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Hagyományos ízek, gasztronómiai újdonságok Kelebián!
Kacsa sütve és bográcsban!
Spárga lakoma!
Szeretettel várunk mindenkit május 25-én, szombaton megrendezésre kerülő gasztronómiai
napra, melyen változatos családi programokat kínálunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
Ami várható:
Délelőtt: sportprogramok, kacsa főző sütő verseny majd zsűrizés
Délután: kulturális bemutatók, spárgaétel bemutató és zsűrizés, eredményhirdetés
A napot színesítik játékos szabadtéri versenyek, termékbemutatók, kézműves foglalkozások,
taekwondo-bemutató, lovaglás kocsikázás és íjászkodás.
A nap fő programja a már hagyományosnak számító spárgaételek versenye, illetve újdonágként
kacsételekkel is lehet nevezni, melyek elkészítésére 10 fős csapatok jelentkezését várjuk!
A kacsa bográcsban, illetve kacsa roston, nyárson, vagy faszénparázson,
illetve a helyszínen bármilyen módon elkészíthető!
A nevezési díj 1000 Ft. csapatonként, melynek fejében 5-5 db kacsát biztosítunk felpucolva.
Jelentkezni a Sántha Márta Könyvtárban, illetve a 06/77-454-210-es telefonszámon,
és a 06/30-455-84-95-ös mobilszámon lehet.
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Tánc világnapja
Településünkön április 27-én került
megrendezésre a Tánc Világnapja.
A rendezvényen a helyi tánccsoportok, illetve vendég előadók mutatták
be produkciójukat. A közönség többféle

műfajjal ismerkedhetett meg, volt hiphop, hastánc, magyar néptánc, quick
step, tango és más táncok. A tizenkilenc műsorszám közül mindenki megtalálhatta a saját ízlésének megfelelő

