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Pályázati forrásból minibölcsöde épül Kelebián
Kelebia Község Önkormányzata nevében 2016. év végén a védőnők és az óvodapedagógusok segítségével egy felmérést
végeztünk annak érdekében, hogy reális
képet kapjunk a bölcsödei szolgáltatás helyi igényeiről. A felmérés azt mutatta, hogy
községünkben öt gyermek esetében kérnék a családok a bölcsödei ellátást.
Időközben a kormány létrehozta a
minibölcsöde és a családi bölcsöde jogi hátterét.
2017 – ben a képviselő – testület négy testületi ülésen foglalkozott a
kérdéskörrel és hat határozatot hozott
az ügyben. A költségvetésben pedig 1
millió forintot különített el erre a célra.

Arról döntöttünk, hogy a megújuló orvosi ügyeletet úgy alakítjuk ki, hogy az
alkalmas legyen a védőnői szolgálatok
külön – külön befogadására is, tehát
a védőnői szolgálatok áthelyezéséről
is született testületi döntés. Időközben
a Nemzetgazdasági Minisztérium kiírt
egy pályázatot minibölcsödék létesítésére, maximum 10 millió forint támogatásra. A jelenlegi védőnői szolgálati
hely átalakítására adtuk be igényünket.
A pályázatunk nyert. A támogatói okirat alapján 10 millió forintot kaptunk a
Minisztériumtól és 5 % önerőt kell biztosítanunk a fejlesztéshez, tehát mostani védőnői szolgálat helyén reménye-

ink szerint, 2018. szeptember 1 – től
bölcsödei szolgáltatás fog működni. Az
önkormányzat szeretné az ingatlan jelenlegi elrendezését megváltoztatva kialakítani a minibölcsödét. Kicserélésre
kerülnek a külső és belső nyílászárók,
valamint a terasz északi oldalára felszerelésre kerül egy plexi – alap a babakocsik időjárás elleni védelmére. Belül
kialakításra kerülnek a szükséges helyiségek: csoportszoba, gyermek és személyzeti vizesblokk, mosogató, konyha
és személyzeti öltöző. A fűtési rendszer
korszerűsítésével beépítésre kerül egy
kondenzációs gázkazán, és a helyiségekbe pedig radiátorokat szerelünk fel.

Az épületben új burkolat készül. Az ingatlan udvarán, az óvoda kerítés mellett egy kerítéssel körbezárt bölcsödei
játszóteret építünk. Beszerzésre kerülnek az ellátáshoz szükséges eszközök
(bútorok, ágynemű, játékok, konyhai
eszközök stb.).
A minibölcsöde 7 fő kisgyermek elhelyezésére lesz alkalmas, térítési díjat fogunk kérni a szolgáltatásért és új munkahelyet is teremt az új tagintézmény.
A minibölcsödei szolgáltatást hazai
forrás felhasználásával, a FIDESZ – KDNP Kormány támogatásával tudjuk bevezetni. Köszönjük!
Maczkó József polgármester

Kitüntető Díjak
Évek óta már a falualapítási ünnepség műsorának része a község kitüntető díjainak átadása. Kelebia Község Önkormányzata rendeletben szabályozza
a kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló kérdésköröket. Min-

den esztendőben felhívó leveleket küldünk ki a képviselő testület tagjainak,
civil szervezeteknek és intézményvezetőknek. A javaslatok alapján dönt a testület arról, hogy ki kapjon önkormányzati elismerést. Nincs két egyforma év.

2017. november 6 – án tárgyalt a
képviselő testület a községi díjakra beérkezett javaslatokról. Ennek alapján az
alábbi díjak kerültek átadásra:
1. Kelebia Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 108/2017.

(XI.06.) számú képviselő – testületi határozatában Kelebia Község Díszpolgára címet adományozott Bányai Gábor
FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselő úrnak.
Folytatás a 3. oldalon.

. oldal
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Ezúton köszönjük Mindenkinek, aki támogatásával, segítségével hozzájárult a rendezvény sikeréhez. KÖSZÖNJÜK!
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Kitüntető Díjak
Folytatás az 1. oldalról.
Bányai Gábor:
1969. augusztus 27 – én született Budapesten. Szakmája: Kertész
üzemmérnök. Szakmáját jelenleg is
gyakorolja érdekeltségi körébe tartozó almaültetvényei révén. Tősgyökeres Jánoshalminak mondható, annak
ellenére, hogy az ősök visszavezethetőek a székelyföldi gyökerekhez. Kötődése Erdélyhez már – már rajongásszintű.
Bányai Gábor családjával jelenleg is
Jánoshalmán él. Nős, felesége Móricz
Krisztina. Öt gyermekük van.
Bányai Gábor 2006. május 16. óta
a FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselője. 2006 és 2014 között a Bács
– Kiskun Megyei Önkormányzat Megyei Közgyűlésének elnöke.
Jánoshalma, Nemesnádudvar, Kunbaja, Madaras és Hajós díszpolgára.
Szó szerint idézve egyik civil szervezetünk javaslatát: „Kelebia Község
Díszpolgára cím adományozását javasoljuk. Kelebia fejlesztésében végzett
kiemelkedően eredményes és maradandó munkájáért, a község hírnevének erősítéséért, szellemi és anyagi
gyarapodásához való hozzájárulásáért. A képviselő úr nagyban elősegítette azt, hogy a térségben, többek
között Kelebián is, hazai és Európai
Uniós forrásból számos kis és nagy
beruházás valósulhatott meg. Itt említeném meg a Kelebiai Kézilabdacsarnok építését. Bányai Gábor értékrendjének alapja a kereszténység
és a haza. A kereszténység kapcsán
hangsúlyt kap a család, a haza kapcsán kidomborodik a határon túli magyarokért való aggodalom és tenni
akarás.” Ezen érdemek okán Bányai
Gábor FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselő a helyi rendeletünknek

