityók Kinga, Kollár Karolina, Horváth Otília 4 x 100 m-es váltófutás
Ezüstérmesek: Horváth Otília - 60 m-es síkfutás, Tóth Zsuzsanna - 400 m-es
síkfutás, Ábrahám virág - Kislabdadobás, Kollár Karolina - Távolugrás, Kiri Erika Tévolugrás, Kiss Szimonetta - Magasugrás, Ricz Viktória - Súlylökés, Honfi Benedek - 400 m-es síkfutás, Ilcsik Roland - Magasugrás, Honfi Dániel, Honfi Benedek,
Szmolenszki Ákos, Báthori Norbert 4 x 100 m-es váltófutás
Bronzérmesek: Kollár Valentina - 400 m-es síkfutás, Tóth Gréta - Kislabdadobás, Távolugrás, Mityók Kinga - 60 m-es síkfutás, Dózsai Mónika - 400 m-es síkfutás, Honfi Dániel - 400 m-es síkfutás, Tumbász Zsolt - Magasugrás, Tótvásárhelyi Viktor - 800 m-es síkfutás
Gratulálunk az elért eredményekhez! Dicséret illeti a felkészítőt, Bögre Károly
testnevelő tanárt.
Balázs Hajnalka m.igazgató

hogy iskoláskorú gyermeke teljesítse a
tankötelezettségét.
2010. augusztus 30-ai hatállyal bevezetett iskoláztatási támogatás jogintézménye
szigorításokat vezet be ezen a téren.
Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan
órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. A jegyzői gyámhatóság végzésben
figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott
tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan
óra után el fogja rendelni az iskoláztatási
támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek védelembe vételét.
Amennyiben a gyermek továbbra sem
teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság - az iskola jelzése alapján - felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe
veszi a gyermeket. A jegyzőnek e körben
mérlegelési lehetősége nincsen. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésével és a gyermek
védelembe vételével jár.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra is megmarad a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a következő esetekben.
• nem tanköteles gyermek elhanyagolása
• tanköteles gyermeknek az iskolába nem járáson túli egyéb elhanyagolása (nem megfelelő ruháztatása, étkeztetése stb.)
A családi pótlék természetbeni formában történő biztosítását szintén módosította a törvény a következőknek megfelelően.
• nem 1 évre, hanem legfeljebb 6 hónapra lehet elrendelni a természetbeni
nyújtást
• nem a családi pótlék legfeljebb 50%-

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan időre történik.
Háromhavonként (3 tanítási hónapot
magában foglaló időszakonként) és a tanév
végét követően azonban a jegyzői gyámhatóságnak felül kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, azaz
a gyermek helyzete rendeződött-e, teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyzői gyámhatóság csak akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal érintett
időszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott igazolatlanul.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt az iskoláztatási
támogatás egy eset kivételével a családtámogatási folyószámlán gyűlik. A felfüggesztés megszüntetésekor az összegyűlt
iskoláztatási támogatás - az eseti gondnok
közreműködésével - természetben kerül a
gyermek számára biztosításra. A természetbeni juttatást ekkor sem egyszerre,
hanem a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva, részletekben kell nyújtani. A kivételes, egyedi esetet
a legrászorultabb, azaz rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek jelentik. Ha rájuk tekintettel állapították meg az iskoláztatási támogatást,
számukra a felfüggesztés időtartama alatt
az iskoláztatási támogatás teljes összegét
természetben kell nyújtani.
Az iskoláztatási támogatás megszüntetését követően a gyermek védelembe vételét még legalább a felfüggesztés idejével megegyező időtartamig, de legkésőbb
a nagykorúság eléréséig fenn kell tartani,
megelőzendő az újbóli tankötelezettségmulasztást.
Az iskola
vezetősége

Palacsintatalálkozó
2010. szeptember 17-én délután 15 órakor tartottuk a II. Palacsinta találkozónkat. Óvodás és
iskolás gyermekek és szüleik részére. A Karitász Egyesület tagjai
sütöttek finomabbnál, finomabb
palacsintát. A gyermekek, szülők egyaránt jóízűen fogyasztották ezt a mindenki által kedvelt
csemegét.
Természetesen a vetélkedő, játék sem maradt el! Hernádiné Évi
volt a mókamester, játékvezető. A

tréfás versengések nyereménydíja cukorka, rágó volt.
Az esős idő ellenére is tudtunk 1-2 óra vidámságot szerezni a meghívott gyermekeknek és ez nagyon jó érzés nekünk.
Köszönjük a tagok lelkes munkáját! Találkozunk jövő ősszel a III. Palacsintatalálkozón!
Karitász Egyesület
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Ovisok az almáskertben

Második éve vehetünk részt almaszüreten Paprika Béla bácsi almáskertjében.
A középsősök autóval, a nagycsoportosok gyalog érkeztek. Segíthettünk
a termés betakarításában, megkóstoltuk az idei gyümölcsöt. A gyerekek nagyon élvezték a futkározást, a kicsit
nagyobb szabadságot az almáskertben.