produkciót.
Ezúttal szeretnénk megköszönni a
résztvevőknek, a felkészülést, és a közreműködést!
Igazán vidám és színes délután volt!
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Adóztatási feladatok ellátása
Az adóhatóság munkájának nagy részét az adó kivetések-beszedéseken kívül az ügyiratforgalom foglalja el.
Az adóhatóságnál az elmúlt évben 2280 db ügyirat került iktatásra és ügyintézésre.
Az ügyiratok legnagyobb részét a határozatok képezték. A 2012. évben összesen 1960
db határozat készült, ami zömében az év első felében készül a kivetéskor.
Az adóhatósági bizonyítványok legnagyobb részét az adó- és értékbizonyítványok
képezik, ahol az ingatlanokat forgalmi értékük alapján értékeltük. Ezekből 2012-ben összesen 47 db-ot állítottunk ki; 20 esetben hagyatéki, 24 esetben végrehajtási és 3 esetben gyám- illetve egyéb ügyben kerültek kiadásra.
Adóigazolást 13 esetben kellett készíteni.
Az ügyiratok nagy részét képezik a felszólítások is.
182 felszólítást küldtünk ki az adózóknak az elmúlt évben kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési adó, valamint szabálysértési bírságok megfizetésére.
Az ügyiratok többi része az évközi változások miatti kommunális adóbevallásokból,
az állandó és ideiglenes iparűzési adóbevallásból, valamint a társhatóságok általi megkeresésekből állt.
Az adóhatóságnál 8 féle adónem van nyilvántartva:
1) Magánszemélyek kommunális adója
2) Gépjárműadó
3) Helyi iparűzési adó
4) Késedelmi pótlék
5) Bírság
6) Illeték
7) Egyéb tartozások
8) Idegen tartozások.
1) Magánszemélyek kommunális adója:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a Kelebia Község Önkormányzat Képviselőtestülete 1998. január 1-től vezette be községünkben a magánszemélyek
kommunális adóját.
Ezt az adót a saját tulajdonú lakások után a tulajdonosoknak vagy haszonélvezőknek,
valamint a bérlői jogviszonyban (szolgálati lakások) a bérlőknek kell fizetni.
A 2012. évben, községünkben 1053 fő adózott magánszemélyek kommunális adóból
1106 db adótárgy után. Ez azt jelenti, hogy volt, aki több ingatlan után fizetett adót.
2012. évi helyesbített folyó évi terhelés 17.774.835 Ft
Mentesség miatt 760.500 Ft lett megadva.
Mentesség alá tartoznak azok, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, illetve az önkormányzat az aktív korúak rendszeres szociális segélyét, vagy időskorúak járadékát folyósítja.
50%-os kedvezmény miatt 1.082.250 Ft lett törölve.
Ide tartoznak a 70 éven felüli állampolgárok, akiknek családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
(28.500 Ft) 200%-át, egyedül élő esetén 300%-át.
Ide soroljuk még a komfort nélküli és a kis (40m?-nél kisebb) lakások tulajdonosait.
2012. évben beszedett kommunális adó 16.540.460 Ft.
Folyó évi helyesbített terhelésből 1.234.375 Ft hátralék maradt, amelynek behajtása folyamatban van.
Méltányosságból 3 főnek lett törölve 70.150 Ft összegben kommunális adó.
2012-ben kommunális adótartozás miatt 19 főnek került a munkabére, illetve nyugdíja letiltásra.
Felszólítást 106 alkalommal küldtünk, azonban ezeket többnyire figyelmen kívül hagyják az adózók. 2012. december 31-én a halmozott kommunális adóhátralék
3.092.825 Ft volt, amely 142 adózó tartozásaiból tevődött össze.
2) Gépjárműadó
A gépjárműadóról az 1991. évi LXXXIV. törvény rendelkezik.
2004. január 1-től nem az adózók bevallása, hanem a központi adatszolgáltatás alapján történik az adóztatás.
2012. évben 684 fő fizetett gépjárműadót az állandó rendszámú gépjárműve, 2 fő fizetett gépjárműadót összesen 3 „E” ideiglenes rendszámú gépjárműve után.
Állandó rendszám után: 12.791.058 Ft
Ideiglenes rendszám után: 138.000 Ft került kivetésre.
Összesen 12.929.058 Ft lett kivetve.
Mentesség mozgáskorlátozottság miatt: 776.247 Ft, mely a 100kW teljesítményt
meg nem haladó személygépkocsi után járt. 2012. január 1-től mentességet csak a
100kW-ot meg nem haladó személygépkocsi után, de legfeljebb 13.000 Ft-ig lehet adni.
Kedvezmény csak a tehergépjárművekre vonatkozik, amelyek katalizátorral vannak
ellátva.
A kedvezmény összege: 186.300 Ft.
Befolyt gépjárműadó 2012. évben: 10.501.042 Ft, így 2.428.016 Ft hátralék keletkezett folyóévben.
2012. évben 6 adózó gépjárművei után kezdeményeztünk forgalomból való kivonást,
némelyikük ennek hatására rendezte adótartozását.
Év közben minden hónapban az Okmányiroda megküldi a havi változásokról az adatokat, ami havonta 10-15db határozattal növeli az ügyiratok számát.
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2012. december 31-én a halmozott gépjárműadó hátralék 4.671.230 Ft volt, amely
118 adózó tartozásaiból tevődött össze. Az adóhátralék több mint felét 2 vállalkozás
gépjárműadó tartozása tette ki, összesen 2.853.180 Ft értékben.
3) Helyi iparűzési adó
Az 1990. évi C. tv. alapján a Képviselő-testület 1991. július 1-től vezette be a helyi
iparűzési adót. Ezt az adót a vállalkozók fizetik, ide tartoznak azok a magánszemélyek és
jogi személyek, akiknek vállalkozási tevékenységükből árbevétel keletkezett.
Ide soroljuk még azokat az őstermelőket, akik 600.000 Ft-nál több bevételre tettek szert.
2010. december 31-ig ide tartoznak még a piaci vásári tevékenységet folytató vállalkozók, akik napi 1.000 Ft átalányt fizettek.
2011. január 1-től a törvény alapján megszüntetésre került az alkalmi jellegű piacivásári tevékenységet folytatók által fizetett ideiglenes iparűzési adó.
2012. évre iparűzési adót 194 fő fizetett, ebből 67 fő jogi személy és 127 fő magánszemély.
Jogi személyeknél a folyó évi helyesbített terhelés: 35.205.555 Ft
Magánszemélyeknél a folyó évi helyesbített terhelés: 3.191.091 Ft
Összes helyesbített terhelés: 38.396.646 Ft.
Befolyt iparűzési adó: 38.232.121 Ft, így a 2012-es adóévben 164.525 Ft hátralék
keletkezett.
Ebben az évben a bevallások feldolgozása után 1.141.266 Ft iparűzési adó túlfizetést
kellett visszautalni az adózóknak.
4) Késedelmi pótlék
Késedelmi pótlékot a késedelmes fizetésért számít fel az adóhatóság.
Mivel nagy a tőke hátralék, így a kamat vonzata is magas. 589.541 Ft folyt be ezen
a jogcímen 2012. évben.
5) Illeték
2012. évben az illetékbeszedési számlának 22.000 Ft bevétele volt, ami a hatósági
bizonyítványok illetékéből származik.
Mivel az illeték nem saját bevétel, így minden alkalommal számlánkra érkezéskor az
