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2008. március

Kelebiai sakksikerek
2008. február 24-én vasárnap
került megrendezésre a IX.
Kormos Kupa. A Kormos kupa
sakkverseny házigazdája a Kisszállás Községi Sport-egyesület.
A verseny résztvev i a házigazdák mellett tompai, mélykúti, balotaszállási és kelebiai
sportbarátok voltak. A mérk zések feln tt férfi-n i egyéni és
ifjúsági fiú-lány egyéni kategóriában zajlottak. A megmérettetés f díja egy vándorkupa,
mely annak tulajdonába kerül,
aki három évben egymásután
nyeri meg.

Büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy idén Toldi István kelebiai
lakos hódította el a kupát.
Ezúton szeretnénk gratulálni
neki és a versenyzéshez er t és
kitartást kívánni neki. 2008.
március 16-án vasárnap Tompán
a Fehér Akác vendégl ben kerül
megrendezésre egy hasonló
sakkverseny.
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Tájékoztató a képvisel&-testület döntéseir&l
Településünk képvisel&-testülete
2008. február 14-ei ülésén többek között határozott:

1) Támogatja a Szent Erzsébet
Otthonház infrastrukturális fejlesztését, és egyetértett azzal, hogy az a
tervrajznak megfelel en a Halasi
Többcélú Kistérségi Társulás pályázati csomagjába bekerüljön.
2) Pályázat benyújtásáról buszvárók
építésére:
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel -testülete
1) A mellékelt Konzorciumi Együttm<ködési Megállapodásban foglaltak szerint konzorciumot hoz létre a
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, Balotaszállás Község Önkormányzata, Harkakötöny Község
Önkormányzata, Kelebia Község
Önkormányzata, Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kunfehértó
Község Önkormányzata, Pirtó Község Önkormányzata, Tompa Város
Önkormányzata és Zsana Község
Önkormányzata részvételével pályázat benyújtására a „Közösségi
közlekedés
fejlesztése”
cím<
(DAOP-2007-3.2.1.) pályázati kiírásra. A konzorcium gesztora a

2)

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, a Konzorcium vezet je dr.
Várnai László, a Társulás elnöke.
Egyetért a Közösségi közlekedés
fejlesztése c. pályázat konzorcium
keretében történ benyújtásával,
az alábbi létesítmények meg-valósításának támogatására:

Balotaszállás 3 db fedett buszmegálló
létesítése
Harkakötöny 3 db fedett buszmegálló
létesítése
Kelebia 3 db fedett buszmegálló
létesítése
Kiskunhalas buszpályaudvar áthelyezése
Kunfehértó 1 db fedett buszmegálló
létesítése
Pirtó 2 db fedett buszmegálló létesítése
Tompa 13 db fedett buszmegálló
létesítése központi buszváró b vítése
Zsana 1 db fedett buszmegálló létesítése
A teljes projekt összköltsége 324.892
eFt, melynek pályázati támogatással

történ megvalósításához a konzorcium tagjai saját önkormányzati költségvetésükben biztosítják a 10 % mérték<, összesen 32.489 eFt öner t,
90%-os, 292.403 eFt összeg< pályázati
támogatás mellett.
3) 2009.
éves
költségvetésében
biztosítja a Kelebia, hrsz.: 0422,
0237 (2db) ingatlanokon tervezett
fedett buszmegállók 2009. évi befejezéssel, és 2.497 eFt költséggel
történ megvalósításához szükséges 10 % mérték< saját forrást,
azaz 250 eFt-ot, 90 %-os, azaz
2.247 eFt pályázati támogatás
mellett.
4) Felhatalmazza polgármesterét a
pályázat benyújtásához szükséges
adatok pontosítására, valamint a
pályázat benyújtásához szükséges
nyilatkozatok és dokumentumok
aláírására.
A leend& els& osztályosok beiratkozását a Farkas László Általános Iskolába 2008. március 26., 27., és 28.
napokban határozta meg.

A Kelebiai Víziközm7-társulat hírei…
Tisztelt Kelebiaiak, január 31-én
megtartotta küldöttgy<lését, a
módosított érdekeltségi terület
szerint a Víziközm<-társulat. Elfogadásra került az alapszabály
módosítása, mely értelmében az
Intéz Bizottság tagjainak száma
5 f r l 4 f re csökkent. /tagok
maradtak: Varga Sándor, Teleki
Mária, Szekeres Istvánné, Juhász
György/ A küldöttek száma 9
f r l 7 f re csökkent /küldöttek
maradtak: Batik Tamás, Kumich
László, Hauk Márta, Hegyiné
Plichta Ildikó, Maczkó József, Dr.
Rigler László, és új tagként megválasztásra került Friebert Gábor/
A Küldöttgy<lés elfogadta az
Alapszabályban a magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel rendelkez k részére meg-

