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2017. január 100,-

Falualapítás 92. évfordulója
2016. december 10-én 15 órakor kezdődött Kelebia 92. születésnapja alkalmából megrendezett
ünnepség. A központi téren felállított karácsonyfa
megáldásával kezdődött a rendezvény, majd az agrárkereskedelmi központban folytatódott a program
a kelebiai kitüntetések átadásával. Az ünnepi műsorra
hetek, sőt hónapok óta készültek a fellépők, hogy minél színesebb és színvonalasabb előadásokat láthasson és halhasson a közönség. Felléptek a Gézengúz
Óvoda nagycsoportosai, a Farkas László Általános Iskola diákjai, Kiri Edit és Erika, a Hercegnők tánccsoport, a Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja valamint
Gregus Zsolt és Bíró Melinda.
A nagyteremben Cseh Gábor festőművész festményeit csodálhatta meg a nagyérdemű. A születésnapi
torta ugyan késve érkezett, de a piactéren kínált tea,
forralt bor és fluta némileg csillapította a tortára várakozók „étvégyát”, ugyanakkor a forró italok kortyol-

gatása közben jó alkalom kínálkozott egy jóízű beszélgetésre az ünnepi hangulatban. A torta elfogyasztása
után musical és operett slágerekből összeállított dalokkal érkezett Xantus Barbara, Bednai Natália, Zsiga László, Czakó Roland mely méltó betetőzése volt
az estének.
A szervezők nevében most ragadnánk meg az alkalmat, hogy köszönetünket nyilvánítsuk, mindazoknak a fellépőknek, akik szereplésükkel színesebbé
tették műsorunkat, valamint azoknak a személyeknek, akik munkájukkal segítették rendezvényünk
megvalósítását.

Folytatás a 2. oldalon.

Kelebiai Hírmondó
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Folytatás az 1. oldalról.
A Falualapítás ünnepén minden évben köszönetet mondunk a kortársaknak az odaadó közösségi és szakmai munkáért. Tavaly sem volt ez másként, így az ünnepi műsor részeként Maczkó József polgármester úr átadta a községi kitüntetéseket. A díjazottak személyéről a képviselő testület 2016. november 24-én hozott döntése alapján a következő személyek kaptak elismerést:
Varga Lajos
Jáger Ágnes

Kelebia Község képviselő – testülete
2016. november 24 – én hozott döntése alapján Kelebia Község Közbiztonságáért Posztumusz díjat adományozott
néhai Varga Lajos úrnak.
Varga Lajos 1946. augusztus 19 –
én született Hosszúpályiban. Iskolái elvégzése után sorkatonai szolgálatát
letöltve 1965 – ben jelentkezett a Kiskunhalasi Határőr kerület hivatásos állományába, ahová őrmesteri rangfokozatba nyert felvételt, és a kelebiai FEP
állományába helyezték, útlevélkezelői beosztásba. 1973 – ig végigjárta a
tiszthelyettesi zászlósi rendfokozatokat
és ez évben felvételt nyert a BM Rendőrtiszti Főiskolára, melynek elvégzése
után határőr hadnagyi rendfokozatba, a
kerület határforgalmi főelőadói beosztásába került. A határforgalom ellenőr-

zése során korábban szerzett gyakorlati tapasztalatait is hasznosítva aktívan
részt vett a tompai közúti FEP megnyitásának előkészítésében, melynek
1978 júniusában első parancsnoka lett.
1992 – ben az átszervezést követően a
Tompa – Kelebia Határforgalmi Kirendeltség vezetőjeként folytatta munkáját, és szakmai hitelének, hivatásának
tekintette a professzionális határforgalom rendszerének kialakítását, egészen
1997. novemberi nyugállományba vonulásáig. Szakmai munkája mellett aktívan részt vett szolgálati helye, lakókörnyezete és a kerületparancsnokság
közéleti, társadalmi életében, különböző jelentős megbízást látott el, ezzel is
közmegbecsülést kiváltva mind a határőrségnek, mind pedig saját személyének. E tevékenysége is híven tükrözte egyéniségét, elkötelezettségét,
melyet jól tükröz parancsnokának véleménye is: „Nagy tekintélye van beosztottai és az együttműködő szervek
előtt, fegyelmezett, őszinte jellemű,
elöljárói elismeréssel vélekednek magatartásáról, munkájáról.”
1970 – ben házasságot kötött Szimcsák Mártával. Önkormányzati képviselőként megírta községünk közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programját.
Az ő közbenjárására 2001. április 21 –
én Kelebia megkapta a „Biztonságos
település” címet az azzal járó pénzjutalommal.
A díjat felesége, Varga Lajosné Szimcsák Márta vette át.