megfelelően díszoklevelet, tárgyi jutalmat és Kelebia címerével ellátott
arany pecsétgyűrűt vehetett át Kelebia Község Önkormányzatától. A díjat
átadta Maczkó József Kelebia Község
polgármestere.
2. Kelebia Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 111/2017.
(XI.06.) számú képviselő – testületi
határozatában Kelebia Községért Díjat adományoz Kovács Márta úrhölgynek.
Kovács Márta a kelebiai Sántha Márta Művelődési Ház igazgatója.
Közel tíz év munkássága után 2018
– ban vonul nyugállományba. 28 év
pedagógusi munka után került a kelebiai művelődési ház élére. 2001 – től
a kiskunhalasi, majd a tompai és 2007
– től a Kelebiai Daloskör művészeti vezetője. Igazi népművelő. Elmondása alapján: szakmai pályafutásának
kiteljesedését élte meg Kelebián.
Sikerült a helyi művelődési szokásokat tovább gondozni és gazdagítani. Igyekezett a művelődési ház külső
– belső arculatának kialakításával az
igényes szórakozáshoz megfelelő miliőt megteremteni.
Fő érdemei:
Egyrészt: a Kelebiai Daloskör felvirágoztatása. A Kelebiai Daloskör
egy alkalommal – az ő vezetésével –
megkapta a Vass Lajos Népzenei Szövetség Országos Arany Minősítését.
Másrészt: elkötelezettsége a magyar népzene iránt.
Harmadrészt: a testvértelepülési
kapcsolatok építése, a vajdasági Kelebija, Bajsa, Szabadka, és az erdélyi
Nagyiratos irányába.
Kovács Márta írásában mondja:
Vallom, hogy a közös éneklés élménye
hat a testre, a szellemre, és a lélekre
egyaránt, mert ha másokkal énekelsz

együtt, akkor sokkal intenzívebben
érezheted magad egy közösség, egy
egység részének. Az együtt éneklés
elmélyíti az összetartozás élményét.
Kovács Márta egyik fő erénye az,
hogy képes meglátni egy – egy tehetség nagyságát és alázatosan tudja
kezelni az érintett személy korlátait.
Ezen érdemek alapján Kovács Márta,
a helyi rendeletünknek megfelelően
díszoklevelet és tárgyjutalmat kapott
Kelebia Község Önkormányzatától.
3. Kelebia Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 109/2017.
(XI.06.) számú képviselő – testületi határozatában Kelebia Község Ifjúságáért, Ifjúságának nevelésért Díjat
adományoz Farkas Zsolt és Farkasné
Sántha Zsuzsanna részére.
A Farkas házaspár: 24 éve házasok,
2 gyermek szülei. Gyermekeik: Alíz és
Erik. A szülők több mint 10 éve aktív részesei a kelebiai Farkas László
Általános Iskola közösségi életének.
Csendesen és mérhetetlen odaadással próbálták szebbé és jobbá tenni az
iskolai közösséget. Apró segítségekkel teszik színvonalasabbá a kirándulásokat, iskolai rendezvényeket, iskolai versenyeket, nemzeti ünnepeket,
túrákat és egyéb rendezvényeket. Az
anyagi hozzájárulásukkal, jelmezek
varrásával, kézműves díszítésekkel,
gyermek szállításokkal, főzéssel és
anyagbeszerzéssel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a pedagógusok a
szakmai munkára tudjanak koncentrálni. Hozzáállásuk, alapvetően cselekvő keresztényi jegyeket tartalmaz.
Önfeláldozó magatartásuk példa lehet
mindannyiunk számára.
Ezen érdemek alapján Farkas Zsolt
és felesége Farkasné Sántha Zsuzsanna díszoklevelet és tárgyjutalmat ka-

pott Kelebia Község Önkormányzatától.
4. Kelebia Község Önkormányzatának képviselő – testülete a 110/2017.
(XI.06.) számú képviselő – testületi határozatában Kelebia Község Kiemelkedő Közösségi Munkáért Díjat
adományoz a Kelebiai Ökomenikus
Szeretet Szolgálat Egyesületnek.
2014. június 30 – án az első tábor
első napján lépett színre a ma KÖSSZ
néven ismert kis csapat. KÖSSZ: Kelebiai Ökomenikus Szeretet Szövetség Egyesület. Egy álommal, hittel,
üres zsebbel, de nagy lelkesedéssel
indították útjára közösségüket. Létrehozta a szeretet és a felelősség, amely
gyermekeink erkölcsi és hitbeli nevelését célozta meg. A kézműves foglalkozásokon fejlesztetik gyermekeink
kézügyességét és gyönyörködnek az
ezernyi csodában, amely kezük nyomán születik. Mindezt tábori, játékos,
kötetlen formában és egy kicsit kötötten is a Biblia tanítása szerint.
Ebben a feladatban ezernyi segítség érkezik a falu lakossága, az önkormányzat és egyéb szervezetek részéről. Vallják, hogy minden támogató
szándékot a Jó Isten kezéből kapnak
a támogatókon keresztül. Munkájuk
egyik fő szabálya, hogy a tábor ingyenes épp a támogatók jóvoltából. Mindenki jelentkezését elfogadják. Hálájuk és köszönetük Mindenkinek szól,
aki bármilyen formában segített eddigi munkájukat, s ezt a jövőben is szívesen fogadják.
Ezúton gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok sikert,
erőt és kitartást kívánunk.
szerkesztők

Karitász hírek decemberről
* December 9-én részt vettünk a Falualapítási ünnepen.
* December 15-én Jótékonysági Ádventi Forgataghoz segítettünk a töltött
káposzta készítésében.
* Az Ádventi Forgatagon dec. 16-án
begyűjtöttük a tartós élelmiszer csomagokat és még este átszállítottuk a plébániára. Köszönet a segítőknek. Közben sütemény és tea kínálásával voltak
elfoglalva mások.
* December 17-én Hernádi Gyulánét,
aktív tevékenységéért színházba vittük.

