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2014. január 100,-

Kedves Kelebiaiak!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok!
Üdvözlök mindenkit így az újév első
napjaiban. Boldogságot, és boldogulást
kívánok!
Boldogságot ás boldogulást, belsőbékét és biztonságos megélhetést kívánok a faluközösség minden egyes tagjának.
Magunk mögött hagytuk az óévet,
és reménykedve indulunk el az új esztendő élet-ösvényén. Nehéz terheket
cipelünk, de bízunk abban, hogy erőt
kapunk a kitartásban, erőt az embert
próbáló hétköznapokban, és kegyelmet
ahhoz, hogy ünnepeinket méltón megülhessük.
Így vagyunk mi ezzel önkormányzati
szinten is. A 2014. év óriási kihívásokat
tartogat számunkra.
Elsősorban be kell fejeznünk azokat

a munkákat, amelyeket elkezdtünk: a
Kossuth Lajos utca és a Deák Ferenc
utca közötti kerékpárút építését 2014.
május végére le kell zárnunk, továbbá
a szennyvíztisztító megvalósítását is be
kell fejeznünk.
Mindezekkel párhuzamosan a belső
szennyvízbekötések kiépítése is feladatot ró az önkormányzatra.
Továbbá az új nyertes pályázatainkat
is végre fogjuk hajtani: a gázcseretelep
helyén épül egy fél fedett piactér (lásd
későbbi cikkben!), amelynek a munkálatait április 30-ig le kell zárni.
Az iskola, óvoda, tornacsarnok,
konyha és szociális otthon energetikai beruházásait reményeink szerint
2014 novemberére be tudjuk fejezni. Ezeken túl egy 22x42 méteres műfüves pályaépítésre kaptunk pályázati
forrást, amelynek kivitelezését szintén

2014 novemberére lezárjuk. Várható,
hogy pályázati pénzből fel tudjuk újítani a polgármesteri hivatal udvarát, és
az egyik falugondnoki autót ki tudjuk új
kisbuszra cserélni.
A második kihívás az önkormányzat számára a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó helyi és térségi tervek kidolgozása, hiszen 2014. január
1-től új költségvetési ciklus kezdődött
az Európai Unióban. Ebben a tervezésben kiemelkedő szerepet kapnak a helyi vállalkozások, és befektetők. A tervek várhatóan 2015-től valósulhatnak
meg.
Harmadik nagy kihívás a település és jómagam számára, az a választási sorozat, amely a 2014. évet fogja
jellemezni: magyar parlamenti, európa
parlamenti és magyar önkormányzati
választások lesznek az esztendő során.

Láthatják, „van mit a tejbe aprítani”!
Azt is lehet érzékelni, hogy a feladatokat egy maroknyi csapat képtelen
végrehajtani. Most a „nagycsapatra”, a
falu közösségére van szükségünk, ezért
kérem azt, hogy ha egy-egy csoport
megszólításra kerül az év folyamán, akkor a megszólítást, a meghívást vegyék
komolyan: tegyék félre a közömbösséget, a cinizmust és a személyes nemtetszéseket. Jöjjenek el a konzultációkra, a
tervek megbeszélésére, hiszen csak így
tudunk hatékonyan készülni arra, hogy
az uniós és hazai források minél nagyobb hányada startoljon Kelebián.
Ebben a szellemben indulok, indulunk az új esztendő élet-ösvényén, és
ebben a szellemben mondom:
Szép Kelebiánk! Boldog új esztendőt
kívánok!
Maczkó József polgármester
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Falualapítási ünnepség képekben

Az ünnepi műsorban idén is felléptek többek között a kelebiai hastáncosok, illetve Rigler Renáta tanítványai.

Novemberben és decemberben több alkalommal, az adventi készülődés jegyében kézműves foglalkozást tartott Őri Viola és Tancsik Anikó
és a művelődési ház a falualapítási ünnep programsorozatának keretein belül. A gyerekek, sőt még a felnőttek körében is nagy népszerűségnek örvendett ez a program.

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület most egy rövid, humoros és tanulságos
jelenettel készült.

László Tibor Ludas Matyi, avagy a libák gágogása című modern darabját vitte színpadra a Kaméleon Társulat. Az előadás végén a fiatal csapat felinvitálta a közönség tagjait a színpadra egy közös tánc erejéig.

Ez alkalommal is lehetőség volt
helyi és testvér települési termelők termékeinek kiállítására és
értékesítésére. A képen a bajsai
vendégeink kiállítása látható.

A hagyományokhoz híven a Foltocska Foltvarró Klub is kiállította karácsonyi munkáit, melyekből
vásárolhatott is a közönség.

Kelebián második alkalommal lépett fel Horváth Tamás. Az Agrárkereskedelmi Központban tartott koncert nagy sikert aratott.

Csernákné Nagy Éva készítette idén a falu tortáját, amely gyorsan elfogyott.

