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KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA
Karácsony lényegét, szépségét és
általa Isten nagy jóságát sok-sok
pásztorjáték és karácsonyi történet,
dal, mese igyekezett megfogalmazni.
Ezek közül – amiket ismerek – nekem a legcsodálatosabb az alábbi
történet. Egy id$s férfi mesélte el.
Valamikor régen, élt egy ember, aki
az egyik sötét éjszaka bekopogott
szomszédjához tüzet kérni. Szomszédja visszautasította. Ekkor házról
házra járt és szerényen mondta:
– Jó emberek, segítsetek rajtam!
Feleségemnek kisbabája született,
tüzet kellene gyújtanom, hogy egy
kicsit megmelegedhessenek.
Az emberek szívében azonban tél és
éjszaka tanyázott és senki sem adott
neki parazsat. A szegény ember nem
adta fel a reményt és tovább kereste
a tüzet. Végre a messzeségben megpillantott valami fényt. Elindult feléje. A t/z a szabadban égett, körülötte egy juhnyáj, pásztorok virrasztottak mellettük.
Amikor az ember a t/zhöz már közelebb ért, észrevette, hogy a pásztorok lábainál három hatalmas kutya
alszik. Jövetelére fölébredtek és nagy
dühösen ugatni akartak. Igen ám, de
egy hang sem jött ki a torkukon. A
szegény ember látta hátukon felborzolódni a sz$rt, látta villogó éles
fogaikat. Rárontottak. Az egyik a
kezébe kapott, a másik a lábába, a
harmadik a torkának esett. Csak
hogy nem árthattak neki, mert a
félelmetes fogak, az álkapcsuk izmai
nem engedelmeskedtek. A kutyák
nem tudtak harapni.
A szegény ember tovább akart
menni, de a bárányok útját állták.
Ekkor a bárányok hátán, mintha
szárnyakon járna, lépkedett a t/z
felé. Amikor a t/zhöz ért, ránézett az
öreg, mogorva pásztorra, aki bizalmatlanul nézett rá, s$t megmarkolta
botját, amivel a farkasokat szokta

elriasztani. Már föl is emelte, hogy
lesújtson vele az idegen emberre. A
bot azonban nem engedelmeskedett.
Suhogva hullott vissza a földre. Ekkor az ember közelebb lépett a
pásztorhoz és szelíden egy kis parazsat kért t$le. A pásztor nemet akart
mondani neki, de látta, hogy a kutyák sem árthattak az embernek, a
botjával sem tudta megütni, ezért
nem, mert nemet mondani.
– Vegyél, amennyit akarsz! –
mondta. Már csak néhány parázs
piroslott a hamu alatt… Az idegennél nem volt semmi lapátféle, amivel
kiemelhetett volna néhány parazsat.
Látta ezt a pásztor és gúnyosan biztatta: – No, vegyél bátran bel$le!
Titokban pedig örült, hogy az idegen
mégsem vihet a t/zb$l. Ebben a
hitében azonban csalódott. A különös idegen lehajolt, puszta kézzel
kiválogatott néhány pirosló parazsat
és köntöse zsebébe rejtette. És íme a
parázs nem égette meg a kezét, és
ruhája se gyulladt meg t$le. Mintha
csak diót, vagy mogyorót tett volna
zsebébe. Mikor ezt a mogorva pásztor
meglátta, csodálkozni kezdett.
– Miféle éjszaka lehet ez, amikor a

kutyák nem harapnak,a bottal
nem lehet ütni és a t z, nem
éget?
Utána is kiáltott a távozó idegennek.

– Miféle éjszaka ez? Miért olyan
szelíd és irgalmas most minden?
Erre azt válaszolta a férfi: - Ezt én
nem mondhatom meg neked, ha jó

magad nem látod! – Ezzel már indult
is a parázzsal, hogy tüzet gyújtson a
feleségének és gyermekének. A
pásztor azonban arra gondolt: érdemes lesz utána nézni ennek a különösen csodás eseménynek. Ezért
otthagyta nyáját és nyomon követte
az embert. Így tudta meg, hogy a
szegény embernek még egy kunyhója
sincs, hanem egy barlangban lakik
feleségével és gyermekével. A pásztor, bár nem volt egy puhaszív/
ember, most mégis megsajnálta a
diderg$ gyermeket. Levette meleg
bekecsét és átnyújtotta a szegény
embernek.
– Fogd és takard be vele a gyermeket.
Ebben a pillanatban, mikor jóság
gyúlt szívében, megnyíltak a szemei
és látta, amit eddig nem láthatott és
meghallotta, amit eddig nem hallhatott. Látta a barlang körül szálló
angyalokat, akik ezüsthúrú hárfát
pengetve arról énekeltek, hogy eljött
az Üdvözít$ megváltani a világot.
Ekkor megértette, hogy miért olyan
szelíd és irgalmas ez az éjszaka. Az
öreg pásztor gyönyörködve hallgatta
az angyalok csodaszép énekét.
Térdre borulva köszönte meg Istennek, hogy mindezt megérhette és
megláthatta.
Ebb$l a kis történetb$l mi is láthatjuk, hogy a karácsony varázslatos
titkát és szépségét CSAK az értheti
meg, akinek a szeretet megnyitja a
szívét és a szemét.
Pribitek László plébános

Adventi hangverseny
December 12. 17.00 óra
Helyszín: Római Katolikus Templom
Fellép: Kiskunhalasi M/vészeti Iskola heged/ kamara csoportja
Fehér Fedoszja tanárn$ vezetésével
Zongorán kísér: Fehérváriné Ábrahám Melinda
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Miskolczi Miklós gondolatai

Falualapítási Ünnep
2008. december 13.
1400:
1500:
1600:
1700:
1730:

Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
Rézangyalok rézfúvós big-bend koncert a Magyar–Szerb
Agrárkereskedelmi Központban
Polgármesteri köszönt$, díszoklevelek átadása
Fáklyákkal átvonulás a községi karácsonyfához, Dr. Pribitek
László plébános úr felszenteli a fát, a daloskör és az iskolai
énekkar m/sora
Fluta, forralt bor, tea
A születésnapi torta elfogyasztása

