V. évfolyam 23. szám

2008. november

Az önkormányzat nyertes pályázatainak
kézzelfogható eredményei

Tisztelt Lakóközösség!

Id szer , hogy tömör és korrekt tájékoztatást adjak azokról a fejlesztési programokról, amelyek jelenleg
látható módon folynak községünkben. Mindegyik esetben nyertes pályázatok útján tudjuk megvalósítani
elképzeléseinket.
(folyt. a 2. oldalon)
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1. Járdaépítési program
A postától, a Római Katolikus
Templom és az iskola el tt elhaladva, a Pacsirta utcáig térköves járdát építünk. A munkálatok 2008. november 1-én kezd dtek és a kivitelez Ker-Ex’
94. Kft.-nek 2008. november 30ig be kell fejeznie az építést. A
járda szélessége 1,2–1,5 m. Öszszességében 267 négyzetméteren
történik burkolatépítés.
A munka költségeit tekintve:
bruttó bekerülési költség: 12,3
millió forint. Ebb l 8,6 millió
forint (70%) pályázati támogatás.
A képvisel – testület rendkívüli
ülésen döntött arról, hogy az
Ady Endre utcán lév hársfákat
kitermelteti és t zifaként értékesíti.
2. Parkoló építési program
A postától a Római Katolikus
Templom f bejáratáig (18 fér helyes) a Galgóczi-féle bolt (13
fér helyes) és az Egészségház
el tt (28 fér helyes) térköves és
aszfaltos parkolókat fogunk
építeni.
A munkák bruttó bekerülési
költsége: 16,6 millió forint. Ebb l 11,6 millió forint megítélt
pályázati támogatás (70%).
2008. november 20-ig kell a

támogatási szerz dést aláírnunk,
majd kezd dhetnek a munkálatok.
3. A Napköziotthonos Konyha
bels, felújítása
A felújítás során megszüntetjük
azokat az évtizedes problémákat,
amelyek megnehezítették az ott
dolgozók munkakörülményeit.
Átépítjük a vizesblokkokat, lefolyórendszert – új betonaljzatot
és burkolást kap a konyharész –
nyílászárókat cserélünk, páraelszívót építünk be – saválló asztalokat vásárolunk.
A munka bruttó bekerülési költsége: 4,5 millió forint. Ebb l
pályázati támogatás 3 millió
forint (66,7%).
A képvisel – testület rendkívüli
testületi ülésen döntött arról,
hogy a korszer sítés érdekében
és a váratlanul felmerül problémák fedezeteként további 700.
000 forintot áldoz a konyhára.
4. Közmunkaprogram
A Kiskunhalasi Kistérség nyertes pályázatának vagyunk a részesei. A program keretén belül
Kelebián 10 f munkanélkülit
tudunk foglalkoztatni 2008. november 1-t l december 31-ig. A
program kelebiai költségvetése:
2. 575. 735,- forint.
Ebb l az önkormányzati önrész:
257.574,- forint. A program

során parkok, árkok és utcaszakaszok takarítását, rendezését és
cserjeirtását oldjuk meg.
Tisztelt Olvasó!
Látható, hogy a tavasszal beadott pályázataink most sszel
kezdenek beérni. Bízom abban,
hogy a nyáron beadottak télre –
tavaszra biztosítanak forrást a
jöv évi építésekhez. Elbírálás
alatt lév pályázatink: a Szent
Erzsébet Otthonház nappali ellátásának az érdekében: tet tér
beépítés, akadálymentesítés, tet
– és szerkezetcsere. A beruházás
bruttó bekerülési költsége 40
millió forint.
A Sántha Márta Könyvtár és
M vel dési Ház küls – bels
felújítása: nyílászárók cseréje,
küls szigetelés – vakolás, eszközbeszerzés, bútorzat beszerzése. A beruházás bruttó bekerülési költsége 50 millió forint.
Természetesen el készítés alatt
is vannak pályázataink, de azokról egy külön cikkben szeretném
tájékoztatni Önöket.
Kérem, fogadják jóindulattal az
önkormányzat fejlesztési törekvéseit, tegyék meg észrevételeiket és használják egészséggel az
építményeket!
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

Elképzelések és törekvések egy nyitottabb faluközpont kialakításáért
Kelebia község központi arculatát nagymértékben megváltoztatja a Római Katolikus
Templom körülötti járda és a
templom el tti parkoló kialakítása. Egységesebb és rendezettebb lesz a központi „T”-alakú
keresztez dés. Azonban az említett építkezéssel sem tudjuk
feloldani - a centrum sz kre szabott mivoltát: tér és átláthatóság
nélküli szögletességét.
Célunk: Terekben gazdag, átlát-

ható, ívekkel és térelemekkel
ellátott községi központ (padok,
kandelláberek, köztéri alkotások
stb.), tágas közösségi tér kialakítása. Megfogalmaztuk a célt,
vázlatrajzokat készítettünk az
elképzeléseinkr l, egyeztettünk
bizottsági, képvisel – testületi,
és egyházközségi szinteken.
Személyes beszélgetések során
kikértük az emberek véleményét
és tájékoztatót tartottunk a
templomban az egyházközségi
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tagoknak. Próbálom tételesen és
egyértelm en megfogalmazni,
hogy mit is akarunk (?):
1. A Római Katolikus Templom
körüli kerítés lebontása a tér
megnyitásának érdekében. A
Plébánia körüli kerítést nem
bontanánk le.
2. A templomkert parkosítása.
3. A templomkert melletti járda
kiszélesed szakaszaira pihen padok kihelyezése.
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)

- központi rendezvénytér kialakítása
- térköves közleked utak kiépítése
- parkosítás
- köztéri m alkotások kihelyezése
- padok kihelyezése
- térvilágítás kiépítése
- öntöz rendszer kiépítése
1. A vasút melletti keskenyebb
központi parkban:
- térköves sétány kiépítése
- parkosítás
- térbútorok kihelyezése
- központi közösségi tér kiépítése
- köztéri m alkotás kihelyezése
- öntöz rendszer
- térvilágítás kiépítése

2. Térfigyel
kamerarendszer
kiépítése.
Az elmondottak mellé közzé
teszem a Kelebiai Egyházközség 2008. október 2-án
hozott határozatából az ide
illeszked részt: „A testület
elhatározza, hogy a járdaépítéssel egy id ben a
templom körül meglév kerítés lebontásához hozzájárul és felhatalmazza Maczkó
József polgármestert a tanulmánytervek elkészíttetésére, a templom körüli tér
rekonstrukciójához, parkosításához.”
Jogos a következ kérdés, hogy
miért most (?) akarjuk mindezt
megvalósítani. Részemr l a
válasz egyszer : 2008. október
16-án írták ki azokat a pályáza-

tokat, amelyek a falumegújítást
– és fejlesztést illetve a vidéki
örökség meg rzését támogatják.
A pályázatok beadási határideje
2008. november 30. A maximális támogatás projektenként
200.000 Euró (50 millió forint).
Az önkormányzatnak az áfát
kell állnia. Úgy gondolom, hogy
a lehet ségeket kötelességünk
kihasználni – a kihasználtság
hatékonyságát pedig ideális
szintre kell emelnünk.
Ehhez a munkához kérem minden kelebiai ember alkotó véleményét, annak érdekében, hogy
a kialakított gondolatainkat
egyre tisztább gyakorlati formába tudjuk önteni.
Köszönettel: Maczkó József
polgármester