Béla bácsi néhány kosár almával ajándékozta meg a gyerekeket, amit az oviban közösen fogyasztottak el. Munka
után a közelben lakó Kozla Tomi szülei
vendégül láttak bennünket.
Köszönjük a szülők és a nagyszülők
közreműködését a délelőtt folyamán.!
Honfi Erzsébet
óvónő

Csorog a must

Szüreten és préselésen vettünk részt
a nagycsoportos óvodásokkal. Habár falun élünk, mégis egyre kevesebb
gyermek tapasztalja meg otthoni környezetében a szüreti munkák élményét.
Most megfigyelhették, hogy a szőlő tőkén terem és hogy milyen édes és finom a sok - sok szőlőszem. Minden kisgyermek kipróbálhatta a szőlődarálást,

volt aki többször is sorba állt, hogy még
egyszer tekerhesse a darálót. Segítettek a prés megrakásában, s így figyelhették hogyan csorog a szőlő leve, és
természetesen meg is kóstolhatták a finom édes mustot is.
Friebert Istvánné
óvónő
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Kérdések és válaszok
a kelebiai szennyvízprogramról
1. A kelebiai Vízközmű - Társulat jogszerűen alakult - e meg?
Igen jogszerűen és jelenleg is törvényesen működik!
2. Milyen szinten állnak a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep tervei?
Jogerős vízjogi létesítési engedélyünk van az építésre, amely 2010. december 31ig érvényes.
3. Melyek a legfontosabb műszaki paraméterek?
Gravitációs gyűjtőcsatorna hossza: 20. 017,1 m.
Nyomó vezeték hossza: 2479 m
Szennyvízátemelők száma: 3 db
Szennyvíztisztító kapacitása: 225 m3/nap
Tisztított szennyvíz befogadója: Körös - Éri Főcsatorna
4. Melyek a legfontosabb pénzügyi paraméterek?
Beruházási költség: 1. 234. 399. 803 Ft +Áfa
Állami támogatás: 1. 006. 707. 376 Ft +Áfa (81,55%)
Önerő: 227. 692. 427 Ft + Áfa
Vízközmű - Társulat által felvett: 127. 692. 427 Ft + Áfa
Európai Unió Önerő alap támogatása: 50. 000. 000 Ft + Áfa
Önkormányzati hitel: 50. 000. 000 Ft + Áfa
5. Mekkora szennyvízdíj várható?
300 Ft/m3
6. Mekkora szippantási díj várható?
600 Ft/m3
7. Mikor kezdődik és mikor fejeződik be a beruházás?
2011 őszén kezdődik és 2013 tavaszán fejeződik be.
8. Az egy éves próbaüzem alatt kell szennyvízdíjat fizetni?
Nem kell!
9. Ki üzemelteti a rendszert?
A Kelebia Kft. üzemelteti.
10. Lesz lehetőség utólagos rákötésre?
Igen.
11. Az ingatlanonkénti „belső” rákötés mekkora költséggel fog járni?
Várhatóan 20-50. 000 Ft fogja Önöket terhelni.
12. Az önkormányzat mit vállal a „belső” rákötések lebonyolításban?
A tervezés központi lebonyolítását és részfinanszírozását.
A szükséges anyagok központi beszerzését.
A Kelebia Kft. önköltséges áron végzett szerelési munkáit.
13. A július 8 - án kiküldött nyilatkozatkérő levélnek mi a lényege?
A pályázat II. fordulójához kéri a pályázatkiírója (az állam). Jelenleg az érintettek
62% - a válaszolt igennel. A próbaüzem végéig kell meglenni a 75% - os, majd öt
év múlva a 97% - os valós rákötésnek.
14. A helyrehozatali munkálatok újabb költségeket rónak a lakosságra?
A lakosságot újabb költségek nem terhelik!
15. A megyében hol történt legutóbb szennyvízberuházás, amelynek a
műszaki és pénzügyi paraméterei nyilvánosak?
Szentkirályon 2010. szeptember 1-jén üzembe helyezték a szennyvíztisztító telepet és szennyvízcsatorna hálózatot.
Maczkó József
polgármester

HÁZ ELADÓ!