Nagyné Bényi Mária
Kelebia Község képviselő – testülete
2016. november 24 – én hozott döntése
alapján Kelebia Község Ifjúságáért, Ifjúságának neveléséért díjat adományoz Nagyné Bényi Mária táncoktató tanárnak. Bényi Marika óvoda pedagógusként kezdte
pályáját majd kis idő után a néptánc iránti szeretete felülkerekedett és a mai napig
táncoktatóként végzi munkáját. Kelebián
20 éve tanítja a gyermekeket a letisztult
mozgásformákra. Aktívan részt vesz rendezvényeink színesítésében. Lelkesedéséért, odaadó és kitartó munkájáért kapja a díjat.

Kelebia Község képviselő – testülete 2016. november 24 – én hozott
döntése alapján Kelebia Község Egészségügyéért díjat adományozott Jáger
Ágnesnek.
Jáger Ágnes 1976 – ban szerzett általános ápolónői végzettséget a kecskeméti egészségügyi szakiskola általános ápolói tanfolyamán Kiskunhalason.
Egészségügyi pályáját a kiskunhalasi Városi Tanács kórházában kezdte, közben
szerezve meg az előző szakképesítést.
1981 – től 14 éven keresztül a Kelebi-

ai Községi Tanács, majd Polgármesteri Hivatal alkalmazásában dolgozott dr.
Császár Jenő háziorvos mellett orvos írnokként. 1996 – 1998 között a Szent
Erzsébet Otthonházban szociális gondozói feladatokat látott el. Ezt követően 4 évig ismét ápolónőként dolgozott
a kiskunhalasi kórházban, a rehabilitációs osztályon. 2003 – és 2011 között dr.
Rigler László kelebiai háziorvos mellett
körzeti nővérként volt alkalmazva. Ezt
követően nyugdíjba vonulásáig a Szent
Erzsébet Otthonház idősek klubjában
gondozónőként segítette az ellátottak
mindennapjait 2013. november 30 – ig.
Jáger Ágnes mai napig tevékenyen részt
vállal a község közösségi életében, oszlopos tagja a Karitász Egyesületnek és a
Tavaszi Hérics néptánccsoportnak. A rászorulók megsegítésében aktívan közreműködik, sok közösségi rendezvény tevékeny résztvevője, segítője.
Az egészségügyi pályához híven ma
is találkozhatunk vele a helyi fogorvos mellett. Amíg aktív dolgozó volt,
akkor is részt vállalt a karitatív munkában. Rendelkezik a másoknak való
önzetlen segítés, gondoskodás készségével. Szakmai múltja és tekintélye révén méltán válhat e cím részesévé.

Balogh-Szabó Béláné
Kelebia Község képviselő – testülete
2016. november 24 – én hozott döntése
alapján Kelebia Községben Kiemelkedő
Közösségi munkáért díjat adományozott
id. Balogh – Szabó Bélánénak. Balogh –
Szabó Béláné, Klárika néni törzsgyökeres kelebiai lakos. Kelebián született és
mai napig itt él. Szakácsként dolgozott a
Bácska Vendéglőben és az önkormányzati konyhán. Rendezvényeink étkeztetéseinek lebonyolításához számtalanul,
önzetlenül hozzájárult szorgalmas munkájával. Aktív tagja a Nyugdíjas Egyesületnek, a nyugdíjas tánccsoportnak,
a kelebiai daloskörnek. Aktívan segíti
a községi katolikus közösség munkáját.
Számos tevékenysége mellett boldog
családi életet él. 3 gyermek édesanyja és
7 gyermek nagymamája. Köszönjük az
odaadó és becsületes munkáját.

Kelebi Kiss István
Kelebia Község Képviselő – testülete, 2016. november 24 – én hozott dön- Kelebiához kötődő érzelni kapcsolataival nagyban hozzájárul községünk jó hítése alapján Kelebia Község Közszolgálatáért díjat adományozott: Kelebi Kiss rének gyarapításához. A Kelebi előnevet Kelebiához való kötődése miatt vetIstván úrnak.
te fel.
Kelebi Kiss István költő és grafikus, budapesti lakos, a kitüntetésekkor adoKelebi Kiss István betegsége miatt nem tudta a rendezvényen átvenni a díjat,
mányozott díszoklevelek alkotója. Folyamatos érdeklődésével, tanácsaival és hanem egy későbbi időpontban vette át Maczkó József polgármester úrtól.
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Az önkormányzat tájékoztatója a közműves szennyvízdíjakkal kapcsolatban