Az Agrárkereskedelmi Központ mögött elhelyezett sátorban fluta, forralt bor és tea várta az ünneplőket.
Folytatás a 9. oldalon
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Kelebiai kitüntetettek 2013
Az emberek általában szeretik a
fényt, a csillogást. Különösen így van
ez karácsony táján. Gyerekek, felnőttek
egyaránt rácsodálkoznak a karácsonyi
gyertya fényére, a villódzó égősorra, a
csillagszóró szikrázására.
Ha színházba megyünk, a reflektorfényben álló színészeket tapsoljuk. Tudomást sem veszünk a háttérben dolgozó stáb, a díszletezők, az öltöztetők,
a világosítók munkájáról. Pedig nélkülük az előadás nem jöhetett volna létre,
vagy rosszabb lett volna a minősége.
Ha valaki gyógyultan jön ki egy kórházi műtét után, az operáló orvos munkáját dicséri. Eszébe sem jut, hogy egy
egész stáb működött közre. Pedig a
műtősök, ápolók áldozatos munkája
nélkül nem sikerülhetett volna az operáció.
Kardos Istvánné

A képviselőtestület idén igyekezett
odafigyelni az ilyen „stábtagokra” is,
olyan valakit szeretne kitüntetni, aki
soha nem áll a reflektorfényben, nem
énekel vagy táncol a színpadon. Észrevétlen marad, szerényen, csendesen
dolgozik a háttérben minden közösségi rendezvény alkalmával. Az ő munkájának is köszönhető, ha egy-egy kelebiai rendezvény jól sikerül. Évek óta részt
vesz minden Kárpát Fesztiválon a rekkenő hőségben, dolgozik a Falualapítás
emléknapján a fagyban. Nem múlik el
iskolai jelmezbál az ő segítsége nélkül.
A nyugdíjasok rendezvényeit a konyhában tölti dagasztással, sütéssel, főzéssel. Ha szükség van rá, vidékre is elmegy a tanyagondnokok találkozóján
munkálkodni.
Egyszóval olyan valakiről beszélünk,
aki önzetlenségével, segítőkészségével,
évek óta tartó háttérunkájával kiérdemelte Kelebia Község Kitüntető Díját.

A Kelebiai Napköziotthonos
Konyha dolgozói
Ők azok, akik nagycsaládként élnek a
faluközösségben.
Ők azok, akik reggeltől, sőt hajnaltól
kezdve késő estig dolgoznak azért, hogy
az időseknek és a gyerekeknek friss betevő kerüljön a tányérjára.
Ők azok, akik rendezvényeink fennkölt
hangulatát megízesítik.
Ők azok, akik soha nem mondanak nemet az önkormányzati kérésekre.
Dolgosak, megbízhatóak, megértőek,
és nagyon szeretetreméltóak.
Mindezekért Kelebia Község Képviselő-testülete Kelebia Község Kitüntető Díjával jutalmazza őket.
A Konyha dolgozói név szerint: Kiss
Gabriella, Kiss Antalné, Simoláné Juhász
Márta, Tapodi Ottóné, Selymes Lászlóné,
Paprika Gyuláné, Fülöpné Dobó Katalin,
Dobó Istvánné, Sólya Ferencné, Galambos
Elemérné, Vasúth Istvánné

empatikus mentalitása nagymértékben
hozzájárul ahhoz, hogy példamutató legyen embertársai szemében.
Aktívan részt vett a sportkör szervezésében, sportbálakat rendezett.
A szülői munkaközösség oszlopos tagja.
A gyermeknapi programok főszervezője.
Óvodai programok társsegítője.
Aktív pályázatíró.
Az iskolabálak lelkes koordinátora.
Több karácsonykor sapka-sál ajándékozást szervezett az iskolában.
A Kárpát- és Spárgafesztiválok kiemelkedő aktivistája.
Odaadó lelkesedéséért, emberségéért
és kitartó céltudatosságáért Kelebia Község Képviselő-testülete Kelebia Község
Kitüntető Díjával jutalmazza.
Horváth Zoltán

Szabó-Galibáné Vámos Ildikó

A kelebiai közösségi élet kiemelkedő
egyénisége. Kitűnő szervezőkészsége és

1949. január 23-én született Mélykúton egy köztiszteletben álló polgári családban. Iskolai tanulmányait Kiskunhalason a
Szilády Áron Gimnáziumban folytatta.
1971. április 12-én kötött házassága
óta a község közösségi életében feleségével és lányával tevékenyen részt vett.

