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2014. szeptember 100,-

Tisztelt Választópolgárok!
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE A HELYI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA: 2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23 -ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 10 -én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati
képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 7. § (1)
bekezdés o) pontja értelmében a HVI nyilvánosságra hozza a HVB tagjainak és a HVI vezetőjének nevét, a
HVB és a HVI hivatali helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax-számát:
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG (HVB)
Elnök: Kumich László
Elnökhelyettes: Varga Mirella
Tagok: Honfi Sándor
Póttagok: Szines Máté, Nagygyörgy Gáspárné
A HVB elérhetőségei:
Cím: 6423 Kelebia, Ady E. u. 114. Kelebiai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Telefonszám: 06-77/454-201 • E-mail cím: kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu
Fax-szám: 06-77/454-249
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA (HVI)
A HVI vezetője: Oltyánné Kozla Erika jegyző
A HVI vezetőjének helyettese: Teleki Mária igazgatási előadó
A HVI elérhetőségei:
Cím: 6423 Kelebia, Ady E. u. 114. • Telefonszám: 06-77/454-201
E-mail cím: kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu • Fax-szám: 06-77/454-249
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Kitüntetések átadása
Visszatérve a korábbi évek gyakorlatához, idén augusztus 20-án a Szent
István napi megemlékezésen és kenyérszentelésen túl került sor a községi
kitüntetések átadására.
Az ünnepi műsorban részt vett a Kelebiai Daloskör, Kiri László, a kelebiai
őskeresztény fúvószenekar, valamint
a kelebiai baptista gyülekezet fiataljai
énekeltek néhány dalt.
A kitüntetések átadására az egyes
műsorszámok között került sor.
Idén a következő öt díjat adta át
Maczkó József polgármester úr:

és képmutató média nélkül is lehet
nagy dolgokat végrehajtani.
Kelebia Község Önkormányzata Péter-Szabó Attilánénak Kelebia Község
Kitüntető Díját adományozza.
Magyar Apostoli Gyülekezet

ket közösségben tartani.
A táborok szervezésével, zenei élet
erősítésével szervesen bekapcsolódnak
a falu életébe. Kimagasló szerepük volt
a pünkösdi hangversenyek lebonyolításában.
Mindezekért Kelebia Község Önkormányzata Kelebia Község Kitüntető Díját adományozza a Baptista Gyülekezetnek.

Péter-Szabó Attiláné méltatása

Péter-Szabó Attiláné 1972 őszén
került Kelebiára. Azóta községünkben
él férjével. Közösen kettő gyermeket
neveltek fel. Személyiségét az önzetlenség, az őszinteség és a szociális érzékenység jellemzi. Jellemző rá a viszszafogott folyamatos, magamutogatás
nélküli, hétköznapi karitatív tevékenység.
Munkáját odaadással, kimagasló
szaktudással, emberséggel és kitartással végzi. Kelebián szinte az összes általános és fogorvos mellett dolgozott.
Szervező-és problémamegoldó készségét az a kimagasló teljesítmény igazolja, amely során Laczkó Flávió életének megmentéséért az utolsó követ is
megmozgatta. Elsősorban nem pénzt
gyűjtött a gyermek egészségének érdekében, hanem emberi erőforrást,
erőforrásokat kötött kévébe. Az egész
falut, községünket sikerült megmozgatnia a nemes cél érdekében. A lelkiismerete által diktált feladatot végrehajtotta: A gyermek él, egészséges,
életkörülményei méltóságban emberiek. Kelebia Község Önkormányzata ezt
a munkát szeretné megköszönni Erzsikének.
Továbbá köszönet jár azoknak, akik
hajlottak a jó szóra, és segítettek a bajban. Köszönet jár Kelebia Község nemes lelkű lakosainak azért, mert megmutatták azt, hogy hangzatos politikai,

A kelebiai Őskeresztény Gyülekezet
1944-ben alakult Vermesjárás területén. Ez egyben az országos megjelenés
időpontja is.
Azóta 120-150 fővel működik Kelebián a keresztény közösség a falu megelégedésére.
1993-ban volt a közösség imaházának alapkőletétele, és 20 évvel ezelőtt,
1994 augusztusában adták át az épületet. Azóta az istentiszteletek, az imaórák, a zenepróbák és a gyermekek oktatása is ott zajlik.
Az őskeresztény gyülekezet tagjai
példamutató családi életet élnek, gyermekeiket visszafogottan, jóra tanítva nevelik. A zenei képzettség, a tiszta
hangzás és a felszabadult ének mindig
jellemző volt a gyülekezet tagjaira és
egészére is.
Az utóbbi években a faluközösség
felé való nyitásuk példamutató fejlődést mutat. Karitatív tevékenységük,
gyermektáboraik, rendezvényeken való megjelenésük élénkítik községünk
vérkeringését.
Mindezekért Kelebia Község Önkormányzata Kelebia Község Kitüntető Díját adományozza az Őskeresztény Gyülekezetnek.
Kelebiai Baptista Gyülekezet
A Kelebiai Baptista Gyülekezet 3040 fővel működik Kumich László vezetésével.
Az elmúlt évtizedben egy imaházat
építettek fel adakozásból, saját munkával és felajánlások segítségével.
Rendszeres összejöveteleket tartva
próbálják a felnőtteket és a gyermeke-

Kákonyi József

re, aki évek óta segíti az iskola munkáját, és a községi ünnepségek zavartalan
lebonyolítását.
Lassan egy évtizede vesz részt évente többször is szinte minden osztálykiránduláson, legyen az egy vagy többnapos, saját szabadidejében, saját
autójával szállítva a gyerekeket. Sonkával szalámival járul hozzá, hogy a
gyerekek jobb ellátásban részesüljenek. Ha úgy adódik krumplit, hagymát,
répát tisztít, mosogat vagy épp a reggeli bundás kenyeret süti –más edény
nem lévén akár bográcsban is.
Évek óta számítani lehet munkájára
a községi rendezvényeken, akár a lángos sütéskor, akár a forralt bor, tea készítésénél.
Mindezekért a képviselő-testület
úgy döntött, hogy a Kelebia Község Kitüntető Díj odaítélésével szeretné megköszönni az eddigi munkáját.
Jakus Gábor rendőr törzszászlós

Egy hónappal ezelőtt a labdarúgó-világbajnokságról hazaérkező német csapatot Berlinben félmillió ember várta a
Brandenburgi kapunál felállított színpad előtt. Először az edzők, rendezők,
az adminisztratív személyzet lépett az
emelvényre. A tömeg integetett, tapsolt. Majd a játékosok következtek. Összeölelkezve jártak, táncoltak körbe a
színpadon, közben énekeltek. A tömeg
tapsolt, velük énekelt, eufórikus hangulatban tombolt. Mindenki azt gondolná, hogy nem lehet tovább fokozni ezt a
hangulatot. Ekkor a műsorvezető a kiszolgáló személyzetet kérte a színpadra. Szakácsok, pincérek, szertárosok,
sofőrök érkeztek, és amikor bejöttek a
játékosok kétoldalt térdre ereszkedve
tapsoltak a kiszolgáló személyzetnek.
Mert érezték, tudták, elismerték, hogy
az ő áldozatos munkájuk is hozzájárult a
sikerükhöz, nélkülük nem állhattak volna a dobogó tetejére.
Amikor az idei díjak odaítéléséről
döntött a képviselő-testület, igyekezett, nehogy abba a hibába essen, hogy
csak a látványos „reflektorfényben”
végzett munkát ismerje el, hanem vegye észre a háttérben munkálkodók tevékenységét is.
Így esett a választás Kákonyi József-