* December 19-én készítettük a rászoruló családoknak a karácsonyi csomagokat. 67+19 csomag készült, közel
150 gyermeket érintve, több, mint 400
ezer Ft értékben, melyben a NEA-TF17-M-0534 számú 100.000 Ft-os támogatásból is használtunk fel.
* Magányosok karácsonyát 2017.
december 21-én 10,30 órakor a napközi ebédlőjében tartottuk. A hittanos
gyerekek Jáger Tünde hitoktató vezetésével készültek kis műsorral, melyet
Dr.Pribitek László plébánosunk egészí-

tett ki. Maczkó József polgármester úr
is köszöntötte a vendégeket. Köszönjük
a finom ebédet a szakács lányoknak.
* Megtörtént a Forgatagon kapott
tartós élelmiszerek leltározása is. Mindenkinek köszönjük az adományt! (Ebből tudtunk még a +19 családnak csomagot készíteni!) A perselyadományt a
nyári KÖSSZ-tábor javára ajánlotta fel
az egyesület.
23 db 2 kg-os liszt
31 db 1kg-os liszt
63 db 1kg-os kristálycukor

25 db 1kg-os rizs
2 l tartós tej
3 db 25 dkg-os keksz
22 l étolaj
3 db csokoládé
1 kg szaloncukor
7 dob tea
1 kg zsemlemorzsa
10 kg tészta
18 db tészta (0,5 kg-os)
13 db konzerv 400g
3 db szappan
Horváth Zoltánné elnök

. oldal
Az utóbbi hónapokban nagyon sokat gondolkodtam, írtam és prédikáltam
a Mennyországról, a föltámadásról. Talán
túlzásba is vittem volna?
Az egyik tanárnő ajánlott olvasásra Tompa Mihály-műveket. Én erre kicsit
nagyképűen azt válaszoltam:
- A hátralevő életemben szépirodalommal nem rongálom a szememet, már csak
lelki könyveket olvasok, engem már csak
a Mennyország érdekel. – Vagy van más
oka is, hogy erre a témára telepedtem rá?
Talán az is, hogy elértem az öregkort?
Nővérem az elmúlt napokban így intett: - Miért beszélsz, írsz annyit a Mennyországról, a feltámadásról, az Isten utáni vágyról? Ez szélmalomharc. Hiszen ez
az embereknek olyan, de olyan távoli, érdektelen, idegen és mesés. Ez számukra
az „Óperenciás tengeren és az üveghegyeken is túl” van. Ezer szállal kötődnek
a földhöz.
– Ezt válaszoltam: ”No, látod, pont én
is ezt tapasztalom, hogy ez távoli, és nem
érdekli őket. Amiért mégis ezen a témán
lovagolok, annak két oka van. Az egyik:
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CSAK GONDOLJATOK BELE!

dületes nagy hazugságot ismételgetünk,
amikor a Hiszekegyben mondjuk:”Hiszem
a test föltámadását és az örök életet”?
3. A 2000 éves Egyház tévedésben lenne, miközben életüket adták ezért az igazságért oly sokan (Pl. Kolbe atya a mennyországba vetett hit nélkül Auschwitz-ban
meghalt volna önszántából egy hatgyermekes zsidó édesapa helyett? Vagy Szent
Damien de Veuster a rothadó, bűzlő bélpoklosok közé költözött volna rajtuk segíteni Molokai szigetén?)
4. A több 100 pápa között volt sok szent
életű is, mint a legutóbbiak is. Ők mind - mind
csalók lettek volna, hogy evvel a „hazugsággal etessék be” a híveket alaptalanul?
A Biblia és ennek nyomán az Egyház is
világosan állítja, bizonyítja, hogy nem csak
ez a világ van, hanem van túlvilág is, feltámadás, Mennyország, kárhozat. Ezt gondoljuk meg jól! Erre tegyünk fel mindent!
Ehhez igazítsuk rövidre szabott életünket!
Végül ez adjon szívünknek nyugalmat,
békét és örömet.

képzeld el, ha nem beszélnék róla ismételten, ha nem bizonygatnám a Mennyországot, akkor még távolibb, még érdektelenebb lenne híveim számára. Ez, azt
hiszem, hogy könnyen belátható? - A másik ok: azért is akarom, hogy a mindennapi életükhöz közelebb legyen a transzcendencia, történetesen a Mennyország, mert
szilárdan hiszem, nem kellene, hogy idegen, távoli legyen az emberektől, az emberi természettől. Hiszen „Isten képére”
lettünk teremtve. Majd meg is istenültünk
Jézus megtestesülése és föltámadása által (teózis). Így végül is csak benne lelünk
„otthonra”. Rajta kívül mindenütt csak
„partra vont halak” vagyunk. Pilinszky János írja a Halak a hálóban című versében,
hogy „csillaghálóban hányódunk, partra
vont halak, a szánk a semmiségbe tátog,
száraz űrt harap”. Végül is – bármennyire
megdöbbentően hangzik – úgy illik az ember hétköznapi életéhez a túlvilág témája,
a Mennyországról való beszéd, mint kulcs

