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2014. október 100,-

Tisztelt Kelebiai Lakóközösség!

Ismét eltelt négy esztendő: egy
választási ciklus, amely munkával
teli éveket rejt magába. Sok-sok
változást, bizonytalankodást, tervezést és kitartást rejt magába. Számtalanszor kellett úgy dönteni, hogy
csak a kapcsolati információ és a tapasztalat segített át bennünket egyegy mélynek tűnő szakadékon vagy
magasnak tűnő hegygerincen. De sikerült! Sikerült, azért mert tudtunk
közösen gondolkodni, és sikerült,
azért mert bíztunk egymásban. Bíztak bennem a képviselő testület tagjai, a polgármesteri hivatal dolgozói,
az intézményvezetők, falugondnokok, védőnők, a konyha dolgozói, a
civil szervezetek vezetői és még sokan mások, akik nélkül meddő erőlködés lett volna minden akaratom és
eredmények nélküli éveket, tudnánk
magunk mögött. Köszönöm a bizalmat és a segítséget.
Általános tájékoztatómat kezdeném egy kis statisztikával: az elmúlt
négy év alatt 94 képviselő- testületi ülés volt. A pénzügyi bizottság 51szer, az oktatási bizottság 13-szor, a
szociális bizottság 38-szor, az ügyrendi bizottság 6-szor ülésezett. A
ciklus ideje alatt 108 rendeletet,

1330 határozatot tárgyalt meg a leköszönő képviselő- testület. Figyelemre méltó az interpellációk száma:
140. ez azt jelenti, hogy a képviselők
figyeltek a falu gondjaira, rendszeresen jelezni akarták a problémákat.
2010.október 14.-én az új képviselő testület elfogadta a polgármester
programját, amelyből sok- sok elemet sikerült megvalósítani. Természetesen voltak váratlan helyzetek is.
Elsősorban szervezeti és strukturális
kérdésekben: szinte minden intézménynél létszámcsökkentést hajtottunk végre, a törvény által. Harkakötönnyel körjegyzőséget hoztunk
létre-, majd ezt megszüntették. A
legfontosabb szervezeti változás az
volt, hogy az iskolánk közvetlen állami irányítás alá került, de az épület megmaradt önkormányzati tulajdonban. A létszámépítés mellett más
személyi változások is történtek:
- új óvodavezetőt választottunk.
- új tanyagondnokot választottunk
- új védőnő került a településre
Rendezvényeinket
tervezetten
végrehajtottuk. Nemzetközi gyermekrajzpályázatokat szerveztünk
évről évre. Nyári gyermekétkeztetéseket, szociális tűzifaprogramokat
vezényeltünk le. Támogattuk a táborokat és a továbbtanuló diákokat.
Testvértelepülési pályázatot hajtottunk végre. Létrehoztuk a Kelebia
Galériát Császár László úr adományából. Tompával közösen fejlesztési tervet készítettünk, majd ennek
eredményeként létrejött a BácskaiBecses védjegy. Ennek folytatásaként döntött a képviselő testület,
hogy elkészíti Kelebia község Ökoturisztikai stratégiai tervét. Ez folyamatban van. Fejlesztéseinkről a
következőkben tudok beszámolni:
- befejeződött a Sántha Márta
Könyvtár és Művelődési ház felújí-

tása, korszerűsítése, pályázati pénzből.
- Az iskolában több mint 8 millió
Ft értékben informatikai fejlesztést
hajtottunk végre, pályázati pénzből.
- A MÁV-val közösen gyalogos
vasúti átkelőt építettünk, önerőből.
- Kerékpárutat létesítettünk a
Deák F. utcától a Kossuth L. u. utcáig, pályázati pénzből.
- Játszóteret építettünk, vállalkozói támogatással és önerőből.
- A Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere és szigetelési programját
100%-os vállalkozói támogatással
valósítottuk meg.
- Rendeztük a polgármesteri hivatal udvarát, kerítést építettünk
pályázati forrásból.
- 160 db konferencia széket vásároltunk.
- Elkészítettük a Szent Erzsébet
otthonház bővítési terveit
- Ivóvíztisztító konténert telepítettünk, állami irányítással és finanszírozással.
- A Kiskunhalasi térség szervezésében ivóvízminőség javító pályázatot nyertünk, amelynek következményeként 2015. tavaszán
megkezdődik a Kelebiai Vízmű felújítása.
- Félfedett piacteret építettünk,
pályázati forrásból (magáért beszél)
- Vállalkozói támogatással a
sportpálya kerítésépítését és az öntözőrendszer kialakítását tudtuk
megoldani.
- Szennyvíz csatornaépítést befejeztük, pályázati forrásból.
- A Bajcsy-Zs u egy részét sikerült felújítani
- Szippantó autót vásárolunk
- Komplex energetikai pályázattal
kapcsolatos beruházások kezdődnek
kb. 4-5 hét múlva
- Az úgynevezett kazánprogramban vettünk részt: az összes intézményünknél fatüzelésű kazánokra

cseréltük a gázkazánokat és tárlócsarnokokat (4*50négyzetméter)
építettünk 100%-os támogatással.
- Az úgynevezett Start munkaprogramban vettünk részt, szintén 100%-os állami támogatással,
amelynek a kézzelfogható eredményei a következők voltak:
. önjáró Gréder beszerzése
. új MTZ traktor vásárlása
. 2db 8*40-es fóliaház és kazánház építése
. kb. 4 hektár szabadföldi kertészet kialakítása
. kb. 5 hektár szántóföldi növénytermesztés
. sertéstelep kialakítása
. kútfúrások, öntözőrendszer kialakítása
. kerítésépítés
. savanyító üzem létesítése
Lehetne aprólékosan folytatni a
sort, de ennek a programnak Kelebia számára három irányban volt jelentősége: egyrészt munkahely teremtés, másrészt tartós eszközök
beszerzése, harmadrészt a helyi
konyha ellátása.
Tisztelt olvasó!
Látható, hogy bőven volt feladat
az elmúlt négy évben. Azt mindenki tudja, hogy a dolgok csak úgy
maguktól nem mennek. Projektötletekre, fejlesztési elképzelésekre,
komplex gondolkodásra és rendszerek, kialakítására van szükség. Ezen
irányok nélkül Kelebiát nem tudjuk
szebbé, jobbá, gazdagabbá tenni.
Ezért köszönöm a bizalmukat és köszönöm a képviselő testület irányába mutató bizalmukat is. Izzadságos
munkával telt a ciklus, de megérte,
mert önökért dolgoztam, és ez nyugodttá tesz. Köszönöm, hogy meghallgattak!
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester

Kelebiai Hírmondó
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Önkormányzati választások 2014. Képviselőjelöltek
Ábrahám János