összegeket továbbítottuk a MÁK Illetékbeszedési számlára.
6) Bírság
2012. évben a bírság számlán 31.253 Ft bevétel szerepelt, amely az Art. 172.§ (12)
értelmében keletkezett néhány iparűzési adófizetésre kötelezett adózónál. Ez a bevétel
teljes egészében az Önkormányzat költségvetését illette.
7) Egyéb bevétel
Erre az adónemre kerülnek könyvelésre a szabálysértési bírságok, helyszíni bírságok
és 2012. január 1-től a közigazgatási bírságok 40%-a, ezek saját bevételeink.
Ezek közül csak a szabálysértési bírságot lehet átváltani közmunkára.
Közmunkára alkalmas munkahely: Kelebia Községi Önkormányzat, 6423 Kelebia,
Ady E. u. 114.
Szabálysértési és helyszíni bírságból 2012. évben összesen 23 szabálysértéssel kapcsolatos ügyirat keletkezett; 12 esetben összesen 128.000 Ft került befizetésre, a többi
esetben ledolgozásra került, vagy behajtása jelenleg is folyamatban van.
8) Idegen tartozások
Ebbe az adónembe tartoznak a rendőrség által leggyakrabban leadott közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos bírságok, valamint más idegen tartozások, amit leadnak behajtásra hivatalunknak (pl. földvédelmi bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak,
bíróság által leadott pénzbírságok, gyermektartási díjak megelőlegezésével kapcsolatos
pénzösszegek, érdekeltségi hozzájárulások, más adóhatóságok adói, stb.)
2012. évben 13 db közigazgatási bírsággal kapcsolatos ügyiratot tartottunk nyilván.
A behajtott bírságok 60%-át a behajtást kérőnek, 40%-ot pedig a költségvetési
számlára utaltunk. 2012. évben az Idegen bevételek számláról közigazgatási bírság címén összesen 164.200 Ft-ot utaltunk rendőrségeknek, 111.568 Ft-ot pedig a költségvetésnek; ez utóbbiban azonban szerepelnek visszautalások, illetve olyan szabálysértési, helyszíni bírságok, amelyeket fizetési letiltás útján hajtottunk be.
A közigazgatási bírságokon kívül főként szennyvíz érdekeltségi hozzájárulással és
megelőlegezett gyermektartásdíjjal kapcsolatban küldtünk ki felszólításokat, illetve hajtottuk be a tartozásokat. Előbbi 26, utóbbi 1 fő tartozását érinti.
A 2012-es évben a legnagyobb idegen bevételi forrást a Kelebiai Víziközmű-társulatnak utaltuk át szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás címén. Ebben az évben adóhatóságunk 1.008.207 Ft-ot szedett be és továbbított a Társulat felé.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(IV.05.)rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja az, hogy megállapítsa az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályait.
A rendelet hatálya
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2.§.
(1) A rendelet hatálya Kelebia község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes é a jogi és jogi személyekre, valamint jogi személyek nélküli társaságokra, szervezetekre, akik Kelebia község területén tartózkodnak, működnek, ill. tevékenységet folytatnak.
Fogalom meghatározás
3.§.
E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: falomb, nyesedék, egyéb növényi
maradványok és hulladékok.
Az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályok
5.§.
(1) Avart és kerti hulladékot égetni október 1. és április 30. között, 9.00 és 17.00 óra
között, szélcsendes időben lehet.
(2) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen lehet égetni, ahol az égetés hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt
nem okoz.
(3) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
(4) A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, ill. eloltható.
(5) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más háztartási, ill. ipari
eredetű hulladékot (műanyag, gumi, stb.)
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. április 15. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
15/1994.(IX.30.) rendelet.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kivonat Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április
4-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Kihagyva a kihagyandókat.
46/2013 (IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Vállalkozási szerződés „Kelebia Község szennyvízcsatornázás és -tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) (azonosító szám: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0068”
tárgyú szennyvíz-csatornázási munkákkal érintett nyomvonalas helyreállításon felül
szükséges országos közutak útburkolatának helyreállítására
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bíráló Bizottság döntési javaslatát elfogadva az alábbi határozatot hozza:
1.) A nyertes ajánlattevő:
DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.
6750 Algyő, Kastélykert u. 171.
Nettó ajánlati ár:
26.616.287 Ft
2.) Az eljárás 2. helyezette:
Harmat-Bau Kft.
6725 Szeged, Harmat u. 16.
Nettó ajánlati ár:
26.965.010 Ft
3.) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert - a Kbt. szerinti szerződéskötési moratórium leteltével - a szerződés aláírására.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.
Harmat-Bau Kft
Kelebiai Polgármesteri Hivatal -é r t e s ü l n e kOltyánné Kozla Erika sk. jegyző
Maczkó József sk polgármester
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kivonat Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
április 4-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Kihagyva a kihagyandókat.
50/2013 (IV.04.) sz. képviselő-testületi határozat
Víziközmű üzemeltetési szerződés megkötése a Halasvíz Kft-vel
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Egyetért a Kelebiai Községi Vízmű üzemeltetési szerződés módosításával az önkormányzat és a HALASVÍZ Kft. Között, melynek értelmében 2013. május 1. napjától a
Kelebia Kft. Közreműködőként már nem vehet részt a vízmű üzemeltetésében.
2.) Felkéri Maczkó József polgármestert és Farkas István ügyvezető igazgatót, hogy
a megváltozott jogszabályi feltételeknek és az engedélyező hatóság követelményeinek
megfelelő szerződés módosítást terjesszék a képviselő-testület elé.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2013. április 30.
Erről: valamennyi képviselő, helyben
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
-é r t e s ü l n e kOltyánné Kozla Erika sk. jegyző
Maczkó József sk polgármester
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Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kivonat Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