Egy tanító
tapasztalataiból…
Ilyenkor decemberben
A karácsony közeledtével mindenki
próbál több id$t és figyelmet szentelni
szeretteinek. Hiszen ez az ünnep err$l
szól, a szeretetr$l. Az iskolában apró
ajándékokat készítenek a gyermekek
tanítóik irányítása mellett, készülnek a
karácsonyi iskolai ünnepségre. Vannak,
akik zsebpénzüket összegy/jtve személyre szóló tárgyakat vásárolnak.
Minden évben megkérdeztem tanítványaimat mi volt a legjobb a karácsonyi
ünnepek alatt – sajnos egyre több gyermek maradt csendben, nem tudott olyan
eseményt említeni, mely számára felejthetetlen lenne.
Vajon mi szül$k drága játékok vásárlásával próbáljuk kompenzálni a gyermekünkkel együtt nem töltött id$t? Készítünk közösen ádventi koszorút? Megtanítjuk kislányainkat apró mézes karácsonyi sütemények készítésére? Minden
családtag besegít a lakás takarításába,
ünnepi díszbe, varázsolásába? Az ünnepi
vacsora, ebéd menüjét el$re megbeszéljük, esetleg beosztjuk kinek mi lesz a
feladata? Mindenki igyekszik elrejteni az
ajándékát, hogy valóban meglepetés
legyen? Karácsonyeste, mikor kinyúlnak
a csillogó fények a karácsonyfán
közösen

éneklik a Csendes éjt? Együtt várják a kis
Jézus megszületését? Minek örülnek
jobban, amit kaptak vagy esetleg annak,
hogy nagyi szemében megcsillant egy
könnycsepp a neki készített családi fotókkal díszített naptár miatt?
Igyekezzünk elérni azt, hogy ne az számítson, hogy mennyit költünk gyermekeinkre anyagilag, hanem, hogy mindenbe vonjuk be $ket, készítsenek valami személyeset, kedveset.
Azt tanácsolom, hogy nem kell feltétlenül a legdrágább ajándékot adnunk ahhoz, hogy meggy$zzük róla szeretteinket, hogy mennyire fontosak számunkra.
Sokkal inkább fontos a gesztus és az,
ahogy átadjuk. És még egy fontos dolog!
Ne csak karácsonykor figyeljünk a másikra, hanem egész évben! Apró gesztusokkal, kis figyelmességgel, öleléssel
kedves szóval tudatosítsuk egymásban a
ragaszkodásunkat. Így válhat a szeretet
ünnepe az év megkoronázásává és a
gyermeknek felejthetetlen élménnyé és
egy életre követend$ mintává.
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden családnak!
Horváth Zoltánné
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Cip(talpat karácsonyra
November 13.

Jön a fehér karácsony. Onnan tudom, mert
kezdetét vette az össznépi lelkiismeret vizsgálat. Persze, rápillanthatnék a naptárra is, de
minek. Magamnak csak jobban hiszek, mint
Gergely pápának, aki hajdan képes volt
ellopni bel$le néhány napot! Lehet persze,
hogy tévedek. Abban is, hogy a gyermekszegénységet éppen most szóba hozó tárgyalásokat, tanulmányokat, hozzászólásokat,
sopánkodásokat összehozom a szeretet
közelít$ ünnepével. De, tapasztalataim szerint, így szokott kezd$dni. Ezután jön a
szegénység feletti általános siránkozás, a
lakossági használtruha gy/jtés, a Máltai
szeretetszolgálat, az itt van jó ember 200
forint, bableves osztás (plusz széles sajtónyilvánosság) a hajléktalanoknak, rövid kis
társadalmi fogadkozás aztán már vége is az
ünnepi kampánynak, oszt jó napot. Van itt
azért valami újdonság is. Csak úgy zárójelben. A bevásárlóközpontokban m/köd$
hangszórók által ismételgetett felhívás: vegyünk egy zacskó tésztával, cukorral, liszttel
stb. többet, és azt adjuk le a kijáratnál, ahol
aktivisták gy/jtenek a szegényeknek. Olvasom, hogy a sok-sok ki- és bejáratnál már 7,5
tonna élelmiszer gy/lt össze. Más szóval és
profánul ennyivel nagyobb volt az áruházak
forgalma, bevétele és az abból kiszámítható
haszna. Csak kisebb fokú rosszindulattal
(malícia) kérdem, mi lenne, ha a szegények
sorsát így szívén visel$ áruházak mondjuk
beszerezési áron adnák a jótékonyságra szánt
kiló liszteket? Mindenesetre én speciel jobban hinnék a jótékonyságot harsogó hangszóróknak. Ha ez számítana még valamit.
Egyébiránt pedig van itt már minden, gyerekprogram iroda, gyereksegély projekt,
nemzeti stratégia, s$t sok tudományos felmérés és kutatás is. Igaz, mindezek után jön a
keser/ tény, hogy program ide, stratégia oda,
projekt összevissza, most ott tartunk, hogy a
gyerekes családok helyzete rosszabb, mint
tavaly volt. De legalább tudjuk. Nem minden
célzás nélkül említem, de helytörténeti kutatásaim szerint máskor is, például 1936 karácsonyán is voltak szegény gyerekek Magyarországon. Például egy Tompa nev/ (azóta
várossá lett) községben. Nos, az akkori
f$jegyz$ javaslatára jótékonysági vadászatot
rendeztek a társaságbeli urak és 47 nyulat,7
fácánt, továbbá 3 foglyot juttattak a szegények fazekába. Az állami erd$gazdaság 1000
kéve r$zsét adott az ínségeseknek, a határvadászok 6 szegény, de jó leventét kínáltak
ebéddel. A választókerület országgy/lési
képvisel$je (dr. báró Vojnits Miklós) pedig
198 szegényhez juttatta el személyes ajándékát. Nem röstellem felsorolni: 111-en ruhára
valót, cérnát, petróleumot, a kisgyerekes
szegények játék babát, használt ruhát, cip$t
és cip$talpat kaptak. Azóta csak 72 esztend$
múlt el!
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Tájékoztató a képvisel(-testület döntéseir(l
Településünk képvisel(-testülete 2008.
november 6-ai ülésén többek között
határozott:
I)
1)
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület részére
visszatérítend$ támogatásként 250 eFtot biztosít az "Esély egy jobb
életmin$ség elérésére!" cím/ pályázati
elszámolás költségeinek fedezéséhez.
2)
A támogatást a Kelebiai Nyugdíjas
Egyesület a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól megérkezett pályázati
támogatást követ$ három munkanapon belül köteles visszafizeti.
II)

III)

IV)

V)

Engedélyezte a Napköziotthonos
Óvoda átcsoportosítási kérelmét,
melynek értelmében mosogatógép beszerzésének fedezetére 360 eFt-ot
biztosított.