Jakus Gábor rendőr törzszászlós
Kelebia Határrendészeti Kirendeltség főhatárrendésze, 1997. május 5e óta teljesít hivatásos szolgálatot. A
2013-as évben összesen 68 fő illegális
migrációhoz kapcsolódó személy elfogásában vett részt. Mindemellett szabálysértési ügyekben is folyamatosan
hozzájárult a kirendeltség eredményességéhez. A példátlan szorgalma és
kivételes helyzetfelismerése az elmúlt
évben a kirendeltség legeredményesebb járőrévé tette. Kelebia Község
általános közbiztonságához, közlekedésrendészetéhez kapcsolódó jelenségekre is reagál, intézkedik. Kelebiai lakosként a helyi lakosságot ismeri,
jó kapcsolatot ápol velük. Szolgálaton
kívüli magatartása megfelel az általános rendőr etikai szabályoknak, magánélete rendezett. Képes önálló döntések meghozatalára, intézkedések
foganatosítására. Magatartása fegyelmezett, tisztelettudó.
Fegyelmi vagy büntetőeljárás nincs
ellene folyamatban.
Ezen indokokat figyelembe véve,
Kelebia Község Önkormányzata határozatban ismeri el munkáját és részére
tárgyjutalmat adományoz.
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Kelebia Község Helyi Választás Bizottság
6423 Kelebia, Ady E. u. 114. • 06-77/454-201, Fax: 06-77/454-249
E-mail: kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu
Kelebia Község Helyi Választási Bizottsága 16/2014. (IX. 8.) HVB határozat
Szavazólapon szereplő polgármester-jelölt, valamint önkormányzati képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolásáról

HATÁROZAT

Kelebia községben működő Helyi Választási Bizottság A választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán a szavazólapon szereplő polgármester-jelölt, valamint önkormányzati
képviselő-jelöltek sorrendjét az alábbiakban állapítja meg a sorsolást követően:
Polgármester-jelölt
1. Maczkó József független jelölt
Önkormányzati képviselő-jelölt:
1. Molnár Zoltán
független jelölt
2. Varga Sándor
független jelölt
3. Szűcs József
független jelölt
4. Horváth Jenő
független jelölt
5. Kiri Zsolt
független jelölt
6. Hegedűs Endre János
JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelöltje
7. Iván Éva
független jelölt
8. Balogh Szabó Béla
független jelölt
9. Ábrahám János
független jelölt
10. Dr. Rigler László
független jelölt
11. Kollár Norbert
JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelöltje
12. Romics Zsolt
JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelöltje
13. Molnár László
független jelölt
A Ve. 160. § szerinti sorsolás ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. A sorsolás törvényessége elleni jogorvoslat a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági
felülvizsgálati kérelembe foglalható.
INDOKOLÁS
A Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott az alábbi tényállás figyelembevételével: a sorsolást megelőzően annak időpontjáról valamennyi jelölt értesítésre került, 2014. szeptember 8. napján 16:00 órát követően - a 16:00
óráig az épületbe érkezett E/2 nyomtatványok rögzítése után - du. 16:30 órakor a Kelebiai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében az általa meghatározott módon kisorsolta a polgármester-jelölt, valamint az önkormányzati képviselő-jelöltek sorrendjét.
A Ve. 307/G. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb a szavazást
megelőző harmincnegyedik napon kell bejelenteni.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014.
(VIII. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 17. §-a értelmében az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1)
bekezdés]
A Ve. 160. § (1) bekezdése értelmében a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A Ve. 160. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák - annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították - sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 16 óra után végzi el.
A Ve. 160. § (3) bekezdése értelmében ha a sorsolást követően valamely jelöltet
vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő
jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a
jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
A Helyi Választási Bizottság a sorsolást követően a Ve. 160. § (1)-(2) bekezdései
alapján a szavazólapon szereplő polgárrmester-jelölt, valamint önkormányzati képviselő-jelöltek sorrendjét megállapította.
A határozat a Ve. 160. §-án, a 307/G. §-án és az IM rendelet 17. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 239. §-án alapul.
Kelebia, 2014. szeptember 8.			
Kumich László s. k. HVB elnök
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Élhetőbb Kelebiát
a kelebiaiakkal

Az októberi önkormányzati választások közeledtével a szavazófülkébe
lépés előtt mindenképp érdemes egy
pillanatra visszatekinteni, és összegezni az elmúlt négy év történéseit, eredményeit.
Szűcs Józsefet, a kelebiai Képviselőtestület tagját kérdeztem:
– Hogyan értékelnéd az elmúlt négy
évet Kelebia életében? Mik voltak a pozitívumok? Mik az esetleges hiányosságok?
– Úgy gondolom, hogy jó négy évet
zártunk. Megújultak a köztereink, szebbé, komfortosabbá váltak. Intézményeink is megújultak. Rengeteg projekt záródott, vagy hamarosan záródni fog. Új,
Tompával közös védjegyet alkottunk,
ami ahogy a térség híreiben is olvasható volt, nem csak kistérségi, de országos szinten is ritkaság számba megy,
és más településeknek követendő példa lehet, amit a megújult Piactér még
inkább nyomatékosít. Úgy gondolom
az elmúlt időszakban sikerült, egy jobb,
szebb, élhetőbb Kelebiát a kelebiaiakkal együtt kialakítani.
– A következő ciklusban mik lehetnek szerinted az új kihívások, amelyekre megoldást kellene találni?
– A következő testületnek talán nem
is új kihívásai lesznek, amik a legfontosabbak, hanem az eddigiek továbbgondolása. Gondolok itt elsősorban az élhetőbb Kelebia kialakítására, melynek
talán legfontosabb eleme, hogy Kelebián tartsuk a kelebiaiakat. Ennek függvénye Szerbia esetleges EU-ba történő

belépésének Kelebiára vonatkoztatott
hatása. Mindenképp ápolni és fejleszteni kell a határon túli kapcsolatokat egy
esetleges határ megszűnéséből következő állapotra úgymond reagálva. Új
munkalehetőségek kialakítása, munkaadó vállalkozások támogatása, idehívása kell, hogy legyen a legfőbb cél. A
Turisztika fellendítése ugyancsak fontos cél lehet. Meg kell mindent tenni ennek érdekében, és meg kell próbálni egy domináns térségbeli községgé
emelni Kelebiát. Új közösségi terek kialakítása ugyancsak fontos ennek érdekében. A közbiztonság igaz a térség
településeihez képest jónak mondható,
de a frekventált helyek kamerával történő felszerelése ugyancsak trendnek
mondható már sok helyen.
– Hogyan értékelnéd a jelenlegi képviselő-testület munkáját, mi az, amit a
következő testületnek szem előtt kellene tartani a hatékony együttműködés
érdekében?
– Talán már az első két kérdésnél
érintettem a harmadikra a választ. Véleményem szerint a jelenlegi testület,
jól és eredményesen dolgozott, az elmúlt időszakban. Bármilyen összetételű is legyen a következő testület, úgy
gondolom hasonló kerékvágásban kellene, hogy induljon neki a következő
ciklusnak. Kelebia-központú felfogással
nem hinném, hogy bármilyen összetételű vezetés rossz irányba terelné a falu sorsát.
Köszönöm a válaszokat!
Bíró Melinda