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A 2017-es évet befejezve röviden öszszefoglalom az év utolsó hónapjának eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két
hónap terveit feladatait.
December
-2-án volt a Rácz István által a Dél-Balaton közelében elterülő Vörsre szervezett csoportos kirándulás. Itt megtekintettük a műemlék jellegű késő-barokk
stílusban épített templomot, amelyben láthattuk ádvent első vasárnapjára természetes anyagokból /zuzmókból, mohából,

stb./ és élethű figurákkal készített Betlehemét. Mivel ez Európa legnagyobb ilyen
építménye, a turisták tízezrei látogatják
meg karácsonyi ünnepek idején. Balatonszentgyörgyön ebédeltünk, Marcaliban

bort kóstoltunk, Dombóváron pedig Fekete István emlékházát látogattuk meg. Nagyon sok és szép élményben volt részünk,
ez úton is köszönjük Rácz Pistinek a szervezéssel járó fáradtságát. A mellékelt fotók
a Vörsre ékező csapatunkat és a Betlehemet mutatja.
-9-én került sor a hagyományosnak
nevezhető Falualapítási ünnepségre,
melyen ez alkalommal is sok szép és érdekes programot láthattunk.
-14-én volt a havi mórahalmi fürdő-

zés, melyen ez alkalommal is nagyon jól
éreztük magunkat. Ezen a napon volt a kibővített fürdőbeléptető rendszer átadási ceremóniája is 16.00 órakor, amit mi a
16.06-os busszal való hazautazásunk miatt
nem láthattunk.
-16-án az un. Adventi Jótékonysági
Forgatagon aktív közreműködőként vettünk részt. A vidám, jó hangulatú rendezvényen sokan megjelentek a sátrunknál.
Az idén is cél volt a nyári kézműves tábor
céljára az adománygyűjtés. Mi is (a Nyugdíjas Egyesület) átadtuk adományunkat

a zárhoz. Erről szól Szent Ágoston ismert
szállóigéje is: „Ó, Isten, nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik Tebenned”.
Itt jutottam el a cím felhívásához. Az
már világos, hogy e cikk megírására az
ösztönzött, hogy az emberek túlvilágba vetett halovány hitét erősítsem. Ha jól
meggondoljuk a majd alább felsorolt érveket, reménykedem benne, hogy többeknek szilárdulni fog majd a hite. Persze, ha
a Jóisten is Szentlelke erejével megszilárdítja:
1. Elidőztünk már Pál apostol súlyos
mondata fölött? ”Ha nincs föltámadás…
semmit sem ér a hitetek… szánalomra
méltóbbak vagyunk minden embernél”(1
Kor.15. 14-19.) Hasonlót hallottam egy
öreg pap bácsitól: „Ha nincs Mennyország,
akkor a katolikus vallásunkkal elmehetünk
Kukutyinba zabot hegyezni.”
2. Évszázadok során a föld összes templomában minden vasárnapi misében (a
múlt vasárnapi misében is) talán egy szé-

Pribitek László plébános

a tábor javára, mely a rászoruló családok
gyermekeinek nyári szabadidős tevékenységét látja el egy héten keresztül.
-31-én volt a hagyományos Óévbúcsúztató rendezvényünk, melyre 27 fő jelentkezett. A megjelentek este finom vacsorát fogyasztottak el, éjfél előtt pedig

fogadása mellett a 2018. évi Munkaterv
is ismertetésre kerül, majd 17.00 órakor
az Agrárcentrumban élő zenés farsangi mulatsággal és vacsorával folytatódik a rendezvény. A farsangi mulatságra
meghívjuk a határon inneni és túli társszervezeteink képviselőit is. Részvételi díj

pezsgőbontással búcsúztatták az óévet.
Közben volt sok beszélgetés, vidám komikus jelenet és tánc igény szerint. A mellékelt fotó az est egyik epizódját mutatja.
Január:
-18-án lesz a havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a szokásos 10.21-es autóbusszal fogunk indulni a MÁV állomástól. Ez alkalommal már kipróbálhatjuk az
új beléptető kapukat, természetesen változatlan belépődíjak mellett.
-23-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából községi ünnepségre kerül sor,
melyet a Művelődési Ház vezetése fog
megszervezni és várják nyugdíjas tagtársainkat is.
-27-én 15.30-tól a Nyugdíjas Házban
tartjuk az évzáró Közgyűlésünket, melyen a zárszámadás és a költségvetés el-

2000.- Ft/fő, amit a vezetőség tagjainál lehet befizetni január 20-ig.
Február
-22-én kerül sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyre a MÁV állomástól indulunk a fent jelzett autóbusszal.
-24-én 16.00 órától tartjuk a havi
Klubestünket a Nyugdíjas Házban, melyre a többiek mellett várjuk az óév-búcsúztató csapat tagjait is, ugyanis ezen a rendezvényen fogjuk elfogyasztani a már
korábban bekészített virsliket is a 31-én
megmaradt pezsgőkkel együtt.
Íme a kínálat, melyre elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre
pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem
tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 01. 02.
Sutka István egy. titkár
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Intézményünk, ezen keresztül gondozottjaink az év végén nagyon sok
szép „ajándékot” kapott.
A 2017-es költségvetésünk az elfogadásakor nem tartalmazott felújítást, eszközbeszerzést. A személyi
kiadásaink kötelező béremelés miatti megemelkedése miatt. Év vége felé közeledve megvizsgáltuk a működési
kiadásaink állapotát. Az évközi takarékos gazdálkodás eredményeként a várható intézményi dologi működési pénzmaradványunk terhére átcsoportosítást

mányzat Képviselő-testületének támogatását. Az alábbi beszerzések történtek:
* az ebédlőbe és a társalgóba 5 db 8
személyes asztal,
* tálaló konyhába mosogatógép
* irodába 1 db monitor
* nyitott teraszaink állandó problémát jelentenek hideg idő esetén, ezért
annak idényszerű befóliázására kértünk
árajánlatot, a felső szint befedésére adtunk megrendelést,
* 9 kg-os mosógép

kértünk a fenntartó önkormányzattól
br. 2.021.000 ,- Ft értékben beruházásra, eszközbeszerzésre, és a képviselő-testület ezt engedélyezte számunkra.
Köszönjük ezúton is a kelebiai önkor-