Bajcsy - Zsilinszky u. 50. és
a Deák Ferenc u. 156. szám alatti
ház eladó!
Érdeklődni: 06-30/506-97-45
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Ismét jelentkezek, hogy röviden összefoglaljam Egyesületünkben történt szeptemberi
eseményeket és vázoljam az előttünk álló közeljövő terveit, feladatait.
SZEPTEMBER
-9-én mórahalmi fürdőzésen vett részt 12 fő. A viszonylag alacsony létszám ellenére
is nagyon kellemes felfrissülésben és együttlétben volt részük a résztvevőknek.
-11-én Kiskunhalason a térségi Civil Szervezetek Találkozóján vett részt és fellépett a Kelebiai Daloskör és a Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja is. Horváth Zoltán delegációvezető néhány negatívumról /pl. esős idő, gyér nézőközönség, étkezési anomáliák stb./
is beszámolt a rendezvény kapcsán.
-18-án 12 fős csoportunk részt vett Ómoravicán a hagyományos játékos Sporttalálkozón. Patocskai Györgyné csoportvezető elmondása szerint a résztvevők ez alkalommal
is jól szórakoztak, sokat táncoltak és barátkoztak a határon túli nyugdíjasok képviselőivel.
-20-án Ásotthalmon voltunk /24 fővel/ az ottani Nyugdíjas Klub hagyományos szüreti
bálján. A rendezvény néhány kultúrműsorral kezdődött, melynek keretében fellépett és
nagy sikert aratott a mi tánccsoportunk is. A finom vacsora, a jó talpalávaló zene, a jó társaság mind-mind hozzájárult a jó hangulathoz. A mellékelt fotó a vidám bálozókat mutatja.

-25-én Klubdélutánt tartottunk a Nyugdíjas Házban, melynek keretében zajlott le az
ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL HETE című országos és nemzetközi rendezvénysorozat kelebiai programja is. A program témája: „Kézenfogva” - generációkon átívelő demokrácia. A Horváth házaspár által szervezett és lebonyolított programra hivatalosak
voltak községünk civil szervezetei is, akik közül csak a Karitasz képviseltette magát. A civil szervezetek távolmaradása ellenére is nagyon érdekes és tanulságos programban /
együtt gondolkodásban, kérdés-felelek párbeszédben és társas játékban/ volt részük a
résztvevő fiataloknak és időseknek. A mellékelt fotón a „Kézenfogva” program egyik epizódja látható.
A Klubdélután folytatásaként Némethné Kollár Erzsébet tartott számunkra egy érdekes
előadást a „Mágnesek hatása az emberi szervezetre” témakörben.
A két programpont után finom lángost vacsoráztunk, majd vidám társalgás és tánc következett a 20.30-as zárásig. Köszönet illeti az előadókat, a vacsora készítőket és a közreműködőket!
OKTÓBER
Betervezett programjaink: 14-én fürdőzés Mórahalmon, 16-án 17.00 órától szüreti bál az Agrárcentrumban, 29-én /!!!/ a községi Idősnapi Rendezvény az Agrárcentrumban, 30-án 16.00-tól Klubdélutánt tartunk, melyen „Bőrünk őrei” címmel a kozmetikumokról tart előadást Dr. Juhász Miklós.
NOVEMBER
-4-én fürdőzés lesz Mórahalmon. Indulás a szokásos 10.06-os autóbusszal a MÁV
állomástól.
-13-án az Idősek Szüreti Bálja lesz Kisszálláson, melyre meghívták Egyesületünk
Színjátszó Csoportját is, amely „Az Unió macskája” c. darabot fogja előadni.
-19-én 17.00 órától Mártonnapi újbor kóstoló lesz a Nyugdíjas Házban. Aki bort készített ezen az őszön, kóstolót hozzon belőle! A résztvevőknek zsíros kenyeret lila hagymával fogunk készíteni. Süteményről a részvevők gondoskodjanak!
-27-én 16.00 órától Klubdélután lesz un. ötletbörzével. Ekkor várjuk tagtársaink
javaslatait a 2011. évi Munkaterv tartalmára vonatkozóan.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is!
Sutka István egy. titkár
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ÁRH azaz Állampolgári
Részvétel Hete

Mit is jelent ez? Az ÁRH kampányhét,
a közép-kelet európai hálózatok együttes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az állampolgári
részvétel problematikája erőteljesebben jelenjen meg az európai médiában,
politikában és a civil társadalomban.
Olyan rendezvények sorozatából áll,
amelyek harsányan, mindenki által érzékelhetően hívják fel a szűkebb és tágabb társadalmi környezet figyelmét
a részvételi demokrácia fontosságára.
A programok figyelemfelkeltő jellegűek, a közjó gyarapítását, a helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is bemutatják, hogy
mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános gyűlések, fesztiválok, kiállítások stb. adják
össze az Állampolgári részvétel hetének
programját.
2010. szeptember 25-én 16 órakor
a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület házában tartottuk Állampolgári Részvétel
Hete alkalmából szervezett tanácskozást, melyre valamennyi helyi civil szervezet képviselőit meghívtuk, de sajnos
nem jöttek el!
Ennek ellenére mi jól éreztük ma-