Meghívó
Lakossági fórumra
Tárgya: Kelebiai szennyvízelvezetés
és tisztítás című projekt bemutatása.
Időpontja:
2014. szeptember 23. 18 óra.
Helyszín:
Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központ.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kelebia Község Önkormányzata
Maczkó József Polgármester
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Hírek a szennyvíz-beruházásról
Tisztelt belterületi lakóközösség!
Az elmúlt hat hónapban nem adtam tájékoztatást a szennyvíz-program helyzetéről. A
látszólagos csend nem a tétlenségnek a jele,
hanem egy alapos előkészítő munkának a vívódása, amely munka gyümölcse beérni látszik. Lássuk mi volt egy szűk évvel ezelőtt és
mi van most!
Egy évvel ezelőtt az 1 milliárd 235 millió
Forintos(+ÁFA) beruházás támogatási intenzitása 80,19% volt. Időközben lehetőség nyílt
átszámoltatni a projekt pénzügyi kondícióit és elérni a támogatási intenzitás növelését:
így lett a támogatás 94,58% , azaz 66 millió 893 ezer Forint (+ÁFA) összegre változott
az önerő nagysága. Ebből az összegből 1 millió 420 ezer Forint(+ÁFA) nem elszámolható.
A fennmaradó részre lehetőségünk nyílt, több
részletben pályázatokat beadni . A pályázatok
nyertek. Így gyakorlatilag 100%-ban finanszírozott a beruházás. Ez a tény óriási felelősséget és nehéz döntési helyzetet teremtett a
Víziközmű-Társulat életében.
Dönteni kellett arról, hogy vagy kihasználjuk az összegyűjtött pénztömeg adta lehetőséget, vagy nem. Én magam azon voltam,
hogy éljünk a lehetőséggel! Ez azt jelenti, hogy
az összegyűjtött pénztömeg fedezetet biztosít egy hitelfelvételre, amelynek a céljai a következők:
1. A Bajcsy- Zs. utca újra aszfaltozásának a
kifizetése (26 millió 616 ezer + ÁFA összeg.)
2. A házi bekötések finanszírozása (Kb.
10-12 millió Forint +ÁFA.)
3. A legrosszabb önkormányzati utak újraaszfaltozása, felújítása (József A. utca déli része , Deák F. utca északi része, Ady E. utca
északi része.)
A Víziközmű-Társulat taggyűlése elfogadta a célokat és 68 millió Forint hitelfelvételben döntött. Ez a tranzakció a napokban fog
lezárulni és kezdődhet a célok megvalósítása.

Ez azt jelenti, hogy a házi bekötések precizitásának az érdekében az ősz és a tél folyamán önkormányzati dolgozók segítségével
mérnökök fogják az érintett ingatlanokat járni és rajzokat készítenek az egyes bekötések
nyomvonaláról.
Ez a dokumentum a biztonságos üzemeltetést segíti elő.2015. márciusában és áprilisában várhatók a házi bekötések kivitelezése.
Hangsúlyozom,hogy mindezek újabb költségterhet nem rónak az érintettekre.
Itt szükséges,hogy megemlítsem azt a sajnálatos tényt,hogy a tervezett szennyvíztelep munkakezdése során 2-3 m vastagságú
szilárd hulladékréteget találtak az építők ez
megakasztotta a telep kivitelezését. A rejtett szemét jelenléte a rekultivációs munkák
végrehajtását kérdőjelezte meg. Jelenleg a
Vízügyi Hatóságnál van vizsgálaton az ügy. A
szennyvíztelep beruházási költsége 339 millió + ÁFA.
Az említett probléma miatt a tisztító helyét
kb. 150-200 méterrel délebbre kellett átterveztetni. A napokban kaptuk meg az új vízjogi létesítés engedélyt. Várhatóan október első felében kezdik a tisztító építését. Egy nyári
és egy téli próbaüzemet kell végrehajtani, ami
2015-ben valósul meg. Tehát ,a tényleges üzemeltetés (,,fizetős”) 2016 januárjától várható.
Az elmúlt hónapok feladata volt egy szennyvízszippantó-mosó autónak a beszerzése. A
közbeszerzést lebonyolítottuk: decemberben
várható az autó leszállítása. Beszerzési ára:33
millió+ ÁFA.
Az elkövetkező egy év fő feladatai konkrétan meghatározhatóak:
1. Precíz kivitelezés.
2. Precíz pénzügyi elszámolás.
3. Külterületi szennyvízszippantás szabályozása.
4. Talajterhelési díj bevezetése.
5. Belső bekötések megvalósítása.

6. Útépítések.
7. Üzemeltetői szerződés megkötése a
vízszolgáltatóval.(Régi Halas-víz KFT.)
Tisztelt lakóközösség!
Láthatják, hogy nem kis munkának vagyunk a utolsó negyedében. Annak érdekében, hogy mindenki világosan lásson,
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egy tájékoztató fórumot hívunk össze. Gondolják át a folyamatokat, szedjék össze gondolataikat, és ha kell kérdezzenek bátran.
A legjobb tudásom alapján fogom önöket
tájékoztatni.
Köszönöm a figyelmüket!
Maczkó József polgármester

Belterületi kerékpárút épült Kelebián
Hosszú előkészítő munka után egy
év kivitelezés eredményeként megépült
községünk belterületi, vonalas szerkezetet meghatározó kerékpárút. Azt gondolom, hogy az esztétikum mellett fontos
előrelépést tettünk a közlekedésbiztonság érdekében.
A kerékpárút hossza közel 1400 méter, hasznos szélessége 2 és 3 méter között változik, kétoldalt 0,5 méter széles útpadkával. Pályaszerkezete: 20 cm
homokos kavics, 20 cm burkolatalap, 4
cm aszfalt kötőréteg, 3 cm aszfalt kopóréteg. A kapubejárókban megerősített pályaszerkezet került kialakításra. A
kerékpárút burkolatának megtámasztására kerti szegély lett beépítve. A templom körüli szakaszok térkőburkolatot
kaptak. Az előírásnak megfelelően lettek kiépítve a korlátok, illetve a vascsővastagságok. Kettő „A”-oszlopot váltottunk ki betonoszlopra, illetve három
egyes faoszlop helyett egy betonoszlopot és kettő-8 méter magas-kandeláber
jellegű oszlopot helyeztünk ki- a közvilágítási előírásoknak megfelelően.
A sportpálya előtt parkolókat alakítottunk ki. Továbbá egy 9 és egy 18 db
kerékpárt befogadó kerékpártárolót is
megépítettünk. A vasúti átjáró közel három éve a MÁV és az önkormányzatunk
közös beruházásaként jöhetett létre.
A beruházás költségvetéséről a következő sorokban tájékoztatom a tisztelt
lakóközösséget:

Beruházási költség: 58.200.000 Ft.
+ ÁFA
Pályázati
támogatás
(95%):
55.250.000 Ft. + ÁFA
Önerő (5%): 2.900.000 Ft.+ÁFA
Az önerőt is csökkentettük pályázati forrásból. Végleges önerő: 1.500.000
Ft.+ ÁFA
Váratlan kiadások: Elektromos hálózat miatt: 6.900.000 Ft.+ÁFA
Telekommunikációs hálózat miatt:3.950.000 Ft.+ÁFA
Kivitelezők:
1. Ker-Ex’94 Kft.: Kerékpárút-építést
végezte el.
2. Elektroglob Kft: Elektromos munkát végezte el. (Pl. Oszlopcserék)
3. 3. Magyar Telekom: Telekommunikációval kapcsolatos hálózati munkákat végezte el.
Tisztelt Lakóközösség!
Láthatják, hogy minimális önkormányzati önerő mellett, izzadságos forrásteremtő munkával sikerült egy olyan
létesítményt felépíteni, amely nem egyegy szűkebb érdekcsoportot, hanem az
egész falu hasznát szolgálja.
Kérem, vegyék birtokba az új kerékpárutat, használják egészséggel, tartsák
be a közlekedési szabályokat és vigyázzanak rá, hiszen mindannyiunkon múlik az, hogy meddig ép egy-egy köztéri vagyon.
Köszönettel:
Maczkó József polgármester

Nyertes pályázatokkal az önkormányzati intézmények energiatakarékos üzemeltetéséért
Hála istennek elérkezett az idő ahhoz, hogy önkormányzati intézményeink nagy részét fel tudjuk újítani.
A felújítás egy energiatakarékossági
program és nyertes pályázat révén sikerülhet. Illetve kettő nyertes pályázat
révén, hiszen a 15%-os önrészt is megnyertük az úgynevezett MB-es Kormány Önerő Alapból.
A korszerűsítés a következő intézményeket érinti:
1. Farkas László Általános Iskola és
tornacsarnok
2. Gézengúz Óvoda
3. Napköziotthonos Konyha
4. Szt. Erzsébet Otthonház
Mit is tartalmaz a korszerűsítés?

* Homlokzat és födémszigetelést
* Az összes külső nyílászáró cseréjét
* Napelemek és napkollektorok felszerelését
* Fűtéskorszerűsítést
* Világításkorszerűsítést
Mennyi uniós pénzből sikerül mindezt megvalósítani?
* A teljes költségvetés: 238 millió
600 e Ft+Áfa
* Támogatás: a teljes költségvetés
85%-a: 202 millió 800 e Ft +Áfa
* A 15%-os önerőt az említett forrásokból szintén megnyertük, amelynek
az összege: 35.800.000;- Ft+Áfa
Tehát Kelebia Község Önkormányzatának ebbe a beruházásba jelentős

összegeket nem kellett befektetni.
Időközben megtörtént a kivitelezők kiválasztása, ennek az eredménye a következő:
1. Az iskola- tornacsarnok kivitelezője: Fehérép Kft (Székesfehérvár)
2. Otthonház kivitelezője: Fehér Ablak Kft (Székesfehérvár)
3. Konyha kivitelezője: EVO-Komplex Kft (Zalaegerszeg)
4. Óvoda kivitelezője: Bria-Inter Kft
(Budapest)
Természetesen arra törekszünk,
hogy helyi alvállalkozók bevonásával a
helyi bevételeket is növeljük.
Tisztelt olvasók!
Láthatják, hogy egy kicsi, határmenti
faluban is lehet haladni a korral: vona-

las infrastruktúráink megújultak, újak
épültek, kulturált piacteret tudhatunk
magunkénak és korszerűsíthettük intézményeinket. Mindez azért van, mert
mi vezetők azt szeretnénk, ha az itt élő
emberek rendezett körülmények között
dolgozhatnának, a gyermekek jól szervezett és korszerű intézményekben tanulhatnák meg az élet alaptételeit.
Kérem Önöket, használják felelősségtudattal, ésszerűen és funkciójának
megfelelően épített értékeinket. Legyenek büszkék szűkebb hazánkra: Kelebiára!
Köszönettel:
Maczkó József polgármester
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MENNYORSZÁG
Megkérdeztem a Rozi nénit, aki bár
volt bérmálkozó is, de a templomot már
régóta elhanyagolja – Ugye szeretne a
Mennyországba kerülni? – Nem! Én a pokolba szeretnék! – vágta rá! – És miért? kérdeztem meglepetve. – Mert ott sokan
vannak, ott többen leszünk. Én így cáfoltam: - Ez egy nagy tévedés. A mennyországban sokkal többen leszünk. A pokol szinte üres lesz.
Most ezt nem a humor kedvéért írtam
le, hanem ez fényes bizonyíték arra, hogy
az emberek mennyire nem hisznek a halál utáni életben.
Az öreg székely bácsi meg elment a
plébános úrhoz és megkérte, tanítsa meg
latinul. – Minek az magának öregségére?
– Azért, hogy a Mennyországban értsem
majd a beszédet. - És ha a pokolba kerül? - kérdi a plébános – Románul azt tudok! - felelte hamiskásan az öreg.
A Mennyországban sokan nem hisznek. Én szilárdan hiszek. Miért? Mert Jézus mondta, hogy van. Ő meg hiteles
személy. Nem hazudik. Nem egy csaló,
akár sok politikus és „nagy ember”. Ha
Jézus a vele keresztre feszített rablógyilkosnak azt mondta, hogy „még ma velem
leszel a Mennyországban” , akkor nagypénteken valóban belépett ez az ember a
Mennyországba (Lk.23.43.).
Én nagyon vágyom e nehéz földi életem vége felé a Mennyországba, és nagyon sokat gondolok rá. Régebben nem
így volt. De ma már egyre kíváncsibb
vagyok, milyen is lesz? Kíváncsiság? Gondolj arra, hogy mire vagy nagyon kíváncsi, de őszintén! Egy finom bor ízére, egy
filmre, cikkre, a tenger mélyének világára, egy varázslatos szigetre, egzotikus