A képviselő-testület nevében tájékoztatom a csatornahálózattal érintett lakosságot, hogy a központilag megállapított szennyvízdíjat miden várakozáson felüli magasnak tartjuk. A közüzemi számlákat látva értetlenül álltunk mindezzel szemben, és nem értünk egyet a lakosság terheinek ilyen módon történő emelésével. A probléma
egyébként az önkormányzatot is érinti, hiszen intézményeivel nagy fogyasztónak minősül, és a vizfogyasztások alapján jelentős összeggel terheli meg az új díj a költségvetést. A csatornahálózat és a szennyvíztelep beruházás tervezési időszakában -2010. évben- még más jogszabályok voltak hatályban, ami alapján kalkulálva lettek az
üzemeltetísi feltételek, és a várható díjak. Az is lényeges jogszabályi változás volt az elmúlt 6 évben, hogy a közműves szennyvízdíj is központi hatósági ár lett, amit már
nem az önkormányzat határoz meg, hanem a Magyar Energetikai és Kozmű-szabályozási Hivatal.
A képviselő-testtület egyetértve a magas díjakkal kapcsolatos lakossági panaszokkal, tájékoztatást kért a Magyar Energetikai és Kozmű-szabályozási Hivataltól a díjképzéssel kapcsolatban. A választ teljes terjedelemben közöljük.
A problémával ezen felül megkerestük országgyülési kípviselőnket azt kérve tőle, hogy működjön közre a jogszabályi és egyéb környezet felülvizsgálatának kezdeményezésében, amelyeknek következtében a magas díjak kialakultak.
Tisztelettel: Maczkó József polgármester

A Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal válasza:
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Bács-Kiskun megyei Vadásztársaságok tanácskozása Kelebián
2016. december 1-én a Kelebia VADÁSZTÁRSASÁG volt a házigazdája annak a rendezvénynek, amelyen
a Bács-Kiskun Megyei Vadásztársaságok elnökei és a Bács-Kiskun Megyei
Vadászkamara küldöttei voltak a meghívottak.
Az összejövetel megtartására Kelebián a Magyar- Szerb Agrárkereskedelmi Központban került sor.
A nagyszabású rendezvény lebonyolításának a költségeit a Nemzeti
Együttműködési Alap NEA-MA-16-Sz0424 számú nyertes pályázatunk támogatásával tudtuk fedezni!
Az értekezleten részt vettek és előadást tartottak a megye vadászati vezetői: Kara Miklós úr a Megyei Vadászszövetség és a Megyei Vadászkamara
elnöke, Dr. Szigethy Béla úr megyei
ügyvezető fővadász a Megyei Vadászkamara sport vadász alelnöke és Miklós Károly úr a Megyei Vadászkamara titkár is.
Természetesen a legfőbb témát
a Vadászati Törvény rendelkezéseinek a módosítása valamint az ennek
nyomán megjelent 14/2016. számú
FM rendelet és a végrehajtási utasítása, átbeszélése és az azokban foglalt
jogszabályi rendelkezések értelmezése és gyakorlatban történő megvalósítása adták.
Nagyon fontos és lényeges a Vadásztársaságok életében a most folyamatban lévő 20 évre szóló területszerzések és haszonbérleti szerződések
megkötésének kedvező lebonyolítása.
Szóba került az élőhely fejlesztés
szükségessége és ehhez esetleges jövőbeni pályázat lehetősége.
Lényeges változások lesznek a Megyei Vadászkamarák életében is!
2017. január 1-jétől minden vadászjeggyel rendelkező vadász részére kötelezővé válik a vadászkamarai
tagság.
2017. március 1-jétől a vadászati
hatóságtól a Vadászkamarához kerül a
külföldi vadászati engedélyek kiadása
és annak bevétele.
2017. március 1-jétől a vadászjegyből származó teljes bevétel a Vadászkamarát illeti meg.
Továbbá beszéltünk még a minden Vadásztársaságot érintő vadkárok
rendezési lehetőségéről, a vad-gépjármű ütközésekről és természetesen szó
volt az évek óta megyénkben legeredményesebben elvégzett szalonka monitoringozásról is.

Tehát elmondható, hogy az összejövetel eredményes volt, elérte a célját, hiszen sok fontos téma volt napirenden!
Ezután pedig mindannyiunknak jól
esett a pazar vendéglátás, a svédasz-

talos menü ebéd és a hasznos vadászbaráti beszélgetés! A vendégek közül
mindenki kapott az erre az alkalomra megjelentetett kiadványt „Bács Vadász” címmel, mely a 2016-os év fontos eseményeibe enged betekintést.

Írásomhoz csatoltam egy köszönő levelet, mely nekem kimondottan
jól esett!
Horváth Zoltán
a Kelebia VT. elnöke

XIV. évfolyam 1. szám

- Érdemes meghalni! – ezzel lepte
meg szentbeszédében egy pesti plébános a híveit. Ezután kis hatásszünetet
tartott. Majd kezdeti megrökönyödésüket így oldotta fel: - Azért érdemes
meghalni, mert a halál kaput nyit egy
sokkal jobb, boldogítóbb világra. Ott
örökre együtt fogunk élni a ragyogó
Istennel, Jézussal és átköltözött drága
szeretteinkkel.
Koltay Róbert filmjének – melynek
főszerepét ő alakítja - a címe ez, hogy
„Sose halunk meg”. Mégis a film végére
meghal a főszereplő. De valóban meghalhat egy ember? Mi, keresztények azt
valljuk, hogy nem. Ha egy ember világra születik, már soha többé nem halhat
meg. Az ember halhatatlan. Miután bár
szíve megszűnik dobogni, mégis a halál
küszöbét átlépve tovább él egy másik
világban. Ez a világ várja azokat is, akik
nem hisznek benne.
Sírfeliratokon olvasható: ”Emléked
örökké élni fog.” Ez lehet ugyan szívszorító, de mégiscsak valótlan, megmosolyogtató. Halottaink emléke felerősödik november első napjaiban, de
évek hosszú során egyre halványul. Te
mit tudsz a dédszüleidről netán az ük