gunkat.
„Kézenfogva”-Generációkon átívelő demokrácia TÉGY EGY RÉSZT, AZ
EGÉSZHEZ! - mottó jegyében zajlott a
rendezvény.
Horváth Zoltán köszöntése után Horváth Zoltánné közös játékkal hangolta a
komoly témára a jelen lévőket. Mindenki elmondhatta, hogy neki mit jelent a
demokrácia, miért szeret Kelebián élni,
min kellene változtatni és személyenként ki, mit tud tenni annak érdekében,
hogy pozitív változás következhessen
be a falu életében.
Azt est további részében beszélgetés, lángos evés, zenés-táncos szórakozás zajlott, melyhez támogatást a
Civil Kollégium Alapítvány, a Közösségfejlesztők Egyesületétől és a Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesületétől kaptunk.
Köszönet érte.
Mi azt valljuk, ahova meghívnak
bennünket, oda illik elmenni vagy legalább kimenteni magunkat! Optimisták
vagyunk! Talán jövőre mások is megtisztelik rendezvényünket!
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület
HZné

HÁZ ELADÓ!
Kossuth u. 84. szám
alatti, 2 és fél szobás
családi ház eladó!
Érdeklődni: 06-30/26-43-763
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LEVENTE TERVEK
A kelebiai előkészítő korosztály heti két-három edzéssel készül a későbbi nagyobb feladatokat jelentő időszakra. Eddigi eredményeinket nem lehet
csak az adott és kapott gólokkal mérni, hiszen a gyerekfoci sajátos körülményei miatt, többször vállaltunk meccseket idősebb csapatok ellen. A komolyabb
hazai vagy nemzetközi tornákon általában focisulik, foci akadémiák tehetségei
ellen kell pályára lépnünk úgy, hogy nálunk egy-egy évjáratból teljes garnitúrák
nem állnak rendelkezésre. Az 1997-9899-2000-01-02-es születésű ifjakból
évjáratonként 5-6 gyerekünk van általában, ezért a mi csapataink a 97-99-es, a
kisebbek pedig 2000-2002-es születésűekből jönnek össze. A tornákon kénytelenek vagyunk a korosztályos játékosokat fiatalabbakkal pótolni, mert csak
így lesz nagypályára elegendő létszámú
csapatunk.
A hozzánk hasonló nagyságrendű településeken persze ugyanilyen jellegű gondok vannak, ezért az ideális feltételek a nagyobb városok focisulijainál
adottak leginkább. Náluk a gyerekszámból következően, évjáratonként a legtehetségesebbekből tudnak válogatni,
szakedzőkkel magas színvonalú képzést
biztosítva. Az idei IX. Radnai Kupán ilyen
csapatokat láthattak az érdeklődők. Az
1998-as születésű gyerekeket Szeged,
Székesfehérvár, Szabadka vagy Bácska-Topolya és vonzáskörzetéből verbuválták össze.
Nekünk meg Kelebián van feladatunk
az adott demográfiai keretek között,
ahol viszont most összejött egy tehetséges kis társaság, olyan, amilyen Kelebián
nem lesz minden évtizedben. A szerencsés adottságokkal rendelkező gyerekekről a nyári edzéseken derült ki, hogy
a jelek szerint kitartanak, nincs lemorzsolódás és alakítható, csiszolható kis
közösséget alkotnak még úgy is, hogy
a Honfi testvérekkel nem számolhatunk,
miután ők a Szegedi Volán csapatát erősítik. Egyenlőre a legalapvetőbb technikai, taktikai elemek gyakorlása van napirenden, meg a minél több mérkőzésen
való szereplés, hogy a nélkülözhetetlen
tapasztalatgyűjtésre legyen meg a lehetőség.
A szülőkhöz és nagyszülőkhöz levélben fordultunk, melyben többek között
arra a kérdésre kértünk választ tőlük,
hogy az önálló Kelebiai Levente Sport
Egyesület (KLSE) megalakítását támogatnák-e? A válaszokból egyértelműen
az új sportegyesület megalakításának
igenlése jött vissza, ezért október 25-