állapított érdekeltségi egység szerinti
hozzájárulás
mértékét,
valamint pontosította a jogorvoslatra vonatkozó határozatot.
Ezt követ en megtörtént a befizetésre szolgáló csekkek kiküldése. Az LTP-s szerz déssel
rendelkez k a határozat mellett, 6
db. el re nyomtatott befizetési
csekket kaptak. /A csekkeket az
elkövetkez id ben hasonlóképpen, 6 havi mennyiségben fogjuk
küldeni/ Az els részlet befizetési
határidejét
március
14-ében
határoztuk meg. A következ
befizetéseket minden hónap 15éig kell elvégezni. Ugyanez a bea befizetési határid vonatkozik
azokra is, akik banki átutalással
rendezik részletfizetésüket. A
jogi személyiséggel rendelkez k,
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valamint azon magán személyek
részére, akik nem kötöttek LTP-s
szerz dést, március hónap végéig kézbesítjük a határozatokat
és az egyösszeg< befizetésr l
szóló csekket.
Azok a belterületi ingatlantulajdonosok, akik eddig nem kötöttek
Lakásel takarékossági
szerz dést, de most úgy döntenek, hogy
mégis a kedvez bb fizetési módot
választják, keressék fel a
Víziközm<-társulat
irodáját
egyeztetés céljából.
Ügyfélfogadás:
Hétf 8-12-ig
Szerda: 13-17-ig
Péntek: 8-12-ig
Varga Sándor
IB elnök
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MEGBOCSÁTÁS
Nagyböjt van. Ilyenkor mi keresztények
próbálunk Istenhez közelebb jutni. De
Istenhez nem lehet közelebb jutni az
emberek megkerülésével. Sokszor Isten
és közém állhat egy olyan ember, akire
haragszom. Viszont mindaddig, míg meg
nem bocsátok neki, addig Istenhez sem
tudok közelebb jutni 1 mm-rel sem, s t
végtelen távolságra kerül Isten t lem. Ez
nagyon lényegbe vágó, mégse akarja
megérteni sok templomba járó se. Mert
sokszor azt hisszük, amit velünk tettek az
annyira fájdalmas és igazságtalan, hogy
nem tudjuk megbocsátani. De részünkr l
ez csak kibúvó. Ha szinték vagyunk, be
kell ismernünk: nem igaz hogy nem
tudunk megbocsátani, csak nem akarunk
megbocsátani.
36 éves papságom alatt – állítom - a
legsúlyosabb probléma a híveim körében
a megbocsátani nem tudás volt. Jártam
be Öregek Otthonába is, ahol láttam több
évtizedes megkövesedett haragokat,
mély gy<löletet id sebbekben, akik pl.
testvéreikkel soha ki nem békültek akár
azért, mert egy zsíros bödönnel azok
többet örököltek. A mi családunk, rokonságunk igen csak vallásos família, de
még itt is van egyesek közt haragtartás.
Még papok közt is találkoztam vele,
akiknek pedig hívatásuk a kibékülés
örömhírét a szívekbe vésni. A napokban
bekapcsoltam a számítógépem és ott
olvastam egy igen jó papnak a megbotránkoztató sorait, aki ezeket, a sorokat
írta arról az emberr l, aki óriási lelki kárt
okozott neki: ”Isten lehet, hogy megbocsát neki, de én soha!”…Brrr! Megborzongunk ett l. Föl áll a sz r a hátunkon.
Hála a Jóistennek, a Szentlélek fuvallata
szelíden helyrepofozta, mert másnap már
visszavonta dühödt, evangéliumellenes
mondatát és megbocsátott ellenségének… Mi több, olyan emberek is vannak,
akik még azért is megharagszanak ránk,
ha nem haragszunk mi is azokra, akikre
k haragszanak. Sok olyan emberrel is
találkoztam, akik állítják, hogy arra akire
felhívtam a figyelmüket nem haragszanak, holott haragszanak.
Az tapasztalható, hogy a lelkészek sok
szép dologról beszélnek, de a megbocsátásról, err l a legfontosabbról
kevesebbet beszélnek és nem elég
világosan, radikálisan szögezik le, hogy
a megbocsátás nélkül a keresztény ember
egy „él hulla,” - vagy szelídebb
kifejezéssel - egy nagy nulla. Isten maga
a Szeretet és csak a szeretet fér meg vele.
Csak olyan szívben lakik, ahol szeretet

szeretet van. Amelyben a legkisebb
harag, düh és meg nem bocsátás van,
onnan azonnal távozik. Amíg ezt valaki
meg nem érti és nem valósítja meg,
addig kár a többir l beszélni, addig a
szeretetet sem érti meg.
Miért bocsássak meg? - 1. Erre a választ
részint a Bibliában találjuk meg, de
inkább a vallásos emberek számára. 2.
Másrészt a választ az emberi természetben keressük és inkább a nem hív k
megfontolására.
1.

Az evangéliumból tudjuk, hogy
Jézus tanította meg a Miatyánkot,
amit sokan minden nap imádkoznak
és benne ezt: ”bocsásd meg a mi
vétkeinket, úgy, ahogyan mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkez knek!” Na már most, ha valaki
úgy imádkozza, hogy közben haragszik valakire, az tulajdonképpen
azt kéri Istent l, hogy ne bocsássa
meg az b<neit (ugyanúgy, ahogy
se bocsátott meg a másiknak),
vagyis saját elítéltetését kéri Istent l.

Ne felejtsük el: Jézus nem azért kívánja,
hogy másoknak megbocsássunk, mert
megérdemlik, azért bocsássunk meg,
mert Jézus nekünk is megbocsátott.
Jézus nagyon a lelkünkre köti, hogy
miel tt - áldozattal v. imával - hozzáfordulunk, béküljünk ki haragosainkkal,
különben Isten nem fogadja el áldozatunkat és imánkat (Mt. 5.
23-24.). Jó lenne, ha kristálytisztán
látnák a vallásos emberek, hogy mindaddig, míg egy emberre is haragszom,
elakad bennünk a kegyelem, azaz addig
kár és teljesen fölösleges imádkozni,
mert nem köt ki imánk Istennél. Ilyenkor
a szentmisére járásnak sincs értelme,
mert minek oda elmenni, ahonnan
ugyanúgy lépek ki, amint bementem,
vagyis továbbra is gy<lölettel és haraggal. A meg nem bocsátónak a gyónása is
álgyónás és nem a megtérés és kiengesztel dés alkalma. Áldozni sem
szabad így, mert az megcsúfolása a
Szeretet Szentségének. A megbocsátás
szeretetünk leghitelesebb bizonyítéka. A
megbocsátás a kereszténység 1x1-e! E
nélkül semmire sem jutunk Istennel való
kapcsolatunkban(és persze az emberi
kapcsolatokban sem). Ugyanúgy nem
kerülünk nélküle Istenhez közelebb, mint
madár szárny nélkül az égig. Jézus még
sok alkalommal beszél a megbocsátásról
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csátásról. (Pl. az adósságot el nem
enged szolga példabeszédében: Mt.
18.21-35.). Vagy amikor Péter megkérdezi T le, hogy talán még 7-szer is
megbocsássunk, amire Jézus azt válaszolja neki, hogy” 70-szer 7-szer is”.
Ezzel arra utalhat, hogy milyen nehéz
áthangolni érzelemvilágunkat a dühb l
a szeretetre, hogy milyen sokszor kell
megismételni megbocsátó elhatározásunkat. Mert mindaddig, míg haragosod
nevének hallatára egy picit is megrebben a szemed, addig még nincs minden
rendben, addig még nem „szívb l
engesztel dtél ki vele”.
2.