Kelebiai Hírmondó
HALHATATLANOK VAGYUNK
szüleidről? (Legtöbben semmit sem tudunk). Nos, rólad sem fognak többet
tudni déd, ill. ük unokáid. Mert az az
igazság, hogyha meghalsz, még néhány
évig, évtizedig emlékeznek rád. Halottak Napján kijönnek sírodhoz, amit
rendbe hoztak. Aztán azok is meghalnak, akik sírodat egy darabig gondozzák és emlékeznek rád. No, és ha ezek
is meghalnak, akkor te is végképp eltűnsz a feledés homályában. Ha csak
nem leszel híres ember, akkor mindenki elfeled. Csak egy valaki nem feled el!
De erről később ...
Az emberiség számon tart „halhatatlanokat”. Ezek az emberek azért azok,
mert mint lélekóriások kiemelkedtek az
átlagemberek közül. Valami szédületesen nagyot alkottak pl. Michelangelo,
Mozart, a mi Petőfink, aki méltán írhatta édesanyjához: ”Költő fiadnak emléke soká, örökkön él!” Vagy az Istenhez
oly közel kerülő, a „szférák zenéjét” is
meghalló Assisi Szent Ferenc, aztán a
jóságot sugárzó Teréz anya stb. Rájuk
a népek hosszú századokon, évezredeken át emlékeznek. De a többség milyen halhatatlanságra számíthat? Vajon
az a sok milliárd ember, aki már élt a

Karitász hírek

* December 6-án
meglepetés lángost sütöttünk.
* December 10-én
részt vettünk a Falualapítási ünnepen.
* December 11-én
Tóth Lajosnét a raktárban való tevékenységéért színházba vittük.
* December 13-án
készítettük a rászoruló családoknak a karácsonyi csomagokat. 74 csomag készült, 150 gyermeket érintve, közel 380.000
Ft értékben.
* December 16-án Jótékonysági Adventi Forgataghoz segítettünk a töltött káposzta készítésében. Az Adventi Forgatagon begyűjtöttük a tartós élelmiszer csomagokat és még este átszállítottuk a raktárba. Köszönet a segítőknek. Közben sütemény és tea kínálásával voltak elfoglalva mások.
* Magányosok karácsonyát 2016. december 21-én 10.30 órakor a napközi ebédlőjében tartottuk. A KÖSSZ-ös gyerekek Kumichné Mártika és Kozla Györgyi vezetésével készültek kis műsorral, melyet Rácz István és Dr. Pribitek László
plébánosunk egészített ki. Maczkó József polgármester úr is köszöntötte a
vendégeket. Köszönjük a finom ebédet a szakács lányoknak.
* Megtörtént a Forgatagon kapott tartós élelmiszerek leltározása is.
Mindenkinek köszönjük az adományt!

