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Beszámoló az önkormányzat 2017. évi munkájáról
Tisztelt Lakóközösség!
A 2014 – 2020. közötti Európai Uniós
költségvetés önkormányzatunk számára is
új lehetőségeket nyitott meg. Elképzeléseink
ügyében tervezni, egyezteteni, rangsort felállítani és ütemterveket készíteni volt a legfontosabb feladatunk 2014 – ről. 2016. és
2017. a pályázatok beadásáról, a 2018. és a
2019. év azok megvalósításáról fog szólni. A
település gyarapodása tekintetében nem lehet szó nélkül hagyni a tisztán hazai források
kihasználását és a különböző szervezeti átalakítások pozitív és negatív hatásait.
A 2017. évi költségvetés stabilitását egyértelműen mutatja a bevételek és kiadások
mértéke:
2017. évi bevételek: 900 millió Ft
2017. évi kiadások: 714 millió Ft
Az elmúlt év során a kelebiai képviselő –
testület 20 alkalommal ülésezett és 120 határozatot hozott. Ezen túl rendeletek alkotása
és módosítása is hozzátartozott a munkához.
A polgármesteri és testületi munkát a
2017. évben a következő célok határozták
meg:
1. Intézményeink működőképességének fenntartása.
2. Megkezdett beruházásaink folytatása és befejezése.
3. Energiafelhasználás területén a
megújuló energia felhasználásnak növelése (napelemek, napkollektorok).
4. Pályázati lehetőségek kiaknázása.
5. Dolgozóink anyagi megbecsülésének erősítése.
6. Térségi szinten pozíciónk, tekintélyünk növelése.
7. Új önkormányzati érdekeltségű civil
és fél civil szervezetek létrehozása.
8. Tervezéseink 5 – 10 évre való ütemezése.
9. Határon túli magyar kapcsolataink
ápolása.
10. Civil kapcsolatainkról való gondoskodás
Intézkedéseinkről, projektterveinkről röviden
- A szennyvízberuházás utolsó garanciális bejárása 2018-ban várható. A Víziközmű. társulat megszűnt, ügyeit átadta az önkor-

mányzatnak. A 2017. évben 4 millió forint
talajterhelési díjból származó bevétel keletkezett, amely összeget az önkormányzat csak környezetvédelmi célokra használhat fel. A beruházás összege: 1,2 milliárd
forint volt.
- Az ivóvíz minőség javító program lezárult. Felmerülő vízminőségi problémákat folyamatosan jelezzük a szolgáltató felé. Az
tapasztalom, hogy a víz minősége javuló tendenciát mutat. A beruházás összege: 25 millió forint.
- Az energetikai projektjeink 2016. évben
lezárultak. A megtakarítási eredményeket
2017. évben lehetett számszerűsíteni: 6080 %-kal kevesebb villanyszámlát kellett fizetnünk, mint a beruházás előtt.
Nem beszélve a fűtési költségek csökkenéséről. A beruházásaink a következő intézményeket érintették:
Iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, tornacsarnok, szociális otthon, sportöltöző. A
beruházások összege 350 millió forint.
- A sportcsarnoképítést befejeztük a
2017. évben. A használatba vételi engedélyt
megszereztük. A csarnokban a szolgáltatásokat elkezdtük. A beruházás összege: 600
millió forint. Kívánom, hogy használják bátran és egészséggel az objektumot.
- A sportcsarnokhoz vezető út építése, továbbá az út melletti parkolók és közvilágítás
kialakításának ügyében a közbeszerzés a napokban zárul le. A beruházás összege 35 millió forint.
- A sportcsarnoknál makadám parkolót
építettünk az év végén.
- A Kossuth Lajos és az Ady Endre utca
útfelújítására pályázatot nyertünk. 2017-ben
be tudtuk fejezni a rekonstrukciós munkákat.
A beruházás összege 78,5 millió forint.
- Az orvosi ügyeleti hely felújítására nyertünk pályázatot. Az egészségügyi szolgáltató
helyet úgy alakítjuk ki, hogy a védőnői szolgálatoknak (2 db) is legyen külön-külön helyük. A beruházás összege 23 millió forint.
- A mini bölcsőde kialakítására szintén pályázatot nyertünk. A védőnői szolgálat helyén
2018. szeptember 1-től indul be a szolgálat.
A beruházás összege 12 millió forint.
- A tanyaház kialakítására támogatott