1971. április 15-én kezdte pénzügyőri
munkáját a kelebiai vámhivatalnál. Nyugdíjba vonulásáig, 1995. augusztus 31.-ig
ezen a területen dolgozott különféle részlegvezetői, parancsnoki beosztásokban.
Kapcsolata azóta is töretlen régi munkahelyével, mert 2004 óta a Vám és Pénzügyőrség Országos Szövetségének elnökségi tagja, a Dél-Alföldi régió képviselője, a
helyi Vámos Klub alapítója.
1991. április 19-én a Kelebia Vadásztársaság szervezésében nagy szerepet játszott, 3 évig gazdasági felelős, majd azóta
pár év kihagyással a társaság elnökeként
végez társadalmi munkát a vadgazdálkodás érdekében.
2006-tól 2011-ig a helyi Népi Sportkör
vezetésében is részt vett.
2008. januárjában vette át a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület vezetését. Horváth Zoltán belépésével szinte megújult
az egyesület tevékenysége. Ötlete alapján Kelebia Nyugdíjasaiért Díj alapítására is sor került, melyet azok a személyek
kapnak, akik legtöbbet tesznek a nyugdíjasokért.
Színrelépésével kapcsolatfelvételre került sor az ásotthalmi, az öttömösi és a határon túli (bajsai, topolyai) civil szervezetekkel. Nyugdíjas és borász egyesületekkel
szoros kapcsolat született, mely a két település testvérkapcsolatának is alapja lett.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy azóta
nem múlik el a faluban olyan rendezvény
(pl.: Kárpát Fesztivál, Falualapítási ünnepség, Agrárcentrumi Esték, Magyar Kultúra Napja, Idősek Napja, stb.), amelyiken a
Nyugdíjas Egyesület valamilyen formában
ne szerepelne, vagy ne volna jelen. Falunk
hírnevét sikerült öregbíteni az Unió macskája című komédiával Budapesten, Topolyán és a környező településeken, melynek főszereplője volt.
Horváth Zoltán meglátta a pályázatokban rejlő lehetőségeket. Feleségével elvégezték a Civilmenedzser képzést, és 2008
óta több milliós támogatást sikerült felújításra, eszközbeszerzésre, működésre
megszerezni.
Már öt alkalommal megszervezte a
csíksomlyói zarándoklatot és egyéb hazai
és külföldi kirándulásokat.
Kelebia község önkormányzatával kapcsolata kiváló. Vállalt kötelezettségeit komolyan, lelkiismeretesen és hiánytalanul
teljesíti. Ezen indok alapján Kelebia Község Képviselő-testülete Horváth Zoltánnak Kelebia Községért Díjat adományoz.
Kelebia Község
Képviselő-testülete

Kelebiai Hírmondó
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Valóra válik egy régi álom: új piactér épül Kelebián

Aki nyitott szemmel járja közösségünket, és figyel a változásokra, az észlelhette azokat a bontási munkálatokat,
amelyeket az Agrárkereskedelmi Központ mögött végeztünk az óév utolsó napjaiban. Elbontottuk a volt gázcseretelepet és ezzel az utolsó ÁFÉSZ-örökségnek is búcsút
intettünk. A bontásnak és a tereprendezésnek egyetlen
oka van: egy nyertes pályázat, amelynek segítségével egy
kulturált, korszerű félfedett piacteret tudunk megépíteni
azért, hogy elősegítsük a helyi kis- és őstermelők termékeinek piacra jutását, értékesítését.
2013. december 23-án aláírtam a támogatási szerződést, amelyet már Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter aláírt. A szerződésből a következő meghatározó
elemeket szeretném kiemelni:
1. A fejlesztés megvalósításának összköltsége: 59,3 millió Ft+ÁFA.
2. Támogatási arány: 90%.
3. Támogatási összeg: 53,4 millió Ft.
4. Lehívható előleg:13,3 millió Ft.
5. A fejlesztés befejezésének végső időpontja: 2014. április
30.
6. A fejlesztés helyszíne: Kelebia 211/2-es helyrajzi számon
van (volt gázcseretelep helyén).
7. Három évig üzemeltetési kötelezettségünk van.
8. Az építmény területe 466 m2.
9. Félfedett árusítóhely száma: 26 db.
10. Egy árusító hely területe: 14,6 m2.
11. Zárt árusítóhelyek száma; vizesblokkal, raktárral: 4 db.
12. A piactér köré 26 db parkolóhely is kialakításra kerül.
A piactér megépítésével egy lépéssel közelebb kerülünk
ahhoz a településrendezési célhoz, amely a rendezvénytér komplex fejlesztését jelenti: a Béke Park rendbetételét,
egy edzőpálya megépítését, parkosítást, parkolók kialakítását, és a művelődési ház mögötti közösségi tér bővítését
(pl.: falukemence létrehozását).
Ehhez a munkához is kérjük a lakosok véleményét, ötleteit.
Az eredményes pályázat előkészítéséért köszönetet

mondok az építészmérnöknek, Sándorfi Róbertnek és a
polgármesteri hivatal azon dolgozóinak, akik részt vettek
ebben a munkában.
Köszönöm a képviselőtestületnek, hogy a polgármesteri program elfogadásával támogatták a piactér építésének
az elképzelését, és hittek abban, hogy a kitartó munkának
mindig van gyümölcse.