A „miért bocsássak meg” kérdésre
lehet választ adni az emberi természetb l is. Ki ne érezte volna már,
hogy micsoda nagy teher rajtunk a
harag, hogy a gy<lölet megmérgezi
lelkünket, kiolt minden szépet: a
reményt, a jóságot és a der<t. Haragtartó magatartásunk id vel
egyre több dühöt és keser<séget
szül, és mint valami fekély, felemészti a lelkünket. Érezzük, hogy
rabláncon tart a gy<lölet, míg a
megbocsátás eloldja, leveszi rólunk
ezt a rabláncot. Felszabadulunk,
megkönnyebbülünk, fellélegzünk.
Meggyógyulunk. Újjáéledünk és
határtalan, leírhatatlan lesz ez a
boldog szabadulás. Talán csak a
költ k tudják leírni ezt az örömet,
mert az a nagy öröm, ami ezt a nagyon nehéz megbocsátást követi,
az maga a kegyelem, márpedig a
kegyelem nem foglalható hétköznapi szavakba, csak versbe, ahogy
tette ezt Reményik Sándor a Kegyelem cím< versében: „Akkor
Magától megnyílik az ég/ S egy
pici csillag sétál szembe véled/ S
olyan közel jön, szépen mosolyogva/ Hogy azt hiszed: a tenyeredre hull/ Akkor-magától-sz<nik a
vihar, /Akkor-magától-minden elcsitul,/Akkor-magától-éled a remény./
Álomfáidnak
minden
aranyágán/ Csak úgy magától-friss
gyümölcs terem./ Ez a magától: ez
a kegyelem.

Kedves kelebiai társaim! Bárcsak minél
többször éreznénk a kibéküléseink után
a megbocsátás „friss gyümölcsének” ezt
a jó ízét, örömét és gyógyító szabadítását.
Dr. Pribitek László
plébános
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Kelebia Községi Önkormányzat
Képvisel&-testülete
a 44/2008.(II.14.) számú határozata alapján
az alábbi hirdetményt teszi közzé
Kelebia Község Önkormányzatának
Képvisel -testülete a Kelebia, BajcsyZs. u. 39-2. sz. alatti 104/2 hrsz-ú
114,095 m2 alapterület< gyógyszertár
(berendezéssel együtt) és a Kelebia,
Bajcsy-Zs. u. 39-2. sz. alatti 104/2
hrsz-ú 121,37 m2 alapterület< lakás
ingatlant az Önkormányzat vagyonáról
szóló 11/2007. (VI.15.) rendelet 14.§
(1) bekezdés szerint a helyi újságban
meghirdeti együttesen történ eladásra.

A pályázati eljárás eredményeként
azzal a pályázóval kerül sor az adásvételi szerz dés megkötésére, aki a
pályázatot megnyerte, mert összességében az önkormányzatnak a legmegfelel bb ajánlatot tette. Az adásvételi
szerz dés megkötésének határideje az
elbírálás közlését követ 60 napon
belül. Az adás-vételiszerz déssel és a
társasházzá nyilvánítással kapcsolatos
minden kiadás a vev t terheli.

Pályázat beérkezési határideje: 2008.
március 25.

A pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó nyilatkozatát:
- a pályázati felhívásban foglalt
feltételek elfogadásáról,
- a pályázó által vállalt kötelezettségekre,
- a vételár összegére, annak megfizetésére

A pályázatot Maczkó József polgármester részére címezve (6423 Kelebia,
Ady E. u. 114.) a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje a
benyújtási határid
lejártát követ
testületi ülés. A pályázatot a képvisel testület bírálja el.
Az gyógyszertár ingatlant, a pályázatot
megnyer köteles továbbra is jelenlegi
formájában gyógyszertárként üzemeltetni. Ezt a kikötést az adásvételi szerz désben is szerepeltetni kell.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel
meg a jelen felhívásban meghatározott
feltételeknek.
B vebb felvilágosítás kérhet
a
Polgármesteri Hivatalban munkaid ben, illetve a 77/454-201-es telefonszámon.

Farsang az
Óvodában
Mint minden évben az idén is
megrendezésre került az
óvodánkban
a
farsangi
mulatság. Minden csoport
saját m<sorral készült. A
gyerekek
mindig
nagy
izgalommal és érdekl déssel
várják ezt a napot. A
nagycsoportosok színvonalas
cigánytáncot mutattak be,
amely nagy sikert aratott. A
szül k nagyon szép és ötletes
jelmezekbe öltöztették a
gyerekeket, amit ezúton is
szeretnénk megköszönni.
Minden csoportban nagyon
jó hangulatban telt el a
farsang, maradandó élményt
nyújtva ezzel a gyerekeknek.
Óvón k

Munkácsy Képek Kecskeméten
2008. március 1. és április 20. között látható Kecskeméten Munkácsy Mihály képeib l rendezett kiállítás.
A Sántha Márta Könyvtár és M7vel&dési Ház tárlatlátogatást szervez!
A program id pontja 2008. március 29. 1100
Indulás a M<vel dési Ház el l autóbusszal
Költségek: Feln tt csoportos jegy (15 f felett): 1000,–Ft / f + útiköltség
Diák, nyugdíjas: 800,–Ft + útiköltség
A program megfelel számú jelentkez esetén valósul meg.
Jelentkezni lehet: Sántha Márta Könyvtár és M<vel dési Házban, illetve a 06 77/454-201-es telefonszámon
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Van jobb, mint a régi
jól bevált módszer?!
A pedagógusok panaszkodnak, a szül k
elégedetlenek, a gyerekek „neveletlenek”így m<ködik a régi jól bevált…
Megváltozott körülöttünk a világ, csak a mi
módszereink id állók? Be kell látnunk,
hogy változtatnunk kell. Mikrotérségünk
kelebiai, kisszállási és tompai tantestülete a
differenciáló és a kooperatív tanulást
választotta.
Miért van szükség a differenciáló és
kooperatív tanulásra?
Egyre gyorsuló ütemben haladunk a hirtelen-változó, információbázisú csúcstechnológia és az elemében összefügg gazdaság korszakába.
Az iskolákra új szerep hárul, az alapvet
ismeretek mellett, magas szint< gondolkodást, fejlett kommunikációs készséget és a
társas viselkedést is ki kell alakítani a
tanítványainkban.
A világ gyorsan változik, vele a legfontosabb információk is. Ebb l az következik,
hogy a tartalom mellett a gondolkodási
képességek fejlesztése, illetve a különböz
társas helyzetek megoldására is fel kell
készíteni tanítványainkat.