én - terveink szerint - megtartjuk a KLSE alakuló ülését. Az egyesület vezetése
a szülők kezében lesz. A KKNSK-tól különálló új társadalmi szervezet létesítése a pénzügyi források biztosítása miatt
fontos és indokolt. Az elmúlt évtizedek
megcsontosodott és hibás beidegződéseinek egyike, a falusi sportkörök kirakatcsapatainak pénzelése miatt, a gyerekekre erőforrás csak igen korlátozott
mértékben maradt, egyébként országos
viszonylatban. Ebben a vonatkozásban
szeretnénk újítani és önálló alapokra helyezni működésünket.
Az újonnan megválasztott önkormányzattal, az iskolával, az egyházzal és
a KKNSK-val együttműködve, egy valódi, helyi sportstratégia kimunkálását
szeretnénk ösztönözni és elérni. Ennek
egyik pillére lehetne a KLSE, mivel innen indíthatnánk útnak fiataljainkat egy
egészségesebb életmód és a KKNSK felé az ifjúsági, majd felnőtt versenysport
irányába. Emellett innen startolhatnának
a minőségi sportra alkalmas fiatalok is.
A gyerekek részéről szemmel látható a lelkesedés. Újabban a lányok is jelentkeznek, amit nem is ellenzünk, hiszen több fiúcsapatban is helyet kapnak
a legügyesebb lány focisták. Más kérdés, ha lesz 16-18 lány jelentkező, akkor
egy önálló lánycsapat is felállhat, hiszen
a 2000-es évek elején erre Kelebián is
volt már példa.
A nagy létszám miatt (kb. 40 gyerek jár edzésekre) nem könnyű a fegyelmet tartani közöttük. A legkülönbözőbb
problémák is előjönnek. A normális beszéd alapvetése náluk egyenlőre nem túl
divatos. Egy-egy „beszólás” után néha
pofon is elcsattan egymás között. Ilyenért már kellett edzésről elküldeni néhányukat. A szemetelés - a csokis papírtól a műanyag flakonig - szinte magától
értetődő számukra. Ezeket a kisebbnagyobb ügyeket szép sorjában átbeszéljük tréningek előtt. Lassú javulást
remélünk ezekben a problémákban, hiszen mikor lehet még korrigálni, ha most
nem? Az iskola szerepe ezeken a területeken vajon milyen mértékben lenne elvárható? A települést érintő sportstratégiának bizony innen kellene kiindulnia,
mert kezelhetetlen gyerekekkel a sport
területén sem lehet eredményeket elérni. Az egyház(ak)nak is lehetne e-téren tennivalói(k). Remélhetően sikerül
a szülők aktív részvételével megalakítani a Levente Sport Egyesületet, melyre jövő évtől tartalmas programok sorozata várhat.
Kovács Marcell

11. oldal

KELEBIAI LEVENTE (KLSE)
MECCSEI
2010 tavaszán írtuk össze az általános iskola 4-7. osztályos fiúk közül azokat,
akik szerettek volna fociedzésre járni. 30 fiatalt regisztráltunk, majd a tanítás végeztével június 14-én tartottuk meg az első találkozót. A nyarat heti három edzéssel átdolgoztuk és a VII. Kárpát Fesztivál zárónapján szép számú közönség előtt játszottuk le első mérkőzésünket Tompa fiataljai ellen.
Eddigi eredményeink:
2010. júl. 18. Kelebián: Kelebiai Levente - Tompa 2:2 Góllövők: Dusnoki János, Balogh Szabó Bence.
2010. aug. 07. Bajsán a Sat-Trakt Cup 2000/2001-es korosztály: Kelebiai Levente - Bajsa 0:3. KLSE - Magyarkanizsa 0:1. KLSE - Bácskossuthfalva 2:1. Góllövők: Balogh Szabó Bence, Szabó Valentin.
2010. aug. 07. Sat-Trakt Cup 1996/97-es korosztálynál mi 97-98-99-esekkel
álltunk ki. Az eredményeink ezért nem mérvadóak: KLSE - Bácska-Topolya 0:3,
KLSE - Mladost Becse 0:5.
2010. szept. 11. HunEnt Kupa Kiskunhalason, 1999-es korosztály. Csapatunk
csak a 2000-es fiatalokkal volt elegendő létszámban. Eredmények: Kelebiai Levente - FK Bajsa 0:1. KLSE - Kiskunhalas 0:12. KLSE - Kiskunfélegyháza 0:7.
2010. szept. 16. Tompán, Tompa - Kelebiai Levente 3:3. Góllövők: Fülöp Henrik (2), Szmolenszki Ákos.
2010. szept. 22. Ásotthalmon, Ásotthalom - Kelebiai Levente 1:3. Góllövők: Kátai István (2), Szmolenszki Ákos.
2010. szept. 28. Kelebián: Kelebiai Levente - Tompa 2:0. Góllövő: Tumbász
Zsolt (2). A tompai csapatban 4 nyolcadikos játékos volt. A kelebiai csapatban csak
hetedikesek és fiatalabbak játszottak.
2010. okt. 05. Zákányszéken: Zákányszék - KLSE 5:1. Góllövő: Kátai István.

BÁCS - KISKUN MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
BAJAI VERSENYBIZOTTSÁGA

GLOBÁL - PLASZTIK MEGYEI III. OSZTÁLY.
DÉLI CSOPORT 2010 - 2011.
A VII. Forduló eredményei :
31.

Madarasi SE. - Kelebia KN. SK. 0 - 5

32.

Tataházi Petőfi TSZ. SK. - Garai KSE. 0 - 5

33.

Jánoshalmai FC. - Borotai SE. 5 - 2

34.

Kunbajai SE. - Dávod SC. 3 - 1

35.

Nagybaracska-Csátalja - Szabadnapos!			