B)
1) Pályázatot nyújt be a Földm/velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Kelebiai Római Katolikus
Egyházközséggel együttm/ködve.
2) Az FVM Európai Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki örökség
meg$rzését szolgáló forrást kívánja
megpályázni.
3) A mellékelt m/szaki vázlatterveknek
megfelel$en a polgármesteri hivatal
küls$ felújítása és a Római Katolikus
Templom kertjének m/szaki átalakítása a célterület.
4) Megbízza a polgármestert a
vázlattervek elkészítésével.
C)

1)

Egyetért az állati hulladék begy/jt$hely
kialakításával, melynek megvalósításához 50 eFt-ot biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.
Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
részére felkínált megvásárlásra az önkormányzat tulajdonát képez$ kelebiai
119/36 hrsz-ú ingatlanból 455m2 nagyságú területet, 455 eFt áron.

2)

VI)

A LEADER programmal kapcsolatban több kérdésben döntött:

A)
1) A Római Katolikus templomkert (105
Hrsz) m/szaki átalakítását a következ$kben határozza meg:
- a templomkert körüli kerítés elbontása,
- parkosítás,
- térkövezés,
- térvilágítás korszer/sítése (templomvilágítás, kandelláberek),
- járda melletti pihen$k kialakítása,
- csapadékvíz elvezetése,
- padok kihelyezése,
- információs tábla(k) kihelyezése.
2) A polgármesteri hivatal (430/5 Hrsz)
m/szaki felújítását a következ$kben
határozza meg:
- nyílászárók cseréje,
- új nyílászáró beépítése,
- küls$ szigetelés és
- küls$ vakolás,
- térkövezés,
- udvarrendezés,
- f$bejárati karakter er$sítése,
- el$kert megszüntetése,
- bels$ parkoló kialakítása,
- parkosítás.
3) A polgármesteri hivatal el$tti park (429
Hrsz) m/szaki átalakítását a mellékelt
vázlatrajz alapján határozza meg.
4) A polgármesteri hivatal el$tti park (334
Hrsz) m/szaki átalakítását a mellékelt
tervrajznak megfelel$en határozza meg.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Kreatív Projekt Kft.-vel a Földm/velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó két pályázat
tárgyában, az írásbeli el$terjesztésben foglaltaknak megfelel$en megkösse a megbízási szerz$déseket.
A pályázatíráshoz szükséges 2 x 200
eFt +ÁFA alapdíjat a céltartalék terhére biztosítja.
Az önkormányzat tulajdonát képez$
tanyagondnoki gépjárm/veket 2008.
november 7. napjától, sof$rrel az
alábbi áron adja bérbe:
- a JAX-045 forgalmi rendszámú
gépjárm/vet, önköltségi áron: 279,Ft/km,
- a JRE-784 forgalmi rendszámú
gépjárm/vet, önköltségi áron: 197,Ft/km
+ ÁFA.

VII)
1) Egyetért pályázat benyújtásával a
Gyermekétkezési Alapítvány "Mindenki Ebédel 2009"-cím/ pályázati
felhívására, 20 gyermek ellátására
vonatkozóan.
2) A megvalósuláshoz szükséges 10%
öner$ (gyermekenként évi 7.500,-Ft
= 150 eFt) megfizetését a 2009. évi
költségvetés terhére biztosítja.
3) Felkéri a Halasi Többcélú Kistérségi
Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
családgondozóját a pályázat megírására és lebonyolítására.

Kelebia Községi
Önkormányzat Képvisel(testülete
23/2008. (XI.28.)
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint a gyermekek
napközbeni ellátásának térítési díjáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel(-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv. (továbbiakban: Szoctv.) 115.§ (1) bekezdésében, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§
(1) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelmér(l és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás az alábbi
rendeletet alkotja.
Szociális étkeztetés
1.§.
Az étkeztetés intézményi térítési díja:
1) 1) abban az esetben, ha a szociális étkeztetésben részesül$ már 2007. december
hónapban is részesült az ellátásban: 121,Ft/nap
2) 2008. január 1. napját követ$ igénybevétel esetén, akkor ha az étkezésben részesül$ családjában a Szoctv. 119/C.§ alapján megállapított egy f$re es$ jövedelem
a nyugdíjminimum
a) 150%-át nem haladja meg: 79,Ft/nap
b) 150%-a és 300%-t nem haladja
meg: 121-Ft/nap
c) 300%-át meghaladja: 188,-Ft/nap
3) 3) Az étel kiszállításának intézményi
térítési díja:
176,-Ft/adag
Házi segítségnyújtás
2.§
A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja:
1) abban az esetben, ha a házi segítségnyújtásban részesül$ már 2007. december
hónapban is részesült az ellátásban: 166,Ft/óra

VIII)
1) Egyetért azzal, hogy Kelebia Község
Önkormányzata szüntesse meg a
jelz$rendszeres házi segítségnyújtás
feladat ellátását a településen.
2) Nem adja át a házi segítségnyújtás
feladatot a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás részére.