Miben mutatkozik meg a hatékonysága?
Egymást tanítják a gyerekek, így az is
fejl dik, akit tanítanak és az is, aki tanít. A
diákok több id t fordítanak az elvégzend
feladatra. De, miért?- mert a feladat játékos
jelleg<. –mert a feladat felosztása apróbb,
jól elsajátítható elemekre bontott. –mert a
feladat interaktív jelleg<. A diákok
csoportosan dolgoznak, a társak támogatják egymást, hogy mindannyian jó
eredményt érjenek el. A kooperatívan
tanuló diákok aktívabbak, önállóbbak,
nyíltabbak, s ezek a tulajdonságok mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy tanulmányaikban sikeresek lehessenek. Személyes
felel sséget vállalnak egymásért, egymástól segítséget fogadnak el.
Együttm<köd tanulás közben a tanulók
között egyidej< interakciók zajlanak. Ez az
egyik magyarázata a hatékonyságának. A
hagyományos módszereket alkalmazó
órákon általában csak egy ember beszél. Ez
tehát egy szálon futó interakció, a szerepl k egymás után kapnak szót. Itt az egy
diákra jutó részvételi id nagyon alacsony.

Az egyes gyermekek, és a csoportok
fejl dése egymással szorosan összefügg.
Valamennyi csoporttag hozzájárul a
csoport sikeréhez, illetve a csoport nem
lehet sikeres valamennyi csoporttag
részvétele nélkül vagy sikere nélkül.
Értékelni mindig egyéni teljesítmény
alapján lehet. Ha csupán csoportot értékelünk és az egyes diákokat, nem tesszük
felel ssé azért, hogy a csoport közös
munkájához hozzájáruljanak, akkor a
tanulmányi eredményeikre nincsenek tartós
hatással. A tanulmányi folyamat elengedhetetlen feltétele a részvétel, az egyenl
arányú részvétel pedig az egész osztály
sikerének titka. A folyamatot segíthetjük a
szerepek elosztásával, munkamegosztással.
Minden egyes diáknak felel sséget kell
vállalnia partnere, csoporttársai és osztálytársai el tt a saját részfeladatáért. Azon
túl, hogy a munkamegosztás er síti a
személyes felel sséget, a részvételt is
kiegyenlítettebbé teszi azzal, hiszen
mindenki a feladatnak más, de nagyjából
azonos részét oldja meg. „Együtt a
sikerért”!- mikrotérségi összefogás a
halmozottan hátrányos helyzet< tanulókért
HEFOP-2.1.5-06/1.-2006-12-0052/1.0
pályázat keretében mindhárom iskola a
humáner forrás fejlesztésen túl lehet séget
kapott eszközfejlesztésre is. Vásárolhattunk tanulói padokat, székeket,
médiaszekrényeket,
oktatástechnikai
eszközöket, interaktív táblát, szakkönyveket és fejleszt
taneszközöket,
játékokat
Webportálunk
címe:
www.tompaimikroterseg.eu, melyen megtalálható minden a projekttel kapcsolatos
információ.
A halmozottan hátrányos helyzet< tanulókat kirándulni vihetjük a közeli nagyvárosokba a nagyvárosi kompetenciák megszerzése céljából, a pedagógusoknak is
lehet ség nyílik intézményi hospitációra,
tapasztalatcserére.
A program megvalósításának id tartama:
2007. március 12-t l–2008. február 29-ig
tart. A 16.709.840 Ft-os támogatásból
75%-ot az Európai Szociális Alap, 25 %-ot
hazai forrásból biztosítanak a három
oktatási intézmény részére.
Örömünkre szolgál, hogy a hatékony
együttnevelést, az új pedagógiai módszerek
megismerést, alkalmazását megtanulhattuk, és a továbbiakban gyakorolhatjuk a
tanulóink és szüleik megsegítése céljából.

Szandasz l si tapasztalatcsere
Horváth Zoltánné szakmai vezet
Kucsó István projektmenedzser
Papdi Józsefné igazgató
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Évike nénit&l búcsúztunk…
2008. február 22-én köszöntöttük Hernádi Béláné, Évike dajka néninket
nyugdíjba vonulása alkalmából. 1992
szeptember 1-én került az óvodába és
azóta dajkaként végezte a munkáját.
Mindig precíz, megbízható volt, szerették a gyerekek és az óvoda valamennyi dolgozója.
15 év együtt eltöltött id alatt sok közös gondot kellett megoldanunk, de
volt nagyon sok vidáman eltöltött id
is, amire mindig szívesen emlékezünk.
Évike finom töltött káposztával és
süteménnyel lepett meg bennünket, mi
pedig virággal, ajándékkal és egy kis
vidám m<sorral köszöntünk el.