A bajnokság állása a VII. forduló után :
mérk. gy. d.

v.

pont

gólarány

gólk.

1. Kunbajai SE.

6

5

0

1

15

24 - 6

18

2. Dávod SC.

5

4

0

1

12

26 - 6

20

3. Jánoshalmai FC.

5

4

0

1

12

22 - 7

15

4. Kelebia KN. SK.

5

4

0

1

12

15 - 3

12

5. Garai KSE.

6

4

0

2

12

19 - 10

9

6. Borotai SE.

5

2

0

3

6

10 - 15

-5

7. Nagybaracska-Csátalja

6

1

0

5

3

12 - 18

-6

8. Madarasi SE.

6

1

0

5

3

3 - 36

-33

9. Tataházi Petőfi TSZ. SK. 6

0

0

6

0

4 - 34

-30

Közlemény: Alapszakaszból a rájátszásba a csapatok minden eredményt visznek magukkal!

Szörényi László
III. o. déli csoport koordinátor

Kelebiai Hírmondó
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LEGENDA KUPA
BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A HETEDIK FORDULÓ UTÁN
1. Mórahalom SC II.

7

7

0

0

33-14 (+18)

21 p.

2. Ópusztaszer SE

6

6

0

0

23-8 (+15)

18 p.

3. Pázsit SE-UTC II.

6

3

3

0

14-5 (+9)

15 p.

4. Tonomár Kft. Szegvár 6

4

1

1

25-11 (+14)

14 p.

5. Kelebia Leventék

7

3

1

3

25-29 (-4)

11 p.

6. Pitvaros SK

7

3

1

3

22-14 (+8)

10 p.

7. Cartel Balástya

7

3

1

3

17-21 (-45)

10 p.

8. Déli Apró Szeged

4

2

2

0

13-8 (+5)

8 p.

9. Csanádpalota FC 2010 6

2

1

3

19-14 (+5)

7 p.

10. Maroslele SE

7

2

1

4

19-29 (-10)

7 p.

11. Tompa II.

6

2

0

4

8-15 (-7)

6 p.

12. Derekegyház SK

7

1

1

5

10-27 (-17)

5 p.

13. Balota TFC

7

1

0

6

10-19 (-9)

3 p.

14. Szatymaz II.

7

0

0

7

10-34 (-24)

0 p.

A sportszerűségi verseny állása:
1.

Kelebia Leventék

3 p.

2.

Déli Apró Szeged

4 p.

Maroslele SE

4 p.

Csanádpalota FC 2010

4 p.

5.

Mórahalom SC II.

5 p.

6.

Tonomár Ker. KFT. Szegvár

7 p.

7.

Derekegyház SK

8 p.

Pitvaros SK

8 p.

Tompa KSE II.

8 p.

Ópusztaszer SE

8 p.

11. Szatymaz II.
Cartel Balástya
13. Balota TFC
14. Pázsit SE-UTC II.

9 p.
9 p.
10 p.
12 p.

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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DIGI Kft.
Tájékoztatója
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
tavasszal megvásárolta a TvNetwork
Nyrt. kiskunhalasi, tompai, kisszállási és kelebiai kábelhálózatát, melyeken
2010. július 1-től a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft. nyújtja az igénybevett
kábeltelevízió, internet és kábeltelefon
szolgáltatásokat változatlan áron.
A DIGI Távközlés és Szolgáltató Kft.
a hálózat vásárláson túl további befektetéseket eszközölt, annak érdekében,
hogy az érintett településeken az ügyfelek a lehető legmagasabb műszaki
színvonalon vehessék igénybe cégünk
szolgáltatásait.
Fentiek megvalósítása érdekében
Társaságunk már 2010. júniusban
megkezdte a hálózatok műszaki átalakítását. A településeken korábban kiépített hálózat korszerűsítésre került.
Mostanra Ügyfeleink már digitális és
HD képminőségben is élvezhetik televíziós szolgáltatásunkat. A DIGI Kft. előfizetői számára már országosan elérhető 67 SD és 6 HD csatornás digitális TV
szolgáltatás.
A műszaki átállás nem volt zökkenőmentes, de igyekeztünk rugalmasan
és gördülékenyen kezelni az egyes előfizetői igényeket és a műszaki, technológiai megvalósíthatóság keretein belül
optimálisan ütemezni a munkákat, folyamatosan kiszolgálni a DIGI szolgáltatásaira megkötött szerződéseket.
Célunk, hogy előfizetőink bizalmát
hosszú távra elnyerjük. Telefonos illetve személyes ügyfélszolgálatunk bővítésével, megnövekedett ügyfélkörünk
minden igényét igyekszünk kiszolgálni. Ezzel is elősegítve ügyfeleink minél
gyorsabb kiszolgálását. A kezdeti nehézségek és a magas számú ügyfél érdeklődés okán kialakult meghosszabbodott várakozási időt fenti lépéseinkkel
igyekszünk a jövőben kiküszöbölni.
Kábeltelevíziós szolgáltatásunk az
átalakítások alatt is zökkenőmentesen
működött, néhányszor a készülékek áthangolása okozott kisebb gondot ügyfeleinknek. Tapasztalataink szerint a
meglévő hálózat és esetenként a lakások nem szakszerű belső koax hálózati kiépítése nehezítette a nagyobb
csatornaszámmal rendelkező televízió
csomagok vételét.
Ma már az átalakítások eredményeként a csatornák többsége stabilabban