* gáztűzhely a tálaló konyhába.
* A legnagyobb és legörömtelibb beszerzés, mely valamennyi gondozási feladatunkban szolgálatot fog teljesíteni,
egy személygépjármű megvétele. Egy 7

éves FIAT Doblo autó áll ezentúl rendelkezésünkre.
Abella-Hungária Kft. támogatónk
jóvoltából vásároltunk egy kombinálthűtőt, egy lézernyomtatót és egy telefonkészüléket.

is köszönjük valamennyi szereplőnek és
felkészítőiknek áldozatos munkáját.
20-án az óvodások karácsonyi ünnepségén jártunk az Agrárkereskedelmi Központban.
Minden kedves lakosnak jó egészsé-

Programokban bőven volt részünk
az év utolsó hónapjában. December 7én ellátogatott hozzánk is a Mikulás.
18-án délelőtt került sor az intézményi
karácsonyi ünnepségre, amely szokásunkhoz híven ünnepi szentmisével kezdődött, ezt követték óvodás és iskolás

get, békességet, boldog új évet kívánok
magam és kollégáim nevében az új évre.
Kérem, szíveskedjenek időben jelezni, ha szociális szolgáltatásaink valamelyikét (szociális étkeztetés, házi
gondozás, idősek klubja, idősek ottho-

gyermekek előadásai, a mi gondozottjaink, volt és jelenlegi dolgozóink karácsonyi versei,köszöntői, végül pedig Balogh-Szabó Béláné Marika karácsonyi
csokorral kedveskedett nekünk. Ezúton

na) szükségesnek érzik akár maguknak,
akár ismerősük számára. Telefonszámunk: 06-77/454-224, címünk: József
A. u. 75.
Turi Mária intézményvezető
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Iskolai hírek
Az iskolánkban november 27-én tartottuk a pályaválasztási projektnapot, amelynek
keretében gyermekeink különböző szakmákkal, munkahelyekkel ismerkedhettek meg. A
legnagyobbak, a nyolcadikosok, Kiskunhalasra utaztak és üzemlátogatáson vettek részt a
Hunent Zrt. Baromfifeldolgozónál és a MÁV-nál.
Az alsó tagozatosok a kelebiai szennyvíztisztító-telepet és a vízművet látogatták meg.
Az 5.,6.,7. osztályosok a Bács-Kiskun Megyei Rendőr Főkapitányság Kelebia Határrendészeti Kirendeltség, a Zsuzsi Vegyeskereskedés, a Fókusz Takarékszövetkezet és a Polgármesteri Hivatal munkájába kaptak bepillantást.
November 30-án rendeztük meg a szokásos mesemondó versenyünket. A bátor jelentkezők csodás mesékkel kápráztatták el a közönséget. A remek teljesítményért minden résztvevő jutalomkönyvet is kapott az emléklap mellé. A zsűri döntése szerint a legjobbak voltak:
1-2. o.		
I. Kovács Boglárka 1.o-felkészítő: Vörös Józsefné
		
II. Szögedi Petra 2.o-felkészítő:Kardosné Rókus Zsuzsanna
		
III. Knor Laura 2.o- felkészítő :Kardosné Rókus Zsuzsanna
3-4. o.		
I.Illés Balázs 3.o- felkészítő: Radnainé Orbán Gabriella
		