Tájékoztató a képvisel,-testület döntéseir,l
Településünk képvisel,-testülete
2008. szeptember 18-ai ülésén
többek között határozott:
I) Az írásbeli el terjesztésben foglaltaknak megfelel en elfogadta
a
Napköziotthonos
Óvoda
2008/2009. évi munkatervét az
alábbiakban megfogalmazott kiegészítésekkel:
a) az óvoda a téli és az szi
szünetben zárva tart,
b) az IPR továbbképzés kerüljön bele a munkatervbe.
II) Az írásbeli el terjesztésben foglaltaknak megfelel en elfogadta
a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunhalasi Kirendeltségének tájékoztatóját a
foglalkoztatottság helyzetér l
III) Az írásbeli el terjesztésben
foglaltaknak megfelel en elfogadta a Farkas László Általános
Iskola 2008/2009. évi munkatervét.
IV) a) 2008. szeptember 19-ét l az
önkormányzat tulajdonát képez :

- JAX-045 forgalmi rendszámú
gépjárm vet önköltségi áron:
158,-Ft/km,
- JRE-784 forgalmi rendszámú
gépjárm
önköltségi áron:
122,-Ft/km.
adja bérbe a kelebiai civil szervezetek részére.
b) 2008. évre az önkormányzat
átvállalta a serdül csapat szállítási költségeit, a még hátralév
négy mérk zés erejéig.
V) Az írásbeli el terjesztésben
foglaltaknak megfelel en elfogadta
a
tanyagondnokok
2007/II. és 2008/I. félévi munkájáról szóló beszámolót, és kifejezte köszönetét tevékenységükért.
VI) Utasította a polgármestert,
hogy vizsgálja meg az önkormányzat költségvetésében mit
jelentene az Újfalusi gyermekek
oktatási intézménybe történ
szállítása. Megvalósítható-e a
feladat ellátása a Volánbusz bevonásával?
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VII) A Kelebia Községi Népi
Sportkör kérelmével kapcsolatban
utasította a polgármestert, hogy:
a) Kovács Marcellel egyeztetve gondoskodjon a sportpálya
körüli kerítés építésére vonatkozóan el terjesztés elkészítésér l (költségvetés, látványterv,
m szaki tartalom),
b) keresse meg a MÁV, a
Vám-és Pénzügy rség és a
Rend rség képvisel it annak
érdekében, hogy lehet ségeikhez képest járuljanak hozzá a
sportpálya üzemeltetéséhez,
c) keresse meg a DÉMÁSZ
képvisel it annak érdekében,
hogy biztosítható-e a sportpálya
világításának
közvilágításra
történ csatlakoztatása.
VIII) 2008. szeptember 19. napjától a tanácsnoki feladatok ellátásával Varga Sándor képvisel t bízta meg, mely feladat
magában foglalja Kelebia község szennyvíz-csatornázási és
szennyvíztisztítási projektjének
felügyeletét.
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VIII) Az írásbeli el terjesztésben
foglaltaknak
megfelel en
elfogadta a Szent Erzsébet
Otthonház:
a) Érdekképviseleti
Fórum
M ködésének és Választásának
szabályzatát,
b) és Szakmai Programját.
IX)
Az írásbeli el terjesztésben
foglaltaknak
megfelel en
elfogadta
a
Kistérségi
közmunkaprogram
indításfinanszírozás ütemezését, a
költségek és források felosztása
tekintetében, és a finanszírozást
az
alábbi
ütemezésben
biztosítja:
2008. október 20-ig 503.935,Ft,
2008.
november
30-ig
1.035.900,-Ft,
2008.
december
31-ig
1.035.900,-Ft.
X) Az írásbeli el terjesztésben
foglaltaknak megfelel en, az
elhangzott
kiegészítésekkel
elfogadta a könyvtár 2007.
évben végzett tevékenységér l
szóló beszámolót.
XI)
Megvizsgálja a szippantó
autó vásárlásának lehet ségét,
és
megkeresi
a
környezetvédelmi
hatóságot
annak érdekében, hogy milyen
feltételek
szükségesek
a
gépjárm
tárolását szolgáló
telep
kialakításához.
A
közszolgáltató
kiválasztására
vonatkozó
jogszabályok
figyelembe
vételével
azt
támogatja, hogy a szolgáltatást a
lehet ségekhez
mérten
a
Kelebia Kft. végezze.
Településünk képvisel,-testülete
2008. október 16-ai ülésén többek
között határozott:
I) A "Gyermekétkeztetést ellátó
konyha fejlesztése" tárgyú
közbeszerzési eljárásban a KerEx' 94. Kft. (Tompa, Attila u.

2.) által benyújtott ajánlatot fogadta el 3.725.059,-Ft+ÁFA
összegben.
I) Az "Önkormányzati intézmények biztonságos megközelítését szolgáló járdák felújítása"
tárgyú közbeszerzési eljárásban
a Ker-Ex' 94. Kft. (Tompa, Attila u. 2.) által benyújtott ajánlatot fogadta el 10.213.364,Ft+ÁFA összegben.
II) Elfogadta szerz dés megkötését
a Patrónus-Szabó Bt-vel, melynek aláírására felhatalmazta a
polgármestert. A szerz désben a
Patrónus-Szabó Bt. (képvisel je
dr. Szabó Péter háziorvos) és
Kelebia Községi Önkormányzat
Képvisel -testülete:
a) tekintettek arra, hogy a
háziorvosi és az iskola-egészségügyi ellátásról történ gondoskodás az önkormányzat kötelez egészségügyi alapellátási
feladata, szerz d
felek a
kelebiai II. sz. háziorvosi körzet
egészségügyi ellátására állapodtak meg egymással.
b) Az egészségügyi ellátás
nyújtására a kelebiai II. sz. háziorvosi körzetben 2009. január 1.
napjától határozatlan id re dr.
Szabó Péter rendelkezik m ködtetési joggal, ett l az id ponttól látja el az egészségügyi
feladatokat.
c) A rendelési id ben a felek
az alábbiak szerint állapodnak
meg: hétf t l péntekig minden
nap 8.00-12.00 óráig. A rendelési id n túl az orvos vagy a
helyettese általi rendelkezésre
állás idejét a felek hétf t l péntekig minden nap 8.00 órától
17.00 óráig határozzák meg.
d) A rendelés a Kelebia Bajcsy u. 56.sz. alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendel ben történik.
Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató a képvisel,testület
döntéseir,l
Településünk
képvisel,testülete 2008. november 3-ai
ülésén
többek
között
határozott:
I) Az "Önkormányzati intézmények biztonságos megközelítését szolgáló járdák felújítása" tárgyú beruházás- járdaépítés kivitelezése közben
felmerült Ady E. utcai fák
kivágására, a Ker-Ex' 94. Kft.
(Tompa, Attila u. 2.) által benyújtott ajánlatot fogadta el
(bruttó) 216.144,- Ft összegben.
II) A "Gyermekétkeztetést ellátó
konyha fejlesztése" tárgyú
beruházás kivitelezése során
felmerült utólagos költségek
fedezésére
biztosítson
(bruttó) 691.968,- Ft-ot, az
Interistra Kft. tervezési költségeire elkülönített céltartalék terhére.