és jobb minőségben látható. További
átalakítási munkákat a DIGI+ csomag
minőségének javítása érdekében az utcai hálózatrészeken tervezünk.
A kábeltelefon szolgáltatással kapcsolatban jelentős fejlesztésekre volt
szükség, hiszen amióta a DIGI Kft. szolgáltat ezeken a területeken, a kábeltelefonos megrendelések száma megtízszereződött.
Az ugrásszerűen jelentkező igények
miatt a meglévő kapacitások bővítésére volt szükség, amely a területen
működő rendszer esetében szeptemberben jelentős részben elkészült, és
várhatóan novemberre befejeződik.
Kábeltelefon szolgáltatásunkról fontos tudni, hogy a szolgáltatás technológiája több szempontból eltér a hagyományos analóg telefonszolgáltatás
műszaki paramétereitől.
A szolgáltatáshoz internet alapú hangátvitelt /VOIP/ alkalmazunk,
amely összetett műszaki rendszer,
ezért a szolgáltatás rendelkezésre állása, melyet a Digi Kft vállal, 98%-os.
Ügyfeleinknél történő áramszünet esetén a szolgáltatás nem működik, előfordulhat kisebb kimaradás. A kiépített
rendszer üzembiztonságát befolyásolja a belső hálózat nem szakszerű átalakítása, amely az internet és a telefon
szolgáltatás stabilitását zavarja.
Kollégáink igyekeztek, mindent
megtenni az ügyfél elégedettségi szint
növelése érdekében, mégis elkerülhetetlen, hogy a műszaki munkálatok során egy-egy hálózat részen ügyfeleink
problémát észleljenek a szolgáltatással
kapcsolatban.
A munkák jelentős részét mindössze
3 hónap alatt, szeptember második felére befejeztük, a továbbiakban folyamatosan dolgozunk a szolgáltatás minőségének javításán.
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
ezúton szeretné megköszönni minden
tompai, kisszállási és kelebiai ügyfelének a türelmet és megértést, melyet a
DIGI Kft. szolgáltatásaira történő átállás ideje alatt tanúsítottak.
Bízunk benne, hogy a szolgáltatásokkal a továbbiakban elégedettek
lesznek!
Tisztelettel,

DIGI Kft.
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Az anyatejjel szívta magába...
Az anyatejjel szívta magába... szól az ismert mondás. Nem
hiába. Az anyatej öszszetétele olyan sokszínű és tökéletes,
anynyi jótékony hatása ismert, amelyet még egyik tápszergyártó cég sem tudott leutánozni.
Az emberi szervezet csodálatos találmány. Az újszülöttet megszületése után az anyja hasára téve elindul keresni a
táplálékot adó anyai mellet, melyet a szopóreflex segítségével azonnal szívni kezd. Ezt a reflexet a genetika égette belénk. A technika fejlődésével már sok olyan kiváló minőségű
4 dimenziós ultrahangos felvétellel találkozhatunk, amelyen jól látható, hogy a gyermek
szopja az öklét. Már a méhmagzat is rendelkezik ezzel a reflexszel, amely a méhen kívüli élet szinte nélkülözhetetlen eleme. Számtalan kutatás szól arról, hogy a csecsemő táplálására a legmegfelelőbb étek az anyatej. A tudomány mai állása szerint 6 hónapos koráig
nincs is másra szüksége a csecsemőnknek.
Íme néhány bizonyíték erre:
* Olyan immunglobulinokat, védőanyagokat tartalmaz, amelyeknek köszönhetően a
szopós csecsemők ritkábban kapnak emésztőrendszeri fertőzést, légúti megbetegedést,
húgyúti fertőzést. Ha például az anya átesik
egy könnyebb megfázáson, az anya által termelt ellenagyag védőoltásként jut a csecsemőbe az anyatejen keresztül és védi meg a betegségtől.
* Szopós csecsemők között ritkábban alakul ki vashiányos vérszegénység. Az anyatej
ugyan nem jó vasforrás, de az anyatejből a vas sokkal jobban szívódik fel, mint a tehéntejből vagy a tápszerekből.
* Az anyatejes táplálás segíti a csecsemők szellemi fejlődését. Ismert tény, hogy a szoptatott csecsemők később az iskolában könnyebben veszik az akadályokat.
* A szoptatás a csecsemő számára teljesebb érzelmi kielégülést nyújt, szorosabb, intimebb kapcsolat alakul ki az anya és a gyermek között.
* A szoptatás olcsó, kényelmes, biztonságos, az anyatej mindig friss, megfelelő hőmérsékletű, és gyakorlatilag steril.
* Az anyatejet a csecsemő könnyen emészti meg. Az eleje sok szénhidrátot tartalmaz,
mely az idegrendszer fejlődéséhez kell, a vége pedig zsírosabb, mely a zsírban oldódó vitaminoknak kedvez és a súlynövekedéshez nélkülözhetetlen.
* A szoptatott gyermekek idegrendszeri fejlődése kimutathatóan jobb az érzékelés, észlelés és mozgáskoordináció területén.
* A szoptatás elősegíti a fogazat egészséges fejlődését.
* Az anya szempontjából a szoptatás előnyös a mell- és petefészekrák megelőzése
szempontjából.
Végül, de nem utolsó sorban: Akit szoptattak az annakidején jobb anya lesz.
Gyuris Noémi védőnő