2) 2008. január 1. napját követ$ igénybevétel esetén, akkor ha a házi segítségnyújtásban részesül$ családjában a
Szoctv. 119/C.§ alapján megállapított
egy f$re es$ jövedelem a nyugdíjminimum
a) 150%-át nem haladja meg: 109,Ft/óra
b) 150%-át meghaladja: 176,-Ft/óra

Polgármesteri Hivatal

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Id(sek klubja
3.§
Az id$sek klubjában fizetend$ térítési díj:
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe
vev$k részére díjmentes.
b) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vev$k esetében e rendelet
1.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.
Id(sek otthona
4.§

d.) általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére: 220,-Ft/nap
11–14 éves korosztály részére:
226,-Ft/nap

A Kelebiai
Víziközm -társulat hírei…

Demens betegek ellátása

Tisztelt társulati tagok; november
hónapban megtörtént az LTP-s
betétek második negyedéves öszszegének átutalása a Lakástakarékpénztár felé. A befizetést
azonban nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni, mert a Fundamenta
Lakástakarékpénztárral
szerz$dést kötöttek közül sajnos
közel 40 ingatlan tulajdonosnak
van még mindig elmaradása a
befizetésekkel.
Kérjük Pket, hogy december
hónapban tegyenek eleget a szerz$désben vállalt kötelezettségüknek.
November hónapban névre szóló
értesítéssel, valamint a Hírmondó
hasábjain keresztül is felhívtuk
azoknak a figyelmét, akik semmilyen formában nem fizették az
érdekeltségi hozzájárulást arra,
hogy utolsó lehet$ségként a
Fundamenta lehet$séget biztosít
a kedvezményes szerz$dés megkötésére. A 88 érintett ingatlan
tulajdonos közül 19-en éltek ezzel
a lehet$séggel és megkötötték a
szerz$dést.
Tájékoztatjuk azon ingatlan tulajdonosokat, akik a Fundamentával
kötött LTP-s szerz$désük ellenére sem kezdték el a befizetéseket, hogy adataikat átadtuk az
önkormányzatnak
végrehajtás
végett. Szintén ez úton tájékoztatjuk azokat az ingatlantulajdonosokat, akik az egyösszeg/ határozat átvételét követ$en a befizetési határid$ betartását elmulasztották, hogy december hónapban adataik szintén átadásra
kerülnek végrehajtás végett az
önkormányzathoz.
Ügyfélfogadás:
Hétf$: 1300-1700
Szerda: 800-1200
Péntek: 800-1200

7.§
A demens betegek bentlakásos intézményi
ellátásának térítési díj:
napi összege:
2.033,-Ft
havi összege:
61.000,-Ft
Fogyatékosok otthona

Az id(sek otthonában az intézményi
térítési díj:
1) abban az esetben ha 2007. december
hónapban már ellátásban részesült:
napi összege:
1.833,-Ft
havi összege:
63.000,-Ft
2) 2008. január 1. napját követ$ igénybevétel esetén, akkor ha az ellátásban részesül$nek a Szoctv. 119/C.§ alapján megállapított jövedelem a nyugdíjminimum:
a) 150 %-át nem haladja meg:
napi összege:
1.833,-Ft
havi összege:
63.000,-Ft
b) 150%-át meghaladja:
napi összege:
1.833,-Ft
havi összege:
63.000,-Ft
Tanyagondnoki szolgálat
5.§
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
6.§
Az intézményi térítési díj összege:
a.) napköziotthonos óvodában: 224-Ft/nap
b.) általános iskola napközis otthonában 7-10
éves korosztály részére: 296,-Ft/nap
c.) 11-14 éves korosztály részére 345,Ft/nap

8.§
A fogyatékosok otthonában az intézményi
térítési díj:
napi összege:
1.630,-Ft
havi összege:
48.900,-Ft
Családok átmentei otthona
9.§
A családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj:
napi összege:
536,-Ft
havi összege:
16.100,-Ft
Támogató szolgálat
10.§
A támogató szolgáltatás térítésmentes.
Záró rendelkezések
11.§
(1) Ezen rendelet 2008. december 1. napján
lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidej/leg
hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési
díjáról szóló 9/2008. (V.01.) rendelet.
Maczkó József s.k. Oltyánné Kozla Erika s.k.
polgármester
jegyz$

MEGHÍVÓ!

Tisztelt kelebiai lakóközösség!
Kelebia Község Önkormányzatának a nevében szeretettel hívom
Önöket a közmeghallgatással egybekötött falugy/lésre.
Id(pont: 2008. december 11. (csütörtök) 17 óra
Helyszín: Sántha Márta Könyvtár és M/vel$dési Ház nagyterme
Napirendek:
– Tájékoztató a kelebiai szennyvízprogramról
– Tájékoztató a költségvetési koncepcióról
– A faluközpont átalakítási terveinek a bemutatása
– Egyebek
Kérem, hogy megjelenésükkel és kérdéseikkel, hozzászólásaikkal
emeljék a rendezvény színvonalát!
Köszönettel: Maczkó József
polgármester
4
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Kelebia Község környezeti állapota illetékességi területén
Tisztelt Lakosság!
Az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja alapján az alábbi tájékoztatást
adja a Képvisel$-testület a Tisztelt Lakosságnak, a fenti tárgyban.
Egy település környezeti állapotát nagyon sok
tényez$ befolyásolja, határozza meg. Befolyással van rá például az adott társadalom
korösszetétele, az egészségügyi- és szociális
helyzet, a gazdaság szerkezete, a gazdasági
szerepl$k környezethez való viszonya, a
környezettudatos nevelés szerepe és helye az
adott közösségben.
Községünk hulladékgazdálkodása:
A szilárd kommunális hulladék gy/jtésére,
kezelésére az Önkormányzatnak továbbra is
a Csongrád Megyei Településtisztasági Kftvel, mint szállítóval, a Hódmez$vásárhelyi
A.S.A.-val, mint lerakóval van szerz$dése. A
kommunális hulladékot 2008-t$l heti rendszerességgel szállítják el a településr$l. A
hulladékgazdálkodással
összefüggésben
megállapítható, hogy a közszolgáltatás b$vült
és a színvonal emelkedett. Lehet$ség nyílik a
szelektív hulladékgy/jtésre (hulladékgy/jt$
szigetek, hulladékudvar). A helyi vállalkozások az évenkénti törvényi kötelezettség által
rájuk rótt kötelez$ igénybevétel szerz$désének megkötésénél a helyhez nem javult,
továbbra is a szállítási napokon a ténylegesen
kikészített hulladék mennyisége többszöröse
a megállapodásban az általuk közölt szemétgy/jt$ edényzet szállítási kapacitásánál. A
községi szemétlerakó rekultivációja folyamatban van, 2008-ban megépült a kor követelményeinek
megfelel$
hulladékudvar
Kelebia Község területén. Ennek a teljes
költségének fedezetét, az évekkel ezel$tt
megalakult Szegedi Hulladékgazdálkodási
koncesszió, által az ISPA programon nyert
pénzb$l valósult meg. A hulladékudvar
használatáról a lakosság tájékoztatása a helyi