Az óvoda dolgozói

Nagycsaládosok Egyesületének hírei
2008. ÉVI FONTOSABB ELLÁTÁSI ÖSSZEGEK
LAKÁSSZERZÉSI KEDVEZMÉNY
Ez egy adókedvezmény, ami eddig úgy m<ködött, hogy
a lakás eladásából származó jövedelem utáni adót nem
kellett megfizetni akkor, ha az eladó, az eladást
megel z 1 évben, illetve az azt követ 5 éven belül
saját, vagy közeli hozzátartozója számára újból lakást
vásárolt, vagy más lakáscélra fordította. Ez a
kedvezmény sz<nt meg 2008. január 1-tôl. Abban az
esetben lehet csak mentesülni az adókötelezettség alól,
ha a lakás eladásából származó jövedelmet az eladó
saját, vagy közeli hozzátartozója, élettársa részére
id sek otthonában, vagy más hasonló (ápolási)
intézményben biztosított fér hely megszerzésére
használja fel. (1995.CXVII.Tv.63.§(2)) Az adófizet
személy külön kérelmére jövedelmi, vagyoni és
szociális körülményeire, valamint az ingatlan
eladásából
származó
jövedelem
felhasználási
körülményeire figyelemmel az adó mérsékelhet ,
illetve elengedhet (de ezt külön kérni kell) –
1995.CXVII.Tv.63.§(7) Az ingatlan eladásából a
korábbi 15 évre visszamen leges szerzéshez képest,
2008. január 1-jét követ értékesítés esetén csak 5 évre
visszamen leges szerzésnél keletkezik adózandó
jövedelem. Vigyázat: a jövedelem nem azonos a lakás
vételárával, a lakás eladásából származó bevétellel, a
jövedelem az igazolt költségek – amennyiért mi vettük,
továbbá: ingatlanközvetít i díj, ügyvédi honorárium,
földhivatali, közjegyz i, öröklési illetékek, igazolt
értéknövel beruházás költségei stb. – levonása után
állapítható meg.
LAKÁSTÁMOGATÁS
FOLYÓSÍTÁSÁBAN
KÖZREMQKÖDÔ HITELINTÉZETEK
1. Banco Popolare Hungary Bank Zrt. 2. BNP Paribas
Hungária Bank Zrt. 3. Budapest Bank Nyrt. 4. CIB
Közép-Európai
Nemzetközi
Bank
Zrt.
5.
Commerzbank Zrt. 6. ERSTE BANK HUNGARY
Nyrt. 7. ELLA Elsô Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt.
8. FHB Földhitel és Jelzálogbank Zrt. 9. Hanwha Bank
Zrt. 10. HBW Express Takarékszövetkezet 11. KDB
Bank Magyarország Zrt. 12. Kereskedelmi és Hitelbank
Nyrt. 13. Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. 14.
Magyar
Takarékszövetkezeti
Bank
Zrt.
Takarékszövetkezetek 15. Magyarországi Volksbank
Zrt. 16. OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. 17. OTP
Jelzálogbank Zrt. 18. Raiffeisen Bank Zrt. 19. Sopron
Bank Burgenland Zrt. 20. Széchenyi István
Hitelszövetkezet 21. UniCredit Bank Hungary Zrt. 22.
UniCredit Jelzálogbank Zrt.
Forrás: NOE levelek
Tóth László György
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In memoriam

Bozsákovics Antal, mindenki Gyuszija
t sgyökeres kelebiaiként született 1940.
január 11-én.
Az általános iskola elvégzése után egy
helyi mester keze alatt kitanulta a férfifodrász szakmát és letette a szakmunkásvizsgát.
A sorkatonai szolgálat letöltése után
viszont nem a szakmájában, hanem a
biztosabb megélhetés reményében a
vasútnál helyezkedett el. Megszerezte a
szükséges szakvizsgákat, folyamatosan
képezte magát, így középvezet státuszt
szerzett a kelebiai állomáson.
Feleségével, Mészáros Jutkával közel ötven
évet töltöttek el boldog házasságban. Három fiúgyermeket neveltek fel, tanítattak,
akik szép unokákkal hálálták meg a szül i
gondoskodást.

Közérdek7 telefonszámok

1962-ben kezdett a MÁV-nál és innen is
vonult nyugállományba 1998. december
28-án.
2003-ban Bozsákovics Gyuszi kezdeményezése révén jött létre Kelebián a
nyugdíjas klub mely 2005-ben egyesületté
alakult át. Mozgalmas élet folyt, folyik az
egyesületben, egyre több kör alakul és
m<ködik eredményesen. Krónikásunk
lelkes
ténykedésének
köszönhet en
színvonalasan össze-állított fényképalbum
bizonyítja a színes sokoldalú, tartalmas
klubéletet és egyúttal állít örök kitörölhetetlen emléket Gyuszi barátunk gondoskodó, aktív tevékenységének is. Az utóbbi
években, sajnos években sajnos megkeserítették a nyugdíjas életet betegségek, a
m<tét de ] nem hagyta el magát. 2007.
decemberében betegsége miatt lemondott
tisztségér l. A tisztújító közgy<lésen a
tagság örökös egyesületi tagságot és
tiszteletbeli elnöki címet adományozott
neki. 2008. február 10.-én sajnos alulmaradt a betegséggel folytatott küzdelemben.
Jelszava volt: „Nem csak a húszéveseké a
világ” Ezt a gondolatot tovább visszük.
Hasznos és áldozatos tevékenységedet
köszönjük, emléked meg&rizzük!
Nyugodj békében Gyuszi!
Az egyesület tagsága és a magam
nevében!
Tisztelettel:
Horváth Zoltán
elnök

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Ismét eltelt egy hónap, ezért kötelességem, hogy röviden értékeljem az elmúlt hónap eseményeit és vázoljam az
el ttünk álló közeljöv feladatait.
FEBRUÁR
Egyesületünk életében Farsangi bállal
kezd dött a hónap. 9-én szombaton a
meghirdetett id ponttól /17.00 órától/
gyülekeztek tagtársaink és a helyi m<vészek fellépése idejére már az 50 f t
is meghaladta a létszám. Az est fénypontja volt az a kultúrm<sor, amit a
nyugdíjas színjátszó kör produkált. A
m<sor keretében volt egy kétszemélyes
bohózat, majd két szoknyás hattyú
eltáncolta a híres hattyútáncot, végül
fergeteges cigánytáncok következtek,
melyben már a néz közönség is tevékenyen részt vett. Az est folytatásában
volt sok-sok tánc, tombola, farsangi
fánk és a jelenlév k által hozott
(Folytatás a 8. oldalon)
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Polgármesteri Hivatal:
77/454-201
Orvosi ügyelet:
06-70/940-70-80
Családsegít Szolgálat:
77/454-550
Gyermekjóléti Szolgálat:
77/454-550
Támogató Szolgálat:
77/454-550
Közösségi Pszichiátria Szolg.:
77/454-550
Általános Iskola: 77/454-219
Ált. Isk. igazgató: 77/454-635
Napközi otthonos
Óvoda:
77/454-236
Egészségház:
77/454-600
Fogorvosi rendel :77/454-230
Vasútállomás,
információ:
77/454-649
Falugazdász:
77/451-289
Tompai rend r rs: 77/451-255
Szent Erzsébet
Otthonház:
77/454-224
Sántha Márta
Könyvtár
és M<v. Ház:
77/454-210
Postahivatal:
77/454-229
Plébánia:
77/454-231
Polgár rség:
77/454-106
06 30/213-19-02
Tompa és Vidéke
Takarékszöv.:
77/454-205
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(Folytatás a 7. oldalról)