április 30-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Kihagyva a kihagyandókat.
58/2013.(IV.30.) sz. kt. határozat
Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP-1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerőre vonatkozó döntés” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „KEOP-1.1.1/B/10-112013-0006 kódszámú, a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése ” című pályázat megvalósításához a szükséges önerőt (2.730.902,-Ft) a pályázati ütemezésnek megfelelő
összegben biztosítja a 2013. évi és 2014. évi költségvetésében.
2. A KEOP-1.1.1/B pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az önkormányzat nyilatkozik, hogy:
- az Áht. 29. §-ában szereplő középtávú tervvel rendelkezik (amennyiben az önkormányzat a hivatkozott jogszabály alapján kötelezett a középtávú terv elkészítésére)
- az Áht. 24. § (4). bek. b.) pontjában, valamint az Ávr. 24.§ (1). bek. a.) és b.) pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.
Felelős: Polgármester
Határidő: haladéktalanul
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Polgármesteri Hivatal Kelebia
-értesülnekOltyánné Kozla Erika sk. jegyző
Maczkó József sk polgármester
A kivonat hiteléül: Paprika Brigitta
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Kivonat Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
április 30-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Kihagyva a kihagyandókat.
65/2013.(IV.30.) sz. kt. határozat
A Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., és a Kőrösvíz Kft. egyesülése
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) a Halasvíz Kft. 600.000;- Ft névértékű üzletrészének tulajdonosa támogatja Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hősök u.
38.), Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.) társaságok összeolvadással
megvalósuló egyesülését, ennek érdekében a Halasvíz Kft. ügyvezetése által összehívott érintett társaságok egyesüléséről döntő taggyűlésen szavazati jogát akképpen gyakorolja, hogy megszavazza az érintett társaságok összeolvadással megvalósított egyesülését. Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Maczkó József
polgármestert, hogy a Halasvíz Kft. taggyűlésén részt vegyen, és tulajdonosi képviselet ellátása során akképpen szavazzon, hogy az előterjesztésnek megfelelően megszavazza a Halasvíz Kft., Kalocsavíz Kft., Kőrösvíz Kft. összeolvadással megvalósuló egyesülését.
2.)Aképpen dönt, hogy a Halasvíz Kft. (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.), Kalocsavíz
Kft. (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.), Kőrösvíz Kft. (6200 Kiskőrös, Dózsa György u. 43.)
összeolvadással megvalósuló egyesülésével létrejövő gazdasági társaság lássa el – mint
jogutód gazdasági társaság - az önkormányzat területén az egészség ivóvíz ellátást biztosító közszolgáltatói feladatok ellátását, valamint a közműves ivóvíz ellátást szolgáló
víztermelő, vízkezelő, tároló, elosztó létesítmények és berendezések üzemeltetését, a
szennyvíz hálózat üzemeltetését, az önkormányzattal megkötött közszolgáltatási és vagyonkezelési/bérleti szerződés alapján. Kelebvia Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Maczkó József polgármestert, hogy az összeolvadással megvalósuló egyesülést követően létrejövő gazdasági társasággal a víziközmű szolgáltatásra és
vagyonkezelésre vonatkozó szerződést aláírja.
Felelős: Polgármester
Határidő: haladéktalanul
Erről: Valamennyi képviselő, helyben
Halasvíz Kft Kiskunhalas
Polgármesteri Hivatal Kelebia
-értesülnekOltyánné Kozla Erika sk. jegyző
Maczkó József sk polgármester
A kivonat hiteléül: Paprika Brigitta
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Egy tanító tapasztalataiból…
„A tapasztalás, a gyakorlás
az élet tanítómestere”
Sokszor tették fel a szülők, hogy „ Mit, mennyit és hogyan gyakoroljunk?” a gyerekkel. Ez függ a tanuló előmenetelétől, képességeitől, haladásától.
Olvasás
Az olvasást mindennap kell egy kicsit. Már a betűtanulástól elkezdve.
Az iskolában megtanuljuk a betűket, de ez a legtöbb gyereknél még felületes
tudás. A feladatok egy részét közösen végezzük, nem biztos, hogy 100%-ban benne van mindenki. A sok feladatban, játékban elvarázsolódnak a gyerekek, nem
ülepszik le rögtön a lényeg. Ha olvasunk, kevés szöveg olvasása jut 1-1 gyerekre,
ami nem elég a rutinszerzésre. Otthon a megszokott környezetben már nincs annyi
félrevezető inger, jobban tud koncentrálni a lényegre. Ezért kell otthon átismételni a tanult betűket, a hozzájuk kapcsolódó kis szöveget végig olvasni egyszer, vagy
kétszer, mert ebből lesz stabil tudás. Később pedig a hosszabb olvasmányt hangosan végigolvasni, mert ebből pedig a rutinos, folyamatos olvasás alakul ki. Ez bizony időt vesz el a szülőktől, de mi fontosabb, mint a gyerekünk.
Más tantárgyak: Általában a matematikát és az írást, helyesírást szoktuk még
gyakoroltatni alsó tagozatban. Matekból az javaslat, hogy csak a nehezen, vagy
egyáltalán nem érthető feladatokat érdemes. A szülő nézzen bele a gyereke füzetébe, könyvébe és látja, hogy mi nem ment. Azokhoz hasonló feladatokat egy otthoni gyakorló füzetbe írhat neki. Ebben segítenek a tanítók is.
Érdemes még gyakorolni az új feladat-típusokat is a jobb rögzítés érdekében. Pl:
összeadás, kivonás, gépes játék stb. ahogy jönnek sorba.
Írásból a nehezebben írható betűelemeket, betűket lehet stabilizálni, de csak keveset írjanak belőle. 2-3 sort, egyébként csúnyává válik. Ha valaki gyöngybetűkkel ír, fölösleges. Később a nehezebb helyesírású szavakat kell gyakorolni. Itt már a
mennyiség is számít. Minél többször ír le egy szót annál jobban rögzül.
Először csak másoljon, ne túl sokat egyszerre, lehet 2-3-szor is leírni ugyanazt.
Majd ugyanezekből a szavakból diktálás után írni. Végül a legnehezebb fokozat, ha
ezeket a szavakat mondatba foglalja magától.
Alapszabályok:
* Soha ne a suliból hazajövet kezdjünk gyakorolni - essünk túl rajta jelszóval.Ilyenkor még tele van a fejük nem fognak tudni figyelni.
* Ne túl sokat egyszerre.
* Az írást és a matekot nem kell mindennap, be lehet osztani, hogy mikor melyik a fontosabb.
* Itt érvényes a „ A kevesebb a több!” szlogen.
* Ha a szülő bizonytalan, kérdezzen, a tanító nénik biztosan válaszolnak.
Közreadta: Horváth Zoltánné