földön és fog élni a jövőben, miféle halhatatlanságra számíthat? Ki emlékezik
rájuk, ki tartja számon őket, ki törődik
velük? Hisszük, hogy a Jóisten nagy jóságában nekik is készített halhatatlanságot, halál utáni életet – Fia keresztje által. Így életünknek nem pont van a
végén, mert „folyt. köv”, azaz folytatása következik. A végtelenségig.
Már a mi kis eszünk is azt mondja,
hogy Isten szeretetét kérdőjelezné meg
az, hogy az öntudat magaslatára emeli az embert, majd a semmibe ejti vissza. Akkor nekünk, embereknek még
rosszabb, mint a Piroska kutyámnak,
mert ő legalább nem tudja, hogy meg
kell halnia. Ha Isten a halál után hagyna minket megszűnni, akkor mondhatnánk, hogy Isten cinikus. Csak szórakozott velünk. Pláne csúnyán becsapná
azokat, akik az életből csak a rövidebbet húzták. Akkor mi értelme volt a
mindenkin segíteni kész Odrobina Sanyi barátom ráktól való szörnyű szenvedésének. Nemde inkább gonosznak
tarthatnák és nem Jóistennek a Mennyei Atyát azok a Moszul-i lakosok,
akiket Irakban élő pajzsnak használták a dzsihadisták? Vagy azok a föld* 11 db 2 kg-os liszt
* 35 db 1kg-os liszt
* 44 db 1kg-os kristálycukor
* 19 db 1kg-os rizs
* 11 l tartós tej
* 21 db 25 dkg-os keksz
* 2 kg fűszerpaprika
* 34 db csokoládé
* 2,5 kg szaloncukor
* 36 csom pudingpor
* 1 dob müzli
* 1 l citromlé
* 3 kg zsemlemorzsa
* 3 db krémpor kávéhoz
* 4 csom szója
* 2 kg só
* 1 ü baracklekvár
* 1 üveg mogyorókrém
* 5 dob kukorica konzerv
* 32 db tészta (0,5 kg-os)
* 34 db tészta 250g
* 4 db konzerv 190 g
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rengés sújtotta olasz lakosok, akikre
nem régen rádőlt a házuk, vagy minden
anyagi értékük odaveszett. És még sorolhatnám ezeket, melyek ugyan emberileg nézve fájdalmas szemrehányást
válthatnak ki belőlünk Isten felé, de mi
hisszük, hogy a túlvilágon rendeződnek
ezek. Ott Isten a legszörnyűbb és meg
nem magyarázható tragédiákra is meg
tudja adni a választ, a magyarázatot.
Isten a túlvilágon kárpótolni, rendezni
fogja azok életét, akik itt a földön tragédiát szenvedtek. Ott kiegyenlítődnek
a dolgok, a sorsok.
Végül még egyről nem szabad megfeledkeznünk. Ha nincs élet a halál
után, ha nincs Mennyország, melynek
ajtaját Jézus nyitotta meg a kereszten,
még kevésbé értenénk meg küldetését,
kínhalálát és föltámadását, ha nem részesítene minket a drága vérén szerzett
örök életben. Mert akkor kár volt, értelmetlen volt neki ennyi tengermélységű és hegymagasságú szenvedésen
átmenni.
Ó, milyen rossz is lenne, ha nem lenne igaz az említett film címe, hogy „Sose halunk meg!”
Pribitek László plébános
20 csom vegyes fűszerek
16 dob tea
3 csom citrompótló
21 l étolaj
13 db szappan
1 db mosópor 280 g
1 db PUR mosogatószer 450g
4 db kakaópor 150g-os
3 l paradicsomlé
5,5 kg dió
1 l almaecet
2 db kubu 300ml
25 dkg kávé
4 db lencse 400g
5 cs margarin 25 dkg
1 kg méz
2 üveg borlekvár
1 üveg őszibarack befőtt
10 kg tészta (családi vegyes)
19 db tészta 400g
33 db konzer 400g
30 db konzerv 130g
Horváth Zoltánné elnök
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Az elmúlt évben folytattuk intézményünk felújítását, otthonosabbá, szebbé
tételét. Saját költségvetésünkből a takarékos, tervezett gazdálkodásunknak köszönhetően több beruházást meg tudtunk
valósítani, melyek az alábbiak voltak:
- a főbejárat esőbeállójának és a kerékpár tárolónak esővíz elvezetése,
- beltéri ajtók, ajtótokok, beépített
szekrények, épület elmaradt homlokzat
festése,

dott fürdőszobai csaptelepek cseréje,
- a lakószobák linóleum burkolatának
cseréje,
- elektromos kerékpár vásárlása,
- beléptető rendszer (kódzárral, távirányítóval) és digitális kaputelefon kiépítése.
A gondozottak részére vásároltunk az
ebédlőbe székeket, szobákba etető asztalokat, a bella -Hungária Kft. támogatónk
jóvoltából pedig egy szárítógépet.
Programokban bőven volt részünk az

- beltéri lépcső felcsiszolása, lakkozása,,
- villany bekötése a segédeszköz és kerékpártárolóba,
- kerékpártároló készítése,
- megkopott radiátorok és elhasználó-

év utolsó hónapjában. December 6-án ellátogatott hozzánk is a Mikulás. 17-én részt
vettünk a jótékonysági Adventi vásáron
a szorgos kezekkel előállított karácsonyi
portékáinkkal: mécses tartók, díszek, te-

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50

rítők, mézeskalácsok, sütemények készültek. Még egyszer köszönet gondozottjainknak, dolgozóinknak a közreműködésért.

tötte időseinket. Ezúton is köszönjük valamennyi szereplőnek és felkészítőiknek áldozatos munkáját.

20-án az óvodások karácsonyi ünnepségén jártunk az Agrárkereskedelmi Központban.
21-én délelőtt került sor az intézményi
karácsonyi ünnepségre, amely szokásunkhoz híven ünnepi szentmisével kezdődött,

Minden kedves lakosnak jó egészséget,
békességet, boldog új évet kívánok magam és kollégáim nevében az új évre.
Kérem, szíveskedjenek időben jelezni,
ha szociális szolgáltatásaink valamelyikét
(szociális étkeztetés, házi gondozás, idősek

ezt követték óvodás és iskolás gyermekek
előadásai, a mi gondozottjaink karácsonyi
versei, végül pedig a Daloskör karácsonyi
csokorral kedveskedett nekünk. Meglepetésként a dolgozókból verbuválódott kis
csapat egy „szeretetsüti” recepttel köszön-

klubja, idősek otthona) szükségesnek érzik
akár maguknak, akár ismerősük számára. Telefonszámunk: 06-77/454-224, címünk: József A. u. 75.
Turi Mária
intézményvezető