tájra, Kínára, egy szexuális élményre, egy
izgalmas prédikációra, egy nagyon értékes emberre, egy híres Mária kegyhelyre? Azonban az a kérdés, hogy a Mennyországra kíváncsi vagy-e?
Hogyan érintenek Téged ezek a bibliai mondatok? „A mi hazánk a Mennyben van.” ( Fil. 3.20.) ”Atyám házában sok hely van…azért elmegyek,
hogy helyet készítsek nektek”(Jn.14.2.).
Nincs itt a földön maradandó lakásunk, inkább az eljövendő után
vágyódunk”(Zsid13.14). „Csak vándorok vagyunk itt a földön”(Zsid.11.13.). „
Ne az idelent valókat keressétek, hanem
a föntieket!”(Kol.3.1-2.) „A jelen szenvedések hozzá sem mérhetők ahhoz boldogsághoz, ami a Mennyországban vár
ránk” (Róm8.18). „Az Isten Országa nem
eszem-iszom, hanem béke és öröm a
Szentlélekben.”(Róm14.15.) Szem nem
látta, fül nem hallotta, emberi értelem föl
nem fogta, amit Isten azoknak készített,
akik szeretik Őt.”(I.Kor.2.9.) „Ti keressétek előbb az Isten országát és az ő igazságát, és a többit mind hozzákapjátok”(Mt.
6.33.) … Szent Ferenc vigasztalása
is mámorítóan reményt önt a szívbe:”
Olyan nagy jó vár rám a Mennyországban, hogy ahhoz képest semminek tűnik
a világ minden gondja-baja.”
Újból kérdezem, hogy érintenek titeket ezek a bibliai gondolatok? Mit jelent a
ti életetekben a Mennyország? Ez nektek
szívpezsdítő „hívó szó”? Naponta ill. sokat gondoltok rá, vagy keveset? Esetleg
semmit? Tényező-e az életetekben, mozgósít-e, segít-e, reményt kelt-e, örömet
ad-e, ad-e legalább keveset? Vagy pedig a mindennapok taposómalmában úgy

A Kelebiai Víziközmű-társulat
tájékoztatója…

A Hírmondó júniusi számában tájékoztattuk a társulat tagságát, hogy elindítottuk a hitelfelvételi folyamatot, azért hogy lehetőség szerint zökkenőmentesen tudjuk folytatni a
szennyvízberuházást. Számításunk szerint szeptember végére- október elejére megtörténik a Takarékbank Zrt-vel a szerződés aláírása. Ezt követően megkezdődnek a szennyvíztisztító új helyszínének mérnöki munkálatai. A tisztító építésével párhuzamosan elkezdődnek a belső bekötések tervezései. /a belső bekötések később kezdődnek el/
Az augusztus 31-i zárást követően megállapítottuk, hogy még mindig magas a kintlévőségek összege. Összesen 252 érdekelt közel 6 540 000Ft.-al van elmaradva. Sajnos a
hitelfelvételnél a Takarékbank ezt a kintlévőséget negatív értékeléssel kezelte. Ismételten felhívjuk társulati tagjaink figyelmét, akiknek jelentős /3 hónapnál nagyobb/ befizetési elmaradásuk van, sürgősen rendezzék fizetési kötelezettségüket. A 160/1995. (XII.
26.) Korm. rendelet értelmében folyamatosan történik az önkormányzat részére a behajtásra történő átadás.
Ismételten kérjük azon társulati tagjainkat, akiknél a tulajdonviszonyban változás állt be
/ingatlan eladása-vétele, öröklés, elhalálozás, névváltozás/ keressék fel a társulat ügyintézőjét, legkésőbb október 31-ig, hogy a módosításokat át tudjuk vezetni. Erre azért van
szükség, mert az állami támogatást csak a földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdonos veheti igénybe, illetve, csak az ingatlan tulajdonosának lesz rendelkezési joga a bekötés kijelöléséhez. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár csak a tulajdonviszony igazolása után utalja ki.
Amennyiben kérdése van, keressen bennünket.
Ügyfélfogadás: Kedd: 08.00-10.00, 13.00-15.00		
Varga Sándor IB. elnöke

eltűnik nektek a Mennyország, mint szamár a ködben? Vagy messzire távolodik még az üveghegyeken és az Óperenciás
tengeren is túlra?
Előbb idéztem Pál apostoltól: ”Az
odafönt valókat keressétek, ne a lentieket!” Ennek a mondatnak a fényében
meg lehet vizsgálni, hogy mit jelent, jelent-e valamit, sokat jelent-e életünkben
a Mennyország. Ha ennek a mondatnak
a fényében vizsgálod meg, hogy milyen
fontosságú életedben a Mennyország,
akkor kristálytisztán fogod látni.
A vizsgálódást kezdjük azzal, hogy mi
is az „idelent valók”. Kezdhetjük a felsorolást a zsozsóval, a pénzzel, a megélhetés gondjaival, eszem-iszommal, szórakozásokkal. (Persze ezek is jók, de
ezektől vannak sokkal jobbak is, és a
Mennyország öröme sokkal, milliószor
jobb.) A baj az, amikor valaki csak az
„idelent valókat” hajszolja. Az ilyen ember nem lesz képes, nem lesz alkalmas
majd örülni a Mennyország egészen más
és fokozottabb örömeinek. Hasonló lenne a helyzete ahhoz, aki elmenne Kínába élni úgy, hogy egy szót sem tanulna
meg kínaiul. Nyilván ott egy kukkot, egy
szót sem értene meg. - - - Isten senkit
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sem zár ki a Mennyországból. Mindenkit
oda akar vinni, csak mi emberek zárhatjuk ki magunkat a Mennyországból. Azzal, hogy mindig csak az „idelent valókat”
keressük, hajhásszuk, és fittyet hányunk
az „odafent valókra”! Azzal, hogy ez által
nem tanulunk meg – mondhatjuk úgy - ”
kínaiul” ill. ” mennyül,” vagyis a „Mennyország nyelvén”. (Az „odafönt valók”
keresése által tanulunk meg „kínaiul”,
”mennyül”.)
És mi az „odafent valók” keresése? Sorolom. Önzetlen jótettek, megbocsátás,
ima, Biblia olvasása, vasárnapi misére járás, lelkigyakorlatokon való részvétel. Az
biztos, hogy a legfontosabb az evangélium élése. Az a legfontosabb, hogy megtanulj élni „evangéliumul”. Aki megtanul,
az ott boldogul. Mert ott a Mennyországban ezt élik: vagyis a SZERETETET.
Lehet, hogy röstelkednünk kell, mivel olyan keveset gondolunk a Mennyországra. De ennél van fontosabb: ezen
túl többet és vágyakozóbban gondoljunk
a Mennyországra. Sőt, még ennél is fontosabb, hogy teljes szívünkből és minden
erőnkkel keressük az „odafent valókat”!
Pribitek László
plébános

A Szent Erzsébet
Otthonház hírei
Tájékoztatjuk kedves nyugdíjasainkat, hogy a minden év októberében
megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepségünkre 2014. október 3-án kerül
sor a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi
Központ (Kelebia, József Attila u. 79/1.)
épületében. A programról személyre
szóló meghívót küldünk ki Önöknek, illetve a szokott helyeken meghirdetésre kerülnek.
Turi Mária intézményvezető

„SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!”
1 azaz „egy” kg önzetlenség!