A Sántha Márta Könyvtár
és M vel(dési Ház
közleménye
Kedves Olvasók!
A könyvtár nyitva tartása
december 20-tól január 5-ig
szabadság miatt szünetel.
Megértésüket köszönöm!
Lengyel Judit
könyvtáros

újságon keresztül megtörtént. A hulladék
helyzettel kapcsolatosan kevésbé hatékony
tevékenység az illegális hulladéklerakók
felszámolására irányuló törekvés. A megoldást hatékonyabb ellen$rzéssel és a lakosság
környezeti nevelésének b$vítésével kísérelhet$ csak meg. A szippantott szennyvíz
elhelyezése jelenleg még megoldatlan, a
szennyvízhálózat kiépítése folyamatban van,
jelenleg a közbeszerzés zajlik, a tervez$
kiválasztásának tárgyában. A folyékony hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálat
megtörtént. Az elkészített dokumentációt a
hatóságok elfogadták.
Talajok és vizek:
A talajok és vizek védelmével kapcsolatban
megállapítható, hogy a földtani, vízföldtani
sajátosságokra tekintettel a település ivóvízellátó vízbázisai nem sérülékenyek. A meglév$ kutak és tisztítóm/ kapacitása a helyben
igényelt ivóvíz többszöröse. Ivóvíz min$ség
javító programban veszünk részt, hogy az
Európai Unió el$írásainak megfeleljünk.
Közterületek, parkok:
Minden évben jelent$s összeget és munkát
fordítunk a község területének virágosítására,
rendezettségére. A virágágyásokat többször
tönkreteszik, a felállított virágtartókat feldöntögetik. Elkészültek az engedélyes tervek
a Központi park felújítására. 2004-ben a
játszótéren található összes játékot el kell
zárni a sorozatos rongálások következtében
kialakult balesetveszély miatt, azóta a játszótér helyzetében változás nem történ. A település területén kihelyezésre kerültek az utcanév és információs táblák. A település területén található buszmegállóknál elkészültek a
fedett várakozó helységek.
Természetvédelem:
Kelebia Község területe természeti adottságokban igen gazdag. Kelebia területén talál

ható szikes és lápi tavak, valamint az itt
található védett növényzet és állatvilág a
K$röséri tájvédelmi körzet része. Ezeknek a
területeknek a lakossággal való megismertetése elengedhetetlen. Meg kell ismerni mi az
amit védenünk, óvnunk kell.
A fentiekben leírtak alapján SWOT-analízisben is összefoglaltuk a község környezeti
helyzetét.
ERPSSÉGEK
- Kedvez$ táji és természeti adottságok.
min$sége,
állapota
- Környezeti
összességében jó.
- Településrendezési terv elkészült.
- A település hulladékgazdálkodási terve
elkészült.
- A település teljeskör/ ivóvízellátása
megoldott.
- Alacsony zajterhelés.
- Földgázellátás van.
GYENGESÉGEK
- A közüzemi hálózatok elöregedése.
- Szennyvízhálózat kiépítésének hiánya.
- Munkalehet$ség hiánya.
LEHETPSÉGEK
- A kedvez$ környezeti állapot meg$rzése.
- Az értékeket képvisel$ természeti
területek meg$rzése.
- Gazdaságfejlesztés.
- A turizmus, ÖKO turizmus fejlesztése.
- Pályázati lehet$ségek kihasználása.
erd$gazdálkodás
ökológiailag
- Az
fenntartható fejlesztés.
- A biogazdaság megvalósítása.
- A település közlekedési struktúrájának a
fejlesztése.
- A szelektív hulladékgy/jtés fenntartása.
VESZÉLYEK
Kelebia, 2008. december 01.
Kelebia Község Önkormányzata

2008. november havi születések
1. Kolompár Adrián
szül.: Kiskunhalas, 2008. 11. 15.
anya: Kolompár Melinda
apa: Balogh Ferenc
2. Sándor Flávió
szül.: Kiskunhalas, 2008. 11. 26.
anya: Sándor Barbara
apa: Ruska Péter
3. Fenyvesi Erik
szül.: Szeged, 2008. 11. 26.
anya: Fenyvesiné Vankó Mónika
apa: Fenyvesi Zsolt
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Gyuris Noémi
véd$n$
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A Kelebiai Hírmondó korábbi
lapzárta miatt még november
végén írom e sorokat, hogy
összefoglaljam az Egyesületünk életében lezajlott novemberi eseményeket, és röviden
vázoljam az el$ttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
NOVEMBER
6-án Mórahalomra utaztunk a
szokásos 10.06-os autóbusszal,
hogy élvezzük a közös fürd(zés el$nyeit. Egy indulás el$tti
körtelefon ez alkalommal sem
volt haszontalan, mert a kezelésre men$kkel együtt most 19
f$ vett részt ezen a kellemes
programon.
15-én egy gyors ötletet követ$
villámszervezés eredményeként
22 f$vel megnéztük a budapesti Mikroszkóp Színpad Saskabaré c. el$adását. A résztvev$k utólagos véleményét
summázva elmondhatom, hogy
nagyszer/ élményben volt részünk, jól szórakoztunk. Az
eseten felbuzdulva tervezzük,
hogy 2009-ben ismét szerve-