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás
helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
A 2016-os év végéhez érve ismét
röviden összefoglalom az elmúlt hónap
Egyesületünket is érintő eseményeit,
majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
December
-10-én zajlott le az Agrárcentrumban az ún. Falualapítási ünnepség,
melyen mi nyugdíjasok is nagy számban részt vettünk. A telt ház előtt lezajlott rendezvény ez alkalommal is nagyon színvonalas volt, mert sok szép és
érdekes kulturális programot láthattunk.
-15-én volt a soros havi fürdőzés
Mórahalmon, ahol a megszokott kis
csoportunk /12 fő/ ez alkalommal is
nagyon kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-17-én a Polgármesteri hivatal előtti
téren zajlott le az immár hagyományosnak is nevezhető ún. Adventi jótékonysági forgatag, mely során kulturális műsor mellett sikeres adomány
gyűjtés is volt a rászoruló családok számára. A Nyugdíjas Egyesület több tagja is eredményesen vett részt ebben az
akcióban.
-31-én tartottuk az Óév-búcsúztató rendezvényünket, melyen vacsorával, vidám programokkal, jókedvvel
búcsúztattuk a 2016-os évet. Éjfélkor
a himnusz közös eléneklésével, majd
pezsgőbontással, koccintással, virsli fogyasztással köszöntöttük egymást és az
Új évet. A mellékelt fotók a rendezvény
két epizódját mutatják be. Köszönjük
a szervezőnek és segítőinek a rendezvénnyel kapcsolatos fáradozást.

Január
-12-én fürdőzés Mórahalmon.
Indulás a MÁV állomástól a szokásos

10.06-os autóbusszal. Akinek van, ne
felejtse el magával vinni az Erzsébet
bérletét.

-23-án lesz a Magyar Kultúra
Napja, mely alkalomból minket is várnak a községi rendezvényekre. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-28-án 16.00 órától a szokásos
programmal tartjuk a havi Klubestet
a Nyugdíjas Házban.
Február
-16-án lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, mellyel kapcsolatban a januárnál leírt megjegyzések érvényesek.
-17-én Wass Albertről fognak
megemlékezni a községi könyvtár Wass
Albert termében. A rendezvényre várják a nyugdíjasokat is. Részleteket a
Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-25-én 16.00 órától tartjuk az
éves beszámoló Közgyűlésünket az Agrárcentrumban. A Közgyűlés keretében fogjuk véglegesíteni a
2017. évi Munkatervünket is. A hivatalos programrész után 17.00 órától
tartjuk az ilyenkor szokásos farsangi rendezvényünket is, melyen kultúrműsorokkal és közös vacsorával is
szolgálunk a megjelentek számára. Jelentkezni és a részvételi díjat (tagoknak 500.-Ft/fő, nem tagoknak 1000.Ft/fő) befizetni a vezetőségi tagoknál
lehet II. hó 20-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk az Egyesület tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2017. 01. 01.
Sutka István egy. titkár

Iskolai hírek
December 6-án délelőtt iskolánkban járt a Mikulás és két kísérője kicsik és nagyok nagy örömére. Az idei évben nemcsak az alsó tagozatosoknak, hanem a felső
tagozatosoknak is hozott ajándékot.
December 9-én a felső tagozatosok egy „ Mikulás” discóban vezethették le az
év közben felgyülemlett feszültségüket, melyhez a zenét és a jó hangulatot Szerencsés Kristóf biztosította.
Decemberben folytatódott az osztályok könyvtárlátogatása melynek keretében
a másodikosok egy kézműves foglalkozáson vettek részt.
December 20-án az utolsó tanítási napon egy karácsonyi projektnap keretében
hangolódtunk az ünnepekre. Az első két órában minden osztály az osztályfőnökével készített egy kis karácsonyi ajándékot. Az alsó tagozatosoknak Editke néni bábosai kedveskedtek egy aranyos kis előadással, ami a Mikulás kesztyűjéről szólt.
Ezt követte a várva várt „bolhapiac”, amit az iskola folyosólyán tartottunk meg.
Aki vásárolni szeretett volna válogathatott a finomabbnál finomabb sütemények,
játékok, könyvek, kártyák között. Ez alatt a 7-8. osztályosok Laci bácsi vezetésével egy karácsonyi focirangadón vettek részt. A nap zárásaként átvonultunk az
Agrárkereskedelmi Központba, ahol megtartottuk a karácsonyi ünnepségünket. A
negyedik osztályosok egy megható, tanulságos történetet adtak elő, melynek címe

a Könnytündér volt. Nagyné Bényi Mária és Juhász János irányításával a 4. osztály
egy régi regölős játékot mutatott be. A harmadikosok pedig kis Mikulás fiúknak és
lányoknak öltözve egy vidám táncot adott elő. Kovács Márta tanárnő segítségével
Mata Mira egy gyönyörű karácsonyi dallal zárta a műsort.