Dr. Rigler László

Tisztelt kelebiai lakosok!
Ábrahám János vagyok, 1969. szeptember 05.-én
születtem Baján. Gyermekéveimet Mélykúton töltöttem, s általános iskolába is itt jártam. 1983-ban felvételt nyertem a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolába, ahol 1987-ben sikeres érettségi vizsgát,
majd 1989-ben technikusi oklevelet szereztem. 1987től dolgozom a Kelebiai Erdészetnél, 1992-től mint kerületvezető erdész. Tevékenységem 1400 ha-on az éves
erdőgazdálkodási feladatok szakszerű elvégzésének irányítása. Munkám mellett 2001-ben felvételt nyertem a Debreceni Agrártudományi
Centrum levelezős Vadgazda Mérnöki szakára, ahol 2005-ben sikeres államvizsgát tettem. Nős vagyok, van két gyermekünk. Feleségem a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél dolgozik, mint fuvardíjszámfejtő. Családommal 1992-től élek Kelebián.
Önkormányzati képviselőként 2006-óta tevékenykedek. 2008-tól mint alpolgármester. Az elmúlt ciklusokban igyekeztem tudásom legjavát adva aktívan szerepet vállalni a problémák megoldásában, valamint a fejlesztési lehetőségek kihasználásában.
Az elkövetkező időszak célkitűzései kreatív tenni akaró, határozott képviselő testületet
igényel. Tenni akarásom a településért töretlen, bízom abban, hogy önök szavazataikkal
támogatnak abban, hogy a jövő kihívásainak leküzdésében továbbra is szerepet tudjak
vállalni. Amennyiben Önök is így gondolják, számítok megtisztelő szavazataikra.
Tisztelettel: Ábrahám János

Dr. Rigler László vagyok, a község egyik háziorvosa.
1966-ban születtem, az általános iskolát Rémen, a gimnáziumot Baján végeztem. Orvosi egyetemre Szegeden
jártam, majd orvosként Békéscsabára kerültem . 7 évig
dolgoztam ott, sebészetből szakvizsgáztam, majd 1997ben Kelebiára kerültem háziorvosnak.
Kelebiát, ide kerülve, hamar megszerettem, igyekeztem munkámat minél jobban végezni, és Kelebiáért, leginkább az egészségügyéért minél többet tenni. Idekerülésemet követően már az első önkormányzati választásokon
elindultam, és sikerrel bekerültem a képviselő testületbe. Azóta folyamatosan képviselőként is ténykedem. Nehéz volt a szűkös anyagi lehetőségek miatt az egészségügyben előre
lépni, így eleinte magánerőből próbáltam valami szépet, jól működőt alkotni . Mivel Kelebián hosszú távra terveztem, házat vettem, átépíttettem , benne egy szép, uniós szabályoknak is megfelelő rendelőt alakítottam ki. Így lehetőség nyílt egy külsős ügyeleti rendelő kialakítására. Ezt kihasználva, ill. a polgármesterek és mások segítségével sikerült
megszervezni a Tompa –Kelebia összevont ügyeletet ügyeleti autóval, telefonnal, ill. teljes felszereléssel. Ez azóta is jól működik. A hibákat igyekszünk orvosolni. A rendszer szervezésében aktívan részt veszek. Természetesen a Képviselő testületi munkából más területen is igyekszem kivenni a részem, és ötleteimmel, gondolataimmal segíteni a testület
munkáját. Az utóbbi időben Kelebia látványos fejlődése kis részben talán így az én érdemem is, nem kisebbítve azok munkáját, akik nálamnál jóval többet tettek. ( polgármester, alpolgármester…)
A jövőben is szeretném Kelebia fejlődését elősegíteni, természetesen elsősorban az
egészségügy terén. Az ügyeleti rendelő felújítása fontos feladat lesz, melyet a következő
ciklusban meg kell oldani. Külsős, jó szakmai tudású kollégák idecsalogatásához is nélkülözhetetlen. Az egészségmegőrzés fontos területe a sport. Ennek fejlesztése, a megfelelő
infrastruktúra megteremtése a jelenlegi testületnek is fontos célja volt. Ha a polgármester
mögé felsorakozó képviselő jelöltekből ütőképes testület kap bizalmat, akkor ezt az irányvonalat tovább lehetne vinni. Kérek minden szavazó polgárt, hogy olyanokra tegye a voksát, akiben látja a tevékeny, tenni akaró szándékot, aki eddig is igyekezett a faluért minél
többet dolgozni. Bízom benne, hogy ebbe a társaságba én is belekerülhetek, és a továbbiakban is képviselőként ügyködhetek falunk további szépüléséért!
Dr Rigler László

Balogh-Szabó Béla

Tisztelt kelebiai Lakóközösség!
Az idei önkormányzati választások képviselőjelöltjeként engedjék meg, hogy bemutatkozzam:
Balogh-Szabó Béla vagyok. 1968.03.27-én születtem Kiskunhalason. Kelebián jártam általános iskolába, majd Kiskunhalason végeztem szakmunkásképzőben. Ezután a vasútnál helyezkedtem el, és azóta is ott
dolgozom mozdonyvezetőként. Kelebián nősültem, feleségem, Nagy Mária a Szent Erzsébet Otthonházban
dolgozik házi gondozóként. Közösen négy gyermeket
neveltünk, melyből ketten már kirepültek a családi fészekből.
A kelebiai Egyházközségnek folyamatosan tagja vagyok, két évig voltam gondnoka
és hetedik éve elnök. Aktívan részt veszek a kelebiai sportélet szervezésében a Kelebiai Levente Sportegyesület elnökeként már 5 éve. Le kell szögeznem, hogy Kelebia eddigi fejlődésével elégedett vagyok, és ezentúl is támogatom a fejlesztéseket, azonban
nagyobb súlyt kell fektetni bizonyos hiányosságokra. Kelebiai képviselőként a következő problémákra szeretnék megoldásokat találni: Az első és a legfontosabb, hogy megoldódjon a fiatalok elvándorlásának problémája. Sajnos a munkahelyek hiánya miatt
sokan döntenek úgy, hogy más városban, esetleg külföldön keresnek állást. Ennek következménye sajnos az, hogy a családok széthullnak, az idősek gondoskodás nélkül maradnak, ami azért is probléma, mert ők a legsebezhetőbb réteg. Másik következmény,
hogy egyre kevesebb gyermek jár a helyi óvodába, iskolába.
Nagy pozitívumnak tartom, hogy Kelebián a különböző vallások gyakorlói milyen
egyetértésben tudnak együtt élni, és együtt dolgozni. Támogatni szeretném azokat a
közös programokat, amelyek jó például szolgálhatnak gyermekeinknek, hogy lássák, lehet egy közösségben így is élni összefogással, együttműködéssel.
A harmadik kérdés, amelyben szeretnék előrelépést elérni, a sport kérdése. Hiányolom a különböző sportolási lehetőségeket. Sajnos Kelebián nincs a focin kívül olyan
sportág, amelyet heti rendszerességgel űzhetnének például a lányok. Vannak tánccsoportjaink, de aki nem táncos beállítottságú nem talál magának megfelelő testedzési lehetőséget. Hiányoznak a futással, kézügyességgel, taktikai érzékkel kapcsolatos sportok. Ez a probléma a másik, amely megoldásra vár.
Kedves Kelebiaiak! Mindezek figyelembevételével fogok indulni az idei képviselő-választáson, köszönöm, hogy támogatták jelölésemet, és kérem Önöket, hogy megtisztelő
szavazataikkal támogassák törekvéseimet egy jobb, élhetőbb Kelebia létrehozásáért.