Anyák napja
Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük anyák napját. Ebből az alkalomból az újság szerkesztősége ezzel az ismert Weöres Sándor verssel köszönti az édesanyákat:

Weöres Sándor: Buba éneke
Ó, ha cinke volnék,
útra kelnék,
hömpölygő sugárban
énekelnék –
minden este
morzsára, buzára
visszaszállnék
anyám ablakára.
Ó, ha szellő volnék,
mindig fújnék,
minden bő kabátba
belebújnék –

nyári éjen,
fehér holdsütésben
elcsitulnék
jó anyám ölében.
Ó, ha csillag volnék
kerek égen,
csorogna a földre
sárga fényem –
jaj, de onnan
vissza sose járnék,
anyám nélkül
mindig sírdogálnék.
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Hősök napja
A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁT
minden év május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917.
évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk
hősi halottainak kegyelet teljes tiszteletét
megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot
nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság
Országgyűlése a magyar nemzet soha el

nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő
nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé
nyilvánította.
Kelebián május 26-án, 9 órai kezdettel tartunk megemlékezést a Katolikus
Templom mellett felállított új kopjafánál! Mindenkit szeretettel várunk!

Biciklitúra

Szerda délután biciklitúrázni mentünk
a tompai kastélyhoz. Túravezetőink Erzsike néni és Zsuzsika néni voltak. A találkozó az iskola előtt volt, de olyanok is
voltak, akik később csatlakoztak. Az indulásunk után pár perccel kilyukadt egy
bicikli gumija, ezért meg kellett várnunk,
amíg kicserélik a biciklit. A csere után
végre elindultunk azt remélve, hogy nem
állunk meg többször. Amikor kiértünk a

kastélyhoz, pihentünk egy kicsit. Ezután
sétáltunk egy kiadósat. Megnézhettük a
kastélyt, és láthattuk az ott lakó pávákat,
amik nagyon szépek voltak. Körbe jártuk
a templomot, fényképeket készítettünk
előtte. Végül elindultunk haza. A kirándulás nagyon jó volt, mindenki élvezte.
Ábrahám Réka 5.b osztályos
és Volford Ákos 8.b osztályos
tanulók

Informatika verseny 2013
A hagyományunkhoz híven április 8
-án idén is megrendeztük iskolánk informatika háziversenyét, információfeldolgozás tárgykörben. Diákjaink komoly témákat dolgoztak fel, a paletta
színes volt. A technika oldalától a filmes
karrierig, a történetkutatástól az élővilágon át a látványosságokig mindenből
kaptunk ízelítőt. A bemutatókhoz szükséges információkat, adatokat önállóan kutatták fel, majd az összegyűjtött
anyagokat rendszerezték, felépítették a látványvilágot. A sok munkaóra
meghozta gyümölcsét: a végleges bemutató előtt egy elődöntőt is kellett

rendezni tanóra keretében. Így az iskola tanáraiból álló zsűri elé a diákok által
beszavazott, értékelt munkák kerültek.