Az elkövetkező hetek feladata, a kivitelező kiválasztása
és az üzemeltetési szabályzat összeállítása.
A mellékelt ábrákon egy alaprajzot, és egy látványtervet láthatnak. Kérem, tanulmányozzák a rajzokat, véleményeiket-tanácsaikat várom.
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester
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Júniusban néhányan lelkigyakorlaton voltunk Leányfalun. Fábry Kornél atya tartotta, aki óriási hatással volt
ránk. Nemcsak azzal, amit mondott, hanem talán még jobban, ahogyan mondta
az evangéliumot. Nemcsak izgalmas gondolatait adta át, hanem a testével is evangelizált, ill. közvetítette (kommunikálta)
felénk Krisztust.
Amint elkezdett beszélni elejétől végéig ragyogó mosollyal, rögtön Assisi Szt.
Ferenc prédikálása jutott eszembe. Társaival elment III. Honorius pápához elfogadtatni rendjüket. Miközben neki az evangéliumról beszélt, lábai táncot jártak. És ez
egyáltalán nem tűnt nevetségesnek. Az
evangéliumért, Jézusért való lelkesedése
az egész testét nyelvvé tette.
Egy német paptól olvastam: „nem az
érinti meg az embereket, amit mondok,
hanem az, ami a szavakon keresztül érkezik el hozzájuk: vagy ahogy némelyek
mondják, ami kisugárzik belőlem.”(Az első szeretet.63. o.) Fábry atya pont így adta át Jézus gondolatait. Ő testileg is örömhírt hirdetett. Már ahogy kicsit késve
bevágódott az ebédlőbe rövidnadrágjában, táncos lábakkal és pólóban-még mielőtt kinyitotta volna a száját-már külső
megjelenésében is örömhír, evangéliumátadó, apostol, tanúságtevő, „alter Krisz-
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tus” (Krisztus-más), vagy amit akartok.
(Pedig még szép férfi sem volt. Szeplős,
vörhenyes.)
És miért volt maga az Örömhír? Miért?
Mert ember legyen a talpán, vagy elvetemedett légyen az, aki meg nem kíván térni tőle. Az tényleg fából van. Az kőszívű,
akit ne vonzana az ő sugárzó személyiségén átszűrődő Krisztus. Sugárzik belőle az
öröm, a hittérítő hivatásának óriási szeretete. Sugárzik belőle a kirobbanó lelkesedés. Sugárzik belőle a szeretet, de nem
csak a Jézus iránti, hanem az emberek
iránti is. Ezt bizonyítom azzal, hogy végigkérdezett az elején minket, miért jöttünk.
Elmondtuk, azért, mert közelebb akarunk
kerülni Istenhez, mert kiüresedtünk, „bepiszkolódtunk” és most meg akarunk fürdeni Istenben stb. Ő nagyon odafigyelt a
legkuszább válaszra is, csüngött ajkunkon
és visszatükrözte nagy érdeklődés, részvét közepette azokat, amiket mondtunk.
S hogy mindent megjegyzett, az abból
látszott, hogy a későbbi napokban viszsza-visszautalt, és tanácsokat nyújtott
az elmondottakra. Mi vajon mennyire figyelünk másokra, amikor bajaikkal traktálnak?
Misézése is élmény volt. Végig mo-

Egy tanító tapasztalataiból...
Új év, új nevelési tanácsok!

Az ember minden év kezdetén komoly
elhatározásokat fogalmaz meg magában.
Így vagyok ezzel én is. Gondolkodóba estem: Szükség van egyáltalán az én tanítói
tapasztalataim közreadásának itt a Kelebiai Hírmondóban? Az jól esik, mikor egyegy cikk után valaki megszólít, vagy beszéltünk a polgármester úrral is arról, nem
veszem el esetleg mástól a helyet az újságban, ő nyugtatott és azt mondta, amíg úgy
érzem van olyan gondolatom, ami másnak
is hasznos lenne, írjak csak nyugodtan. Azt
is be kell vallanom, hogy ma (jan.8-án) Melinda felhívott: Böbe néni még nem kaptuk
meg a cikked! Gyorsan magamba szálltam
és a már előre elhatározott „kicsit frissítenem kell” elvet követve bocsátom közre az
idei első írásom!
Azt mondják mindent a pénz határoz
meg! Pénzzel minden elérhető! A pénz nem
boldogít, csak , ha nincs az kicsit probléma!
A pénz tabu téma! - sorolhatnám... Milyen
ismeretei vannak a kisgyereknek a család
pénzügyeiről? Csak az, hogy most nem vehetünk csemegét, cipőt, újságot, játékot
stb., mert nincs pénzünk! Esetleg bevonja
apuka, anyuka a családi tervek elkészítésébe is a csemetéit?
A tervkészítés szükséges! Megtanít fon-

tossági sorrend felállítására, arra, hogy
tévedhetünk, korrigálhatunk, újrakezdhetünk és a kitartásra, a tervek megvalósításával kapcsolatban. Úgy gondolom helyes, ha már gyerekverziója is elkészül a
családi tervek:
* a társasjátékok kapcsán van némi tapasztalata a gyereknek (Gazdálkodj okosan!) esetleg olyan egyszerű ötleteket adhat, amire az ember felnőtt fejjel nem is
gondol...
* ha látja, hogy a kevés jövedelmet mennyire be kell osztani, hogy mindenre jusson,
talán komolyabban veszi azokat a foglalkozásokat, melyekhez a szülőnek anyagilag
hozzá kell járulni...
* mi az amivel ő hozzá tud járulni családi
szinten a költségvetés megvalósításához vigyázzon a ruháira, cipőire, táskájára, tanszereire, kerékpárjára, stb.
Igen, ezek az alapvető dolgok, melyek
már a gyermekek életkori sajátosságainak
megfelelően megtaníthatók szülői példamutatással!
Kedves Szülők! Ezekkel a gondolatokkal
kívánok egy tervezhető, békés, gazdaságilag eredményesebb, nyugodtabb 2014-es
esztendőt!
Horváth Zoltánné
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solygott. De ez nem manipuláló műfogás,
reklám-mosoly volt, hanem érezhetően a
szíve közepéből tört elő.
Ez a róla szóló bevezető, úgy gondolom elmaradhatatlan volt. Ennek tükrében a gondolatai rangemelődnek. Nagy
öröm számomra is, hogy ezeket - pontokba szedve – közkinccsé tehetem a kunbajai híveimnek, valamint a tompai, s kelebiai híveknek. Sokat gondoltam rátok ott
a lelkigyakorlat alatt: de jó lenne, ha titeket is felvillanyozna Istenre, „Istenben való gazdagodásban”(Lk.12.21.) De jó lenne,
ha az a sok vallásról való téves nézet kiradírozódna az agyatokból, s helyébe kerülne az ő friss, üde, valóban krisztusi gondolatai:
A megbocsátásról beszélt legelőször.
Nem véletlen. Hisz amíg valaki egy kicsit is neheztel bárkire, addig alkalmatlan
a lelkigyakorlatra. Addig elakad a kegyelem a lelkében. Ez azt jelenti, hogy Isten
az ilyen lelket messze elkerüli. Meg aztán
a megbocsátás az, ami legkevésbé megy.
Igen nehezére esik a híveknek. Arról nem
is beszélve, hogy sokan még csak fel sem
ismerik magukban, mondván, hogy nem
én haragszom, a másik haragszik rám.
Közben maga előtt is sokszor takargatva,