Ki tud segíteni napi 5-10-15 Ft-tal a Karitász Egyesületnek? Várjuk és
kérjük a tartós élelmiszereket: liszt, tészta, cukor, zsír, olaj, rizs, margarin, burgonya, stb.
Sajnos ebben az évben nem kapunk központi EU-s csomagot, tehát
nagy szükség lenne a felajánlásokra! Kérem, aki teheti segítsen!
Legyen ebből mozgalom, hagyomány! Ha 5, 10 család segít, mi annak is
köszönetet mondunk, ha 50, ha 100 milyen csodás lenne!
A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66. Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9
óráig, de időpont egyeztetéssel bármikor megoldjuk az átvételt!
Tegyünk, adjunk együtt egy kis önzetlenséget, szeretet!
Horváth Zoltánné Kelebiai Karitász Egyesület elnöke
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Összefogás Flávióért

Kelebia a szerb határ menti község. Lakóinak a száma 2700 körüli fő. Itt él 16 éve
Kövesdi Edit. Öt gyermeke közül a két idősebb fia Németországban dolgozik nevelőapjukkal, az édesanya a három kicsivel él a
Dózsa György utcában. Kecskék, nyulak kacsák, tyúkok az udvar lakói és a gyerekek
kedvencei. Kis gazdájuk Flávió 12 éves. Tavaly szeptember elején megváltozott a család békés, nyugodt, idilli élete! Egyik napról a
másikra kiderült nem volt véletlen az örökmozgó Flávió fáradékonysága, levertsége –
leukémiás.
– Vissza tudsz emlékezni Editke mi volt
az első gondolatod, mikor szembesültél a
kegyetlen hírrel?
– Ezt nem lehet elfelejteni! Istenem, miért a fiam, miért nem én! Érthetetlen volt
számomra, hisz soha nem volt addig komolyabb betegsége, ő a „természet gyermeke”
volt. Kirándulást szervezett a kicsiknek, tudta az erdőben melyik fán milyen madár lakik, állatait hűségesen gondozta. Aztán három nap alatt élet-halál közé került. Nem
beszéltek mellé az orvosok, közölték velünk a diagnózist. Gyors döntések sorozata
következett, Kiskunhalasról Szegedre, majd
Budapestre küldtek bennünket a Szent
László Kórházba. Ott nem kecsegtettek az
orvosok semmi jóval, annyit mondtak csupán, hogy ők mindent megtesznek a gyerek
érdekében, de nem lehet tudni hogyan reagál a kezelésekre.
– Mi volt a legnehezebb probléma, amit
meg kellett oldanod?
– A lelkem nagyon fájt a kicsik miatt, hisz
Szkilla első osztályos, Niko pedig még óvodába se járt. Mi legyen velük, vagy ne legyek
Flávióval a nagy bajban? Ám a három gyermekes Riczné Cselédes Ibolya, a szomszédasszonyom felvállalta azt, amit nem sokan
tettek volna meg – gondját viselte a gyerekeknek, míg én a beteg fiamat ápoltam.
Miután lehetett látogatni, pénteken felhozta
Budapestre a kicsiket, hogy együtt legyünk,
vasárnap délután értük jött. Segítettek Kiri
Katikáék, náluk is jól érezték magukat Szkilláék. Örök hálával tartozom nekik.
– Ibolyáékon kívül kik és miben segítettek benneteket?
– Az első, legmeghatározóbb személy
Erzsike néni volt, aki mellettünk állt az első
pillanattól: gyűjtést szervezett, az adományokat kezelte, a lakáskörülmények javításán munkálkodott. A kezelőorvosok, nővérek, mind, mind sokat tettek értünk. Aztán
a vallási felekezetek a Baptista Gyülekezet,
akik a szoba berendezési tárgyainak beszerzésében közreműködtek, a Magyar Apostoli
Gyülekezet, akik anyagilag és munkaerővel
támogattak, a Római Katolikus Egyház, az
iskola, az önkormányzat, a Katolikus Karitász Egyesület, akik a steril-szoba anyagi fe-

dezetét biztosították a Levente Sport Egyesület, vállalkozók, magánszemélyek, Paska
Misi, Jóni Anti és még sorolhatnám. Elnézést,
ha valakit kifelejtettem.
– Az első reménysugár mikor villant fel?
– Több, mit 7 hónapig voltunk kórházban. Kezdődött a családtagok vizsgálata,
majd ismerősök, ismeretlen személyek szerettek volna segíteni, de nem feleltünk meg.
Véradást is szerveztek Kelebián a donor kiszűrésére és a többi beteg gyermek megsegítésére. Rengetegen eljöttek olyan személyek is, akik még soha nem adtak addig
vért, de segíteni szerettek volna. November
28-án aztán megtalálták a megfelelő donort, egy német fiatalembertől kapott Flávió csontvelőt, azon a napon megtörtént a
beültetés. Lestük, vártuk az eredményt vajon beindul a sejtszaporodás? Nem volt hiábavaló a sok ima, az Istenbe vetett hit, elindult a sejtszaporodás! Telt-múlt az idő és
kinyílt a steril szobácska ajtaja, jöttek a testvérek, az édesapja, megölelhették egymást,
rövid sétát tehettek, kiszabadult a rabságból
szegény gyermekem. Aztán áprilisban hazajöhettünk végre. Az összefogás eredményeképpen a lakásunk teljesen megújult. Életkörülményeink sokat javultak.
– Flávió hogyan tudta pótolni a tanév lemaradását?
– A kórházban voltak tanárok, akik foglalkoztak vele, mikor az állapota megengedte. Itthon az iskola pedagógusai jártak ki délutánonként a lemaradást pótolni. A nyáron
főiskolás és középiskolás nagylányok: Dóra, Dalma, Mónika és Gréti jöttek önkéntes
munkaként tanították, magyarázták a tananyagot neki. Nagyon örülünk, mert az osztályozó vizsgán megfelelt, hetedik osztályba
léphet. Most még talán a félévig nem mehet
közösségbe tanulni, de reméljük a második
félévben már kedves pajtásai között haladhat tovább a tananyaggal.
– Köszönöm Editke, hogy időt szántál
rám, hogy felelevenítetted életetek megrázó pillanatait, s a hitet a gyógyulásban, mely
más hasonló helyzetben lévő családoknak
erőt adhat.
Kelebia történetében példátlan összefogással, soha nem látott önzetlen adakozással, tenni akarással találkozhattunk. Flávió
gyógyulása érdekében a község lakossága
egy emberként segített. Tisztelet hála mindenkinek, aki ebben közreműködött!
Horváth Zoltánné
Kelebiai Karitász Egyesület
Megjegyzés: Ennek a cikknek megírására Szántó Ambrus a Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány vezetője
kért fel. Az ADÁSIDŐ országos karitász lapban fog megjelenni. Kövesdi Edit azt kérte
tőlem, hogy a család köszöneteként jelentessük meg a helyi lapban is.
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„Jerikó” gyalogos zarándoklat