Hegedûs Endre János

Tisztelt Választópolgárok!
Hegedűs Endre vagyok 1968-ban Kiskunhalason születtem. Keresztény családban nevelkedtem három testvéremmel. Szüleim és
gyermekei mindig pártatlanok voltak, senki nem volt kisdobos, úttörő, Kisz- és párttag, és mindenki a határőrségnél teljesített szolgálatot. Jómagam az általános iskola elvégzése után a kiskunhalasi 618. számú Ipari Iskola szobafestő szakára jelentkeztem, amit
1985-ben sikeresen el is végeztem. Ezek után 1991-ig ebben a
szakmában is dolgoztam, majd Mórahalomra költöztem, és 13 évig fóliás kertészettel foglalkoztam. Ebben az időszakban született három lányom: Fanni, Nikolett, Luca.
2000-ben költöztem vissza Kelebiára, és 2004 óta ismét az építőiparban dolgozom
szobafestőként. Politikai nézeteim mindig is a jobb oldalhoz kötődtek, de mára a Jobbikra
összpontosult a figyelmem teljes egészében.
Miért indultam ezen a választáson?
Egy olyan képviselő-testületet szeretnék, szeretnénk, amely teljes odaadással képviseli
Kelebia, jelenét és jövőét. Hiszem, hogy képviselőként lehet ezt a kis falut olyan szemléletmódban vezetni, amilyen az itt élő emberek igénye, és véleménye.
Vannak ötleteim, és elgondolásaim a falu további sorsáról, amit megválasztásom esetén meg is szeretnék valósítani.
Kérem Önöket, kérlek benneteket, támogassatok október 12-én szavazatokkal, hogy
egy új fiatalos lendülettel rendelkező testülete legyen Kelebiának!
„ a választás lehetősége a legnagyobb hatalom, amit Isten a kezünkbe adott”
Szebb Jövőt!
Tisztelettel: Hegedűs Endre János
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Horváth Jenő

Kiri Zsolt

Baján születtem 1956. július 1-jén. Általános
iskolai tanulmányaimat Mélykúton végeztem. A
kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban érettségiztem 1974-ben. Az 1974/75-ös tanévben a
Bugac-Nagybugaci Általános Iskolában tanítottam. 1975-től 1991-ig a Kalocsai Fiúnevelő Intézet nevelőtanára voltam. 1991-től a Kelebiai Általános Iskolában dolgozom.
1978-ban szereztem tanítói oklevelet a Bajai Tanítóképző Főiskolán. 1988-ban végeztem
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola pszichopedagógia
szakán.
A magyar nyelv és irodalom szakos tanári végzettséget 1996-ban szereztem meg Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 2003-ban tanúsítványt szereztem arról, hogy taníthatom a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat.
1981. augusztus 8-án vettem feleségül Nagy Katalin tanítónőt, aki jelenleg szintén a kelebiai Farkas László Általános Iskola pedagógusa.
László fiunk 1983. június 7-én született. 2006-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom
szakán, majd 2010-ben az intézmény angol szakán. Jelenleg a kelebiai Farkas László Általános Iskola angoltanára.
Felesége Nagy Sára némettanár jelenleg GYES-en van a három hónapos
unokámmal.
2006 óta vagyok a kelebiai képviselő-testület tagja és az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke. A megkezdett munkát szeretném folytatni a
következő időszakban is, azért számítok megtisztelő szavazatukra.
Horváth Jenő

1986-ban születtem Kiskunhalason. A kelebiai Általános Iskolai tanulmányaim után a kiskunhalasi II.
Rákóczi Ferenc szakközépiskolában érettségiztem
közgazdász szakon, majd Pénzügyi szakügyintéző
képesítést szereztem. Ezt követően Szegeden Magasépítő technikusi vizsgát és C típusú középfokú
német nyelvvizsgát tettem. 2009-től - a Ker-Ex ’94
Kft. dolgozójaként - építőipari beruházások és kivitelezések területén dolgozom. Pacsirta utcai lakosként
négy éve házasságban élek párommal, a napokban
megszületett első gyermekünk.
Vallásos, rendszerető és közösségi ember vagyok, nagy örömet lelek a másoknak való segítségnyújtásban.
Hiszem, hogy becsületes, tisztességes hozzáállással és szakértelemmel a köz érdekében végzendő munkámmal előre segíthetem községünket. Ezt nem ígéretekkel, hanem tettekkel szeretném bizonyítani.
Köszönöm, hogy támogatták jelölésemet, megválasztásom esetén igyekszem a
lakosságot mindenben képviselni, a felmerülő problémákra - képességeim szerint
- megoldást találni.

Iván Éva független képviselőjelölt
Iván Éva vagyok, a Gézengúz Óvoda vezetője.
28 éve élek Kelebián, és azt hiszem, elmondhatom, hogy azóta töretlenül részt veszek és
munkámmal segítem a közéletet.
Évek óta a Szociális Bizottság külsős tagjaként próbáljuk megoldani a nehéz helyzetbe került családok problémáit.
Községünk az utóbbi években elindult a fejlődés útján, ahhoz, hogy ez folytatódjon komoly
munka és összefogás szükséges. Hiszem és vallom, hogy a köz érdekében végzendő munkámmal hozzásegíthetem településünket ahhoz, hogy az új kihívásokra reagálni
képes, élhetőbb, mindannyiunk számára büszkén vállalható község polgárai lehessünk.
A jelöltek között nőként egyedül indulok ezen a választáson. Véleményem
szerint, ha nincs vagy kevés a nő a politikában, akkor nem érvényesülnek
eléggé bizonyos női tulajdonságok, mint az empátiára való készség, a szociális érzékenység vagy a gondolkodás hajlékonysága.
Kevesen számolnak azzal is, hogy a nők közéleti részvételének alacsony
voltával szegényebb lesz maga a politikai közélet: kimarad belőle egy sor
fontos szempont, szemlélet, tapasztalat, és végső soron nemcsak a nők veszítenek, hanem a társadalom egésze.
Kutatások mutatják ki, hogy a női képviselők általában érzékenyebben figyelik választóik véleményét, férfikollégáiknál jobban törekszenek a kompromisszumra.
Ha ezekkel a gondolatokkal azonosulni tud, kérem támogatását az október 12-i választáson!
,,Minden azon múlik, ki tudjuk-e fejezni, meg tudjuk-e értetni a másikkal, hogy összetartozunk. Ha igen, az ember élete kikerekedik, egész lesz,
azaz egészséges.”
(Kozma Imre)

Kollár Norbert
Kollár Norbert vagyok, 1975-ben születtem Kelebián. Jelenleg is itt élek családommal, három gyermek édesapja vagyok. Szabadidőm egy részét autók és motorok társaságában
töltöm, ezen kívül a kertépítés és rendezés a hobbim. Az általános iskolát Kelebián, további tanulmányaimat Kiskunhalason végeztem.
Szeretnék én is tenni valamit a szülőhelyemért, az itt élő
emberekért, a kultúráért és ezzel együtt az egész magyarságért! Célom, hogy a jövő generációinak könnyebb és jobb legyen Kelebián. A fiatalok támogatása mellett természetesen a lakosság többi részéről sem feledkezem
meg, hiszen számos olyan helyi probléma van, amely megoldásra vár. Képviselővé
választásom esetén határozott eszközökkel javítanék a helyi közbiztonságon, mindent megtennék az infrastruktúra fejlesztéséért, a külterületi közvilágítás és a rossz
állapotú utak rendbetételéért.
Véleményem szerint ma Magyarországon a Jobbik az az erő, amely a magyar vidéket talpra tudja állítani, munkahelyeket tud teremteni, a bűnözést fel tudja számolni. Kérem, hogy szavazatával támogassa a Jobbik Bács-Kiskun megyei listáját
és másik két kelebiai jelöltjét, Romics Zsoltot és Hegedűs Endrét is!
Megélhetést, rendet, Kelebián is!
Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele van, esetleg segítene a Jobbik kampányában, az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezheti ezt: Telefonszám: 06 20
211 2924, Email cím: norbino1@citromail.hu