gyűlöli. Ismételten felhánytorgatja az őt
ért bántalmat. Tegnap meglátogattam a
nyolcvanas éveit taposó Mészáros Endre
bácsit, aki nagyon bölcsen pont ezt fogalmazta meg: „sok ember nem is veszi észre, hogy mennyi gyűlölet van a beszédében, pedig csak úgy fröcsögi!”
Kinek kell megbocsátanunk? Istennek,
magamnak és embertársamnak
De nehéz olykor megbocsátani Istennek. Van, aki a külsejével, szépségével nincs megelégedve, vagy éppen betegségei, valami testi hibája, vagy anyagi
kára miatt vádolja az Istent. Aztán sok
depressziónak lehet okozója, amikor önmagunkat nem tudjuk elfogadni. De leggyakoribb hiba, bűn, amit 42 éves papi
szolgálatom alatt tapasztaltam, a haragtartás. Még a jó keresztények között is.
Sőt papokkal is találkozhatunk, akik a legőszintébben azt állítják magukról, hogy
senkire sem haragszanak és mindenkit
szeretnek, de akik beszédükkel és cselekedeteikkel öntudatlanul is elárulják a
bennük levő keserűséget és sértődöttséget. Az biztos, amíg megrebben szemed
egy valakinek az említésétől, akkor még
nem teljesen engesztelődtél ki vele.
Dr. Pribitek László
plébános

Álláshirdetés
A Kelebiai Polgármesteri Hivatal jegyzője felvételt hirdet a Hivatal
pénzügyi-gazdálkodási csoportjánál ügyintézői munkakör
betöltésére, tartósan távol lévő dolgozó helyettesítése céljából.
A köztisztviselői kinevezés határozott időre szól: 2014. február 1től előre láthatóan 2014. augusztus 31-ig.
Elvárt iskolai végzettség
egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai
szintű végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítés, vagy
középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági
elemző és szakstatisztikus ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés.
Jelentkezni önéletrajz és az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatának becsatolásával a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél lehet (Kelebia Ady
E.u. 114.).
Jelentkezési határidő: 2014. január 15. (szerda) 16.00 óra.
Döntés az álláshelyet betöltő pályázó személyéről: 2014. január 16.
A nyertes pályázónak ezt követően erkölcsi bizonyítványt kell kérnie, mivel
az állás betöltésének feltétele a büntetlen előélet.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Most, miután vidáman búcsúztunk a
2013-as évtől és pezsgővel köszöntöttük egymást és az új évet, röviden öszszefoglalom az elmúlt két hónap Egyesületünket is érintő történéseit, majd
röviden vázolom az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
NOVEMBER
-7-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt a szokásos /12 fős/ csapatunk. Ez

Zoltán is átvehette a már igencsak kiérdemelt „Kelebia Községért Díjat” a vele
járó oklevéllel és ajándékokkal.
-19-én került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, ahol ez alkalommal 8
fő vett részt és kellemesen töltötte el a
rendelkezésre álló közel öt órát.
-31-én került sor a hagyományos
Évzáró batyus rendezvényre, melyen vacsorával is szolgáltunk a részt-

dezvényen babgulyást főz nekünk csülökkel Kiss Jani szakácsmester. Részvételi díj:
500 Ft/fő. Jelentkezni lehet: 02.09-ig.
-22-én lesz a szintén hagyományos
Prelo Bajsán, melyre mi is hívatalosak vagyunk. Részleteket később hatá-

alkalommal is a nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló időt.
-11-én Ásotthalmon voltunk a hagyományos őszi un. „Libabálban”.
Népes csapatunk /26 fő/ most is nagyon jól szórakozott, amihez hozzájárult a finom vacsora mellett a gazdag
kultúrműsor és a jó talpalávaló zene is.
A mellékelt fotó a kelebiai csapat egy
részét mutatja.
-22-én volt a szintén hagyományos
„Újbor kóstoló” nevű rendezvényünk, melyen 27 fő vett részt. A borkóstolón több Egyesületünkhöz nem
tartozó vendégünk is volt. A vacsorával
egybekötött rendezvényen jókat beszélgettünk, sokat énekeltünk és táncoltunk is.
-30-án 16.00 órától tartottuk a havi
Klubestünket, melyen Rácz Pista főzött nekünk bablevest spanyol módra.
Ez a rendezvényünk is jól sikerült, finom volt a számunkra szokatlan menü,
amit kiegészített a sok összevitt sütemény és ital. Ez alkalommal is sokat beszélgettünk és táncoltunk.
DECEMBER
-14-én volt a Falualapítás évfordulós ünnepsége, melyen többek között fellépett Egyesületünk Színjátszóés Tánccsoportja is. A kultúrműsort
követően került sor a falu közéletében
kifejtett munkásságukért többeknek
odaítélt díjak átadására is. Így Horváth