II. Fülöp Levente 3.o- felkészítő: Radnainé Orbán Gabriella
		
III. Paska Patrik 4.o- felkészítő: Borbás Mária
Felső tagozat
I. Rácz Tamás 7.o		
II.Herke Dániel 5.o
		
III. Taupert Noémi 5.o
felkészítőjük: Színes Gabriella
A területi mesemondó versenyen Kovács Boglárka és Rácz Tamás képviselte Kelebiát. Gratulálunk!
December 5-én a nyolcadikos osztályfőnökök a közelgő pályaválasztással kapcsolatos
információkat osztották meg a szülőkkel szülői értekezlet keretében. Ezen a napon a felső
tagozaton tanító pedagógusok fogadóórát tartottak, a szülők részéről azonban igen csekély érdeklődés mutatkozott.
December 6-án meglátogatott bennünket az iskolában Mikulás bácsi, akitől az SZMK
jóvoltából minden gyerek szép csomagot is kapott. Melyet ezúton is köszönünk a szervezőknek!
December 7-én a 3., 4., 5. osztályosok részt vehettek az Ádvent Budapesten című
programon. A változatos programokkal teli, tartalmas napon megismerhettük Budapest
nevezetességeit. Megcsodáltuk a Parlamentet , a mozizás után pedig még ajándékot is
kaptak a gyerekek.
December 9-én a Kézilabdacsarnok megnyitóünnepségét iskolánk tanulói színesítették
egy látványos, táncos produkcióval, amit Herke Marianna tanított be.
A falualapítás 93. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen is képviseltette magát
az iskola. Itt a 2. osztályosok adtak elő egy jó hangulatú karácsonyi táncot, amire Nagyné
Bényi Mária tánctanár készítette fel a nebulókat.
December 18-án került megrendezésre a már hagyományossá vált bolhapiac az iskola folyosóján. Az ifjú eladók és vásárlók nagy izgalommal készültek az eseményre. Az eladók igencsak kitettek magukért! Az érdeklődők játékokat, könyveket, mézeskalácsot és
egyéb finomságokat is vásárolhattak.
Az év utolsó tanítási napján, december 20-án rendhagyó programot szerveztünk a gyerekeknek. A felsősök fociban mérték össze tudásukat osztályonként a Kézilabdacsarnokban a Karácsonykupa keretében. Az alsósok az iskolában asztali díszt készítettek Berkóné Edit nénivel, a harisnyavirág készítésének fortélyait Kálmáncziné Klárikától sajátították
el, Baglyas Zitától elleshették a szalvétatechnikát, Gyóniné Nagy Marianntól a mézeskalács
díszítést tanulhatták, Soór Lászlóval gyertyát öntöttek és lufit hajtogattak. Aki időközben
elfáradt, vagy egyikhez sem volt kedve, az társasjátékokat játszott.
Délben átvonultunk az Agrárkereskedelmi Központba, ahol egy sokszínű műsorral emlékeztünk meg az év legszebb ünnepéről. Azok a gyerekek, akik szeptember óta Tamás
Sándor énektanár szakkörén valamilyen hangszeren tanulnak, megmutatták a nagyközönségnek is tudásukat. Az énekkarosokkal együtt egy zenés produkcióval színesítették
a műsort. A 2. osztályosok táncoltak, a negyedikesek pedig egy karácsonyi színdarabot
adtak elő.
December folyamán iskolánk három pedagógusa is részt vett a Sakkpalota program
továbbképzésen. A Polgár Judit nemzetközi sakknagymester által megálmodott képességfejlesztő program bevezetésének így már semmi akadálya nincs. Szeptembertől az első
osztályba érkező nebulók már sakkozni is tanulnak majd, heti egy órában. Tervezzük, hogy
a későbbiekben pedig felmenő rendszerben az összes alsós évfolyamon használjuk.
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Egy tanító tapasztalataiból…
Az időről...találtam egy nagyon
szemléletes, megfontolandó írást, amit
szeretnék megosztani a kedves Olvasóval az újesztendő első hónapjában!
Legyen egy bankszámlád, ahol minden reggel 86 400 forint kerül a számládra!
Ez nem marad meg a holnapi napra.
Minden este lenullázódik, akármennyit
is használsz fel a nap folyamán.
Hát akkor mit lehet tenni?
Természetesen használd fel MINDET!
Mindannyinknak van egy ilyen bankja. Ez az IDŐ.
Minden reggel 86 400 másodperccel
gazdagabbak vagyunk.
Minden este lenullázódik, elvész,
akármennyit is használtunk fel céljaink
eléréséhez.
Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy másodperccel
sem.
Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este felégeti a maradékot.
Ha elmulasztod felhasználni, az aznapi betéted értéke elveszik. Soha nem
kapod vissza. Nem íródik jóvá másnap.
A jelenben kell élned, a mai betétet
használva.
Befektetni, hogy a lehető legtöbbet
tudj vásárolni.
Hogy megértsd, mennyit ér egy év,

kérdezd meg a diákot, akinek ismételni kell.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az édesanyát, aki koraszülöttet hozott a világra.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hét,
kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét.
Hogy megértsd, mennyit ér egy óra,
kérdezd meg a szerelmest, aki a találkozóra vár.
Hogy megértsd, mennyit ér egy
perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy megértsd, mennyit ér egy másodperc, kérdezd meg az autóst, aki
nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy megértsd, mennyit ér egy tizedmásodperc, kérdezd meg a sportolót, aki ezüstérmetnyert az Olimpián.
Minden pillanat kincs, ami a tiéd és
becsüld meg jobban, mert megoszthatod valakivel, akivel tökéletesen elköltheted.
És emlékezz, hogy az idő senkire
sem vár.
A Tegnap történelem.
A Holnap rejtelem.
A Ma ajándék.
Gondolkodj el: hogyan töltötted a
mai napot?
Kívánom, hogy a 2018-as évben
mindenki jól tudjon gazdálkodni az idejével!
Közreadta: Horváth Zoltánné

A Sportcsarnokban
januárban a következő
rendezvények lesznek:
- január 8 Hétfő 19 óra Kelebia-Teko - Pázsit SE Területi futsal mérkőzés,
- január 13 Szombat 9:00 Megyei Futsal U17 bajnokság kelebiai forduló
- január 13 Szombat 14:00 Megyei Futsal U20 bajnokság kelebiai forduló
- január 20 Szombat 8:00 Bozsik program U11 forduló
- január 20 Szombat 14:00 Kelebia-Teko - Dunakeszi NB1 U18 futsal mérkőzés
- január 21 Vasárnap 16:00 Bajnoki női kézilabda mérkőzés Bácsalmás- Kiskunmajsa
- január 21 Vasárnap 18:00 Bajnoki férfi kézilabda mérkőzés Bácsalmás- Kiskunmajsa
- január 27 Szombat 8:00 Boronkay László Emléktorna Bács-Kiskun megyei
Játékvezetők
- január 28 vasárnap 14:00 Bajnoki férfi kézilabda mérkőzés Bácsalmás-Kecskemét
- január 28 vasárnap 16:00 Bajnoki leány kézilabda mérkőzés Bácsalmás-Baja
Várjuk a sportolni vágyó csapatokat, akik szeretnék kihasználni a terem adta
lehetőségeket. (Kézilabda, Futball, Kosárlabda, Tenisz, Röplabda)
Időpont egyeztetés a 06-70/335-30-98 telefonszámon.
A csarnok bérleti díja: 3250.-Ft/óra
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Gézengúz Óvoda decemberi eseményei

Az idei évben is meglátogatta óvodánkat a Mikulás,a gyerekek nagy izgalommal fogadták.
A csomagokat a Farkas László Általános Iskola Szülői Munkaközössége ajánlotta fel, amit ezúton is köszönünk.
Dec.18-án a nagycsoportosokkal meglátogattuk a Szent Erzsébet Otthonház lakóit, akik nagy szeretettel fogadtak minket.