Megemlékezés
október 23-ról
2008.október 22-én tartottuk a
Farkas László Általános Iskolában az ünnepi m sorunkat.
A 6. osztály tanulói idézték fel
az akkori napok történéseit újságcikkek felolvasásával és versekkel. A m sort Mozart és
Bach zenéje fogta közre.
Az iskola frissen alakult énekkara szólalt meg Kovács Márta
tanárn zongorakíséretével.
A 4. osztályosok táncát Juhász
János tanította be.
Sajnáljuk, hogy nem látták többen színvonalas megemlékezésünket.
Horváthné Nagy Katalin
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BOLDOGÍTÓ ÖTÖS TALÁLAT?
II. rész
Egyik éjjel hirtelen felébredt. Arra,
hogy nagyot rúgott lábaival és védekez n felkapta a kezeit. Azt látta,
hogy egy képtelenül hosszú kez
ember lopakodott a szobája felé,
majd nagyon lassan benyitott. Vakítóan csillogó kés volt a kezében.
Igaz, hogy ez csak álom volt, de neki
nagyon kalimpált a szíve és úszott a
verítékben. Még alig múlt éjfél. Jó
lett volna tovább aludni, de nem bírt.
A gondolatok, újabb és újabb ötletek
száguldoztak a fejében. (Még az is,
hogy öregségére jó lenne házat vásárolni magának.). Egész reggelig tervezgetett.
Teljesen megrémült magától, hogy
hova jutott. – Életem, a gondolataim
csak a pénzr l szólnak! Ez a büdös
pénz kezd megfojtani! – állapította
meg.
A faluban már kezdett elterjedni,
hogy a papnak ötöse van a lottón.
Aztán már telefonon is egyre többen
kezdték hívni idegenek mindenfel l.
Alapítványok, szegény családok,
ügyesked k, kölcsönkér k is zaklatták a papot. Egész nap szólt a telefon,
de személyesen is sokan jöttek. Pokol
lett az élete. Amikor csak lelki tanácsokat tudott volna adni, vagy csak
beszélgetni kellett volna, akkor bezzeg nem jött senki.
Már undorodott a lottó ötöst l, a
pénzt l. Tudta, hogy nem ez a küldetése. Átment a templomba imádkozni. Bevallotta az Úrnak, hogy
h tlen lett hozzá. Így szólt az Úrhoz
– „Abba a csapdába estem bele, amit
jól ismertem. Évtizedekig másokat
óvtam ett l. Mennyit mondtam, hogy
a pénz démonizálja az életünket,
rossz útra visz. Íme, én a széles úton
járok. Mit tegyek Uram?” Lelkében
tisztán, érthet en hallotta a feleletet –
„Oszd szét vagyonodat, és kincsed
lesz a mennyben!” Megkönnyebbülten állt fel az imádságból. Tudta már
mit kell tennie.
Pár nap alatt az utolsó forintig elosztogatott mindent, családjának,
szegény híveinek, templomok renoválására, rengeteg erdélyi árvaháznak. Magára egy fillért sem költött.

Úgy vélte, jó neki a régi autója, a régi
öltönye is. Megkönnyebbült. Mit
hogy megkönnyebbült? Sokkal boldogabb volt, mint mikor tudomást
szerzett az ötösér l. Szép lassan újból
tudott imádkozni, olvasni, éjszaka
pihenni. Már nem a pénz foglalta le
minden gondolatát. Újból elkezdett
kocogni. Nemcsak hogy visszanyerte
régi önmagát, hanem még sokkal
jobban szerette az embereket.
Míg az ez után is pénzt kéreget k
nem akarták elhinni, hogy elfogyott a
pénze, addig
boldog volt, hogy
elfogyott és hálatelt szívvel gondolt
Mesterére, mert megóvta a legnagyobb kísértésben. Segítségével legy zte a gazdagság óriási kísértését.
És e tapasztalat után kristálytisztán
látta, hogy a világ dolgait és ezen
belül mi kis életünket nem a pénz o l
d j a meg, hanem a jézusi szemlélet.
Eddig a történet. Te kedves olvasó a
történeten gondolkozol el, én pedig
azon, hogy hogyan hathat az olvasókra. Van, tán ki hitetlenkedik és
mondja: nem hiszem el, hogy egy
forintot se tartott meg magának, ilyen
nagyfokú lemondás nem létezhet,
egyszer en nincs. Szerinte az, hogy
oszd szét vagyonodat és kincsed lesz
a mennyben”(Lk.18:22), ilyen csak a
Bibliában, a Könyvben van. Más
meg úgy véli, hogy ez a pap egy
csudabogár, egy marslakó, esetleg
rült lehet. Egy akasztói barátom e
történet elolvasása után humorosan
ezt mondta: azért a „kis ötös találatért” szívesen vállalnám a gy r dést
és azt a néhány álmatlan lidérces
éjszakát. Aki szenvedélyes lottózó,
arról nem gondolnám, hogy holnaptól már nem vesz több lottót, miután
ezt a „Boldogító ötös találat?”–ot
elolvasta. Ennyire nem lehetünk
naivak. A szenvedélyes lottózó
eszembe juttatja azt a gyónót, aki
lopott és csalt. Ezért – azon kívül,
hogy vissza kellett adnia a pénzt
különös elégtételt (a pénzéhség lelohasztását el segít lelki gyakorlatot;
a b n némi jóvátételét) kapott a paptól. Ki kellett mennie 1 órára a teme t be a sírok közt sétálni és ott elmél-
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kedni. Vajon mir l elmélkedni?
Ugye, mindenki tudja? Ugye sorjázhattak a gondolatok a fejében? Ugye,
talán az is, hogy az koporsóján sem
lesz majd zseb… A szenvedélyes
lottózó azután a Bibliából is eszembe
juttat valakit. Zakeust, a „kis nagy
embert”, a jerikói vámosok f nökét,
talán a legnagyobb csalót ott a városban. ^ az, aki az után Jézus szeretetét l megindulva attól, hogy Jézus
nem veti meg, mint a többi ember,
hanem meglátja benne a jót, a szeretetre éhez t és vendégeskedik nála,
barátságosan koccint vele- még sokkal nagyobbat, és megrendít bbet
tesz, mint a fenti történet papja. Jézus
szeretetét l megnemesedve „visszadobja a labdát”. Vagyis jóságára
avval válaszol, hogy óriási vagyonának a felét szétosztja a szegények
között, és akiket megkárosított,
azoknak a 3-szorosát adja vissza
(Lk.19.1-10.). Ez az alacsony emberke a nullánál is lentebbr l indult
és el ször a fügefa magasáig jutott,
majd sokkal feljebb: evangéliumi,
jézusi, égi magasságokba. És neki
volt a nehezebb, az övé volt a nagyobb tett, mert hiszen a papnak
úgymond „szakmája” volt a „Mit
tegyek Uram?”-ra tudni a helyes
választ, mert hiszen régt l „mennyei
ügyekbe utazgatott”.
Még nyáron olvastam az „Érted vagyok” júniusi számát. Itt a 22-23.
oldalon találtam azt a cikket, amib l
merítettem az ötös találatról szóló
történetet, amib l sokat idéztem.
.Azonnal lecsaptam rá. Elhatároztam,
hogy ezt a mindannyiunk húsába
vágó témát ill. cikket valamilyen
formában veletek kedves olvasók
megismertetem. Nagyon köszönöm,
Vince József kollegámnak, hogy az
„Aki mindvégig állhatatos marad, az
üdvözül” c. cikke segítségemre lehetett. Legyen hát nektek is segítségetekre abban, hogy Istenben jobban
bízzatok, mint a Mammonban, a
Pénzistenben. Legyen segítségetekre
abban, hogy ne Földre néz , hanem
Égre néz emberek lehessetek.
Dr. Pribitek László, plébános
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Nálunk járt a Pa-thália
„A mosolyod olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz!”
(Diller P.)
Október 17-én mutatta be az
Agrárkereskedelmi Központban
a Pa-thália nev német nyelv
színjátszó csoport a Hotel
Mimoze cím darabot.
A 15 tagú színtársulat Faragó
Tímea tanárn vel, drámapedagógussal érkezett a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnáziumból.
A helyzetkomikumokkal teli
humoros darabnak kirobbanó
sikere volt. 150 néz nevetett és
tapsolt önfeledten.
A gyerekek elragadtatással meséltek a látottakról és várják a
következ el adást.
A környez
településekr l,
Bácsalmásról, Kunfehértóról is
érkeztek vendégek. A Bácsalmásiaknak annyira tetszett a darab,
hogy szeretnék meghívni a társulatot saját iskolájukba.
A tompai csoport késve érkezett,
de a színtársulat ezt a gondot is
megoldotta, még egyszer bemu-