vevőknek. Az éjfélig tartó rendezvényen sokat beszélgettünk, táncoltunk,
majd éjfélkor a Himnusz eléneklésével
búcsúztunk az óévtől és pezsgőbontással köszöntöttük az előttünk álló 2014es évet, kívántunk egymásnak boldog
új évet. A mellékelt fotó a vidám rendezvény egyik epizódját mutatja.
JANUÁR
-16-án lesz a havi mórahalmi fürdőzés. Indulás a MÁV állomástól a
10.06-os busszal.
-22-én kultúrműsorral ünnepeljük a
Magyar Kultúra Napját. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk
meg.
-25-én 16.00 órától tartjuk a havi
Klubestet, melynek keretében év végi beszámoló Közgyűlést is tartunk. A
hivatalos rész után közös vacsorát tartunk. Menü: hurka, kolbász lesz mustárral és kenyérrel. Részvételi díj 300
Ft/fő. Jelentkezni lehet: 01.20-ig.
-28-án 15.00 órától Dr. Rigler László háziorvost látjuk vendégül, aki
a jelenlévők egészséggel kapcsolatos
kérdéseire fog válaszolni.
FEBRUÁR
-13-án lesz a havi fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a
10.06-os autóbusszal.
-15-én 17.00 órától tartjuk a hagyományos Farsangi rendezvényünket
Míg Jóska barátunk jelenlétében. A ren-

rozunk meg.
-22-én 16.00 órától az itthonmaradók számára Klubestet tartunk.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
várjuk Egyesületünk tagjait.
Sutka István egy. titkár

Tisztelt
Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy
a Kelebiai Méh telep 2014. január 6-tól
továbbra is vásárol lakossági is céges
hulladékokat: vas, alumínium,
réz hulladékot, színes fémet!
Magas árakkal és korrekt átvételi feltételekkel várjuk beszállítóinkat!
Telephely és székhely:
KA-RO Metal Kft.
6423 Kelebia,
Bajcsy Zs. U. 26/13
Tel: 06/70-516-50-50
06/70-324-03-27, 77/454-627
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Óvodai hírek
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Iskolai hírek
- December 5-én iskolánkban Balogh István csillagász a Nap fizikájáról tartott
előadást a gyerekeknek.

Karácsonyi ünnepségünket az Agrárkereskedelmi Központban tartottuk, melyet önkormányzati dolgozók
és képviselők, pedagógusok, nyugdíjas dolgozóink, a Szent Erzsébet Otthonház lakói és Szülők tiszteltek meg
jelenlétükkel. Minden csoport színvonalas, szép műsorral készült. A mi-

ni csoportosok és a nagy-középsősök
egy mese jelenetet adtak elő, a kiscsoportosok műsora a karácsonyi ajándékozásról szólt, míg a nagycsoportosok
műsora a téli örömökről szólt.
Másnap a karácsonyfa alatt pedig ott
voltak az ajándékok is.
óvoda dolgozói

a Homokháti tanyai termékek piacra jutásának
segítése című projekt keretében rendezendő

Gazdadélutánra

2014. január 22. (kedd) 15.00 óra
Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központ
6423 Kelebia, József Attila u. 78.

- December 6-án a Mikulás járt a gyerekeknél. A felső tagozatosoknak a DÖK
Mikulás diszkót szervezett Kardosné R. Zsuzsanna vezetésével.
- Berkóné Editke irányításával a gyerekek almás pitét és mézeskalácsot süthettek.
- December 13-án délelőtt a tanulók megtekintették az Agrár Központban a Ludas Matyi című mesejátékot. A délután folyamán a 2. osztályosok kézműves foglalkozáson vettek részt, ezt követően pedig Horváth Tamás adott koncertet, nagy
sikert aratott a gyerekek körében.
- December 14-én, a falu születésnapján Kollár Valentina 7. osztályos tanuló
mesemondással, az 6. osztályos tanulók pedig táncos műsorral szórakoztatták a
közönséget.
- December 16-án bolhapiacot rendeztünk az iskolában az érdeklődő tanulók
számára Sógor Lászlóné vezetésével.

A gazdadélután szervezője: Bács Agrárház Nonprofit Közhasznú Kft. Kecskemét

Program

Regisztráció
Gazdadélutánt megnyitja és levezeti
Domján Gergely – NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnöke
15.20 A rendezvényt köszönti Maczkó József Kelebia polgármestere
15.30 A homokháti tanyai gazdaságok piacra jutásának segítése,
részvételi lehetőségek
Előadó: Dene Orsolya program koordinátor
		
Nagy Lászlóné program menedzser
16.00 A földforgalmi törvény, a hozzá kapcsolódó átmenetei
törvény és a földvédelem aktualitásai
Előadó: Dr. Horváth Áron - BKM Földhivatal Földügyi Osztály vezetője
16.30 Szünet
17.00 A mezőgazdasági ágazatot érintő 2014. évi adózási
szabályok változásai
Előadó: Szabó Gábor - NAV tájékoztatási referens
17.10 Konzultáció, kötetlen beszélgetés
17.50 Zárszó
Domján Gergely - NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezet elnöke
14.45
15.00

A jelentkezési lap letölthető a Bács Agrárház Kft. honlapjáról
Jelentkezésüket várjuk a 70/390-2668 telefonon, (76) 481-035 faxon, vagy
az info@bacsagrarhaz.hu email címen.
A rendezvény Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, a Tanyafejlesztési
Program keretében valósul meg.