zünk hasonló színház látogatást a
kínálattól függ$en Budapestre
vagy Szegedre.
22-én 6 f$vel részt vettünk a
Tompai Nyugdíjas Egyesület
éves un. Klubzáró bálján.
Sajnos kés$n érkezett a
tompaiak meghívása és még
sajnosabb, hogy a Kelebiai
Hírmondó ismét kés$bb jelent
meg a beharangozottnál, így
nem volt módunk, hogy a jelentkezési határid$ig /XI. 10ig/ az újságon keresztül értesítsük a tagságot a tompai bálról.
Rontotta a helyzetet, hogy a
Daloskörnek ugyanerre az id$pontra volt jelenése Kisszálláson. A szóbeli, ill. telefonos
agitáció pedig ennyire /6 f$re/
futotta. Egyébként a bálon
több száz résztvev$ volt jelen köztük sok ismer$s-, finom
volt a vacsora, jó volt a zene,
sokat táncoltunk és jól szórakoztunk.
A 29-i Klubdélutánról és
Közgy lésr(l a korai lapzárta
miatt most nem tudok beszá6

molni. Erre a két eseményre
januári tájékoztatómban fogok
visszatérni.
DECEMBER
Betervezett programjaink: 4-én
fürd(zés Mórahalmon, 12-én
15.00 órakor orvosi el$adás
„Emésztési zavarok” címmel, 31-én 17.00 órától Óévbúcsúztató Batyusbál. A
szilveszteri bál alkalmával éjfél
körül a szokásos virslit fogjuk
felszolgálni a jelenlév$knek. A
szükséges virsli beszerzése miatt
az enni szándékozók jelentkezését
várjuk /a vezet$ségi tagok
valamelyikénél/ december 20-ig.
JANUÁR
15-én fürd(zés Mórahalmon
/autóbusz menetrend még
változhat/, 22-én 15.00 órakor
orvosi el$adás a Nyugdíjas
Házban „Fels(légúti megbetegedések” címmel. El$adó: Dr. Szabó Péter háziorvos. 31-én 16.00 Klubdélután
és Közgy lés. A Közgy/lés
keretében kerül sor az Egyesület vezet$ségének újjáválasztására. A Szervezeti Szabályzatban el$írt tisztújítás
szabályszer/ lebonyolításához
kérjük a Jelöl$ Bizottság munkájának segítését, támogatását!
Íme a kínálat, amire szeretettel
várjuk Egyesületünk tagságát,
az orvosi el$adásokon pedig
szívesen látjuk a küls$ érdekl$d$ket is.
Megjegyzem még, hogy a januári újság mellékleteként el fogjuk juttatni minden tagtársunknak az Egyesület 2009. évi
Munkatervét is.
Kelebia, 2008. 11. 26.
Sutka István egy. titkár
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Közhírré tétetik!
November 28-án, 14 órától
iskolánkban Mesefesztivál
rendeztetik, melyre minden
meseszeret( érdekl(d(
meghívattatik!- olvashattuk a
meghívókon és plakátokon néhány
nappal ezel(tt.
Erre az alkalomra 28 tanuló készült,
hogy képzeletünk szárnyán a mesék
birodalmába röpítsen bennünket. Egy
rövid id$re most $k lettek a mese
h$sei.
A jeles nap a M/vel$dési házban került
megrendezésre, melyet a 4. a osztályos
tanulók
néptánc
összeállítással
nyitottak meg. A táncot Nagyné Bényi
Mária tanította be.
Ezután a gyerekek két csoportra
oszlottak. A kisebbek a nagyteremben,
a nagyobbak a klubhelyiségben
kápráztattak el bennünket szebbnél
szebb mesékkel.
A mesemondók hangulatos környezetben, kicsit félénken, de élvezettel
adták el$ a népmeséket. A mese világa
még él a gyerekekben, és nagyszer/
el$adásban volt része a szül$kb$l,
nagyszül$kb$l, rokonokból, ta -nító
nénikb$l és gyerekekb$l álló

szép számú közönségnek, akik
ámulattal hallgatták $ket.
Amíg a zs/ri tagjai- Horváth
Zoltánné Erzsike néni, Füzesi Eleonóra, Gyuris Noémi, Kovács Márta,
valamint Dr. Császárné Szaszkó
Éva, Erdélyi Henriett, Gémes
Gézáné
és
Lengyel
Juditmeghozták döntésüket, addig a
mesemondók
a
szül$i
munkaközösség által felajánlott
szendviccsel és üdít$vel verték el
éhüket, és oltották szomjukat.
A mesemondó versenyt énekkarosaink Kovács Márta m/vel$désszervez$ vezetésével stílusosan, népdalok éneklésével zárták.
Nagy meglepetés volt az eredményhirdetés, melyet Éva néni, iskolánk
igazgatója, egy általa írt mesébe
ágyazva ismertetett.
A következ$ sorrend született:
1-2. osztály
1. Kürti Ádám
2. Berényi Lilla
3. Berényi Bálint
3-4. osztály
1. Plichta Regina

Házasságot kötöttek:

Körzeti orvosaink:

Kelebia, 2008. december 2.
Balázs Katalin
akt+

5-6-7. osztály
1. Kiri Erika
2. Kozla Noémi
3. Sz/cs Cintia
Intézményünket a területi mesemondó versenyen, dec. 8-án Kiskunhalason Plichta Regina és Kiri
Erika fogja képviselni. Kívánjuk,
hogy ott is hasonló sikerben legyen
részük!
Minden kedves
gratulálunk!

mesemondónak

Köszönjük a munkáját Borbás Mária, Fodor Betty, Hegyiné Plichta
Ildikó, Kardosné Rókus Zsuzsanna,
Színes Gabriella, Vörösné Gál
Gyöngyi tanító néniknek, valamint
Szádeczki Dezs$né Marika néninek
és Horváth Jen$ tanár bácsinak, a
szül$knek és a zs/rinek egyaránt.
Ezen a délutánon mindannyian egy
szép emlékkel gazdagabban térhettünk haza.

ELADÓ!

2008. november havi
anyakönyvi hírek

Bátor Béla és Kupits
Annamária
A hónap folyamán haláleset
nem volt.