bennünket a Földművelésügyi Minisztérium.
Vasútföldön valósítjuk meg a beruházást,
amely folyamatban van. A beruházás összege 8,5 millió forint.
- Napelemes közvilágítási lámpatesteket
helyeztünk ki vasútföldi utcaszakaszokra. A
beruházás összege: 1,1 millió forint.
- Térfigyelő kamerákat helyezünk ki vasútföldi utcaszakaszokra. A beruházás összege 5 millió forint.
- A tanyagondnoki szolgálatok eszközállományát tudjuk fejleszteni pályázati forrásból.
A fejlesztés összege: 2,2 millió forint.
- A Szent Erzsébet Otthonház bővítési munkálatai várhatóan 2018. év második
felében kezdődnek. A beruházás összege:
120 millió forint.
- Kerékpárutat építünk európai uniós forrásból várhatóan 2018. év második felében.
(Részletesen lásd a külön cikkben.) A beruházás összege 120 millió forint.
- Ipari parkot építünk a volt határőr laktanya területén várhatóan 2018. év végén,
2019. év első felében (bővebben a Kelebiai
Hírmondó márciusi számában számolok be).
A beruházás összege 68 millió forint.
- A helyi értéktár létrehozására nyertünk
500 ezer forintot.
- Részt vettünk a szociális tűzifa programban, amelynek segítségével 173 m3 akácfát osztottunk szét a rászorulóknak. Ebben
az önkormányzat 900 ezer forint önrészt
vállalt.
- Végrehajtottunk a Start 2017. évi közmunkaprogramot. A program során közel
50 főt foglalkoztattunk. A pályázati támogatás: 80 millió forint.
- Önkormányzati irányítással létrehoztuk
a Virágzó Délvidék Szociális Szövetkezetet.
Egy pályázat során a szövetkezet új munkahelyek létrejöttének az érdekében és szolgáltatások bevezetésére 50 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztériumtól.
- Kelebia Község Önkormányzatának irányításával és elnökségével, 12 határ menti település részvételével megalakult a Felső
– Bácska, Homokhát Értékmegőrző Naturpark Egyesület.
- Napköziotthonos konyhán bevezettük
az A és B menüt.

- Új rendezési tervet fogadott el a képviselő – testület.
- Rendkívüli önkormányzati támogatási
keretből nyertünk 7 millió forintot.
- Testvér-települési pályázaton nyertünk
7 millió forintot.
- Óvoda vezetőnek továbbra is Iván Évát
választottuk. Gratulálunk! Sok sikert!
- Vasútfejlesztés ügyében vannak céljaink.
Ez irányba fejtünk ki lobbi tevékenységeket.
- Önkormányzati erdők tisztító fakitermelése van folyamatban.
- Intézményi eszközbeszerzések történtek a 2017. évben (pl. Otthonháznál autóvásárlás, 2, 2 millió forint értékben)
- Kitüntető díjakat adtunk a Falualapítás
ünnepén.
- Rendezvényeinket tervezetten és költségtakarékosan végrehajtottuk.
- A belső ellenőrzés tervezett folyamatait
végig kísértük, a hibákat korrigáltuk.
- Támogattuk a civil szervezeteinket: civil
ház üzemeltetése, sport-támogatás stb.
- Ingatlanokat adtunk és vásároltunk.
Tisztelt Olvasó!
A 2017. év költségvetési számvetésről
az áprilisi zárszámadási rendeletünk részletes tájékoztatást ad. Annak sarokszámairól is be fogok számolni a májusi újságban
és az interneten. Látható, hogy szerteágazó
munkánknak beérik a gyümölcse. Mondhatjuk azt, hogy a járási térségben a forrás szerzések tekintetében az elsők között vagyunk.
Feladatink azonban koránt sem értek véget.
Vannak kiemelkedő gondok, amelyekre sajnos mi sem találunk megoldást. Ilyenek pl.:
gyermeklétszám csökkenésből adódó iskola fenntartási kérdések vagy a külföldre vándorló munkaerő mértékének a kezelhetetlensége. Vannak kiemelkedő feladatok,
amelyekre látjuk a választ, csak türelemmel
ki kell várni a lehetőséget. Ilyenek pl.: a kelebiai bekötő utak felújításával vagy a vasútépítéssel foglalkozó kérdéskörök. Ezekről és
más témákról a márciusi újságban fogok összefoglaló cikket írni, a 2018. év költségvetésével kiegészítve.
Köszönöm a figyelmet!
Maczkó József polgármester