- December 18-án Berkóné Editke karácsonyi kézműves foglalkozást szervezett a gyerekeknek.
- December 20-án tartottuk az iskolában hagyományos karácsonyi ünnepségünket, melyen a 4.a és az 5.b osztályos tanulók nyújtottak feledhetetlen élményt.
- A Bács-Kiskun Megyei Matematika Verseny döntőjébe jutott Simonyi Lóránt
5., (Felkészítő tanár: Lipták Katalin) , Berényi Lilla 7., és Ricz Júlia 7. osztályos tanulók (Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka).
- I. félév zárása január 17-én lesz, a szülőket január 24-ig értesítjük az elért tanulmányi eredményekről.
Az iskola vezetősége

Kelebiai Hírmondó
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Mesemondó verseny

November 28-án tartottuk iskolánkban a mesemondó versenyt. A
gyerekek már egy hónappal előtte lázasan készültek a megmérettetésre.
Ezért ezen a délutánon sem csalódhattak a mesekedvelő gyerekek és
felnőttek, hiszen a magyar népmesék
legjobbjai közül válogattak a mesemondók. A zsűrinek igen nehéz dolga
volt kiválasztani a legügyesebb mesemondókat, akik iskolánkat képviselték a területi versenyen.
Gratulálunk a győzteseknek és felkészítőiknek!
1-2. osztály
Felk. tanár
1. Farkas Alíz 2. a.
Sógor Lászlóné
2. Mikó Roland 2. a. Sógor Lászlóné
3. Papp Benjámin 2. a. Sógor Lászlóné
3-4. osztály
1. Balogh Patrícia 3.o.

Horváthné
Nagy Katalin
2. Berényi Dorka 4. b.		
Borbás Mária
3. Rácz Tamás 3. o. Horváthné
Nagy Katalin
Különdíj
Vörös Vivien 3. o.
Horváthné
Nagy Katalin
Herke Noémi 4. b.
Borbás Mária
5-8. osztály
1. Kollár Valentina 7.b. Horváth Jenő
2. Ábrahám Réka 6.b. Horváth László
Bozsákovics Luca 6.a. Nagy Sára Kata
3. Fábián Liliána 7.a. Horváth Jenő
A területi versenyen iskolánkat Balogh Patrícia és Kollár Valentina képviselték.
Kardosné Rókus Zsuzsanna

Karácsonyi ünnep
az iskolában

A Farkas László Általános Iskola tanulói az utolsó tanítási napon megtartották a hagyományos karácsonyi ünnepségüket. Idén a 4.a és az 5.b osztály
tanulói nyújtottak maradandó élményt
a tanulóknak és a magányosoknak. A
4.a osztály manótánccal, az 5. b osztály
gyertyatánccal kedveskedett a nézőknek. Verset hallhattunk a 2.a és b osztályosoktól is.

Móra Ferenc soraival köszöntötték
a karácsonyt: „ Igen a megbocsátásnak, békességnek, szeretetnek ünnepe
van.” Jó lenne, ha ez a mondat fülünkbe csengene egész évben, s így élnénk
mindennapjainkat.
Kívánom, hogy mindenki életében
jöjjön el a szeretet, a megbocsátás és
a béke!
Radnai Béláné
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Mézeskalács és almás pite

A címet olvasva már érezni is a sütőben készülő finom sütemény illatát. Nagyszerű elfoglaltság karácsonyra úgy készülni egy iskolában, hogy napokon keresztül sok-sok ízletes
és szemet gyönyörködtető sütemény készül. Kezdem az elején. Előkészületek, ami nem
csak a nyersanyagok számbavételét jelentené, hanem azt az izgalmat, amit minden gyermek átélt a várakozás során.
- Mikor sütünk, én is mehetek, és mit készítünk, ehetünk belőle?
A várva várt napon minden gyermekkéz szorgoskodott a sütésnél. Lehetőleg mindenki
részt vett a különböző munkafázisokban, gyúrás, tésztanyújtás, szaggatás, diótisztítás, almareszelés. A „kis cukrászok” megfelelő irányítás mellett ügyesen végezték dolgukat. Készült almás pite, diós pite, és mézes kalács. Az egyik finom a másik szép, vagy fordítva? A
nagy tepsi almás pite gyorsan elfogyott, nagyon ízletes volt. S szerintem elfogyott volna
még egy tepsivel. Mézest sütni az művészet. A kézben melegedő tészta hamar nyújtható
volt, s már készültek is a szebbnél szebb karácsonyra készülő formák: fenyőfa, csillag, szív
és…….. A mézeskalács házikó. Igen, azt is gyermekkéz alkotta. Ügyesen, türelemmel, lelkesedéssel. Alig sült ki a forma, már kapkodtuk ki a sütőlemezről, mert a következő adagot
hamar kellet sütőbe tenni. Fehér cukormáz ruhát kapott minden sütemény. Így még tetszetősebb külsőt kapott, s finomabb is lett. A házikó mesebelire sikerült: édes, habos, cukormázas. Megkóstoltuk a kisült mézeseket is. Mindenki elismeréssel nyilatkozott róla.
Berkó Istvánné