tatta a darabot. Aki látta mindkét
el adást, annak különleges élményben lehetett része. A szerepl k saját humorukat is belesz tték a szövegbe, ezzel improvizálásra késztetve társaikat.
Ezeket a rögtönzéseket profi
módon oldották meg az amat r
színészek.
Hálás köszönettel tartozunk az
el adóknak, a felkészít nevel nek Faragó Tímeának, a szponzoroknak, akik lehet vé tették
ennek a kis határmenti közösségnek a kultúrált, örömteli szórakozást.
Külön
köszönettel
tartozom
azoknak a kelebiai szül knek, akik
saját készítés
süteményekkel,
finom
kakaspörkölttel
látták
vendégül a fiatal m vészeket.
Szívb l kívánom a társulatnak,
hogy mindenütt legyen ekkora
sikerük és ilyen szeretettel várják ket vissza, ahogyan mi
várjuk.

Dr. Császárné Szaszkó Éva
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Egy tanító tapasztalatai…
Tanulás, teljesítmény,
stressz
Elképzelhet , hogy valaki örömmel
tanul? Elérhet , hogy a gyerekek jókedvvel menjenek iskolába és az órákon
szorongás helyett a felfedezés kellemes
izgalmát, éljék át?
A tanulási nehézségek leggyakoribb oka
a teljesítménnyel kapcsolatos szorongás
és az iskolához, tanuláshoz köt d
stressz. A tanulás ösztöntevékenység.
Kielégítése – más ösztöntevékenységekhez hasonlóan – örömérzéssel jár. Ha ez
elt nik biztosak, lehetünk benne, hogy
valami nagy baj van.
Sokszor már szül ként megalapozzuk a
gyermek teljesítménnyel, tanulással
kapcsolatos ellenérzéseit. A legjobb
szándéktól vezérelve egészen fiatal korukban - az óvodában, vagy még el tte –
er ltetjük a különböz intellektuális
teljesítményeket. Gyermekünk jöv beni
biztos boldogulását egyengetve, már az
óvodás kor elérése el tt igyekszünk
rávenni hosszú versek megtanulására.
Akkor érzünk elégedettséget, ha már az
iskolába lépése el tt megtanul írni, olvasni.
Sajnos legjobb szándékaink ellenére is
többet ártunk, mint használunk! A verstanulás, az írás-olvasás legalább annyira
függvénye az idegrendszer érettségének,
mint a gyakorlásnak. Hiába gyakorolja
erejét megfeszítve a feladatokat, nem
vagy csak nagyon lassan halad és közben
folyamatosan szembesülnie kell azzal,
hogy a szülei valami olyasmit várnak
t le, amire nem képes. Ez aztán nagyon mély sebeket ejt a gyerekek amúgy
is törékeny lelkivilágában. Az ilyen
gyerekek nemhogy kedvet nem éreznek a
tanulás vagy az iskola láttán, hanem
esetleg kifejezetten szoronganak, vagy
igyekeznek elkerülni ezt a helyzetet.
Stratégiákat alakítanak ki az iskolával,
tanulással kapcsolatos helyzetek elkerülésére: megjelennek a tanulási zavarok.
Persze az ideális az lenne, ha senkinek
nem kellene stresszel szembenéznie a
tanulás vagy az iskolába járás során.
Természetesen ez lehetetlen, hiszen még
a legjobb szándék ellenére is becsúszhatnak stresszt kelt helyzetek. Mindenkinek – szül nek, gyereknek, pedagógusnak egyaránt – lehet rossz napja. Szerencsére léteznek stresszoldó eljárások,
amelyekkel csökkenthet k vagy akár
teljesen meg is szüntethet k az iskolával,
tanulással kapcsolatos ellenérzések.
Horváth Zoltánné
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Jótékonysági bál az
óvodásoknak

Elmentünk a piacra

Agrárkereskedelmi
Központban
került megrendezésre az idei jótékonysági bálunk
Maga a helyszín is, de a terítés,
díszítés is úgy gondoljuk, hogy
hozzájárult ahhoz, hogy kellemes,
kultúrált körülmények között töltsék el vendégeink ezt a szép estét.
Most is telt ház volt, köszönjük,
hogy ilyen sokan támogatták megjelenésükkel az óvodát.
A vacsora a vendégek elmondása
szerint is nagyon finom volt, köszönjük Kovács Sanyinak a fáradozását, hasonlóan a süteményt Éva
néninek és Ildikónak.
Reméljük, hogy a zenészekkel és
az óvón k m sorával is elégedettek
voltak.
A hangulat nagyon jó volt, hajnali
fél négyig ropták a táncot, szinte
megállás nélkül.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akik munkájukkal, felajánlásaikkal segítették az
óvodát.
Szmolenszki Mátyásné
Óvodavezet