Dec.20-án az Agrárkereskedelmi Központban tartottuk karácsonyi műsorunkat.

Dec.19-én Tengeri Attila hangszeres előadásával örvendeztette meg óvodásainkat.

A Fókusz Takarékszövetkezet rajzpályázatán óvodánk harmadik helyezést ért el.
A díjat a Fókusz Takarék vezetősége személyesen adta át az ünnepség után a család és óvodánk részére.
A díjazott rajzot Portényi Polett középső csoportos kislány készítette.
Óvónők
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JANUÁRI NYITÁSI AKCIÓ!
Konditerem használata egész
JANUÁRBAN INGYENES!
Megnyitott a Small Fitness Konditerem,
Szauna, Fallabda és Büfé
a Sportcsarnokban.
Nyitva tartás:
Hétfőtől - Péntekig 12:00 - 20:00,
Szombat és Vasárnap 8:00 - 20:00
Szauna használat előre telefonon történő bejelentkezés alapján!
Tel: 06 70 429 6886
Áraink:
Konditerem: 5000.-Ft/fő/hó (februártól)
Szauna: 1000.-Ft/fő/alkalom
Fallabda: 2500.-Ft/óra (ütőt és labdát biztosítunk)

ifj. Gilicze Lajos
A madárijesztő
Kinn a határban, zöldellő világban,
áll nagy magányban a madárijesztő.
Mások levett ruháját büszkén
hordja, és nem zavarja a ruha foltja.

A madár az ellensége, nem
is jár hozzá vendégségbe, de
ha mégis arra téved, s nézi már
az eleséget, csőrébe mit vehet.

Ruhájának száz zsebe, szorgos kis
hangyák lakhelye, ide hordják az
eleséget, s hangyafiú a feleséget,
s ülnek nagy lakomát három napon át.

De ha a madárijesztőt meglátja
inába száll a bátorsága, s menten
elrepül, egy bárányfelhőn meg – meg
ül, és onnan néz le mérgesen.

Fején nagy karimás, pörge kalapja,
szalagját a szellő fújja, teteje
meg lyukas, nem ér az már csak
egy árva, huncut garast.

Az idő meg fogy vészesen, a
madár repked éhesen, majd
kezd vad zuhanásba, s éles
csőrét a ruhába belevágja.

Habár az öltözete nem úri módi
a munkáját azért serényen végzi.
Hajnali napsugár az ébresztője,
fogyó hold a munka vége.

Szakad a posztó, kell a tű,
a cérna, újabb folt a régi
foltra, meg egy új kalap is
kéne már, jövőre ha jön a nyár.

2017. 08. 13.
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Születések
2017. december
Név: Szegedi Fanni, szül: Szeged, 2017. 12. 15.
Anya: Révész Petra, apa: Szegedi József

. oldal

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

védőnők

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

január

orvos neve

ügyelet helyszine		

8

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

9

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

10 szerda

Rigler László dr.

kelebia,Deák f .u92		

11 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

12 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

2017. december hónapban házasságot kötött:
Kovács Lénárd és Harkai Zsanett

13 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

14 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. utca 92		

2017. december hónapban elhalálozott:
Antal Sándor 62 éves
Horváth András 61 éves
Fodor Kálmán Antal 90 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

15 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

16 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

17 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

18 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

19 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

20 szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

21 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

22 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

23 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

24 szerda

Kovács Tamás DR.

Tompa,Kossuth utca 10		

25 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

26 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

27 szombat

folyamatban 			

28 vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

29 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

30 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

31 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki		

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

MÉH-TELEP!
Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50

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)

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757, 06-30/7905-779
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Beszámoló a KÖSSZ-ös szolgálatról

Istenünk kegyelméből immár negyedik alkalommal voltunk jelen a hagyománnyá vált kelebiai karácsonyi forgatagon. Különösen vártuk az eseményt hisz
tudjuk milyen örömteli amikor találkozik idős és fiatal, rég nem látott ismerős.
Az ünnepre hangolódva kicsit lassítunk a
hétköznap tempójából. Hetek teltek lázas készülődéssel hogy mindenki a legszebbet és a legjobbat tudja ,majd kínálni
a látógatoknak. Lányok és asszonyok keze munkáját dicséri a sok gyönyörű kézműves alkotás, sütemények-édességek
sokasága tea, zsíroskenyér és az elmaradhatatlan méltán népszerű mézeskalács költemények. Egy emberként ,,-kezeinket össze fogva”-készültünk és vettünk
részt a forgatagon. Vidám jóhangulatú esemény volt, amit őrzünk emlékezetünkben. A hozadékából pedig készülünk a gyerekek nyári táboroztatására.
Legyen áldás minden önzetlen szolgálaton.
Kumich László KÖSSZ
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Átadásra került a Kézilabdacsarnok
Hosszú várakozás után 2017. december 9 – én ünnepélyes keretek között került átadásra a kézilabdacsarnok.