Karácsonyi kézműves
foglalkozás

Karácsonyra készülni a legszebb tevékenység. A feldíszített fa szépségét,
a szoba meghittségét emelheti a díszített környezet. Ügyes kezek alkotta, karácsonyi dekoráció dísze része az
ünnepnek.
Az érdeklődő gyermek kíváncsi, szeretettel készíti a megtervezett függődíszt. Volt, aki dekorációnak, volt, aki

ajándéknak készítette a délutáni elfoglaltság eredményét.
Az első osztályostól a nyolcadikosig szorgoskodtak a kezek. Az együttlét
öröme is összetartja a kis csoportot, s
befejezésként mindig a következő foglalkozásról érdeklődnek, s siettetnék az
eljövetelt.
Berkó Istvánné
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Kapcsolatok és kapcsolódások

Minden tárlatnak üzenete van, ez a
kiállítás az összefogás jegyében született meg. Palicson létező amatőr képzőművészeti kör és a bácsalmási Fidler Közösségi Ház alkotó művészei közös
kiállítása, 18 alkotó képei, melyeket bemutattunk az Agrárkereskedelmi központban.
A kapcsolatot létrehozó személyiség Török István palicsi festőművész ,
aki nagy lelkesedéssel szervezi és vezeti ezeket az önképző köröket. A tagok
lelkes amatőrök kik szabadidejükben kikapcsolódásként választják a festést. A

szunnyadó tehetség életre kel, a jó vezető igyekszik stabil alapokra tenni a rajztudást a helyes ecsetkezelést, természetesen talán a legfontosabb az az alkotói
légkör, mely jellemzi a foglalkozásokat
és észrevétlenül „kincsek” teremtődnek.
Jó lenne, ha Kelebián is létrejöhetne
egy hasonló alkotói közösség.
Török István 50 évvel ezelőtt járt Kelebián először,- egy pár hónapig itt tartózkodott a Honfi család segítségével,
most került sor a régi ismeretség felelevenítésére.
Kovács Márta

Anyakönyvi hírek
2013. december havi születések:
Kátai Kevin
Anya: Simon Enikő Amanda, apa: Kátai János
Született: Kiskunhalas, 2013.12.02.
Kiri Zétény
Anya: Rácz Beatrix, apa: Kiri István
Született: Szeged, 2013.12.24.
Nyári Hanna
Anya: Hegyi Ibolya, apa: Nyári János
Született: Kiskunhalas, 2013.12.31.

Német

Uniós pályázatból (TÁMOP 2.1.2) finanszírozott
informatikai tanfolyam, alapfokú angol és német
képzések indulnak Kelebián!
A nyelvi és informatikai kompetenciák megszerzésével a résztvevők számára új lehetőségek nyílnak meg a munkaerőpiacon és
a mindennapi életben.

Klepács Edina védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán házasságot kötött:
Kolompár Viktória és Oláh Elemér

Informatika
			
Angol
					

Az informatika képzés időtartama 104 óra, a nyelvi képzéseké
60 óra.
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban (kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben
résztvevők). Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Tandíj / önerő: a teljes képzési díj 2 vagy 5%-a,

Teleki Mária aktő.

Kedves Gondozottak!
Az Egészségház előterében kihelyezett használt ruhák, cipők, esetleg játékok
megnézhetők és INGYEN elvihetők. Erre tanácsadási időben, illetve előre megbeszélt időpontban van lehetőség!
Klepács Edina védőnő

Informatika: 1.800.- Nyelv: 1.200.Tanfolyam helyszíne: Farkas László Általános Iskola
Kelebia Ady E.u.110.
Érdeklődni és jelentkezni munkanapon 09.00-16.00-ig:
Nagygyörgy Gáspárnénál
tel.: +36-77-454-219, vagy +36-77-454-635

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

XI. évfolyam 1. szám

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2014 január

orvos neve

ügyelet helyszíne

10

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

11

szombat

Szabó Péter dr

Kelebia Bajcsy-Zs u. 56/b

		

17 órától Dr. Kiss Csaba

12

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

13

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

14

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

15

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

16

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

17

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

18

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

19

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

20

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

21

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

22

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

23

csütörtök

Miklósiné dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

24

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

25

szombat

Szabó Péter dr

Kelebia Bajcsy-Zs u. 56/b

		

17 órától Dr. Kiss Csaba

26

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

27

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

28

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

29

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

30

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

31

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

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

2014 február
1
szombat
2
vasárnap
3
hétfő
4
kedd
5
szerda
6
csütörtök
7
péntek
8
szombat
		
9
vasárnap
10 hétfő
11 kedd
12 szerda
13 csütörtök
14 péntek
15 szombat
16 vasárnap
17 hétfő
18 kedd
19 szerda
20 csütörtök
21 péntek
22 szombat
23 vasárnap
24 hétfő
25 kedd
26 szerda
27 csütörtök
28 péntek

orvos neve
ügyelet helyszíne
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95		
Faddi Zoltán dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Szabó Péter dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u.56/b
17 órától Dr Kiss Csaba					
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Árpád u. 59		
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Árpád u. 59		
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Árpád u. 59		
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95		
Faddi Zoltán dr
Kelebia Deák u. 92

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