Kelebiai Hírmondó
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Nyertes pályázati
forrásból épül meg
az őskeresztény imaháztól a
napközi otthonos konyháig
tartó kerékpárút
Az elmúlt év végén kapta önkormányzatunk az értesítést arról, hogy a
TOP-3.1.1-16 BK1-2017-00022 számú pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték. A pályázat beadásának
alapvető célja az volt, hogy forrást szerezzünk az újfalut és a faluközpontot
összekötő kerékpárút építéséhez.
Ennek fő indoka az Ady Endre és az
Árpád utcák erős forgalma.
A kerékpárúttal tehermentesítenénk
az említett útszakaszokat, és megnyugtatóbbá tennénk a gyalogosok és a kerékpárosok biztonságos közlekedését.
A pályázatból a beruházást 100 %ban támogatják.
A nyertes beruházási költség: 120
millió forint. Ebből a pénzből 2623 m
hosszú és átlagban 2,5 m széles, aszfaltborítású kerékpár utat tudunk megépíteni. Terveink alapján a kerékpárút
az őskeresztény imaház irányából indulna déli irányba fordulva a baloldalon, és a napköziotthonos konyha előtt
csatlakozna a meglévő kerékpárúthoz.
Több ingatlan kerítését érinti (pl. vámpalota) a nyomvonal. Ebben az esetben
a kerítés lebontásra kerül, majd a beruházás során az eredeti állapotnak megfelelő helyreállítás valósul meg. Egy

esetben közelítjük meg a lakóház falát (Friebert-féle ház), ahol lecsökken 2
méter szélességre a kerékpárút. A salakos pálya kerítése mellett építjük az
utat. Itt annyi veszteség merül fel, hogy
megszűnik a merőleges parkolási lehetőség, ehelyett a közúttal párhuzamos
parkolók kerülnek kiépítésre.
A pályázati forrásból engedélyes terveket, kiviteli terveket, kerékpárforgalmi hálózati terveket és biztonsági
auditot kell készíttetnünk. Továbbá a
projektmenedzsert a közbeszerzőt, és
a műszaki ellenőrt is ebből a forrásból
finanszírozzuk. Mindezeken túl természetesen a kivitelezés teszi ki a legnagyobb költséget.
Reményeink szerint a beruházás
2018. év ősz folyamán megvalósulhat,
ha nem akkor 2019. tavaszán kezdjük
a munkákat. A vázolt kerékpárút építés hozzájárul ahhoz a hálózatos kerékpárút terv megvalósításához, amelynek
következő üteme a faluközpontot és a
vasútállomást összekötő szakasza. Ennek tervezése folyamatban van, kivitelezésére még nem látok forrást.
Köszönöm a figyelmet.
Maczkó József polgármester