2. Ábrahám Virág
3. Balogh-Szabó Bence és
Volford Ákos

Fogorvosi rendel&:
06-77/454-230
Dr. Rigler László:
06-77/454-125
06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter:
06-77/454-247
06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet:
06-70/940-70-80
7

TOMPASZÖV Zrt. /Tompa,
Kossuth u. 2/. A tulajdonában
lév$ Kelebia, Árpád u. 46. szám
alatt lév$ – jelenleg vegyes
élelmiszerboltként m/köd$ –
ingatlanát eladja.
Érdekl(dni: 06-30/638-37-47
06-30/638-37-39

ELADÓ!
Fa- és széntüzelés/ kályha
/Román/.
Érdekl(dni:
06-30/506-97-45
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PÁLYÁZAT
M vel(dési Ház és Könyvtárvezet(i állás betöltésére.
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel$-testülete pályázatot hirdet a Sántha Márta Könyvtár és
M/vel$dési Ház intézményvezet$i állásának betöltésére (magasabb vezet() az alábbi feltételekkel:
1) Pályázati feltételek:
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és fels(fokú szakirányú
munkaköri szakvizsga, vagy f(iskolai könyvtárosi, közm vel(dési képzettség,
- legalább 5 év szakmai gyakorlat,
- büntetlen el(élet,
- magyar állampolgárság,
2) A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vezet(i program,
- nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefügg(
kezeléséhez hozzájárul.
3) Bérezés: Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint + magasabb vezet(i pótlék.
4) A megbízás 5 évre szól. Az állás a pályázat elbírálását követ( hónap 1. napjától betölthet(.
5) A pályázat benyújtásának határideje: A Kulturális Közlönyben történ( megjelenést(l számított 30 nap.
6) Szolgálati lakás biztosított.
7) A pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell benyújtani (6423 Kelebia, Ady E. u. 114., tel: 77/454201)
Kelebia, 2008. november 10.
Polgármesteri Hivatal

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és
Sikerekben Gazdag Új Évet Kívánunk!

FIGYELEM!
A decemberi orvosi
ügyeletben változás történt! A
változást X bet3vel jelezzük!
szerkeszt+k
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LAPZÁRTA
A Kelebiai Hírmondó novemberi számában november
15-re – lévén Kelebia csapatai
szabadnaposak – 14.00 órai
kezdettel edz$mérk$zést hirdettünk meg a sportpályára. A
rendezvény elmaradt, mert az
els$ csapat játékosainak többsége munkahelyi elfoglaltság
miatt nem tudott volna részt
venni a meccsen, és ami még
fontosabb volt az idényzáró
megbeszélésen és vacsorán.
Köztudomású, hogy a feln$tt
keretbe
tartozók
zöme
a rendvédelmi szolgálatoknál
áll munkaviszonyban, a bajnoki mérk$zésekre szabadnapjaik, szabadságuk rovására, vagy kollégáik által átvállalt /elcserélt/ m/szak
eredményeképpen
tudnak
vasárnaponként pályára lépni.
Többen ezen a hét végén viszonozták a korábban megkapott lehet$séget. Ezek után
a halasztás elkerülhetetlenné
vált.
Más kérdés, hogy err$l csak
így utólag áll módunkban tájékoztatást adni, hiszen teljesen képtelen id$intervallum a
lapzárta és az újság megjelenése között elmúló kb. kéthetes várakozási id$. Az újságban megjelen$ információk egy része elavulttá válik,
mint jelen esetben. A rendkívül rugalmatlan szerkesztési
gyakorlat természetesen nemcsak a sporthírek vonatkozásában jelent gondot, de az
egyéb friss információk megjelenését is gátolják. Kérdés,

hogy miért kell két hétnek
eltelnie a kézirat leadásától, a
nyomtatott újság megjelenéséig?
SPORTVEZETPI
GY[LÉSEK
2008 évben öt alkalommal
tartott a Kelebia KNSK
sportvezet$sége gy/lést. Január 22-én a 2007. évi pénzügyi beszámoló el$készítése, a
tavaszi szezon kezdése, a
sportpálya talajának pajormentessé tétele, a görög focitúra el$tti szül$i értekezlet
megtartása és az idei VII.
Radnai Kupa megszervezésér$l tárgyaltunk.
Március 19-én kib(vített
összejövetelünk volt. A Juhász György, Juhász Péter,
Csengeri Rudolf, Simola
János, Radnai Béla, Ercsi
Béla, Kakuszi Lajos, Horváth Zoltán és Kovács
Marcell alkotta sportvezet(k mellett az Önkormányzat részér(l Házi Irén
/akkori alpolgármester/,
Kozla Erika, Ábrahám János, Horváth Jen(, Szabó
G. Attila is jelen voltak. Els(sorban a sportpálya és
környezetének rendezése
került terítékre. A pálya
bekerítésének szükségessége, a labdafogó hálók
javítása, az öltöz(t lefed(
cseréptet( balesetvédelmi
helyzetének áttekintése, a
világítási rendszer korszer sítése, a fapótlás lehet(9

ségei és a rendszeres rongálások miatti lépések
megtétele került terítékre.
Június 8-án az el$z$ bajnoki
évad lezárása, az ificsapatnál
elengedhetetlen edz$váltás, az
új idényre való felkészülés, az
új játékengedélyek kiváltása, a
sportorvosi engedélyek biztosítása, a serdül$csapat indítása, a görögországi nemzetközi focitornán való közös
részvétel Hajdújárás fiataljaival és a Radnai Kupa közvetlen el$készítése voltak napirenden.
Augusztus 13-án a serdül(csapat szüleib(l alakult
Sportbaráti K(r, a lezajlott
görög túra, a Radnai Kupa
utáni tanulságok megtárgyalása mellett, a beadott
pályázatokról, a serdül(kt(l
különálló sporttagság szervezése, az új bajnoksággal
összefügg( problémák kezelése, a 2007/2008-as szezon legsportszer bb csapata cím elnyerése és az
ebb(l fakadó feladatok
meghatározása volt terítéken.
November 11-én a sporttagság indulási gondjai, annak
vajúdása, a serdül$k szerepeltetésének pozitívumai, a
könyvelés problematikája /az
Önkormányzat 2009. jan. 1t$l nem vállalja tovább a
könyvelést/, a rendkívül korai
bajnoki rajt /2009. február
22-én itthon kezdünk a mostani BKMLSZ döntés értelmében/, a záróvacsora nov.
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23-ra történ$ átszervezése, a
téli kispályás focitornákra való
nevezések megtárgyalása és a
VIII. Radnai Kupa b$vített
létszámmal történ$ megszervezése képezték a megbeszélés tárgyát.
FÉLIDPBEN
2008. $szén három csapattal
képviseltette magát a község
Bács-Kiskun megye labdarúgásában. Serdül$ink megfelel$
kezdéssel, egy gy$zelem mellett a többi találkozót elveszítve zárták az els$ felvonást.
A fiatalok kezelhet$ek, ezt a
visszafogottságot, szerénységet meg kell $rizni, a további
felkészülések során a szakmai
el$relépés feltételeit kell
megteremteni. E-célból minden szombat délután a tornateremben tart foglalkoztatást
számukra Radnai Béla edz$.
A szül$k az UFC Sportbaráti
K$r tagjaiként havi 500,- Ft
tagdíjat fizetve vállalják a szereplés költségeinek egyik részét.
Az ificsapat eredményesség
tekintetében sereghajtó pozícióból a középmez$nybe lépett el$. A felel$s viselkedés
tekintetében már nem ilyen
egyértelm/ a fejl$dés. Két
játékosunk is többhetes eltiltást kapott, sújtva ezzel a társakat, negatívan befolyásolva
eredményeinket. Érdekes a
társaság két részre különülése.
A záró vacsorán például az
ifisták egyik csoportja a terem
egyik végében általában üdít$t
fogyasztott, a másik t$lük