8 csapat jutott el a végső megmérettetésre. Az első három helyezett tárgyjutalomban részesült, illetve a 4. helyezett Ábrahám Virág – Batiz Barbara
párost dicséret illeti, az eddig nem látott különleges előadásmód, és az abba
fektetett munkájukért.
A helyezettek:
I. Gillányi Gréta – Volford Ákos: A
rajzfilm története
II. Kovács Veronika – Mazug Ivett:
Kelebiai Általános Iskola
III. Gyulavári Tamás – Honfi Benedek – Jakus Dávid: Forma 1
Gratulálunk a versenyzőknek!
Baráth Sándor
informatika tanár rendszergazda
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Óvodai hírek
Pizzázni voltunk

A kis és középső csoportosokkal a szülők jóvoltából elmentünk pizzázni. A gyerekek három féle pizzából választhattak, mindenki annyit ehetett, amennyi jólesett.
Rostos üdítőt is kaptak hozzá. Köszönjük a szülők kedvességét.
Friebertné, Kissné

Zenés délelőtt az óvodában

Tenderi Attila előadásával ízelítőt kaptunk a zene világából. Hangszerek segítségével a természet hangjait idéztük fel és varázsoltuk kis falunkba a tavaszt és a
napsütést. Különböző ütős hangszereket vehettek kezükbe a gyermekek, amelyeket meg is szólaltathattak és így a produkció részévé válhattak. Nagy élmény volt
mindannyiunk számára ez a másfél óra zene.

Áprilisi programok az oviban

- Költészet napja alkalmából a nagycsoportos óvodások meghívást kaptak
az agrárkereskedelmi központba egy
zenés előadás megtekintésére. Az előadó Joós Tamás több hangszer bevonásával teremtett vidám hangulatot, gitárral, szájharmonikával dalban adta elő
többek között Weöres Sándor, József Attila költeményeit. A gyerekek az előadóval együtt énekelték a verseket, táncoltak tapsoltak, jól érezték magukat a műsor alatt.
- Április 16-án került megrendezésre a tompai oviban a mesemondó verseny.
Három helység óvodásai vehettek részt ezen a vetélkedésen. Mindegyik kisgyermek nagyon szépen szerepelt.
- 18-ra kerékpár túrát szerveztünk a nagyok számára. Meglátogattuk a Laczkó családot, akik segítettek a gyermekeknek az állatokkal kapcsolatos ismeretek
bővítésében. Csirkéket, kecskéket, bárányokat simogathattak. Útravalóul sütit és
üdítőt is kaptunk. A túra után fáradtan érkeztünk vissza az óvodába.
- 23-án Kiskunhalasra utaztunk vonattal. A Halasi mentőállomást látogattuk
meg, ahol nagyon készségesen, szeretettel fogadtak bennünket. A gyerekek megnézhették belülről
a mentőautókat,
kipróbálhatták a
szirénát, vízágyat,
mikrofont, stb. Ezután fagyizni mentünk, majd a játszótérre játszani.
Igazán tartalmas
napot töltöttünk el
Kiskunhalason!
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Április végéhez közeledve ismét összefoglalom az Egyesületünket is érintő havi
eseményeket, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
ÁPRILIS
-11-én mi is hívatalosak voltunk a Költészet Napja alkalmából a Művelődési
ház vezetése által szervezett kulturális programra, amelyen én személy szerint Kelebiáról való hosszabb távollétem miatt- sajnos nem tudtam részt venni.
-18-án került sor a szokásos havi mórahalmi fürdőzésre. Mondanom sem
kell, hogy a megszokott kis csapatunk ez alkalommal is nagyon kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló közel 5 órás időtartamot. A mellékelt fotó a fürdőhöz való megérkezésünk alkalmával készült.
-27-én 16.00 órától egy nagyon tartalmas és érdekes műsorra kerül sor a Tánc
Világnapja alkalmából az Agrárcentrumban. A műsor milyenségére és nagyszerűségére az előző évek tapasztalataiból következtethetünk, ezért feltétlenül ott a
helyünk nekünk nyugdíjasoknak is.