sütemények, italok. Tehát minden adva
volt a kellemes hangulathoz és szórakozáshoz, így nem csoda, hogy éjfél
után oszlott szét a társaság.
14-én a szokásos autóbusz járattal a
Mórahalmi Termálfürd&be utaztunk.
Néhányan a soros gyógykezelésre is ezen a
napon voltak hivatalosak, így fürd z
kiscsoportunk létszáma ez alkalommal
meghaladta a b<vös 20 f t is.
A 23-án megtartott Klubdélután keretében
egy nagyon tanulságos egészségügyi árubemutató résztvev i lehettünk. Az árubemutató miatt ez alkalommal sajnos csak
kevés id jutott a táncra és a megjelentek
létszáma sem érte el a szokásost. Ezen
hiányosságokért kárpótolt bennünket az
elhangzott nagyszer< el adás és az a sok értékes
termék, amelyb l többen is rendeltek.
MÁRCIUS
Betervezett programjaink: 15-én utazás
Ómoravicára,
20-án
fürd&zés
Mórahalmon, 29-én 17.00 órától Klubdélután a Nyugdíjas Házban. Az
ómoravicai utazással kapcsolatban fehívom
a figyelmet a 13.00 órás indulásra és az
útlevelek meglétének és érvényességének
az ellen rzésére!
A Klubdélután szervez i 29-én szeretnének
egy kis kiállítást is rendezni a Nyugdíjas
Házban a tagság által a hosszú téli hónapok
alatt készített tárgyakból. Így pl. a kiállításra várunk különböz kézimunkákat,
hímzéseket,
fafaragásokat,
rajzokat,
festményeket stb.

ÁPRILIS
8-án 17.00 órától orvosi el&adás lesz a
Nyugdíjas Házban. Az el adás keretében
Dr. Rigler László háziorvos tart el adást a
lázcsillapításról és egyéb id szer< egészségügyi kérdésekr l.
17-én
a
10.06-os
autóbusszal
Mórahalomra utazunk a termálfürd&be.
A Munkácsy-tárlat Kecskeméten április
20-ig tart nyitva, ha van igény a
megtekintésére, akkor azt kérjük jelezni az
elnök vagy a titkár felé. Akkor esetleg erre
is lehet szervezni egy kirándulást.
22-én 8.00 ó-kor /kedd/ autóbusszal utazás
Kecskemétre és ott a katonai repül&tér
valamint kiszolgáló egységeinek megtekintése, az új Grippen vadászrepül&gép

Felkészülési mérk&zések

bemutató repülése. /csak nekünk/ Plusz
még más egyéb kecskeméti program.
Jelentkezni lehet Horváth Zoltán elnöknél
legkés bb március 29-ig. Név,születési
hely-id , anyja neve, személyi ig. szám,
lakcím.
26-án 17.00 órától Klubdélután lesz a
Nyugdíjas Házban, melynek keretében egy
egészségmeg&rzéssel kapcsolatos DVD
filmet tervezünk levetíteni.
Íme a két havi kínálat, melyre szeretettel
meghívom az Egyesület tagságát, az orvosi
el adáson pedig szívesen látunk minden
Egyesületen kívüli érdekl d t is!
Kelebia, 2008. március 2.
Sutka István
Egy. titkár

2008. február havi
anyakönyvi hírek

Ifi csapatunk háromszor mérk zött Tompa csapatával. Két vereség és egy
gy zelem a mérleg. Március 1-én a Hajdújárás otthonában 5:1-es vereség.
Els csapatunk az ásotthalmi teremtornát rangos ellenfeleket megel zve
megnyerte. Bajmokon 1:0 arányú vereséget szenvedtünk, majd Ásotthalom és
Bácsalmás ellenében egyformán 3:3 arányú döntetlen eredmények születtek.
A 2008/2009-es évadra elindítani tervezett serdül csapat Bácsalmáson játszott
el készületi meccset. Velük Radnai Béla foglalkozik, legközelebb március 15én lesz edzés, vagy mérk zés számukra.

Születések
1. Bátor Levente István
született: Kiskunhalas, 2008. 02.
04.
anya: Kupits Annamária
apa: Bátor Béla
Akiket gyászolunk

Lezárult az átigazolási id&szak…
Kovács István ismét rendelkezésre áll, játékengedélye rendben
van. ] az szi szezonban szolgálati elfoglaltság miatt nem tudott
sportolni. Rajta kívül végérvényesen Kollár Ádám és Berta Csaba
érkezett az els csapat keretéhez. Molnár Alexet leigazoltuk az
ifjúsági gárdához. Távozott t lünk Tóth Ádám, akit fél évre
kölcsönadtunk egy budapesti egyesületnek, tehát
szóbeli
megállapodásunk szerint nyártól visszatér, így játékba lendülése
biztosított lehet. Eligazolt még Patocskai Gábor a Szegedi
Tudományegyetem csapatához.
8