Októberben mindkét nagycsoport vonattal ellátogatott Kiskunhalasra, a piacra.
A gyerekek nagyon élvezték a
vonatozást és a piaci forgatagot.
Mivel többen még nem voltak
piacon megtekintettük, hogy
milyen is az és mit árulnak.
F leg az szi gyümölcsökr l és
zöldségekr l beszélgettek, vásároltak is, de több helyen ajándékba is kaptak almát, sz l t,
szilvát, savanyú káposztát, paprikát.
A gyümölcsökb l az egyik
nagycsoportban gyümölcssalátát
készítettek és úgy fogyasztották
el a gyerekek. A süt tököt a
szünet utáni héten az oviban
fogják megsütni az óvón k a
gyerekeknek.
Úgy gondoljuk, hogy egy-egy
ilyen kirándulás alkalmával, sok
élménnyel, tapasztalattal és tudással lesznek gazdagabbak
gyermekeink.

A Kelebiai VíziközmAtársulat hírei…
2008. október 21-én a Víziközm társulat Küldöttgy lése úgy döntött, a
Lakástakarékpénztárral történt egyeztetés után, hogy azok számára, akik
még eddig nem fizették meg a reájuk
es hozzájárulást, azok számára, utolsó
lehet ségként – az egy összeg befizetés helyett –
Kedvezményes, részletekben történ,
fizetési lehet,séget biztosít.
Két részletfizetési lehet ség került
kidolgozásra:
A) Kedvezményes lakás el takarékossági szerz dés megkötése
mellett a társulathoz
havi 3.263 Ft. befizetése 62 hónapon át, mely összesen: 199.043 Ft.
B) Lakás el takarékossági szerz dés megkötése nélkül a társulathoz
havi 4.417 Ft. befizetése 60 hónapon keresztül, mely összesen:
265.020 Ft.
Amennyiben élni kíván a lehet séggel,
úgy
2008. november 15.-én 8.00-tól 16.00ig, valamint november 16.-án 8.00-tól
14.00-ig a Víziközm -társulat irodájában a szervez munkatársak készséggel állnak az Ön rendelkezésére. A
részletfizetési megállapodás megkötéséhez a személyi igazolványra, lakcímkártyára és adókártyára van szükség. Amennyiben a kedvezményes
lakás-el ta-karékossági
szerz dés
mellett dönt, úgy 4.000,- Ft szerz déskötési díjat is szíveskedjen magával
hozni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a
160/1995. /XII.26./ Kormányrendelet
alapján, amennyiben a fenti megadott
id pontban nem kíván élni a Küldöttgy lés által felajánlott kedvezményes
részletfizetési lehet séggel, úgy továbbiakban a Társulatnak már nem áll
módjában, a részletekben történ befizetés engedélyezése.
Ezért kérem a saját érdekében,
gondolja át döntését és éljen a
lehet,séggel.
Ügyfélfogadás:
Hétf :
1300–1700
Szerda: 800–1200
Péntek: 800–1200
Varga Sándor Vkt. elnöke
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Nyugdíjas szüreti bál
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület az
idén is megrendezte október 11-én
a hagyományos szüreti bálját. Viszont most kicsit merészebb léptékekben gondolkodva kicsit kiszélesítettük a résztvev k körét és a
lebonyolítás körülményeit.
Már eleve az emelte a színvonalat,
hogy a reprezentatív küls ségeket
eleve biztosító szép, új Agrár Kereskedelmi Központba tev dött át a
helyszín.
A rendezvényre meghívtuk a velünk együtt m köd testvér szervezeteinket is. Így a vajdasági
Ómoravicai Napsugaras ^sz Nyugdíjas Egyesület, az Ásotthalmi
Borostyán Nyugdíjas Klub és a
Tompai Rozmaring Nyugdíjas
Klub tagjait is.
Az el zetes szervezésnek megfelel en már egész héten folyt a lázas
el készület. Szorgos asszonyaink
és daliás férfiúink kivették a részüket úgy a finom étkek el készítésében és elkészítésében, mint a terem
berendezésében és feldíszítésében.
Este 18.00 órára minden készen állt
és a vendégek érkeztek is mintegy
130 f .
18.30-kor Horváth Zoltán elnök
köszönt je után a már nagy rutinnal
rendelkez DALOSKÖR Kovács
Márta vezetésével egy csokorra
való dalt adott el , melyek között
stílusosan természetesen helyet
kaptak bordalok is.

Forró Veronika ómoravicai elnök
bemutatta egyesületüket, majd
Németh Szilveszterné Mariska az
ásotthalmi klubot, melynek képviseletében F diné Juliska egy szép
verset mondott el nekünk. Mivel a
tompaiak nem tudtak részt venni
bálunkon így következett a
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület bemutatása és ennek zárásként a tánccsoport fergeteges alakítása.
Nagy tapsot kaptak a táncosok,
melyb l külön kijutott a táncokat
lelkiismeretesen betanító Zyembery
Antalné Marikának is.
Ezután következett egy teljesen új
kezdeményezés, a Kelebia Nyugdíjasaiért díjak ünnepélyes átadása.
A díjazottak: Bozsákovics Antal
/mindenki Gyuszija/ sajnos csak
posztumusz kaphatta meg ezt a
díjat. Az egyesület megálmodója,alapítója és els elnöke volt.
Sutka István titkár, kezdett l
fogva lelkes szervez ,a helyi lap
tudósítója.
Miklósovics Károly alapító tag,
sok jól sikerült program szervez je.
Zsembery Antalné Marika alapító
tag,a daloskör elindítója-vezet je, a
tánccsoport vezet je, a táncok betanítója
Kelebia Önkormányzata az egyesület legf bb támogatója, mint
Id sbarát Önkormányzat.
A díjat az idei esztend ben alapította a Nyugdíjas Egyesület vezet