Idén nyáron útjára indul a „Jerikó” gyalogos zarándoklat Kissné Rózsa Mária és Kiss
Zoltán szervezésével. Ezen a nyáron augusztus 15-i indulással határmenti „Jerikó”
gyalogos zarándoklatot tartanak a nemzet
lelki, erkölcsi megújulásáért, a megbékélésért. Ezt a zarándoklatot csak együtt tudjuk végigjárni! Ezért kérem, segítse és támogassa a nemzet megújulásáért az egész
országban induló zarándoklat helyi megvalósítását és Önt is felkérjük, hogy kapcsolódjon be zarándoklatba legalább az út
következő állomásáig. A zarándoklat alapvetően a helyi lakosok együttműködésére
épül, egynapos gyalogos sétára, melyben
megnyilvánul az egymás iránti megbecsülés, egymás elfogadása, nyitottság, segítő-, és áldozatkészség, Arra, hogy a jobb
jövőért mindenki képes és kész tenni. A települések lakóitól azt kérjük, hogy átérezve
ennek a nemzeti zarándoklatnak a jelentő-

ségét, ünnepeljük együtt ezt a nemzeti napot, aki tud, azzal, hogy végigjárja a következő állomásig tartó egynapos távolságot.
Kelebiára szeptember 27-én érkeznek Csikériáról a zarándokok. Ezen az estén kellene őket fogadnunk, majd 28-án a közös
ünnepi szentmise után indulna a csoport a
hozzájuk csatlakozó kelebiai hívekkel és kísérnénk az ásotthalmi templomig gyalogosan őket. Onnan autókkal szállítanák vissza
a kelebiaikat. Az Esztergomból két irányba
induló zarándoklat zárása Szegeden lesz.
Van arra is lehetőség, hogy bekapcsolódjunk és addig kísérjük a zarándokokat, de
ezt időben, előre kell jelezni a szervezőknél. Felekezeti hovatartozástól függetlenül
képviseljük a zarándoklat céljait és várunk
útitársnak minden jószándékú honfitársunkat.
Még többet: www.jerikozarandoklat.
blogspot.hu/ A szervezők nevében

Egy tanító tapasztalataiból...
30 ötlet arra, hogyan kérdezzünk jobban
2014 szeptember 1. Kölöknet, SSC. Ha valóban érdekel minket, mi történt a suliban,
kerüljük ki a sztereotip mondatokat, és meglehet, értékelhető választ is kapunk érdeklődésünkre. Először is magunkat kérdezzük meg: valóban érdekel minket a válasz? Nem
csak kötelességtudatból érdeklődünk? A gyerekre figyelünk, amikor kimondjuk a mondatot, vagy egészen máshol vagyunk? Ha rá figyelünk, valóban azt akarjuk hallani, ami történt, vagy azt, ami megnyugtat minket? Ha az előbbi, akkor van néhány ötletünk arra,
hogy a szülő-gyerek kommunikációs zsákutcát miként kerülhetjük el – csak gondolatindítónak szánjuk ezt a 30 mondatot.
1.      Mi volt ma a legjobb/legrosszabb dolog, ami az iskolában történt?
2.      Mondd el, mi nevettetett ma meg, hadd legyen nekem is jobb kedvem!
3.      Ha választhatnál, ki mellé ülnél az osztályban? Ki mellé nem, és miért?
4.      Melyik a legkúlabb hely a suliban?
5.      Mi volt a legfurább dolog, amit ma hallottál?
6.      Ha este felhívnám az osztályfőnöködet, mit mondana rólad?
7.      Segítettél ma valakinek – bármiben?
8.      Miben és hogyan segített neked valaki, amikor szükséged volt rá?
9.      Mondj egy dolgot, amit ma megtanultál!
10. Mi volt a mai nap legboldogabb pillanata?
11. Volt, hogy unatkoztál ma?
12. Van olyan gyerek, akivel még sosem játszottál a szünetben, pedig jó lenne?
13. Mesélj valami jót, ami ma veled történt!
14. Melyik szót használta a legtöbbet ma a tanító néni?
15. Mit gondolsz, kitől lehet a legtöbbet/legkevesebbet tanulni az iskolában?
16. Ki az az osztályban, aki ma a legkedvesebb volt veled?
17. Akadt ma olyan, aki megbántott?
18. Van valami, amit utólag sajnálsz, hogy mondtad/tetted?
19. Ha beszállna egy űrhajó az osztályotokba, mit szeretnél, melyik órán történjen?
20. Melyik a kedvenc helyed a szünetben:
21. Ki az osztályotokban a legviccesebb gyerek? Mit gondolsz, mitől az?
22. Ha megtehetnéd, mit változtatnál az osztályon: kit hívnál át, s kitől búcsúznál el?
23. Idézz fel 5 olyan pillanatot, amikor a ceruzádat a kezedbe vetted!
24. Rajzoltatok ma? Szívesen tetted, vagy inkább mást rajzoltál volna?
25. Ha te oszthatnád az éttermeknek az elismerést, a menza hány csillagot kapott volna az ötből?
26. Ha egyetlen fotót kellene bekeretezni a mai napról, mikor fényképeztél volna és mit?
27. Ha sportversenyen indulnátok, kit vinnél magaddal, ha te lennél a csapatkapitány?
28. Az osztályból kit hívnál meg a születésnapodra?
29. Van valami, ami annyira jó az iskolában, hogy itthon is jó lenne megtenni?
30. Ha te lennél az iskolaigazgató, mit változtatnál meg a suliban?
Szívesen vesszük, ha megosztjátok velünk egyéb ötleteiteket, és azt is, hogy melyik vált
be – mert nem biztos, hogy mindegyik működik. A Simple Simon Company cikke nyomán.
Az évkezdésre szeretettel osztom meg veletek!
Horváth Zoltánné

Kelebiai Hírmondó
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Iskolai hírek
2014. szeptember 1-jén tartottuk tanévnyitó ünnepségünket. A műsort az 1. a 2.
és a 4. osztályosok adták. Felkészítő pedagógusok: Fodor Betty , Szentiványi J.
György és az óvónők.
201 tanulóval kezdtük a tanévet. Új pedagógusok: Pohankovicsné Sárfi Ildikó matematika-német szakos tanárnő teljes állásban, Hricsovinyi Rita német szakos tanárnő teljes állásban, Nádasdyné Puskás Dóra matematika-technika szakos tanárnő félállásban, Szabó Tünde kémia szakos tanárnő és Zadravecz Attila technika
szakos tanár óraadóként segítik a munkákat.
Minden tanulónak, szülőnek és pedagógusnak eredményes tanévet kívánunk!
Iskola vezetősége

Fonyódligeti Erzsébet Tábor

2014. 08. 17-én elutaztunk vonattal a fonyódligeti Erzsébet Táborba. A
7. és 8. osztályosok Balázs Hajnalka
néni, Gémesné Kati néni és Színes Gabi néni kíséretével táborozhattak a Balaton mellett.
A táborban minden nap 45 percnyi matekozás várt mindenkire. A
kelebiaiak alkották a Medve Matek
altábort. A magunk között szervezett versenyen minden résztvevő
kapott oklevelet és csokoládét, az
első három helyezett pedig (1. Árva Barbara; 2. Kovács István Mátyás; 3. Ricz Júlia) külön ajándékban részesült.
Nagyon sok program közül választhattunk. Hajókiránduláson, kisvasutazáson, helytörténeti vetélkedőn, kézműves foglalkozáson, túrázáson vehettünk
részt. Egyik délelőtt vízi kalandparkot is
szerveztek a táborozóknak.
Minden estére jutott egy kis szórakozás is, mint például: táncház, bábszínház, bátorságpróba, disco.