Molnár László

Tisztelt Választópolgárok!
1978- óta élek Kelebián. Ide jártam általános iskolába, itt kezdtem dolgozni, itt alapítottam családot
és itt telepedtem le. Itt dolgozik az óvodában feleségem Erika és ide járnak iskolába lányaim: Emma és
Fanni. Az életem átjárja a sport, a labdarúgás. Itt lettem igazolt játékos, itt szerettem bele a labdarúgásba. Olyan emberektől tanultam tiszteletet, sportszerűséget és ÖNZETLENSÉGET, mint Somlai Józsi bácsi,
Radnai Béla bácsi, Kollár Jani, Csengeri Rudi, Honfi Sanyi…… (stb). Sportvezetőként és edzőként ezen értékeket igyekszem átadni
a mai fiatal labdarúgó palántáknak, kelebiai gyerekeknek. Igyekszem megteremteni annak lehetőségét, hogy minél kulturáltabb körülmények között sportolhassanak gyermekeink, hogy MI KELEBIEIAK büszkék lehessünk rájuk, sportolóinkra az
elért eredményeikre és a sportlétesítményünkre.
Ennek a munkának a még sikeresebb továbbviteléhez kérem az Önök megtisztelő bizalmát, segítségét, szavazatát.
Molnár László

Kelebiai Hírmondó
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Molnár Zoltán

Tisztelt Kelebiai Választópolgárok!
Molnár Zoltánnak hívnak, 1975. szeptember 28-án
születtem Kiskunhalason. Édesanyám Ördög Irén, édesapám - sokak számára a kovács mesterségéből adódóan ismerős - Molnár Mihály. 2000 óta élek házasságban
feleségemmel, Drávai Erzsikével és neveljük 11 éves Bence fiúnkat.
Általános iskolai tanulmányaimat követően a kiskunhalasi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola vendéglátó ipari szakán végeztem. Tanulóéveimet követően a tompai Határ Csárdában kezdtem dolgozni, és onnantól fogva - kivéve azt
a 3 évet amikor postásként dolgoztam a kelebiai külterületen - a vendéglátás végig követi
az életemet, és jelenleg is a kiskunhalasi Sóstó Csárda csapatát erősítem.
A munkám során sok emberrel alkalmam nyílik találkozni és beszélni, talán a nyíltságomnak és az őszinteségemnek köszönhetően sok esetben meg is osztják velem örömeiket és bánataikat. Képességemnek megfelelően, ha időm engedte, temérdek apró
problémát meg tudtam oldani a környezetem számára, de sok esetben a meghallgatott
problémák túlnőttek rajtam. Arra lettem figyelmes, hogy túl nagy az űr a település vezetése és a hétköznapi emberek között, holott úgy gondolom a vezetőség feladata a település,
és ezáltal a lakosok gondjainak a megoldása. Megfelelő kommunikáció nélkül, a kevésbé
frekventált - külső - területek elhanyagolásával és az egyszerű ember panaszainak meghallása nélkül azonban nem a kelebiai lakosokról szól a település, hanem a vezetésről. Úgy
gondolom, és azt érzem a település lakosainak a részéről is, hogy itt az ideje, hogy az egyszerű polgárok közül is kerüljön valaki a vezetésbe. Legyen valaki, aki meghallja, megérti
a hétköznapi embereket, és tesz értük. Jómagam olyan típusú ember vagyok, aki ha nem
szakértő egy probléma megoldásában, akkor keresek valakit, aki szakértője annak, de a
bajokat nem tolhatjuk magunk előtt. Ezt mindenki tudja a magánéletből, és nem megy ez
másként a település vezetésében sem.
A községünkben van néhány olyan példa - vallási gyülekezetek, civil szervezetek - ahol
a közösség ereje szinte minden akadályt képes legyőzni. Ezt a fajta gondolkodásmódot
szeretném a település vezetésében is érvényesíteni. A problémák megoldása könnyebb, és
egyszerűbb, ha csapatban gondolkodunk. Egy község életében pedig be kell venni a csapatba a hétköznapi embereket, a vállalkozókat, az időseket, a fiatalokat és mindenkit aki
érdemben hozzá tud tenni az ügyhöz. Nem gondolnám, hogy egy ilyen kis község életét is
úgy kellene irányítani, mint a nagypolitikában: olyan „szakértői” döntésekkel, aminek sokszor semmi köze a való élethez.
Sajnos nagy divat a mai világban, hogy választások előtt a jelöltek ígérnek fűt-fát, majd
amikor megválasztja őket a nép, hirtelen, mintha mindent elfelejtettek volna. Ami még
megdöbbentőbb az az, hogy a módszer működik.
A képviselői poszt valódi felelősség.
Rövid, tömör mondat, ami mindent elárul. Számomra ez a választás nem a titulusról
szól, nem azért indulok, hogy képviselő úrnak szólíthassanak. Valóban tenni akarok, és ha
a választópolgárok megelőlegezik a bizalmukat, tenni is fogok a településünkért.
Bemutatkozásom végéhez érve, de nem utolsó sorban meg szeretném köszönni mindazok támogatását, bíztatását akik nélkül nem lehettem volna a jelöltek listáján, és az, hogy
én lehetek azon a bizonyos listán az első név aki mellé az x-et tehetik, különösképpen jelzi
számomra azt, hogy jó úton haladok.
Köszönettel: Molnár Zoltán képviselőjelölt

Romics Zsolt

Romics Zsolt vagyok, 1977-ben születtem Kiskunhalason, feleségemmel 3 lányunkat neveljük. Születésem óta
Kelebián élek, de nem csak mi, hanem feleségem családja
is tősgyökeres kelebiai.
Szabadidőmben a háztáji gazdálkodásunkat fejlesztem,
állat- tenyésztéssel próbálkozom.
A sorkatonai szolgálat után 1996-tól hivatásos útlevélkezelőként dolgoztam, a szolgálati idő alatt a Tettrekész
Magyar Rendőrség Szakszervezet Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség szervénél voltam elnökhelyettes.
Biztos vagyok abban, hogy számos olyan helyi probléma van, amelynek
megoldása főként nem pénz, hanem akarat és összefogás kérdése. A helyi
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adottságokból adódóan a legfontosabbnak a mezőgazdaság fejlesztését és a
fiatal gazdák támogatását tartom. A lakosság helyben maradását csak úgy lehet elérni, ha megfelelő anyagi megbecsüléssel járó munkahelyeket teremtünk, ezért a helyi vállalkozások támogatásával kellene fellendíteni a térség
gazdaságát.
Azért szeretnék dolgozni, hogy Kelebia egy élhetőbb település legyen, ahol
a problémákra közösen adjuk meg a válaszokat, és nem ellenségeskedésekkel,
hanem összedolgozással, hogy a fiatalok ezt a települést válasszák lakóhelyül.
Kérem, támogasson, hogy képviselőként tehessek a gyermekeink szebb jövőjéért! Kérem, hogy szavazatával támogassa a Jobbik Bács-Kiskun megyei listáját és másik két kelebiai jelöltjét, Kollár Norbertet és Hegedűs Endrét is! Hajrá Kelebia!
Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele van, esetleg segítene a Jobbik kampányában, az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezheti ezt: Telefonszám: 06 30 218 6700, E-mail cím: romicsfamily@gmail.com