8

sége és évente a bál alkalmával öt
díjazottnak kívánjuk átadni. Ezzel
pénzt sajnos nem tudunk adni,mert
abból így is kevés van. Ez egy erkölcsi elismerés, gesztus azok felé
akik több éven keresztül, folyamatosan sokat tettek azért, hogy településünkön a nyugdíjasok egy kicsit
jobban érezzék magukat a b rükben.
Így szeretnénk kifejezni hálánkat és
elismerni az önzetlen, önfeláldozó és
igen hasznos tevékenység folytatását a
közösség formálásáért.
A himnusz közös eléneklése és az
aperitif elfogyasztása után mindenkinek jól esett a finom vacsora.
Még nem volt vége a meglepetéseknek! Az ásotthalmi cigánytáncot
el adó asszonyok és a kelebiai rock
nagyik fergeteges tánca után a tet fokára hágott a hangulat, melyben
jelent s szerepe volt a kiváló zenét
szolgáltató Kiss Gábor zenésznek is.
Ezek után pihenésképpen megtudhattuk Berecz Géza tagtársunktól,
hogyan készül a jó bor.
E bevezet után következett a játékos, humoros vetélked formájában
a borkirályn választás.
Mivel mindhárom szervezet hölgyei nagyon jól szerepeltek így a
szigorú zs ri döntése nyomán
mindhárom versenyz fejére felkerült a korona.
A tombolasorsoláson sok nyeremény talált gazdára. Köszönet az
adományozóknak! Két keresked
kivételével ^k is támogatták a
nyugdíjasok ügyét, s t volt, aki
személyesen megtisztelt bennünket
részvételével és úgy köszöntünk el,
hogy jöv re ismét találkozunk.
A sok támogatót és segít t nem
sorolom fel hiszen az igen hosszú lista
lenne és nem szeretném ha valaki is
kimaradna. Szép példája volt ez a bál az
összefogás jelent ségének.
Úgy gondolom, hogy aki ott volt az
jól érezhette magát.
Szeretnénk hagyományt teremteni az
ilyen és hasonló rendezvényekkel!
Horváth Zoltán
az egyesület elnöke
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Ez alkalommal is röviden
összefoglalom, hogy milyen
rendezvényeken vettünk részt
az elmúlt hónapban és vázolom az el ttünk álló két hónap
terveit, feladatait.
OKTÓBER
4-én a községi Id,sek Napjára voltunk hivatalosak. A
jól sikerült rendezvényen nagyon jól éreztük magunkat.
Finom volt az ebéd, érdekes
és szórakoztató volt a m sor,
tökéletes volt a kiszolgálás.
Köszönjük a szervez knek, a
közrem köd knek és a képvisel testületnek ezt a szép és
felejthetetlen napot.
11-én volt az szi programjaink csúcsprogramja, a hagyományos nyugdíjas szüreti bál. Erre a rendezvéaz
nyünkre
meghívtuk
ómoravicai, az ásotthalmi és
tompai nyugdíjas egyesületek
képvisel it is. /A tompaiak
más elfoglaltságuk miatt nem
tudtak megjelenni/. A finom
vacsora, a sok színes program
/Daloskör és a Tánccsoport
fellépése, humoros felolvasás,
ásotthalmi cigánytánc, ketréfás
lebiai
nagyi-rock,
vetélked , tombola, talpalávaló zene/ mind-mind hozzájárult a több mint 100 résztvev jó hangulatához. Köszönjük a vállalkozóknak a
tombola ajándékokat, a rendezvény el készítésében és
lebonyolításában részt vev knek a sok munkával járó fáradozásukat. /A mellékelt fotón
a három boldog Borkirályn
pózol a fotósnak/.

16-án a szokásos 10.06-os
autóbusszal a mórahalmi
termálfürd,be utaztunk. Ez
alkalommal 17 f vett részt, a
testet-lelket felfrissít fürd zésen.
25-én volt a szokásos havi
Klubdélután. A rendezvény
keretében került volna sor egy
orvosi el adásra is, amit az
el adó doktor /Viszmeg Sándor/ más fontos elfoglaltsága
miatt néhány nappal korábban
lemondott. Így a megjelent
viszonylag kisszámú közönség sütemény és üdít italok
mellett vidám beszélgetéssel
töltötte el az id t. A táncos
lábú lányok, fiúk most nem
léptek fel.
NOVEMBER
Betervezett programjaink: 6án fürd,zés Mórahalmon,
15-én Budapesten a Mikroszkóp Színpad el adásában
megnézzük a „Sas-kabarét”
/ezt az utólag beiktatott programot az id rövidsége miatt
csak sz k körben tudtuk népszer síteni, amiért tagságunk
elnézését kérjük/, 29-én 16.00
órától Klubdélután és KözgyAlés. A közgy lésen fogjuk
megtárgyalni és elfogadni a
2009. évi Munkatervet. A
közgy lésen résztvev knek
finom töltött káposztával
kedveskedünk. A vacsora
igényeket XI. 22-ig kérjük
jelezni az Egy. vezet ségének.
Most érkezett egy meghívás:
a Tompai Nyugdíjas Egyesület meghívott bennünket a no9

vember 22-i él
zenés
Klubzáró Báljukra, mely
18.00 órakor kezd dik. A
rendezvény résztvev i vacsorát is kapnak. Belép díj
1000,- Ft/f . Jelentkezni és a
belép díjat befizetni az Egy.
vezet ségi tagjainál lehet november 10-ig. Indulás a
Nyugd. Háztól 17.30-kor lesz.
DECEMBER
4-én fürd,zés Mórahalmon,
indulás a szokásos 10.06-os
autóbusszal.
12-én 17.00 órától orvosi
el,adás lesz a Nyugdíjas
Házban „Emésztési zavarok”
címmel. El adó Dr. Szabó
Péter községünk új háziorvosa lesz, aki ez alkalommal
személyesen is be tud mutatkozni Egyesületünk tagságának.
31-én 17.00 órától a hagyományos Óévbúcsúztató Batyusbál lesz.
Íme az el ttünk álló két hónap
programja, melyre szeretettel
várjuk tagtársainkat, az orvosi
el adáson pedig szívesen látunk minden kívül álló érdekl d t is.
„Felhívjuk azon tagtársaink
figyelmét, akik még nem fizették be a 2008. évi tagdíjhátralékukat, azt miel bb szíveskedjenek pótolni! Köszönjük.”
Kelebia, 2008. 10. 31.
Sutka István egy. titkár
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Miskolczi Miklós gondolatai:

Közeleg a Falualapítás
ünnepe!

Bejöttek az oroszok
Október 22.
Hatvannégy éve, ezen a napon
szabadult fel a nagytatám három
lánc sz l je.(Némi ismeretterjesztés: 1 lánc=2000 négyszögöl.)
Már leszüretelt állapotban. Amit
különös szerencsének is nevezhetnénk, mert a faluba beszekerez felszabadítók, persze csak a
fasiszták után, a bort keresték
legszorgalmasabban. Mondhatni
igen nagyon felmérgel dtek, mert
a sok-sok sz l skerthez mérten
igen kevésnek ítélték a pincékben
talált bor és murci mennyiségét.
Hajaj, bizony mindent elvittek a
kurva németek, sóhajtozott a falu
népe. De hogy itt-ott mégis találtak néhány hordónyit a szorgosan
keres tovarisok, egy hétre boldogan lerészegedtek.
Ezen az októberen (1944-r l van
szó) ismét és (sajnos) nem utoljára megvalósult az ország két
részre szakadása. Az észak-nyugati felén és f ként Budapesten
éppen felvirágzott a nyilas uralom. Odalent délen meg az orosz
bakanyelv tanulásába kezdhetett a
nép. A Szálasi-kormány október
23-án keltezett kiürítési parancsa,
miszerint a teljes népesség köteles
elmenekülni az oroszok el l, ráadásul az élelmiszerkészleteket is
köteles felgyújtani, Kelebián már
csak szinte der t váltott ki. Ha a
felszabadítók egy nappal el bb
nem kezdték volna magukénak
tekinteni azt a sok szalonnát, son-