Lakás eladó!
Kelebián,
az Ady Endre u. 168. szám alatt
társasházi lakás eladó.
Érdeklődni hétköznap
16 óra után,
hétvégén napközben
az alábbi telefonszámon:
06-30/450-16-46
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Kelebiai Polgármesteri Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX.
törvény 45.§ (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet
Kelebiai Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Bács – Kiskun Megye, 6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.)
Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Pénzügyi és számviteli feladatkör 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1.sz. melléklet 19. pontja alapján.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi, gazdálkodási feladatok. Költségvetés és beszámoló, valamint jelentések készítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- középiskola/gimnázium legalább gazdasági középiskolai végzettség, vagy
középiskolai végzettség és gazdaságtudományi statisztikai, banki ügyintézői,
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzser asszisztens szakképesítés, valamint mérlegképes szakképesítés,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- hatósági erkölcsi bizonyítvány
- önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. 03 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Olytánné Kozla Erika
nyújt a 06-77/454-201 – es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Kelebiai Polgármesteri Hivatal címére történő
megküldésével (6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEL/285-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
- Személyesen: Oltyánné Kozla Erika, Bács – Kiskun Megye 6423 Kelebia,
Ady Endre u. 114.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szolgálati lakást biztosítunk.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kelebia.hu honlapon szerezhet.
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Kelebiai Hírmondó

Iskolai hírek
A téli szünet után január 3-án újra benépesült az iskola.
Január 19-én Kiskunhalason a Szilády Áron Gimnáziumban rendezték meg a Tudós Rektor elnevezésű kémia-biológia verseny döntőjét. Iskolánkat - két helyi forduló után - a Berényi Dorka, Sólya Tamara által alkotott csapat képviselte. 10 csapat közül az 5. helyezést érték el, pontszámban alig lemaradva a dobogós helyről.
Felkészítőjük Kondorossy András volt.

Január 20-án Szegeden került sor a központi felvételik megírására.
Január közepén elkezdődött a tornaterem felújítása. A tanulók a tornaszobán kívül a Kézilabdacsarnokot is használhatják testnevelés órákon.
Január 22-én az első osztályosok a Hétszínvirág c. bábelőadást tekinthették meg
az Égszínkék tündér bábcsoport előadásában. A csoport lelkes tagjai: Galambos
Amira, Jakus Kata, Jakus Kíra, Kis Virág, Mata Mira, Nyári Alvin. Felkészítőjük Berkó Istvánné.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását.
Ennek emlékére 1989. óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ezen
a napon különböző rendezvények emlékeztetnek bennünket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Iskolánkban verses, zenés, táncos irodalmi ös-

szeállítással készültek erre a napra az 5. osztályos tanulók. A műsort Nagy Sára
állította össze. A táncot Nagyné Bényi Mária tanította be. Farkas Alíz és Mata MiraSoór László gitárkíséretével, egy dalbetét előadásával színesítették a műsort.
Január végén, február elején minden osztályban szülői értekezletet tartottunk.
Január 26-án véget ért az első félév. A tanulók február 2-án vihették haza a félévi értesítőket.
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Egy tanító tapasztalataiból
Digitális kütyük a gyereknek vagy
mégse?!
Ha van időm – ritkán – megnézem a
Ridikül című műsort a tv-ben. Szimpatikus és felkészült a műsorvezető, sok
érdekes téma kerül felszínre. Így volt ez
a napokban is! Mikor vegyünk a gyereknek okos telefont? Ki milyen szabályokat alkalmaz a közösségi oldalak és
a mindennapos digitális kütyük használatára. Nálunk van két 9 és fél éves
unoka, de eddig sikerült megóvni őket
az okos telefontól (nehezen és észérvekkel!)
Olvastam a témával kapcsolatban
néhány érdekességet:
1. Egy átlagos tini egy nap 9 órát tölt
médiafogyasztással (facebook, instagram, youtube)
2. A szülők 77 %-a úgy érzi, hogy a
gyerekeit kizökkentik a tanulásból a digitális eszközök használata.
3. A tinik 78 %-a ellenőrzi óránként
az okos eszközeiket
4. 32 %-a azt mondja, hogy naponta
vitáznak a szülőkkel a digitális eszközök
túlzott használata miatt.
5. 50 %-a érzi úgy, hogy függ az
mobil eszközeiktől.
6. 70 %-a elismerte, hogy titkolja
online aktivitását.
Nagyon tanulságos, amit egy informatikusnő írt, így fogalmazott, nem az
lesz a jó programozó, aki rengeteget
játszik a gépen, hanem akinek kreatív