Bata József élt 69 évet
Balogh Mátyásné élt: 95 évet
Schauer József élt: 50 évet
Csikós József élt: 55 évet
Sózó József élt: 66 évet
Február hónapban
házasságkötés nem volt.
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Az adott szó
Korábbi sporttémájú cikkekben említettük
az idén nyáron megvalósuló görögországi
nemzetközi labdarúgó torna szervezését.
Ezzel az utazással Európa egy újabb területét ismerhetik meg a kelebiai fiatalok és
id sebbek. Lassan két évtizedes program
következ fejezete bontakozik ki el ttünk.
Az alábbiakban az utazás kapcsán szeretnék néhány tapasztalatot, napjainkra jellemz fonákságot bemutatni, érzékeltetve
azokat a differenciált élethelyzeteket,
amelyek az érintett korosztály mentális,
felfogásbeli állapotát mintegy lenyomatként tárja elénk. A szerteágazó, egyénre
(családra) bontott, atomizált problémahalmazt egységbe fésülni, megtalálni a közös
nevez t, részben vagy egészben megvalósítani egy koncepciót igencsak komplikált
feladat. Az egy éve létrejött kapcsolatból
kialakuló sportturizmus beindítása a székesfehérvári Androméda Travel Kft. és a
Kelebia KNSK közötti együttm<ködés
eredménye. Hosszú egyeztetés, számos
levélváltás és telefonbeszélgetés után alakult ki az els közös produkció, amelynek
kb. 160 utazó a résztvev je, 5 magyar
sportegyesület makrigialosi nemzetközi
sporttalálkozója lesz a remélhet leg sikeres
premier résztvev szerepl je. A Makó,
Hajós, Tompa és a Kelebiával közös csapattal induló Dél-vidéki Hajdújárás ifjúsági
gárdái a Radnai Kupa sémáját alkalmazva,
négy görög egyesülettel alkotott nemzetközi labdarúgó tornán vesznek részt. Ennek
részleteir l kés bb még beszámolunk, most
azonban a szervezés Kelebiát érint eseményeit taglalnám a továbbiakban. Mivel
az elgondolás Kelebiáról indult, így természetesen az innen utazók élvezhették a
részvétellel kapcsolatos információk zömét,
a lehetséges legteljesebb tájékoztatást. A
játékosok már 2007. november közepén
értesültek a lehet ségr l, írásos tájékoztatót
küldtünk a szül k részére. A korábbi utazásainkhoz hasonlóan, a tanulmányi eredményt l, más irányú elfoglalásig, a teljesen
megérthet pénzügyi nehézségek szorításáig sok probléma jelentkezett. A február 5-ei
határid ig 11 játékos és családja döntött úgy, hogy a
gyerek részt vehet a görögországi utazáson. Így
került el térbe a szerbiai–magyar Hajdújárás, akik
szintén félcsapatnyi játékossal jelezték a részvételi
szándékot. Makó, Hajós és Tompa mellett tehát
Kelebia – Hajdújárás vegyes gárdája lesz magyar
részr l a torna negyedik indulója. A fiatalok ismerkedése március elején egy hajdújárási barátságos
mérk zéssel indult, amelyet egy április havi kelebiai
visszavágó teljesíthet ki. A szervezés körülményeit
jellemzi a kiutazás története. A meccs el tti héten 14
játékos ígérte részvételét a szerbiai kirándulásra. A
pénteki edzésen ezt a szándékot több fiatal megváltoztatta, magyarán különböz indokkal lemondták a
szereplést , más játékosok viszont bejelent

keztek. Aztán eljött az igazság pillanata
szombaton. Írd és mond tíz legény állt
rendelkezésre, mire indulnunk kellett…
Sajnos olyan ifjú titán is volt, akit többszöri ébresztés után sem lehetett „életre
kelteni” meg olyan is, aki egyszer<en
indoklás nélkül maradt távol. Egyértelm<en látszik, hogy az adott szó megtartása
számukra olyan, mint egy vízen úszó
pehely, amely a pillanat hatásaitól függ.
Erre a bázisra közösséget építeni csaknem
lehetetlen kísérlet. A magyarországi
közállapotok barométere a jöv generáció
totálisan esetleges állapotba nevelését és
ott tartását jelzi! Miel tt messzemen
következtetések levonására vállalkoznánk,
érdemes még néhány jelenséget felvillantani a még teljesebb kép kialakításához.
Hetente ismétl d , szinte a garázdaság
határait, súroló rongálást tapasztalunk a
bekerítetlen sportpálya öltöz és fedett
lelátó alatti területén. Az öltözök bejáratánál egy lámpa, biztosítja a besötétedés
utáni tájékozódást. Heti- kétheti rendszerességgel törik össze ismeretlenek. A
faházból kihozott poharak és üvegek is
szilánkosra zúzva árulkodnak az el z
éjszakai kalandokról. A mezgarnitúrák
többször azért válnak mell zötté, mert
elt<nnek. A fürdés után használt törölközök is gyakran fogyatkoznak rejtélyes
módon. Mindezek a gondok annak ellenére
jelen vannak, hogy id r l id re ismételjük
játékosainknak a sportvezetés hangsúlyos
kérését az eszközök, sportszerek és a
környezet óvásával kapcsolatban. Többször adtunk nyilvánosságot a Kelebiai
Hírmondó hasábjain is a nehezen tolerálható helyzetr l… A gyerekek ilyen morális
háttérrel érkeznek a sportkörhöz – tisztelet
a néhány kivételnek – ebb l a „hozott
anyagból” kellene eredményeket produkálni. Sajnos a legtöbb esetben a elkövet (k) ismeretlen(ek) marad(nak), a
bizalmi elv alapján senkir l sem lehet
feltételezésekbe bocsátkozni, csak hát a
tények árnyékot vetnek a közösségre.
Mindeközben a június 23-án kezd d görög
sporttúrára készülünk azzal a reménnyel, hogy egy
ilyen lehet ség talán pozitív hatású lehet a gyerekekre,
hátha egy más kultúra megismerése változást idézhet
el náluk. Az újesztend tétmérk zései el tt bizakodhatunk a közösségépítésben, bekövetkez el relépésekben, ez viszont csakis akkor következhet be, ha az
adott szónak súlya lesz. Majd ha a gyerekeink
önbecsülése legalább arra az alapvet szintre
emelkedik, hogy egymást és másokat - jelen esetben a
sportvezetést - nem hozzák sorozatban méltatlan helyzetbe, akkor elmondható talán, hogy elmozdultunk a
mélypontról. Minden, fentiekben részletezett probléma
ellenére nem adhatjuk fel abbéli szándékunkat, hogy a
fiúkat a helyes irányba próbáljuk terelgetni. Kérjük
ehhez a tantestület, a szül kés szurkolóink segítségét.
Kovács Marcell
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Húsvét vasárnap
Kelebia-Sükösd
rangadó a Kelebiai Sportpályán
1300-kor ifi, 1500-kor
els csapat
Április 6-án
Kelebia-Császártöltés
1430-kor ifi és 1630-kor els
csapat