MÁJUS
Betervezett programjaink:
-1-jén 10.00 órától Nyugdíjas majálist rendezünk ebéddel a Nyugdíjas Házban.
-16-án fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.16os autóbusszal.
-16-20. között kerül sor a már ötödik alkalommal megszervezett Erdélyi kirándulásra a Csíksomlyói Búcsú apropóján. Jelentkezni Horváth Zoltán csoportvezetőnél lehet, még van 3 hely az 53 személyes autóbuszon.
-25-én 14.00 órától Filmklub, 18.00-tól pedig Klubdélután lesz a Nyugdíjas Házban.
-25-én un. Gasztrós spárganap lesz a Művelődési Ház szervezésében, melyre
-a korábbi évek gyakorlatának megfelelően- mi is finomságok elkészítésével készülünk. A rendezvényről bővebben a Kelebiai Hírmondóból tájékozódhatunk.
JÚNIUS
-10-én 15.00 órától Ásotthalomra egy un. Kerti Partira vagyunk hívatalosak. Indulás a Nyugdíjas Háztól 14.30-kor személygépkocsikkal lesz. Jelentkezni a
vezetőség tagjainál lehet június 1-ig!
-13-án fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.16os autóbusszal.
-29-én 16.00 órától Filmklub, 18.00 órától pedig Klubdélután lesz a Nyugdíjas Házban.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi
fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2013. 04. 25.

Sutka István Egy. titkár

A Levente SE májusi meccsei:
2013.05.11. Szombat 10:00 MADARASI SE- KELEBIAI LSE
2013.05.18. Szombat 10:00 NEMESNÁDUDVARI KSE-KELEBIAI LSE
2013.05.25. Szombat 10:00 KELEBIAI LSE-KINDERBALL SE
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Gazda-sarok

Anyakönyvi hírek
2013. április havi születések
Bedekov Noémi Polett
Anya: Taupert Edina, apa: Bedekov Imre
Született: Kiskunhalas, 2013. 04.10.
Vajzer Salamon Richárd
Anya: Béres Ilona, Apa: Vajzer Péter
Született: Kiskunhalas, 2013. 04.23.
Csillag-Cseh Gabriella védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban
babafotót megjelentetni, kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2013. március
A hónap folyamán elhalálozott: Varga Istvánné 82 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
2013. április
A hónap folyamán elhalálozott:
Lukács Istvánné77 éves, Stark János 56 éves,
Sztripszky József 58 éves, Vass Tibor 49 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Fábián Andrea és Virág Gábor József
Teleki Mária aktő.

Konyhakert
Lassan megkezdhetjük a palánták kiültetését. Széles
választékot találunk belőlük ilyenkor a piacokon és családi kertészetekben. A magyar népi hagyomány szerint
fagyosszentek után ültetik a hidegre érzékenyebb fajtákat, a paradicsomot, a paprikát, az uborkát, a babféléket. A palánták elültetése után figyeljünk a folyamatos
öntözésre, ha van rá lehetőségünk, esővizet használjunk. Futó növények ültetésekor ne feledkezzünk meg a
karók beszerzéséről és elhelyezéséről sem.
Ha még nem ültettük el a sütőtököt, május elején tegyük meg. Ha van helyünk érdemes belőle sokat vetni,
mert egész télen elálló, ízletes, sokféleképpen elkészíthető termése rendkívül vitamindús. Ültetésekor vegyük
figyelembe, hogy napkedvelő növényről van szó.
Ha magokat vetünk érdemes odafigyelni a betakarásra. Ez nem csak a csírázás szempontjából fontos,
hanem így távol tarthatjuk a madarakat, akik örömmel
felcsipegetik azokat, ha észreveszik, sőt még a földből
is kikaparják. Különösen veszélyesek e tekintetben a
galambok. Ha esetleg így jártunk volna például a zöldborsóval, még most sem késő újravetni, igaz később, de
ugyanolyan szép termés várható.
Palántázás és magok ültetése esetén is érdemes belocsolni a talajt, hogy hamarabb fejlődjenek növényeink.
Gyümölcsök
A gyümölcsfák zöme elvirágzott és az idén a méhek
is szorgosan jöttek, így várhatóan sokkal jobb termés
lesz, mint tavaly, amikor a szeles, esős és hideg időben nem sikerült jól a beporzás.
Árnyékosabb helyeken még most virágzik az eper
és a málna, a ribizlin már vidáman mosolyognak a
zöld fürtök. Június elejére ezek beérnek és elkezdődik a cseresznyeszezon is. Óriási fánk okán komoly
érintettségünk van a több mázsa gyümölcs szüretelésében.
A gondozásról
Sokan amellett érvelnek, hogy permetezés nélkül