A falu apraja nagyja már nagyon
várta a napot, amikor végre birtokba
vehető a csarnok. A Farkas László Általános Iskola diákjai – közel 150 gye-

2014 – ben kezdődött a kézilabdacsarnok épületének tervezése, amely
615 millió forintos beruházás keretében, teljes egészében állami forrásból valósult meg, melynek kivitelezője a
Merkbau KFT. volt. A létesítmény több

rek – több mint egy hónapon keresztül,
napi szinten Herke Marianna és Adankó
Kitti vezetésével lázasan készült arra,
hogy fitnes bemutatójuk az avató ünnepségre elkészüljön, de a háttér munkában résztvevők is sokat tettek azért,

sportág űzésére is alkalmas, van benne
fallabda-pálya, konditerem, valamint
wellness részleg is.

hogy ez a nap felejthetetlen legyen.
I. Kelebia Kupa Futsal labdarúgó torna került megrendezésre a napon, ahol

8 utánpótlás csapat - Ferencvárosi Torna Club, Szolnoki MÁV alközponti válogatott, Grosics Labdarúgó Akadémia,
Szilády RFC alközponti válogatott, Labdarúgás Utánpótlásért Alapítvány Baja alközponti válogatott, Szeged 2011
alközponti válogatott, Topolya Sport
club, Kecskeméti LC alközponti válogatott - mérkőzött meg egymással.
12 órakor a mérkőzések megszakításával kezdődött az ünnepélyes átadás, melyen Sárfalvi Péter sportért felelős helyettes államtitkár úr, Bányai
Gábor FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselő úr, valamint Maczkó József

lasztották a torna álomcsapatát, amely
a részt vevő csapatok labdarúgó gyerekei közül került ki: Szolnoki MÁV alközponti válogatott csapatából: Cziczás
Martin, Szeged 2011 alközponti válogatott csapatából Grezsa Balázs, Topolya
Sport Club csapatából: Ivan Martinovic,
Ferencvárosi Torna Club csapatából:
Túróczy Anna, Szilády RFC alközponti
válogatott csapatából: Dömötör Andor.
A torna gólkirálya: Erdélyi Bence (FTC)
lett. Ők Apró Attila: Intelligens ragadozó című könyvével gazdagodtak. A díjakat Maczkó József polgármester úr, Bányai Gábor országgyűlési képviselő úr

Kelebia község polgármestere az ünnepi beszédek, valamint Dr. Pribitek László plébános úr áldása után vágták át a
nemzeti színű szalagot.
A Farkas László Általános Iskola fitnes bemutatója után folytatódtak az
I. Kelebia Kupa mérkőzései, melynek győztese a Szilády RFC alközponti válogatott lett. 2. helyen a Topolya
Sport Club, 3. helyen pedig a Szolnoki MÁV alközponti válogatott végzett.
Egyik csapat sem tért üres kézzel haza,
mert minden gyermek kapott emlékbe
egy érmet, melyen a „Kelebiai Kézilabdacsarnok átadó ünnepség alkalmából”
szöveg és a dátum szerepelt. Megvá-

és Apró Attila adták át.
A nap a község alapításának évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő ünnepséggel folytatódott, ahol átadásra kerültek a községi díjak, majd
az ünnepi torta elfogyasztása után Polyák Lilla színész – énekesnő előadásával zárult az esemény.
Ez az igazán mozgalmas nap külső
segítség, segítő kezek, támogatás nélkül nem jöhetett volna létre. El lehetne
kezdeni felsorolni ki mindenki vett részt
ennek a napnak a sikerében, de azt
gondolom, hogy aki ott volt tudja, hogy
neki szól a nagyon nagy KÖSZÖNET.
Lengyel Judit
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Andróczki Máté Emléktorna
2017. december 30.
Kézilabdacsarnok – Kelebia

Hangulatos, színvonalas labdarúgótornával emlékeztek a tragikus autóbalesetben elhunyt Andróczki Mátéra
a kelebiai sportcsarnokban szombaton. A kiváló focista, közösségi ember,
barát tiszteletére egykori játékostársai léptek pályára, egy gálamérkőzés
keretében pedig a Ferencváros futsalcsapata meccselt a Kelebia-Tekóval.
Ismét felcsendült a Nélküled, amely
augusztus vége óta új értelmet is kapott.

Méltó módon, egy színvonalas, hangulatos labdarúgótornával emlékeztek Andróczki Mátéra. A tornán Máté egykori csapatai léptek pályára. Az

eredmény másodlagos volt, valamennyi játékosnak az volt a célja, hogy
minél többet mutasson meg a sportág szépségéből, így adózva a Kelebia,
a Tekó csapatkapitányának emléke
előtt. Ott ültek a kelebiai sportcsarnok
lelátójának első sorában Máté szülei, hozzátartozói is. Andróczki Máté
utolsó csapata az Ásotthalom volt, az
egyesület egy bekeretezett 9-es számú mezt ajándékozott a családnak.
Ezen a szombaton a Kelebia, az Ás-

otthalom, a Kelebia-Tekó és Máté barátai alkotta csapat játszott egymással.
A nap gálamérkőzésére a  Ferencváros NB I-es futsalcsapata érkezett Ke-

lebiára, hogy a hazaiakkal megmérkőzzön. A találkozó előtt Frittmann
Patrik tűzte fel Andróczki Máté viszszavonultatott 9-es számú dresszére
az örökös csapatkapitányságot jelző

éppen ellenkezőleg. Frittmann Patrik, Torma Barnabás, Amariutei Sorin
egészen kiváló teljesítményt nyújtott.
Többször is vezetett a Kelebia, volt,
amikor két góllal. A végén a Ferenc-

karszalagot. A Fradi egy mezt hozott
ajándékba, amelyet Machalek Attila
csapatmenedzser adott át Andróczki
Attilának. A kezdőrúgás előtt felcsendült a Nélküled, amely augusztus vége
óta új értelmet is kapott a környékbeli focidrukkereknél.
A két csapat remek, látványos,
küzdelmes meccset játszott. A Kelebia nem játszott alárendelt szerepet,

város nyert 9-6 arányban, de mindkét
együttes vastapsot kapott a teltházas
csarnokban. Egyetlen hiányérzetünk
lehetett ezen a napon. Máténak ott
kellett volna lenni a pályán egy nappal
a huszadik születésnapja előtt. Emléke
viszont ott volt, és ő biztosan odafent
gondolatban lepacsizott mindenkivel,
örült a góloknak, a focinak.
Forrás: halasmedia.hu

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