és összetett a gondolkodása. Pont ezeket öli meg az állandó kütyüzés, ezzel
legyünk tisztában. A szülők azzal szoktak érvelni, hogy miközben jól szórakozik a gyerek a játékokkal, tanul is belőle. Ez kis korban nem igaz!
Mit tanácsolok?Legfontosabb a szülői minta!A szülőknek fontolóra kell
venni heti időbeosztás létrehozását, beleértve a heti képernyőidőt, és a tartalom korlátozását. Fontos, hogy a gyerek megtanulja a médiaműveltséget és
az önszabályozást.Nyugodtan magyarázzuk el, miért korlátozzuk a képernyőzést, beszéljük meg a gyerekkel, mi
mindent nyerhet a felszabadított órákban, hívjuk fel a figyelmet a függés kockázataira, és arra, hogy az egész napos
ücsörgés veszélyezteti az egészséget.
De mindenekelőtt érezzük át szülői felelősségünket, és következetesen jelöljük ki és tartsuk be a szabályokat, csak
nyerhetünk vele. Természetesen ez
csak akkor sikeres, ha egy-egy osztályközösség szülei képesek összehangoltan gondolkodni, cselekedni, hogy ne
lógjon ki az osztályból a túlzott engedékenységgel vagy szigorral a gyerek.
Érdemes megtalálni, sőt keresni kell
az arany középutat, a megfelelő egyensúlyt a tanulás és a digitális kütyük
használata között.
Horváth Zoltánné

Menő menza Kelebián
A kelebiai Gyermekeinkért Alapítvány pályázatot adott be „Menő
menza Kelebián” (EFOP.1.8.5-172017-00241.) címmel.
A pályázatunk nyert, mellyel iskolai étkezésen keresztül hozzájárulunk a gyerekek étkezési kultúrájának javításához, támogatjuk az
egészséges életszemlélet kialakítását.
Igen sok tárgyi eszköz áll a rendelkezésünkre ehhez a két éven át
tartó programsorozat megvalósításához. Többek között ivó kutakat
tudunk létrehozni, asztalokat, székeket, evőeszközöket, salátabárt,
melegen tartó edényeket és sok más
konyhai felszerelést tudunk vásárolni.
A programsorozaton belül janu-

árban elindultak az ingyenes gyerek
fitnesz és aerobik órák, életmód változtatással kapcsolatos programjainkat havi rendszerességgel tartjuk,
iskolai rendezvényeink lesznek ismeretterjesztő előadásokkal.
Célunk a gyermekek részére az
egészséges táplálkozáshoz szükséges tudás és készségek megszerzésének támogatása a szülők bevonásával. Ebben folyamatosan
segítségünkre lesz Faragóné Hován
Éva dietetikus, aki már elkezdte felmérni a gyermekek étkezési szokásait.
Köszönettel vettük, hogy a beadott pályázatunk megfelelt a kiírt
pályázati feltételeknek és pozitív elbírálásban részesült.
Szabóné Vámos Ildikó
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Kelebiai Hírmondó
Óvodai Hírek
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4 napon keresztül Egészség napokat tartottunk az oviban. Készítettünk egészséges sütiket, kekszeket, gyümölcsökből figurákat, majd a 4. napon egy Gézengúz-Szülő sport délelőttöt tartottunk a Kézilabdacsarnokban.
Óvónők