kát, kolbászt, amit a lakosság
amúgy sem gyújtott volna fel.
Az én nagytatám is csak üres
pincét mutogatott a kedves érdekl d knek, minthogy a 60
hektó must az udvaron, egy hatalmas venyige kazal alá ásott
ideiglenes pincegödörben forrt.
Na, ebb l majdnem baj lett.
Látva ugyanis a sok t zrevalót,
beköltözött az udvarba az alakulat
gulyáságyúja. Most segíts meg
Mária, oh irgalmas sz zanya!
Egy hétig tüzelték a kazlat, ami
szerencsére soha nem fogyott el,
mert amíg a szakácsok éjjelente
elpihentek, a szomszédok az
egész, hosszú Pet fi utcából
hordták rá az új meg új kévéket.
Csak arra kellett vigyázni, hogy a
budi oldaláról ne kezdjenek t zrevaló szedni, mert ott volt az
ideiglenes pince lejárata. Egy
reggel aztán köszönés nélkül
tovább álltak a felszabadítók.
Tovább vitték a szabadságot és a
nagytata lovát, viszont hagytak
helyébe egy holtfáradt orosz
harci mént. Meg is döglött.
Ja, és fél zsák kristálycukor is ott
maradt, a venyige kazalba rejtve.
Alighanem a közeli Szegeden
zabrálták (ifjabbak okulására: a
szó nagyjából fosztogatást jelent). A falu bölcsei azt a feltételezést ugyanis teljes mértékben
kizárták, hogy Sztálingrádtól
hozták volna Kelebiáig.

A hagyományos programok mellett
december 13-án du. 15 órakor
Rézangyalok koncert lesz a MagyarSzerb Agrárkereskedelmi Központban,
valamint 12-én 17 órakor Adventi
koncerttel várjuk a község lakosait a
Római Katolikus Templomba. A
részletes programról a következ
számban, valamint plakátok útján
értesülhetnek.
szerkeszt k

Polgár,r Egyesület hírei…
Tisztségr l történ lemondás és a
mandátum lejárta miatt szeptember 26án vezet ségválasztó közgy lését
tartott a Kelebiai Polgár r Egyesület.
A megjelent tagok Varga Sándort
egyesületi elnöknek, Tóth Lászlót
Szervezési Elnökhelyettesnek, Ercsiné
Törköly Annamáriát Személyzeti és
Anyagi Elnökhelyettesnek, Sz cs
Istvánnét a Pénzügyi Ellen rz
Bizottság
elnökének,
Dvorácskó
Istvánt
a
Fegyelmi
Bizottság
elnökének megválasztották.
Varga Sándor

A Kelebiai Polgár,r Egyesület tagsága köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki
2007-ben 2006. évi adójuk 1%-ának felajánlásával (72.020,- Ft.)
támogatta célkit zéseink megvalósítását. A befolyt összeget a szolgálati autóhoz alkatrészvásárlásra,
javításra, valamint a m ködési költségeink részbeni fedezetére fordítottuk.
Adószámunk: 18356124-1-03
Számlaszámunk: 53100049-10001277
Egyben Tisztelettel köszönjük mindazoknak a 2007. évi adójuk 1%-ának (51.826,- Ft.)
felajánlását, melyet 2008. évben kaptunk
Segít támogatásukra Egyesületünk tagsága az elkövetkez években is számít.
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Szép eredmények
Els
csapatunk várakozáson
felüli szereplése még a BácsKiskun Megyei LSZ vezet it is
meglepték. A Mélykút elleni
okt. 26-i bajnoki mérk zésünkre
Losonczy László f titkár is kíváncsi volt és a helyszínen nézte
végig a számunkra igen jól sikerült összecsapást. Hat gólt l ni
idegenben dicséretes teljesítmény, hát még a patinás sportmúlttal rendelkez mélykútiak
otthonában akkor, amikor k is
csoportunk élmez nyéhez tartoznak. A 2008/2009. évi bajnokság lapzártáig lejátszott 13
fordulóból 9 gy zelem, 3 döntetlen és 1 vereség, 32 rúgott és
14 kapott gól bizonyítja, hogy jó
úton járunk.
Az Ercsi Béla által vezetett ifi
gárda is lényeges el,relépéssel
az eddigiekben a középmez,nyhöz tartozik. Náluk csak
az eredményesség mutat fejl,dést, a gyerekek gondolkodásmódjával továbbra is bajaink vannak. A játékvezet,kkel való viselkedés, a pályáról
kiszólás, az egymás közötti
hangnem, a sorozatos reklamálások, stb. még sok-sok kívánnivalót hagynak maguk
után. Annyi változás látszik,
hogy néhány játékos alkotja
azt a gócot, amely uralni képes
a normális hozzáállásúakat is.
Korábban ezek az aranyifjak
alkották a többséget. Most a
rendes, igyekv, játékosok
vannak többen, de egyenl,re a

Bajnoki hajrá

hangadók uralják a terepet.
Az edz, legnagyobb felel,ssége
abban áll, hogy a viselkedési
anomáliák
vonatkozásában
rendezni tudja-e a sorokat, az
egyébként értékes fiatal gárdában? Ez nagyobb eredmény
lenne, mint 10 plusz pont a
bajnokságban!
A Radnai Béla vezette serdül k
még nyeretlenek, de velük viszont egyel re még nincsenek
ilyen jelleg problémák. Jelent s
siker a kis csapat megalakulása,
meg a szül k egyértelm en pozitív hozzáállása. Gyerekeik
érdekében sporttagsági viszonyt
létesítve, havi 500,- Ft. tagdíjat
fizetnek. Emellett a gyerekek
utazását, játékengedélyét, sportorvosi költségeit fedezik. Az
els évben fizikailag sem tudják
felvenni a versenyt az évek óta
együtt játszó ellenfelekkel. T lük a következ szezonban lehet
el relépést remélni. Néhányan
máris bemutatkoztak az ifiknél
is. Érdekes megfigyelni, hogy az
els félid ket szinte mindig szoros eredménnyel hozzák, a vereségek a második játékrészben
jönnek. Ez a fizikai, meg az egymásfél éves korkülönbség miatt
van így egyel re. De lesz ez
még jobb is, ez azért is borítékolható, mert az edzések teltházasak, s t az ket követ 9-12
évesekb l is gyakran 20 gyerek
is látogatja a tréningeket.
Sportvezetés

A november 2-ai Csávoly
elleni mérk zéssel Kelebián
véget ér a bajnoki szezon
szi sorozata. Nov. 8-án
szombaton Fajszon lépünk
pályára, majd a nov. 15-16ai szabadnapon, a császártöltési utolsó forduló el tt,
mintegy hazai záróakkordként nov. 15-én szombaton,
14 órai kezdettel az ifi csapat edz mérk zést játszik a
nagyokkal. A meccs szabálya az, hogy a feln ttek csak
fejjel, vagy a 16-oson kívülr l szerezhetnek gólt. A tréningmeccs után lesz az
idényzáró vacsora. Alkalom
nyílik ezen a napon egy kiadós edzésre, egy csaknem
lezárt idényr l való beszélgetésre és hát a november 23án a Császártöltés elleni rangadó el zetes kitárgyalására is.
A záróvacsora el tt még egy
sportvezet i gy lés lesz,
amelyen az idei sz és a tavaszi tervek kitárgyalása lesz
a téma, beleértve a 2009. évi
Radnai Kupa el zetesét.
Serdül ink az utolsó fordulóban
november 15-én szombaton
délel,tt Madaras ellen játszanak a kelebiai sportpályán. A mérk,zés 10 órakor
kezd,dik.