Szűcs József

Szűcs József vagyok, 1985.10.18-án születtem
Kiskunhalason. Kelebiai iskolás éveim után, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolába
jártam informatika szakra, ahol 2004-ben érettségiztem. Ugyanitt 2006-ban műszaki informatikai mérnökasszisztens oklevelet szereztem. Ebben
az évben Budapestre kerültem, azóta az Óbudai
Egyetem hallgatója vagyok.
2010-ben már megtiszteltek bizalmukkal, sokan rám szavaztak, így négy éve részt veszek a
község ügyeiben képviselőként. Véleményem szerint bizakodásra adhatnak
okot az elmúlt évek történései. Akár Kelebia megszépülése, fejlődése, akár a
kapcsolatok megszilárdítása, az emberek községünkben tarása ügyében. Kezd
a közösen elkezdett munka beérni, de mindig vannak új kihívások, célok, melyek megfogalmazódtak, és készek vagyunk újra belevágni ezek megvalósításába. Ha úgy gondolják, hogy az eltelt négy év jó irányba mozdította a település sorsát fejlesztések, különböző programok viszonylatában, hogy az Élhetőbb
Kelebiáért tett törekvéseink kezdenek beérni, akkor október 12-én, voksukkal
kérném, ismét támogassák képviselőként való indulásunk.
Köszönettel és tisztelettel: Szűcs József, független képviselőjelölt

Varga Sándor
Tisztelt Választópolgárok, Kedves Kelebiaiak!
Az önkormányzati választás közeledtével köszönetet szeretnék mondani a négy évvel ezelőtti választáson részemre szavazott bizalmukért. Az életem itt kezdődött. Kelebia szülötteként az eltelt 66
évemből közel 50 éven át tevékeny részese voltam
településünk életének. Az általános iskola, a középiskola elvégzése, valamint a határőrségnél eltöltött, kötelező „részvétel” után itthon maradtam,
mert olyan munkahelyet találtam, mely a hívatásom lett, melyet akkor még úgy hívtak, hogy „VASÚT”. Nem lettem hűtlen sem
a „vasutasok nagy családjához”, sem a szülőfalumhoz, /bár néhányszor felajánlották a továbblépés lehetőségét/ hiszen itt alapítottam családot. Remélem, sokan emlékeznek még azokra a matematika-fizika órákra, melyeken feleségem, „Zsuzsika néni” a matematika és fizika rejtelmeit tanította közel 40
éven keresztül. Két felnőtt gyermekünk, két fiú unokánk van. 2002-től három
cikluson keresztül képviseltem nemcsak jelenlétemmel, hanem aktív közreműködésemmel is a településen élők érdekeit. Ez alatt az idő alatt sok minden
megvalósításában részt vettem. Az eltelt négy évben településünkön kézzel
fogható, szemmel látható értékeket tudtunk teremteni. Vannak megkezdett
feladatok, melyeknek a megvalósítása még hátra van. Vannak még tervek,
amiket a Kelebiaiakért, Kelebia szebbé tételére szeretnénk megvalósítani. Éppen ezért most, negyedik alkalommal kérem önöket, hogy független jelöltként
szavazzanak nekem bizalmat, hogy a megkezdett munkát be tudjam fejezni.
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Kelebiai Hírmondó

Soknak semmi sem lehetetlen

Az önkormányzati választások kapcsán
egy újabb képviselőt, illetve képviselőjelöltet kérdeztem, hiszen Varga Sándor ismét
indul független jelöltként.
Hogyan értékelné az elmúlt négy évet
Kelebia életében? Mik voltak a pozitívumok? Mik az esetleges hiányosságok?
Az elmúlt négy év Kelebia életében látványos, kézzel fogható változásokat, eredményeket hozott, mely megvalósításában
részese voltam egy olyan képviselő testületnek, amely hosszú idő után nem a parttalan viták, hanem a lehetőségek kihasználására helyezte a hangsúlyt. Fogalmazhatnék
talán Széchenyi István szavaival úgy is, hogy
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen”. Lehetne ezeket az eredményeket pozitívumként is jellemezni, de Én inkább értéknek nevezném. A teljesség igénye
nélkül néhány, mellyel még nem minden település büszkélkedhet; park, piactér, kerékpárút, közösségi tér stb. Természetesen ezekhez tartalom is kapcsolódik, hiszen
a piactér nemcsak a kulturált körülmények
közötti kereskedés feltételeit teremtette meg, hanem a termékeink megjelenítését a térségben, melyhez szorosan kapcsolódik Tompa városával közös védjegyünk is.
Létrehozott még egy közösségi teret is, mely
a művelődéshez szórakozáshoz a gondtalan
szabadidő eltöltéséhez teret biztosít idősnek
és fiatalnak egyaránt. A kerékpárút a biztonságos közlekedés –főleg az iskolás gyermekek számára- feltételeit teremtette meg. A
központi park a pihenni és a barátokkal találkozni akaró Kelebiai és átutazó számára nyújt szép környezetet. Hiányosságokat
nem szívesen mondanék, hiszen amit ma

nem tudtunk megtenni, azt holnap, vagy
holnapután meg kell szüntetni.
A következő ciklusban mik lehetnek  Ön
szerint az új kihívások, amelyekre megoldást kellene találni?
Az elkövetkező öt év, már magában is
más lesz, mint az eddigiek, hiszen a leendő testületnek egy évvel hosszabb idő áll a
rendelkezésére a feladatok megvalósítására. Biztosan lesznek új feladatok, hiszen az
élet nem áll meg. Lesznek kihívások, melyeket közösen meg kell oldani /értékeink
megóvása, közrend-közbiztonság javítása, térfigyelő rendszer kiépítése, utak, járdák rendbetétele, külterületen élők életkörülményeinek javítása, határon átnyúló
kapcsolataink tovább építése stb./. De a
legfontosabb, hogy a megkezdett fejlesztéseket /szennyvízberuházás, energetikai felújítások/ be kell fejezni.
Hogyan értékelné a jelenlegi képviselőtestület munkáját, mi az, amit a következő
testületnek szem előtt kellene tartani a hatékony együttműködés érdekében?
A testület munkáját igazán a közösség
értékelheti. Az elején megfogalmaztam egy
véleményt és úgy gondolom, hogy a következő testület tagjainak Széchenyi szavait
szem előtt tartva kell képviselni a Kelebiai
embereket. Nem egyszerű feladat, hiszen a
közért tevőt néha érik támadások. Úgy gondolom, hogy akit a választó polgárok bizalma képviselővé jelöl, annak meg kell szívlelni Marcus Aurelius gondolatát „Nem az a
fontos, hogy velünk mit tesznek, hanem az,
hogy mi mit teszünk”
Köszönöm a válaszokat!
Bíró Melinda

Tájékoztató szociális nyári
gyermekétkeztetésről
2014. évben is lehetőség nyílt a gyermekek nyári étkeztetésére, melyet a
települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet szabályoz.
Községünkben 2014. június 16. napjától 2014. augusztus 31. napjáig 54 munkanapon keresztül napi egyszeri melegétel formájában a Napköziotthonos Konyháról valósult a nyári gyermekétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 101 fő kiskorú gyermek került kiválasztásra.
Az elszámolást követően 2.399.760 Ft összeg került felhasználásra.
Maczkó József polgármester

BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Kelebia Község Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007.(III.26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
- felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2014. tanév második és a
2015/2016. tanév első felére vonatko-

zóan valamint
- a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A részletes pályázati kiírás Kelebia
Község honlapján és a Kelebiai Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható. Érdeklődni és a pályázatot benyújtani Kelebia Község Önkormányzatának
6. számú irodájában 2014. november 7.
napjáig van lehetőség.
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Egy tanító tapasztalataiból...
Figyelemfelhívás 5 pontban
1. Ne a gyereken vezesd le a feszültséged!
Mit ér el a kissé ideges szülő azzal, ha a mellette csetlő-botló gyermekére rákiált, megrángatja, falhoz állítja? Ha belegondolunk: semmit! Vagy mégis? Feszültség esetén ő maga
is a tanult módon fog reagálni, vagyis agresszióval!
2. Érzelmek vására
Szeretlek, mindent megvásárolok neked. Befizetlek drága szakkörökre, táborokba.
Csak a gyermekkel töltött időt nem lehet megvenni! Vele játszani kell, sétálni kell, beszélgetni kell, tanulni kell, meghallgatni kell! A szeretet kifejezésének eszköze soha nem lehet
tárgy! A gyermek ezeket elfogadja, de érzelmileg nem lesz gazdagabb!
3. Kommunikáció
Nagy hiba ha a család elherdálja azt a kevés időt, amit együtt tölthetne. Valakitől azt hallottam, hogy soha nem volt közös családi ebéd vagy vacsora náluk. Ez felfoghatatlan számomra. Találjuk meg azt a lehetőséget mikor együtt lehet a család és használjuk ki, hogy a
gyerek számára igazi kommunikációs légkör legyen a közös étkezés, ne vegyük fel a mobilt, ne a tv legyen bekapcsolva étkezés közben, hanem beszélgessünk a gyerekekkel!
4. Következetesség – rugalmatlanság
Ha a gyerekek nem tudják, hogy bizonyos dolgokban mi a szabály, bizonytalanná válnak, hogy miben, meddig mehetnek el. Ugyanakkor a másik veszély, ha a szülők rugalmatlanok túl merevek. Nagy dolgokban kell következetesnek lenni, apróbb szabálytalanságok
becsúszhatnak: esti lefektetés néha a közös hancúrozás miatt eltolódhat 10-15 percet, lehet egy nagyitól kapott csokit ebéd előtt fél órával bekapni...
5. Kettős szülői szabályok
Nagy hiba, ha apa-anya nem azonos szabályokat állít fel a gyermeknek, nem azonos
nevelési elveket vallanak! Mit érünk el ezzel? A gyerek kijátszhatja a szülőket, bizonytalanná válik, kihúzzuk a biztonságos talajt a lába alól.
Természetesen az általam leírt gondolatok biztos megfordultak már mások fejében is.
Azt hiszem mégis érdemes elmélkedni rajta kicsit!
Horváth Zoltánné

Augusztus az anyatejes
táplálás hónapja
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete
(WHO) augusztus első hetét a szoptatás
világhetévé nyilvánította. 1991. február
15-én megalakult a Szoptatást Támogató Szervezetek Világszövetsége (WABA).
A WHO 1993-ban nyilvánította augusztus
1-jét az anyatej világnapjává.
Kelebián is megünnepeltük az anyatejes táplálás világnapját. Augusztus 14-én
délután összegyűltek a meghívott anyukák és gyermekeik, valamint a várandósok és vendégelőadóink. A védőnők
köszöntötték a megjelenteket, majd elsőként Zsigáné Nyári Zita gyógytornász
színes előadását hallgathattuk meg. Az
oktató ismertette a résztvevőket a Dévény–terápia lényegével, az egészséges
mozgásfejlődés lépéseivel. Hasznos tanácsokkal látta el a szülőket, majd lehetőséget adott személyes konzultációra is. Ezt
követően Horváth Andrea számolt be az
általa használt Vega Test allergiavizsgálatról. 1994 óta végzi az ország különböző pontjain az vizsgálatot. Két napig Kelebián is fogadta a pácienseket. Felhívta
a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára, rámutatott az allergia-immunrendszer és a csecsemőtáplálás összefüggéseire. Elmondta, hogy: „A legújabb
módszertani ajánlás szerint a csecsemők
igényeit optimálisan az élet első 6 hónapjában a kizárólagos szoptatás, anyatejes

táplálás kielégíti. Az anyák 98 %-a képes
lenne szoptatni gyermekét, ha megfelelő
ismeretekkel, önbizalommal rendelkezne, és megfelelő családi és egészségügyi
szakemberek részéről megnyilvánuló támogató segítséggel rendelkezne. Elérendő cél, hogy minden csecsemőt életének
első félévében, de legalább 4 hónapos koráig szoptassák, és anyatejen kívül semmi
egyéb táplálékot ne kapjon.”
Rendezvényünk nem valósulhatott
volna meg támogatóink nélkül, melyet
ezúton is köszönünk.
Támogatóink:
* Kelebia Község Önkormányzata
* Philips AVENT
* NIVEA
* Colgate- Palmolive Magyarország Kft.
* TEVA Gyógyszergyár
* Ceumed Kft.
* KICSIRICSI Diszkont
* Portényi Csabáné
* Krisztin Dezső Vegyeskereskedés
* Szirákiné Takács Zsuzsanna
* Horváth Andrea
* Zsigáné Nyári Zita
* Kelebia Könyvtár
* Védőnői Szolgálat
Portényi Noémi
védőnő
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PÉNZ ÉS A JÓSÁG
Hej, a mani, a pénz nagyúr! Ha
valakit e tekintetben megrövidítenek, nem hagyja szó nélkül. Dani Gergely, gyimesbükki pap – a
templomépítés érdekében - azzal
lepte meg híveit, hogy kétszer, a
mise végén is perselyeztetett. Zúgolódtak is miatta. Erre ő megkérdezte az egyik parasztembert, hogy
naponta hányszor szokta megfejni
a tehenét. – Kétszer – válaszolta az. – És miért kétszer? - tudakolta a pap. – Azért kétszer, hogy
a tőgyében el ne apadjon a tej, el
ne fogyjon a teje. – Na, látjátok, én
is pont azért perselyeztetek, fejlek meg titeket kétszer, hogy el ne
apadjon, ki ne fogyjon pénztárcátokban a pénzetek.
Az egyik bibliai példabeszédben
(Mt. 20,1-16) is drámai feszültséget szül a pénz. A szőlősgazdát –aki mai szóval élve közmunkásokat, munkanélkülieket fogad
fel - igazságtalansággal vádolják
az egész nap dolgozók azért, mert
ugyanannyi fizetést ad az 1-2 órát
dolgozóknak, mint nekik.
Mi is úgy látjuk, hogy az egész
nap dolgozókat megrövidítette. Megint csak mai szóhasználattal élve azt mondhatnánk, hogy a
gazda eljárása bérfeszültséget teremt, ami ellen a szakszervezetnek
vagy a pártoknak fel kellene lépniük. Isten azonban - akit a szőlősgazda személyesít meg - nem a
szakszervezeti és pártvezetők fejével gondolkodik. Isten Országában más az élet. Más az életmód.
Más az ország alapja. Ott másféle rend van, mint a diktatúrákban
vagy a demokráciákban. A diktatúra alapja a gyűlölet és a félelem. (ATerror Háza múzeumban olvasható az ávósok egyik jelszava:
”Ne csak őrizd a rabot, hanem gyűlöld is!” A demokrácia alapja meg a
jogegyenlőség és az igazságosság.
Ez a rend a pénzre épül. Profitra.
A demokráciában mindenki számol,
méricskél, mint az elégedetlenkedő
szőlőmunkások.
Isten Országában viszont olyan
rend valósul meg, minek alapja a
jóság.
A szőlősgazda – vagyis az Isten
- lelkülete teljesen eltér az elégedetlenkedő munkások lelkületétől.
Azok igazságtalansággal vádolják
meg a gazdát. De a gazda nem iga-