Kelebiai Hírmondó
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TEMETŐK
„Álmomban láttam egy temetőt. Másfajtát. Nem a halálról tanúskodott, hanem
az életről.”(Zámbó Zoltán)
A halálra való sűrű gondolás egy
fiatalnál beteges tünet. De nem így
az öregedő embernél. Hát még amikor az öregség fájdalmas betegségekkel terhelődik. Idős édesapám
többször ismételgette halála előtt:
„Nem élek én már sokáig.” Én nem
mondanám ezt. Már csak azért sem,
mert hiszek benne, hogy sokáig fogok élni. Mégpedig örökké. Vagyis nem a földi életem hossza érdekel, hanem annak örülök, hogy a
halál sem tud elpusztítani, nem tud
megakadályozni abban, hogy örökké éljek.
Persze ebben nem könnyű hinni.
A temetőben bolyongva olyan sok
reményvesztett, szomorú sírverseket-sírfeliratokat olvashatunk. Hozzátartozóik mintha sohasem hallottak volna a föltámadásról. („Halál,
hol a te fullánkod?”1Kor. 15.55.)
A napokban olvastam egy cikket
(Zámbó Zoltán: Álom egy másfajta temetőről). Írója bebizonyította,
hogy a szörnyű halálról, a lehangoló temetőről is lehet szépet, felemelőt írni. Akkor lehet, ha a halált
nem végállomásnak, hanem „átszállónak” tartjuk, hisszük. Olyannak,
ami után egy még szebb élet következik.
Viszont ha a „halál fullánkja” nem
tud nekünk ártani, akkor értelmetlenné válnak az ilyen evangéliumellenes temetési közhelyek, mint
„halottunkat most elkísérjük utolsó
útjára”. Ezt is számtalanszor halljuk,
hogy „végső búcsút veszünk” az elhunyttól, holott „viszontlátásra” elköszönéssel kellene búcsúzni tőle,
mert odaát találkozunk vele. Szerintem még azt is meg kellene kritizálni, amikor „örök nyugodalmat”
kívánunk neki. Azért, mert ez egy
merev, halott, unalmas, egyhangú
állapotra utal, holott ez a halált követő magasabb létforma, az isteni
szeretet csodálatos hona tele lehet
dinamikával, élettel, vidámsággal.
A szerző ír arról, hogy kétfajta temető van. - Az egyik a halálról tanúskodik, a másik az életről.
A mai temetők a halálról szólnak.
Sok bennük az életidegen anyag:
kő, vas, márvány, beton, pöffeszkedő és drága, rideg márvány síremlékek, műanyag, művirág, giccses
műkoszorúk, poshadó vízben orrfa-