A Ki mit tud?-on is indultunk. Tánc
kategóriában Tóth Gréta és Fazekas Diána, vers kategóriában Kollár Valentina, ének kategóriában Farkas Petra
indult. Tóth Gréta 3. helyen, Kollár Va-

lentina 1. helyen végzett. Erzsébet vetélkedőn iskolánk a 2. helyet érte el.
Minden délelőtt és délután (amikor
az időjárás engedte) fürödhettünk a
Balatonban.
Sok új élménnyel gazdagodtunk, nagyon sok új barátot szereztünk, akikkel
azóta is tartjuk a kapcsolatot.
Molnár Emma 8.b

Elismerés…

Kunadacson, 2014. augusztus 9-én a Megyei Polgárőr Nap alkalmából Dávid
Károly r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány a rendőrség és a polgárőrség
közötti együttműködésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó 5 fő polgárőrnek, a
Bács-Kiskun Megye közrendjének, közbiztonságának fenntartásához nyújtott segítségért és a területileg illetékes rendőrkapitányság, illetve határrendészeti kirendeltség munkájának támogatásáért elismerését és köszönetét fejezte ki. Az elismerésben részesített polgárőrök között volt: Gilicze Lajos, a Polgárőr Egyesület
Kelebia tagja.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
A nyár utolsó hónapját meghaladva röviden összefoglalom augusztus hónap
Egyesületünket is érintő eseményeit, majd szokásomhoz híven vázolom az előttünk
álló két hónap terveit, feladatait.
AUGUSZTUS
-3-án 18 fővel részt vettünk a Bajsai
Kadarka Fesztiválon. A rendezvény házigazdái ez alkalommal is szeretettel fogadtak
bennünket és több érdekes program /jégelhárító központ és múzeum látogatás, főzőverseny, stb./ részesei lehettünk. A mellékelt fotó a főzőversenyre felsorakozott
kelebiai csapatot mutatja.
-7-én mórahalmi fürdőzésen vett részt 17 fős csoportunk. Ez alkalommal is
nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-16-án a Szegedi Szabadtéri Színház „Mamma mia” c. előadását nézte
meg 16 fős kis csoportunk. Egy nagy sikerű előadás részesei lehettünk ismét Szegeden.
-20-án egy hagyományos és több fellépővel színesített községi ünnepségen
vettünk részt az Agrárcentrumban és sok új élményben volt részünk.
-23-án Tánccsoportunk ásotthalmi fellépésre volt hivatalos és ez alkalommal is sikerrel szerepeltek.
-30-án 16.00 órától Klubdélutánt tartottunk az Agrárcentrumban, mely az éjszakába is belenyúlt. A rendezvényen több,
mint 50 fő, köztük 9 bajsai vendégünk vett
részt. A piactérre meghirdetett rendezvényt
az esti hűvös idő miatt kellett az Agrárcentrumban rendezni, ami a kultúrműsor /színdarab, szavalatok, divatbemutató, stb./
szempontjából is előnyösebb volt mint a piactér.
A kultúrműsor után finom vacsora, baráti beszélgetés és tánc következett. A sikeres rendezvényhez nagyban hozzájárultak az előkészítésben, lebonyolításban és
az utólagos munkálatokban résztvevő tagtársaink, akiknek ez úton mondunk köszönetet a fáradozásukért. A mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.
SZEPTEMBER
-11-én fürdőzés lesz Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os
autóbusszal. A fürdő bérleteket, ill. az Erzsébet Kártyát ne feledjük el magunkkal vinni!
-27-én 18.00 órától tartjuk a soron következő Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban, ha akkorra elkészül. A rendezvény keretében egy nagyon érdekes egészségügyi előadásra is sor kerül, ezért kérjük, hogy minél többen vegyenek részt rajta saját érdekükben.
OKTÓBER
-3-án lesz a hagyományos Községi Idősnapi Rendezvény az Agrárcentrumban.
-6-án emlékezünk meg az Aradi Vértanúkról a Polgármesteri Hivatal előtti parkban, ahol a Nyugdíjas Egyesület koszorúját is el fogjuk helyezni a kopjafánál. Mindkét rendezvénnyel kapcsolatban részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-16-án lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyre 11-i információk szintén érvényesek.
-18-án 17.00 órától tartjuk a hagyományos Szüreti Rendezvényünket az
Agrárcentrumban, melyre a határon túlról a bajsai, topolyai és ómoravicai testvér
szervezetek képviselői mellett az ásotthalmi és öttömösi nyugdíjasokat is vendégül
látjuk. A rendezvény részvételi díja vacsorával együtt 1000.- Ft/ fő lesz, amit a vezetőségi tagoknál lehet befizetni X. hó 10-ig. E rendezvényen többek között a Tánccsoport és a Daloskör is fellép. Természetesen a vendégeink is különböző programokkal készülnek fellépni az Agrárcentrum színpadán.
-25-én 17.00 órától tarjuk a havi Klubdélutánt a Nyugdíjas Házban. Előfordulhat, hogy a szeptemberre tervezett egészségügyi előadást ezen a napon tudjuk
megejteni, ha csúszik a Ház belső felújítása. Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk tisztelt tagtársainkat!
Sutka István egy. titkár

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az
ügyeleti számot.
2014	szept
11 csütörtök
12 péntek
13 szombat
14 vasárnap
15 hétfő
16 kedd
17 szerda
18 csütörtök
19 péntek
20 szombat
21 vasárnap
22 hétfő
23 kedd
		
24 szerda
25 csütörtök
26 péntek
27 szombat
28 vasárnap
29 hétfő
30 kedd
1
szerda

orvos neve
Miklósiné dr Tóth Éva
Szabó Péter dr
Szabó Péter dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné dr Tóth Éva
Rigler László dr.
Kiss Csaba dr
Miklósiné dr Tóth Éva
Miklósiné dr Tóth Éva
Miklósiné dr Tóth Éva
Sárvári Erzsébet dr.
Szabó Péter dr
17 órától Dr Kiss Csaba
Rigler László dr.
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Szabó Péter dr
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.

ügyelet helyszíne
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92

A lehengerlő sokszínűség

• egyrétegű • formaldehid mentes
• extra nagy fedőképességű
• csepegés mentes • illatosított
• könnyen tisztítható • bevonata tartós, matt

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/737-757, 06-30/7905-779
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Anyakönyvi hírek
2014. augusztus havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán elhalálozott:
Kovács Vilmosné 85 éves, Portényi Miklós 91 éves, Szegedi Sándor Mátyásné 81 éves
A hónap folyamán házasságot kötött: Fábián Kitti és Kocsis Richárd, BaloghSzabó Bettina és Gombkötő Gábor
Teleki Mária aktő.

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:
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Nyomdai munkák:
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