Legfrissebb
Kelebia–Csávoly 2:3 (1:2), ifi 1:4.
Vereséggel indult a tavasz.
Csapatunk a kitör Szabó Attila
elleni
szabálytalanság
miatt
tizenegyesb l
(Kollár
Ádám)
vezetést szerzett, s t a kiállított
véd miatt emberel nybe került. A
10 f re csökkent Csávoly 3 gólt ért
el az összezavarodott kelebiai
csapat ellen. A mérk zés végén a
hazaiak nagy er feszítéseket tettek
az egyenlítésért, ami végül nem
sikerült.
Az
összességében
izgalmas
összecsapás
után
váratlan, de kiérdemelt vereséggel
vágtunk bele az idei sorozatba.

HÁZ ELADÓ
haláleset miatt
Kelebia Dózsa György u. 28. sz.
Irányár 1,5 millió Ft
Tel.: 06 30/692-55-45

ITT A TAVASZ,
ITT A JÓ IDV!!!
Itt az ideje a gyermekek és a
virágok átöltöztetésének.
Tavaszi gyermekruhákkal,
natúr kaspó kínálattal
várom kedves vásárlóimat.
Nézzen be hozzám!
Ruházat és Ajándék Kuckó
Vörösné Hernádi Márta
Kelebia, Ady E. u. 124.

V. évfolyam 15. szám

2008. március

Már az Interneten is!

www.kelebia.hu

Borünnep 2008. 02. 29.
A Kel-Feder Kft. pincehelyiségében került
megtartásra a meghirdetett borverseny.
A címben ünnepet írtam azért, mert ez valóban
ünnep. Kicsit büszkén ünnepeljük egy egész éves
munkánkat. Hiszen mire a bor kellemes zamatú,
iható és élvezhet állapotba kerül addigra rendkívül
sok, és fáradságos munkát igényel a termel t l.
Kezdve a sz l m<velést l, a szüreten és az üres
hordók kezelésén át a fejtésig, majd a töltögetés és a
borkezeléssel bezárólag nagy odafigyelést és szakértelmet igényel.
Ez alkalommal 29 fajta bort kellett kóstolnunk és rangsorolnunk. Nagyon finom, tiszta
és zamatos borok kerültek az asztalra, nehéz
volt a döntés. Csak egy-egy ponton múlottak
a helyezések.
A kóstolgatás után Kollár János zs<ri elnök
szakszer< értékelése következett és kiosztotta
a serlegeket és az okleveleket. A fehérbor
kategóriában öt-öt arany, ezüst illetve bronz

fokozat került megállapításra. Az els
helyet Horváth Zoltán vegyes fehér, a
második helyet Kovács Lénárd rajnai
rizling, a harmadik helyet pedig Szádeczki
Béla rajnai rizling bora érdemelte ki.
Tehát k kapták a serlegeket!
Vörösbor kategóriában három-három
arany, ezüst illetve bronz fokozat került
megállapításra.
Itt is hárman kaptak serleget. Els lett
Szabó Vilmos csongrádi kékfrankos bora,
második helyezett Kovács Lénárd otelló
bora lett, míg a harmadik helyen Házi
Ferenc különleges kék malagáj bora
végzett.
Következett a Szádeczki Béla által f zött
finom vacsora elfogyasztása és baráti
beszélgetés, további borkóstolgatás. És ez
a lényege ennek az egésznek, hogy ebben a
felfordult világban, amiben élünk álljunk
meg néha egy-egy ilyen alkalomkor és
tudjunk örülni egy-

másnak, elbeszélgetni, barátkozni. Ne
keressünk kitalált vagy valós kifogásokat,
hogy miért nem tudunk részt venni az
összejövetelen, hiszen ez valójában nem
verseny, hanem baráti találkozó, valóban
egy ünnep.
Köszönjük a Kel-Feder Kft-nek és minden
közrem<köd nek, hogy ilyen jól sikerült ez
az este
Már most felhívom a figyelmet, hogy a
Kárpát Fesztivál keretén belül július 17én csütörtökön délután illetve este egy
nagyszabású, külföldiek és vidékiek
részvételével
megtartásra
kerül&
borkiállítás, borkóstoló és borverseny
megrendezését tervezzük és szervezzük.
Bízunk benne, hogy nagy lesz az
érdekl dés és egy igazi nagy borünnep,
borfesztivál lesz ez a rendezvény.
Horváth Zoltán
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RENDELÉS ÉS ÜGYELET

2008. ÁPRILIS
Hétvégi ügyelet: szombat de. 8 órától hétf& de. 8 óráig
Készenléti szolgálat (hétköznapokon): du. 17 órától másnap de. 8 óráig Telefon 06-70/940-7080
Ügyelet napja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétf
kedd
szerda

Az orvos neve
Miklósiné Tóth Éva dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Máriási Károly dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Sahin-Tóth Gábor dr

HÁZ ELADÓ

Az ügyelet helyszíne
Tompa Attila u. 95
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Rákóczi u. 8
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa Attila u. 95
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Rákóczi u. 8
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa Attila u. 95
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Rákóczi u. 8
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Rákóczi u. 8
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa Attila u. 95
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
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haláleset miatt
Kelebia Dózsa György u. 28. sz.
Irányár 1,5 millió Ft
Tel.: 06 30/692-55-45

HÁZ ELADÓ
DEÁK FERENC UTCA 156.
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NAPKÖZBEN:
06-20/576-4887
06-30/506-9745