nem lehet egészséges
gyümölcsöket termelni. A ribizli, málna, eper,
füge, naspolya és dió kivételével a bio kertészkedés eredménye általában a szép, de kukacos
gyümölcs. Akik viszont
szeretnének biztosan
egészséges gyümölcsöt termelni, de ódzkodnak a hagyományos vegyszerektől, nekik ajánljuk, hogy nézzenek körbe a biovegyszerek piacán. Számos természetes és egészségre ártalmatlan permetszer kapható
ma már, melyeket hatásosan alkalmazhatunk. Előfordulhat, hogy a gazdaboltban furcsán néznek ránk, de
a legtöbb helyen már tartanak ilyen típusú alternatív
anyagokat. Emellett egyéb praktikákkal is megpróbálhatjuk távoltartani a kártevőket: például, ha a gyümölcsfa törzsére erős ragasztószalagot rögzítünk, az
megakadályozza a hangyák feljutását, ezzel elkerülhetjük a tetvesedést (ugyanis a levéltetveket többnyire a hangyák hordják fel a fákra).
Tápanyag és öntözés
Tekintettel arra, hogy vidéken vagyunk, növényeink megfelelő tápanyaggal ellátásában is használjuk
ki ezt az adottságot. A meglazított talajba keverjünk
tehéntrágyát és komposztot. Érdemes a gyümölcsfák tövénél is egy kissé fellazítani a talajt és pár lapát
komposzttal körbeszórni. A konyhakertben is nagyobbak lesznek a zöldségek, ha a talaj tápanyagtartalmát
megnöveljük. A marhatrágyától ne ódzkodjunk, bátran
merjünk kérni olyan helyről, ahol teheneket tartanak.
Az adagolással azonban legyünk óvatosak. Ha túltrágyázzuk a földet, kiéghetnek a növények. A fű is meghálálja, ha komposztot terítünk szét rajta, mégjobb,
ha ezt egy szellőztetés előzi meg (ha nincsen ilyen gépünk, nem feltétlenül kell vásárolni, kisgép kölcsönzőkből pár ezer forintért kölcsönözhetünk is). Fontos,
hogy ezután jó alaposan öntözzük meg a gyepet.

A természet, az „ingyen letölthető alkalmazás”

Sajnos a mai számítógépekkel, 3D-s televíziókkal és okostelefonokkal tűzdelt világban egyre kevesebbet foglalkozik az ember - lehet az fiatalabb vagy
idősebb- azzal, hogy egy könnyed sétát ejtsen a természetben, akár lakhelyén, akár onnan távolabb kirándulás formájában.
A Kelebiai Ifjúsági Egyesület próbál egy kicsit tenni az által, hogy a helyiek, ha igényt éreznek rá, akkor megtehessék ezt. Olyan túrával összekötött egy
napos kirándulásokat szeretnénk havi rendszerességgel szervezni, ahol a természetet szerető ember ha kis
időre is, de megtekintheti mondjuk a Gemenci erdő, a
Pilis, vagy éppen a Mecsek tájainak szépségét. Úticéljainkat autókkal közelítenénk meg, érkezés után pedig egy gyalogtúrát szerveznénk minden egyes környéken. Első alkalommal a Mecsek varázslatos tájait
barangoljuk be, ahol kisebb érdekes feladatokkal is
tűzdeljük a kirándulást, hogy még élvezetesebb és különlegesebb legyen az adott nap. Ennek időpontja má-

jus 25-e, szombat lenne. Költségként csak az üzemanyag egy főre jutó része jelentkezne, így anyagilag
sem megterhelő az egy napra elegendő elemózsiával
és vízzel felszerelt csapatnak, hogy felfedezze a Zengő, vagy éppen a Tubes csodaszép vonulatát.
Szeretnénk, ha próbálkozásunk kicsit kimozdítaná
az otthon ülő embereket a TV árnyékából, és egy aktív, egészséges kikapcsolódás formájában egy olyan
„alkalmazást tudnánk letölteni” a későbbiekre is a
csapat számára, ami nagyon jó élményekkel és remek
hangulattal helyezi magát a havonta rendszeresített
programok közé.
Reméljük, hogy ezzel a kis beharangozóval felkeltjük
a természetszerető kelebiaiak figyelmét, és első alakalommal máris egy szép számú csapattal vághatunk neki
a Dunántúl egyik legszebb környéke felfedezésének!
Részletek plakát formájában megtalálhatóak lesznek a község különböző pontjain!
Szűcs József KIE elnök

Kelebiai Hírmondó
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X. évfolyam 5. szám

Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2013
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

orvos neve
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Szabó Péter dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Szabó Péter dr
Miklósiné dr. Tóth Éva

ügyelet helyszíne
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia Bajcsy-Zs u. 56/b
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 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
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia Bajcsy-Zs u. 56/b
Tompa, Attila u. 95

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

Traffipax
Nap

Idő (tól-ig)

Felállítási hely

05. 11.-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

05. 12.-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

05. 13.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 14.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 15.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 16.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 17.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 18.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 19.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 20.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 21.-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

05. 22.-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

05. 23.-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

05. 24.-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

05. 25.-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

05. 26.-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

05. 27.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 28.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 29.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05.30.-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

05. 31.-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

Jóváhagyom:

Molnár László r. alezredes
rendőrségi tanácsos
Mb.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.