Országos Könyvtári
Napok
„Könyvtárak az olvasásért”

Minden év októberének első hetében az
ország könyvtárai - különböző témákban
és korcsoportoknak - programokat szerveznek az Országos Könyvtári Napok keretében. Idén október 4-10-ig tartott a rendezvénysorozat. Október 4-én vendégünk
volt egy író-olvasó találkozó keretében a
Magyar Örökség Díjas Kóka Rozália. Bukovinai székely meséivel, dalokkal szórakoztatta a közönséget, majd kérdezhettek is tőle a résztvevők. Kóka Rozália eddig
megjelent könyvei megtalálhatók a könyvtárban. A hét további részében az Szent Erzsébet Otthonházzal együttműködve tartott
egészségmegőrző előadást Széll János, majd
volt felolvasás és szólabdáztak is az idősek.
A program célja az olvasóvá nevelés, az olvasás népszerűsítése, ezért évről évre, minden korosztályt megszólítva szerveződnek
programok országszerte.
„A könyvet mindig ketten alkotják :az író,
aki írta, és az az olvasó, aki olvassa.”
/Kosztolányi Dezső/

szerkesztők

13. oldal

Anyakönyvi hírek
2010. szeptember havi születések
1. Füzesi Hunor
szül: Szeged, 2010. 09. 20. 		
anya: László Ildikó
apa:
Füzesi Zoltán
2. Laczkó Nikander
anya:
Kövesdi Edit
apa:
Laczkó László

szül: Szeged, 2010. 09. 28.
				

3. Bédics Noémi
anya: Tóth Éva
apa:
Bédics Ferenc

szül: Kiskunhalas, 2010. 09. 16.
Doba Ferencné védőnő

Füzesi Hunor
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2010. szeptember havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán házasságot kötöttek:
Nagy Andrea Edit és Juhász Zoltán
A hónap folyamán haláleset nem történt.

Balázs Katalin aktő.

Kelebiai Hírmondó

14. oldal

Traffipax

Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

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

Október
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Nap

Idő (tól-ig)

Felállítási hely

10.09-én

08.00-18.00

Kiskunhalasi körzet

10.10-én

08.00-18.00

Kiskunhalasi körzet

10.11-én

08.00-18.00

Tompai körzet

10.12-én

08.00-18.00

Tompai körzet

10.13-án

08.00-18.00

Tompai körzet

11

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

12

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

szerda

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

14

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

15

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.14-én

08.00-18.00

Tompai körzet

16

szombat

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.15-én

08.00-18.00

Tompai körzet

17

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.16-án

08.00-18.00

Tompai körzet

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

19

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.17-én

08.00-18.00

Tompai körzet

20

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

10.18-án

08.00-18.00

Kiskunmajsai körzet

21

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

10.19-én

08.00-18.00

Kiskunmajsai körzet

22

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.20-án

08.00-18.00

Kiskunmajsai körzet

23

szombat

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.21-én

08.00-18.00

Kiskunmajsai körzet

24

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

10.22-áén

08.00-18.00

Kiskunmajsai körzet

26

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.23-án

08.00-18.00

Kiskunmajsai körzet

27

szerda

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

10.24-én

08.00-18.00

Kiskunmajsai körzet

28

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

10.25-én

08.00-18.00

Kiskunhalasi körzet

29

péntek

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.26-án

08.00-18.00

Kiskunhalasi körzet

30

szombat

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10.27-én

08.00-18.00

Kiskunhalasi körzet

10.28-án

08.00-18.00

Kiskunhalasi körzet

10.29-én

08.00-18.00

Jánoshalmi körzet

10.30-án

08.00-18.00

Jánoshalmi körzet

10.31-én

08.00-18.00

Jánoshalmi körzet

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
Dr. Patócskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

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

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.