zságtalan, mert az első munkások
megkapják a kialkudott bért, azt
az egy dénárt, amiben megegyeztek. A gazda valószínűleg a később
érkezők családtagjaira is gondol,
ezért nekik is megadja a megélhetéshez szükséges minimálbért.
A család ugyanis nem tehet arról,
hogy a családfő tétlenül ácsorog,
mert nem fogadja fel senki.
Isten – a szőlősgazda - az igazságot mindvégig alárendeli a jóságnak, mert a jóságot akarja az
ő országában a legeslegfontosabbnak, a legelsőnek.
A diktatúrák és demokráciák váltogatták egymást a történelemben,
és egy idő után mindegyik megrendült, megszűnt. Jézus példabeszéde
viszont arról akar meggyőzni minket, hogy Isten Országa, amely a
jóságon alapul, rendíthetetlen, elpusztíthatatlan lesz. Azért, mert Isten jóságán alapul, azon a jóságon,
amely nem szűnik meg soha.
Egyszer a megtérésre hívogató
Keresztelő Jánost megkérdezte a
nép: ”Mit tegyünk tehát?”(Lk.3.10.)
Most mi is megkérdezzük a Bibliát, következésképpen ezt a tárgyalt példabeszédet: „Mit tegyünk
tehát?” És a példabeszéd megadja a választ. Bíztat, hogy kövessük
a szőlősgazdát. Első helyen legyen
életünkben a jóság. Ez mindent felülírjon, mint Jézus életében. Pál
apostol így buzdít: „Ugyanaz a Lélek lakjon bennetek, mint Jézusban!” Kérjük ehhez a Szentlelket.
(Lukács evangélistánál milyen feltűnő, hogy Jézus minden fontos
tette a Szentlélek indítására történt, és Ő tette rá a pecsétet.)
Szívből énekeljük–e azt az énekünket, melyben ez áll: „Hiszek a
szeretet végső győzelmében?” Ha
ezt a kérdést túl elméletinek tartod, akkor magadhoz intézz ilyen
kérdést: a szőlősgazda, a Jóisten
jóságát merném - e követni? Vagy
ezt: „jó ember vagyok - e?(ne hamarkodd el a választ!) Mit válaszolna erre a házastársad s gyerekeid,
akik testközelből ismernek? Jó embernek tartanak-e vagy egy kiállhatatlan alaknak?
S végül ez legyen az utolsó kérdésem: Neked mi a fontosabb, a
pénz vagy hogy jó ember légy?
Pribitek László
kunbajai plébános
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Idősek Világnapja
Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdődött.” A mi világunk Önökkel:
apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt
hitet és bátorságot.
Az ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek világnapja programsorozatát október elsején, azóta minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ
számos országaiban, többek között hazánkban is.
ENSZ célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes időskorra.
Most Nyikos Tibor versrészletével köszöntjük az időseket:
„Vigyázzatok rájuk kik egyedül maradtak,
akik ősz fejjel ülnek a néma alkonyatban;
és üveges szemükkel néznek a létbe,
keresve valamit a csendes estében..
Vigyázzatok, kérlek a fáradt öregekre,
akik nem kérnek már semmit csak Istentől kegyelmet;
és mondanak egy imát néha magukban,
majd felnéznek az égre egy csillagot kutatva..”

„SEGÍTS,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!”
A Szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club támogatásával kirakodó vásárt
szervezünk október 25-én. A helyszínről a későbbi plakátokon adunk tájékoztatást. Használt ruhák és műszaki cikkek kerülnek kiárusításra. A befolyt adományokból karácsonyi csomagokat készítünk a rászoruló kelebiai nagycsaládosoknak, családoknak.
Kérjük minél többen segítsenek, hogy segíthessünk!
Horváth Zoltánné
Karitász Egyesület elnöke

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját az
Aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
Időpont:
2014. október 6. 18 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
parkja, Kopjafa
Beszédet mond Maczkó József polgármester.
Közreműködik a Kelebiai Daloskör
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A hónap végét meg sem várva röviden
összegzem a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk
álló két hónap terveit, feladatait.
SZEPTEMBER
-11-én mórahalmi fürdőzésen vettünk részt. Ez alkalommal is jól éreztük magunkat és kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló közel 5 órás időtartamot. A
mellékelt fotó a fürdő bejárata előtt készült
a szerény létszámú csapatunkról..
-27-re tervezett Klubdélutánunk a
Nyugdíjas Ház felújításának elhúzódása miatt elmarad. Vigasztaljon bennünket, hogy
a szobák belső festése szeptember 22-vel
megkezdődött, de a befejezésről még korai
volna bármilyen időpontot is közölni.

zetőségi tagoknál lehet befizetni X. hó 10ig.
-25-én 17.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánt a Nyugdíjas Házban, ha
akkorára készen lesz. A rendezvény keretében egy érdekesnek ígérkező egészségügyi előadás tanúi is lehetünk.
NOVEMBER
-10-re tervezett Libabál elmarad Ásotthalmon, helyette 8-án lesz egy szűk körű rendezvény, melyen a Nyugdíjas Egyesület megalakulásának 20. évfordulójáról
fognak megemlékezni a polgármester jelenlétében.
-20-án fürdőzés lesz Mórahalmon,
melyre az októberi információk szintén érvényesek.

OKTÓBER
-3-án lesz a hagyományos Községi Idősnapi Rendezvény az Agrárcentrumban 09.30 órai kezdéssel. A rendezvény részletes programját az érintetteknek
kézbesített Meghívó tartalmazza.
-6-án emlékezünk meg az Aradi Vértanúkról a Polgármesteri Hivatal előtti parkban, ahol a Nyugdíjas Egyesület koszorúját is el fogjuk helyezni a kopjafánál.
-16-án lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyre az Erzsébet Kártyákat,
ill. bérleteket ne feledjük elvinni. Indulás a
MÁV állomástól a 10.06-os busszal.
-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 ve-

-22-én 16.00 órától Újbor kóstoló
lesz a Nyugdíjas Házban. Jelentkezni és a
részvételi díjat (500.- Ft/fő) befizetni Horváth Zoltánnál lehet XI. 16 – ig.
-24-én 15.00 órától un. Katalin bált
fognak rendezni Ásotthalmon, melyre mi is
hivatalosak vagyunk. Részvételi díj 1000Ft/fő, amit a jelentkezéskor kell befizetni a
vezetőség tagjainál. Jelentkezési határidő:
XI. 18. Indulás a Nyugdíjas Háztól személygépkocsikkal 14.30 órakor lesz.
-29-én 16.00 órától lesz a havi Klubest a Nyugdíjas Házban. Esetleg ekkor lesz
az egészségügyi előadás is, ha az októberi
Klubdélután elmarad.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk kedves tagtársainkat. A havi mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesülethez nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István
Egy. titkár
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Az Északkelet-magyarországi
régióban jártunk