Körzeti orvosaink:

Mozgáskorlátozottak
Kelebiai Klubjának
következ fogadóórája
november 17-én 11:30-tól a
könyvtár olvasótermében.

Fogorvosi rendel,:
Dr. Rigler László:
Dr. Szabó Péter:
Orvosi ügyelet:
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06-77/454-125
06-30/955-06-67
06-77/454-247
06-30/22-83-355
06-70/940-70-80
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Lépésváltás?
Az Önkormányzat szeptember 18-án több határozatot hozott a sportegyesület, a sportpálya és
más sportvonatkozású ügyekben. A döntések régi
aktualitásokkal foglalkoznak, az el relépés
lehet sége várható t lük. A pályavilágítási
rendszer évi félmillió forintba kerül a jelenleg
érvényes tarifákkal. A teljesítmény lekötése,
mintegy készenléti díjként ezen összeg felét
taksálja. Másik probléma a 15. éves technika
avulása és energia pazarló mivolta. Ezekben az
években telepítenek több sportpályára világítási
rendszereket,
természetesen
a
mostani,
új feltételekkel. Ez harmadnyi energiával,
többszörös fényer t biztosít, ráadásul a magas
teljesítmény lekötési tarifát úgy küszöbölik ki,
hogy a közvilágítási rendszerre telepítik
/hasonlóan a templomunk díszvilágításához/.
A 265/2008. /IX.18./ sz. képvisel -testületi
határozat a polgármestert a DÉMÁSZ képvisel ivel történ kapcsolatfelvétellel bízza meg, a
közvilágítási rendszerre való csatlakozás tárgyában.
Másik jelent s fejleményt a 263/2008. /IX.18./
sz. határozat tartalmazza. Eszerint a testület
döntött a sportpálya bekerítésér l. El terjesztés
készül a kerítés költségvetésér l, látványterv
elkészítésér l és a m szaki tartalom meghatározásáról. Az els kelebiai sportpálya több, mint 80
évvel ezel tt volt utoljára bekerített. A jelenlegi
amolyan szükség megoldásszer
ideiglenes,
dróthálós kivitelben volt többször részlegesen

bekerítve, vagy inkább elkerítve. Ezt a sportpályához alkalmatlan szerkenty t aztán id r l id re
letaposták, felújították, de maradandó sosem lett.
Az 1995. évi nyárfa kitermeléssel egy id ben,
pontosan a faanyagért kaszírozott pénzb l,
megtoldva társadalmi munkával, a sportegyesület
megépítette a Bajcsy utcai front maradandó és
esztétikailag is elfogadható stabil kerítését. A
képvisel -testületi döntés régi kívánalom irányába tett helyes lépés. Reméljük az elkészül
terveket létesítmény fejlesztési pályázattal tudjuk
majd segíteni.
A helyi sport finanszírozása érdekében tett
üdvözlend szándékról tanúskodik a 264/2008.
/IX.18./ sz. határozat is. Ebben az Önkormányzat
abbéli szándékról határozott, mely szerint a
sportpálya használatáért a használó nagy állami
érdekeltségek fizessenek. A MÁV, VÁM, Rendrség számára mindenkor biztosította a község a
sportpálya használatát, mégpedig térítésmentesen. A nyírott f , a játéktér meszelése, a melegvíz, a világítás, a takarítás, stb. költségek viszont
a települést terhelik. Mivel mostanában azt
halljuk, hogy nincs ingyen ebéd, hát akkor nekik
is lehetne zsebbe nyúlni és dolgozóik szabadid s
színterének költségeihez
járuljanak hozzá. Ezek a szervek különböz okok
miatt Kelebiának adót nem fizetnek. A község/ek/ számára a sport finanszírozása nem
kötelez feladat. Amennyiben a falu ezt valamilyen szinten felvállalja, akkor a száz és ezermilli

Rendelési ügyelet 2008. november
Hétvégi ügyelet, szombaton de. 8 órától hétf, de. 8 óráig
Készenléti szolgálat (hétköznapokon):
du. 17 órától másnap de. 8 óráig
Telefon: 06-70/940-7080
december
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hétf
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

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

ügyelet helyszíne
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Tompa Rákóczi u. 8.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Árpád u. 59.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia Deák u. 92.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
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árdos bevételekkel rendelkez k néhány százezer
forintos nagyságrendben járuljanak az Úr asztalához. Fenti számú határozat a tárgyalások
megkezdésére utasítja a polgármestert.
Az ismertetett döntések elmozdulást bizonyítanak az eddigiekhez képest. Bizonyára a források
sz külése miatti kényszer is befolyásolta a
döntéshozókat. Az egyesület aktívan segíteni fog
az általunk is helyeselt lépések sikerre vitelében.
Eddig is ezt tettük. Világítási és hangosítási
rendszerünket, az említett kerítés megépítését,
vagy a mostanában méltatlanul és érthetetlenül
háttérbe szoruló olasz kapcsolatot az egyesület
saját er b l valósította meg. Közpénzek felhasználása nélkül! Régi kérésünk teljesítése tehát
egyrészr l teljesítményekkel
alátámasztott,
másrészr l okosan lavírozva, pályázati és más
támogatói lehet ségek bevonásával részleges
/öner s/ teherviseléssel is meggy z désünk
szerint kivitelezhet , harmadrészt pedig a sportpálya a község tulajdona, tehát a sajátunkat
építjük. Önkormányzat, Kelebia KNSK, MÁV,
VÁM, Rend rség, lakosság, egy lehet a cél. Úgy
t nik szeptember 18-án lépésváltás történt. Múlt
havi újságban beszámoltunk egy néz 10 belép jegy vásárlásáról. A rákövetkez meccsünkön
megismételte akcióját. Szeretnénk segíteni a
képvisel k szándékát és méltóak lenni a szurkoló
bizalmára, aki nekünk és rajtunk keresztül
Kelebiának a kezét nyújtotta... Együtt sikerülhet!
Sportvezetés

2008. október havi
anyakönyvi hírek
A hónap folyamán házasságkötés nem
volt.
Elhalálozott:
Ádám Sándorné 77 éves
Nagy Károly Zsolt 41 éves
Kelebia, 2008. november 3.
Balázs Katalin
akt
Október hónapban
születés nem volt.

településünkön
Doba Ferencné
véd n
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