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

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt
minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2017 jan

orvos neve

ügyelet helyszíne

7

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

8

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u.10

10

kedd

Kovács Tamás dr

Tompa, Kossuth u.10

11

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

12

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u.10

13

péntek

Ferenczi Edit dr

Tompa, Kossuth u.10

14

szombat

Kovács Tamás dr

Tompa, Kossuth u.10

15

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Kossuth u.10

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u.10

17

kedd

Ferenczi Edit dr

Tompa, Kossuth u.10

18

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

19

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u.10

20

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

21

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

22

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

24

kedd

Kiss Csaba dr

Tompa, Kossuth u.10

25

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

26

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u.10

27

péntek

Kovács Tamás dr

Tompa, Kossuth u.10

28

szombat		

megbeszélés alatt

29

vasárnap

Kiss Csaba dr

Tompa, Kossuth u.10

30

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u.10

31

kedd

Kiss Csaba dr

Tompa, Kossuth u.10

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)

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Egy tanító tapasztalataiból…
Nagyon szeretek az interneten keresgélni, olvasgatni. Ezeket a gondolatokat szeretném most megosztani az
Olvasóval, mely kicsit kapcsolódik az
előző hónapok cikkeihez.
Az anyai szeretet himnusza
Ha csurig berendezem a babaszobát
bababútorral, 8 nyelven beszélő babakocsit vásárolok és márkás rugikat,
szeretet pedig nincsen bennem, csak
árubeszerző vagyok.
Ha minden reggel a biopiacról hozom a zöldségeket és a tejboltból a
friss tejet, ha magam sütöm neki a kenyeret, de soha nincs időm beszélgetni a gyermekemmel, mert a konyhában áldozom fel magam érte, de nincs
bennem szeretet, nem vagyok egyéb,
mint szakácsnő.
Ha a szülői munkaközösség tagja
vagyok, képviselem a gyerekem érdekeit mindent játszótéri vitában, de
nem mutatom meg neki, hogyan viselkedjen társaságban, csak PR menedzser vagyok.
Ha megveszek mindenféle fejlesztőnek hívott játékot és műanyag kütyüt, befizetem a drága táborokat és
szakköröket, de nem szakítok néha fél
órát a közös játékra, sétára, kirándulásra, beszélgetésre, csak bankár vagyok.
A szeretet a baba igényeire figyel

és nem arra, mások szerint mit kellene csinálni.
A szeretet nem aggódik azon, hogy
a gyereke nem adidasban kúszik a
többiekkel, mert tudja, hogy a boldog gyerekkorhoz sok ölelésre, mesére és beszélgetésre van szükség, csupa olyasmire, amit ingyen adnak.
A szeretet nem idegeskedik rajta,
hogy évekig játékhegyek állnak a nappali közepén, hanem beül oda a gyerekekkel és együtt alkot velük.
A szeretet elfogadja, hogy ha gyermek van egy családban, akkor minden dupla annyi ideig tart és nem lehet csak úgy elrohanni otthonról - és
nem is kell.
A szeretet nem örül a rosszalkodásnak, de együtt örül a sikerekkel.
A szeretet példát mutat, mielőtt fenyítene és sarokba állítana.
A szeretet mindent elvisel, mindent
hisz, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
Az átalvatlan hónapok gyorsan elmúlnak, a dackorszak hamar véget ér,
a hajnalban odabújó gyerek, a bepisilés, a cumizás és a többi apró-cseprő
probléma hamar elillan, de az egymásba vetett bizalom és a szeretet megmarad ?!
https://www.facebook.com/kismamablog
Közreadta: Horváth Zoltánné

Anyakönyvi hírek
2016. december havi születések
Vankó Ádám
Anya: Juhász Mónika
Apa: Vankó Zsolt
Született: Kiskunhalas, 2016.12.01.
Paska Zalán
Anya: Fábián Bernadett
Apa: Paska Mihály
Született: Kiskunhalas, 2016.1.25.

Horváth Edina

2016. november hónapban elhalálozott:
Pázsik János Zoltán
61 éves
Dobó Mária
53 éves
Szűcs Sándor
56 éves
2016. december hónapban elhalálozott:
Baglyas Lászlóné sz.: Sánta Aranka 63 éves
Sebők Mátyás
73 éves