A kelebiai vámos klub, karöltve még a
Dél-alföldi régióban működő öt klub tagjaival 2014. szeptember 24-25-én 50 fővel
nagy buszos kiránduláson vett részt. A busz
Tompáról indult, hajnalban. Kelebián, Szegeden, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten vettünk fel még kollégákat. Gyönyörű
őszi időt fogtunk ki, ami még csak fokozta a jó hangulatot. Az autópályákon jól tudtunk haladni!
Az első állomásunk volt MátraverebélySzentkút a ferencesek által működtetett
katolikus búcsújáróhely. 1258-óta a Magyarok Nagyasszonya búcsújáró Nemzeti
Kegyhely. Legfőbb nevezetessége az értékes Szent Szűz szobor. Itt egy órát töltöttünk el és végigcsodáltuk a régi templom,
a szabadtéri mozaikképekkel kirakott misézőhely, a barlang és egyéb épülő, szépülő létesítmények sorát. Délben érkeztünk
meg a Salgótarján központjában lévő Galcsik fogadóhoz ahol már várt ránk Géczy
Attila barátom az ottani régiófelelős elnökségi tag aki oroszlánrészt vállalt a kirándulás szervezésében. Elfoglaltuk a szállást, étkezés és kis nézelődés után 14.00 órától a
Bánya Múzeum volt a program. Itt lehetőségünk volt lemenni a szén bányába is
ahol megdöbbenve tapasztalhattuk, hogy
milyen elképzelhetetlenül embertelen nehéz és kegyetlen munka volt a bányászat.
Eredeti szerszámok, szállító eszközök, berendezések és emberi bábuk, lovak között
botorkáltunk, sokszor hétrét görnyedve a
nyirkos, csöpögő, itt-ott sáros, csúszós talajon. De megérte, mert feledhetetlen élmény volt.
A délután további részében buszra szálltunk és menet közben láthattuk a Salgó és
Somos várának maradványait.
Utóbbinak külön érdekessége, hogy egy
része szlovák területen fekszik, mivel a Trianoni békeszerződés gondoskodott arról,
hogy még ma is lehessen tapasztalni a szégyenteljes ország kettévágást.
Tovább buszozva átléptük a szlovák határt és Füleken szuper módon felkészült
idegenvezetővel
megnéztük a részben helyreállított vá-

rat és a benne szépen kialakított vármúzeumot.
A vacsora a határtól egy kilométerre lévő Siátoros-Bukovinka kis tót faluban lévő nagyon hangulatos Rönkös étteremben
volt. Természetesen ottani étel specialitással.
Az élményekben gazdag nap után jól
esett a pihenés a Galcsik fogadóban.
25-én a szálláshelyen reggeliztünk, majd
meg sem álltunk Ipolytarnócig.
Itt több órát töltöttünk el, hiszen túravezető segítségével végigmentünk a több
kilométer hosszú tanösvényeken, melyek
rendkívül igényesen kialakított őslény és
túraparkot képeznek. A végén egy kb. 10
perces 3D-s filmet is megtekinthettünk.
Nagy sikere volt az ingyenesen igénybe vehető kalandparknak, amit a többség
ki is próbált.
A csúcsot pedig a kb. 10 perces 4D-s
filmvetítés jelentette, ahol be kellett kapcsolni a biztonsági öveket mert még a fotel
is imbolygott, rázkódott velünk.
A következő és egyben utolsó állomásunk Hollókő Ófalu és élő skanzen volt,
mely a világörökség része.
Az ebéd egy csodálatosan hangulatos
muzeális tárgyakkal régiségekkel gazdagon, de ízlésesen díszített Muskátli vendéglőben volt.
A menüt természetesen speciális palóc
ételek alkották: palóc leves, borzaska, palacsinta.
Az ebéd utáni meglepetés volt a 82 éves
Piroska néni majd egy órahosszas műsora,
melybe bevonta a közönséget is. Mindenki
dőlt a nevetéstől.
Ezután Pásztón és Hatvanon keresztül
hazafelé vettük az irányt.
Sötét éjszaka volt mire mindenki hazaért, de úgy vélem a pozitív megnyilvánulásokból, hogy a nagy többség jól érezte magát és felejthetetlen élményekkel lett
gazdagabb!
Köszönöm a fegyelmezett társaság jó
hozzáállását!
Horváth Zoltán
szervező
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Megújult a Nyugdíjas ház
A 2013-as LEADER pályázat keretében lehetőség nyílt:
Civil szervezetek szerepének növelése a helyi közösségekben: Ingatlan felújítás: A kelebiai
Nyugdíjas ház felújítása.
Cél a Közösségi kezdeményezések, tevékenységek elősegítése.
A támogatható tevékenység: építés volt.
A fejlesztés teljes tetőcserére vonatkozott.
A Nyugdíjas Ház a település központjában áll.
Közvetlen környezetében megújult a Művelődési Ház, a labdarúgó pálya és az ehhez tartozó kiszolgáló egységek, valamint ezekhez szorosan
illeszkedő rendezvény tér is. Nagyon kilógott a
sorból a már-már omladozófélben lévő ház, mely
egyébként elhelyezést jelent, és otthont nyújt a
Katolikus Karitász és a Polgárőr Egyesületek
számára is.
A hatvan évvel ezelőtt épült ház tetőszerkezete az összeomlás szélén állt, ha ez bedőlt volna,
vége az egész háznak! Természetesen omladoztak kívülről a falak is, huzatosak a nyílászárók,
elavult a vízvezeték rendszer és az elektromos
hálózat, ledőlő félben van a kerítés.
Mivel sikerül a tetőszerkezetet lecserélni,
megerősíteni, így évekig otthont nyújthat a ház
a benne igen eredményesen működő szervezetünknek, bele értve a tánccsoportot, a színjátszó
csoportot, a kézimunka szakkört, daloskört és az
itt rendszeresen lebonyolódó kulturális, egészségügyi, ismeretterjesztő rendezvényeket.
A Nyugdíjas Egyesület tagjai nevében köszönetünket fejezzük ki a támogatásokért a támogatóknak, kivitelezőnek, segítőnek!
Horváth Zoltán elnök
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Szent Mihály napi hétvége Kelebián

A Szent Mihály napi programsorozat Csiszér László „Atyám, vágyom,
hogy szeress” ökomenikus tanúságtevő koncertjével kezdődött.

Később a gyerekek is bekapcsolódtak…

A művelődési házban a néptánc rejtelmeibe vezette be Nagy István és
Gregus Zsolt az érdeklődőket.

A táncház folytatásában a Juhász zenekar húzta a talpalávalót egészen
hajnalig.

Másnap délelőtt a Foltocska Foltvarró Klub
kézművesedére invitálta az érdeklődőket.

A foltvarrás után Horváth Helga bemutatta,
hogyan is készül a Hengi szappan.

Szombat este 20:30-kor a programban résztvevő településeken egyszerre gyújtották meg a máglyákat.

A résztvevők apró ajándékot
is kaptak.

Vasárnap délelőtt kézműves foglalkozás keretein belül a gyékényszövéssel lehetett megismerkedni.

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

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
2014 október
1
szerda
2
csütörtök
3
péntek
4
szombat
5
vasárnap
6
hétfő
7
kedd
8
szerda
9
csütörtök
10
péntek
11
szombat
		
12
vasárnap
13
hétfő
14
kedd
15
szerda
16
csütörtök
17
péntek
18
szombat
19
vasárnap
20
hétfő
21
kedd
22
szerda
23
csütörtök
24
péntek
		
25
szombat
		
26
vasárnap
27
hétfő
28
kedd
29
szerda
30
csütörtök
31
péntek

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

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

A lehengerlő sokszínűség

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

Anyakönyvi hírek
Születések:
Kiri Donát 2014.09.20.
Anya: Pék Ágnes, apa: Kiri Zsolt
A hónap folyamán elhalálozott:
Fenyvesi Istvánné 94 éves, Gál Károly 83 éves, Mátyus László 53 éves, Ürögdiné Németi Róza 77 éves

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:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