külön, sörözve... Záróvacsorán ez nem különösebben
kifogásolható, de ha egy
csapat szeretnénk lenni, mert
egyfelé kellene húzni a
szekeret, akkor jobb lenne
összetartani, egymást kisegíteni és megérteni. A társaság
emberi tartásának megszilárdítása még az eredményességnél is többet érne. Persze nem
könny/ feladat ennek megvalósítása. Az elért 23 pont,
az 51 rúgott és 41 kapott gól,
50%-os teljesítménye az elmúlt két évhez viszonyítva
javulás. A magatartás alakulása még nem kielégít$, tisztelet a kivételeknek. Ercsi
Béla munkája a lelkesedés és
gy$zni akarás mintapéldája.
Els$ csapatunk hosszú id$n
keresztül vezette a déli csoport tabelláját. Végül is a
megszerzett 4. hely elfogadható teljesítmény. A klasszikus amat$r státuszból nézvést
akár bravúrként is értékelhet$.
A végére mérsékl$d$ eredményességet az edzéshiány
következményének tudjuk be.
A mindössze 2 vereség mellett 4 döntetlen és 10 gy$zelem fémjelzi a gárda erejét
akkor is, ha a mez$nyben
voltak még ennél is jobbak.
34 pontot gy/jtve, 36 adott és
22 kapott góllal zártuk a 16
meccsb$l álló sorozatot, ami
összességében
becsülend$
lehet.
Néhány szót még érdemes
err$l az esztend$r$l megjegyezni. A játékosaink több
éven keresztül évi egy pár
futballcip$t kaptak az egye10

sület finanszírozásában. Ez
évt$l az Önkormányzat kifogása miatt saját pénzükb$l
veszik meg. Az ifjúsági csapatot szállító 15 személyes
busz tarifáját drasztikus emeléssel bruttó 190,- Ft-ra
emelte úgy, hogy a sof$r fizetését e felett kell a
sportk$rnek biztosítani. A
könyvelés eddigi biztosításának megsz/ntetése sem tekinthet$ barátságos lépésnek.
Ha ehhez hozzávesszük az
idén tavasszal az Önkormányzat által vállalt, a Sportvezet$i gy/lések cím alatti
március 19-én vázolt feladatok elmaradását, akkor nem
egészen tudjuk hová tenni
ezeket a számunkra egyértelm/en hátrányos folyamatokat.
Az öltöz$ el$tti csatorna felszerelését, a cseréphullás és
balesetveszély
elhárítását
ugyanis az egyesület saját er$b$l valósította meg. A részleges fapótlást pedig Lukács
Béla... Aztán végül azt a várható tényt, hogy 2009-ben a
Radnai Kupát legalább részben el kell vinni Kelebiáról,
elgondolkodtatónak érezzük.

SPORTVEZETÉS

V. évfolyam 24. szám

2008. december

Már az Interneten is!

www.kelebia.hu

Rendelési ügyelet 2008. december
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
2008. december
orvos neve

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

ügyelet helyszíne

Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr..
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Kiss Csaba dr.
Kiss Csaba dr.
Kiss Csaba dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr.
Somogyiné dr. Gazdag A.
Szarvas Gyula dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr.
Szabó Péter dr..
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Tóth Éva dr.
Szabó Péter dr.
Szarvas Gyula dr.
Somogyiné dr. Gazdag A.
Losonczi Judit dr.
Losonczi Judit dr.
Rigler László dr.
Tóth Éva dr.
Kiss Csaba dr.
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Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia Deák u. 92.
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, Árpád u. 59.
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.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia Deák u. 92.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 106.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b.
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.

Ügy. változások.

X

X

X
X

X
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Rendelési ügyelet 2009. január
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
2009. január
orvos neve

1 csütörtök
2 péntek
3 szombat
4 vasárnap
5 hétf$
6 kedd
7 szerda
8 csütörtök
9 péntek
10 szombat
11 vasárnap
12 hétf$
13 kedd
14 szerda
15 csütörtök
16 péntek
17 szombat
18 vasárnap
19 hétf$
20 kedd
21 szerda
22 csütörtök
23 péntek
24 szombat
25 vasárnap
26 hétf$
27 kedd
28 szerda
29 csütörtök
30 péntek
31 szombat

ügyelet helyszíne

Kiss Csaba dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Somogyiné Gazdag A. dr.
Somogyiné Gazdag A. dr.
Somogyiné Gazdag A. dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Losonczi Judit dr.
Losonczi Judit dr.
Losonczi Judit dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Kiss Csaba dr.
Kiss Csaba dr.
Kiss Csaba dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.
Sahin-Tóth Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zs u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 106.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Tompa Attila u. 95.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa, Rákóczi u. 8.
Tompa, Árpád u. 59.
Tompa, Árpád u. 59.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 106.
Tompa Attila u. 95.
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 Attila u. 95.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 106.
Tompa Attila u. 95.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 56/b.
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