Kelebiai Hírmondó
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Mesemondó verseny
November 30-án délután tartottuk a hagyományos mesemondó versenyt, melyen 19 bátor kis mesemondó varázsolta el a hallgatóságot. Hiszen a meséket
nemcsak a gyerekek szeretik, hanem mi felnőttek is. Mesékre mindannyiunknak
szüksége van, hogy figyelmeztessen bennünket az értékőrzés fontosságára arra,
hogy ne hagyjuk elveszni a gyermekek életéből azt a semmivel sem pótolható szituációt, amit a mese hallgatása, átélése jelent. A mesemondókon kívül láthattunk
még két bábelőadást, hiszen iskolánkban Berkóné Editke néni vezetésével két bábcsoport is működik. A harmadik osztályosok előadásában A nagyhatalmú sündisznócska, a negyedik osztályosok előadásában pedig a Kacor király című bábjátékban gyönyörködhettünk.
Gratulálunk minden résztvevőnek és köszönjük a felkészítést a szülőknek és pedagógusoknak!
1-2. osztály
Felkészítő pedagógus:
1. helyezett Körmöci Bence 2. o.
Radnai Béláné
2. helyezett Szögedi Petra 1.o.
Kardosné Rókus Zsuzsanna
Balogh Larissza 2.o.
Radnai Béláné
3. helyezett Faragó Levente 2.o.
Radnai Béláné
3-4. osztály
1. helyezett Taupert Noémi 4.o.
2. helyezett Márkus Elmira 4.o.
3. helyezett Herke Dániel 4.o.

Vörös Józsefné
Vörös Józsefné
Vörös Józsefné

5-6. osztály
1. helyezett Papp Benjámin 5.o.
2. helyezett Farkas Alíz 5.o.
Oláh Elemér 6.o.
Rácz Tamás 6.o.

Színes Gabriella
Színes Gabriella
Horváth Jenő
Horváth Jenő

A Gézengúz Óvoda hírei

A december nagyon mozgalmas hónap a gyermekeknek is, hiszen ilyenkor több
ünnep van, többet is kell műsorra készülniük.
6-án megérkezett a Mikulás, a két segítőjével, aki - nagy gyermeki ígéretek
mellett - csomagot hozott a kis gézengúzoknak.
A Karácsony nem múlhat el ajándékozás nélkül, ezért az óvoda fája alá is került,

a gyerekek nagy-nagy örömére.
Karácsonyi műsorunkat sokan megtisztelték jelenlétükkel, melyre a gyerekek
színes műsort hoztak.
A nagyok meglátogatták a Szent Erzsébet Otthonház lakóit, így csempésztek
még több mosolyt az idősek arcára.
Gézengúz Óvoda dolgozói

12. oldal
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Véget ért, de már várjuk a következőt

2016. december 17. Ezen a napon került megrendezésre a III. Kelebiai Adventi Jótékonysági Forgatag. Úgy gondolom
kellemes estét tölthetett el a sétányra és
a parkba kilátogató a forralt bor, a mézeskalács, a hurka és a kolbász, a puncs, a
töltött káposzta és sok egyéb más finomság illatainak kereszttüzében. Sokszínűek
voltak a standok, kellemes volt a látvány,
és szemmel láthatóan a kiállítók és a vendégek is jól érezték magukat. Van azonban valami, amit a kilátogatók nem is
sejtenek, az a háttérben tüsténkedő szervező gépezet, ami már a rendezvény előtt

hetekkel begyújtja a motorjait, és hol összehangoltan, hol kicsit akadozva, de több
tucat alkotó részével együtt robog a cél
felé. Az első Forgatag is már megmutatta a szervezés számára, hogy tud 20,
30 vagy akár több ember összehangolva, egy közös, jó célért munkálkodni társadalmi alapon, energiát nem kímélve. E
rendezvénynek - kis túlzással mondhatjuk
sorozatnak – a legnagyobb szépsége abban rejlik, hogy elvárások nélkül adunk. Ez
a mai világban ritka kincs. Ad a támogató, aki pénzzel vagy más dologgal támogatja a rendezvényt. Ad az is, aki dolgozik
vele, hiszen hozzáteszi a munkáját. Ad az
is, aki részt vesz benne, mert ezzel is segíti a rendezvényt. És ad a kilátogató is,
hiszen nélkülük nem lenne értelme a Forgatagnak. És kicsit sem túlzás, amit írok.
Amit láttak ezen az estén az mind felaján-

lásból jött létre. Komolyan. Minden. A heti
egy megbeszélés során, ha felmerült valamilyen költség (egyszerű példa például
a műanyag pohár a forralt borhoz, vagy
a 92 db bögre), akkor arra vagy találtunk
szponzort, vagy bevállalta valaki a szervezők közül. Mindenki tett hozzá, legyen
az intézmény, civil szervezet, gazdasági
társaság, vagy magánszemély.
Kerülném az ömlengést a Forgatagról,
de amikor leültem, hogy írok róla pár szót
a Hírmondóba, akkor eldöntöttem, hogy
ez a cikk most szóljon azokról, akiknek
köszönhető, hogy létrejött. Ezúton szeretném tehát minden résztvevőnek megköszönni, hogy ehhez a szép estéhez szívüket-lelküket hozzátették, köszönöm
minden támogatónak a segítségét, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Továbbá
kedves rendezvényre Kilátogató! Ön is

magára veheti ezt az inget, hiszen a köszönet Önnek is jár, mert részvételével,
adományaival nagyban hozzájárult a szép
estéhez, az utánfutónyi tartós élelmiszerhez, és a több mint 300.000 Ft adományhoz mely összeg a több mint 100 gyermek számára rendezett kézműves tábor
szervezésére fordíthatunk.
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