csaró rothadó virág, a folyamatosan
termelődő rengeteg szemét. Esetleg
ott találhatók a bejárat körül a szemétgyűjtők sokasága. Van ahol nyikorgó, rozsdás kapun kell bejutni
(„Érted vagyok”, 2016, okt.9.o.)
A másik fajta temető az életről
szól, és ez illik a halál után is folytatódó életben hívőkhöz. Igen, ez illik,
és nem a halált lehelő, azt megerősítő temető. Ez az életet magasztaló
temető olyan, amely színpompás virágaival, azok illatával, fáival, bokraival, és a madarak csicsergésével
a természet része. Nincsen benne semmi természet idegen. Nincs
benne le nem bomló vagy mérgező
anyag. Az egész temető azt hirdeti, hogy az evilági életből eltávozott
személyeknek, csak a halandó része
van eltemetve, de ők maguk nincsenek eltemetve.
Ebben a fajta temetőben minden síron csak fakereszt van. - Erről
jut eszembe, hogy a kórházban feküdtem Baján, amikor egy kárpátaljai orvos megrendítő esetet mondott el szülőfaluja plébánosáról. Ez a
pap arról volt híres, hogy sok szegény gyereket tanítatott saját pénzén. Azt kérte híveitől, hogy fejfájára, amikor meghal, csak ezt írják
fel: „Itt nyugszik ennek a falunak
egyik plébánosa, aki 23 éven át
szolgálta híveit.” Azt mondta, azért
nem akarja a fejfára kiíratni a nevét, mert az idő múlásával úgyis elfelejtik, és jelentéktelenné válik a
név. Neki elég az, hogy a Jóisten
számon tartja.
Az biztos, hogy végrendeletemben kikötöm, hogy fejfámon csak a
nevem legyen, hivatásom és a két
évszámom. Úgy tekintsenek az emberek a szerény jelzésként szolgáló
fejfámra, hogy alatta senki sincsen
eltemetve. Csupán földi ruhám,
csak halandó testem – vagy, ahogy
Assisi Szent Ferenc hívta: a „szamár testvér” – porlad a rögök alatt.
S miután innen eltávoztam, odaát várom az itt maradottakat. Mert
„isteni részünk”, a lélek, a halál után
sem szűnik meg létezni, mert halhatatlan. Az elmúlás csak látszat. Ami
a valóság, az az élet.
Ha meghalsz, szeretnél-e ilyen
élet-temetőben feküdni?
Pribitek László plébános
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Karitász hírek februárról
Elkészültek a NEA működési és szakmai pályázatok. Érvényesek, várjuk az
elbírálás eredményét.
Kiosztottuk az Adventi Forgatagon
gyűjtött tartós élelmiszer adományt.
Hálásan köszönték, akik kapták a csomagokat.
Március 5-én az Agrárközpontban
tartjuk a tavaszi kiárusításunkat, melyet a húsvéti adomány csomagok készítéséhez gyűjtünk. Kérjük, segítsenek
a rászoruló családokon, mert a „Legkisebb is számít!”

Tisztelt Kelebiai Lakosok,
Támogatóink!
1 % segítség, 100 % szeretet

Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2017.
évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben

vagy más módon támogatták egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok
rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

Kérjük Önöket, hogy továbbra
is segítsék karitatív
munkánkat adójuk
1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk:18356382-1-03
Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy
a Varga Sándorné, Jáger Józsefné, Horváth Zoltánné vezetők részére szíveskedjenek eljuttatni vagy bankszámlánkra utalni.
Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet: 53100049-10001349
Horváth Zoltánné

Gyertek
kirándulni!
A kirándulás helye:
Budapest, Budakalász, Dobogókő
Ideje: 2018. 03. 23.,
indulás 05:30 – kor a nyugdíjas háztól (lehetőség van felszállásra a szokott helyszíneken: Deák F. u. sarok, Dózsa
Gy. u. sarok)
Költsége: 5. 500 Ft/fő
Tervezett programok:
- Országos Meteorológiai Szolgálat
- Mátyás Templom (misével a helybeni kápolnában (Lorettoi), általunk ismert plébános úrral)
- Sziklakórház megtekintése (I. és II. világháborúban Hadikórház – 1956-ot „idézve” óvóhely), jelenleg múzeum, illetve logisztikai bázis
- Étkezés: Budakalász (Békásmegyer) 2 féle leves és 8 –
10 féle főétel (mindenki választhat)
- Záró program a Pilis hegység legmagasabb pontja Dobogókő, ottani panoráma megtekintése + meglepetés
Elérhetőség: 30/349-21-58
Jelentkezéseteket örömmel veszem: Rácz István

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Születések
2018. januárban

Virgoncz Dorka Mása
született: Kiskunhalas 2018. január 20.
anyja neve: Ördög Gyöngyi
apa: Virgoncz István Péter

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

védőnők

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2018. január hónapban elhalálozott:
Minorics László 72 éves
Tóth László Györgyné 68 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

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

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
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február

orvos neve

ügyelet helyszine		

5 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

6 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

7 szerda

Kovács Tamás dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

8 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

9 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

10 szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

11 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

12 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

13 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

14 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. utca 92		

15 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

16 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. utca 92		

17 szombat

Kovács Tamás dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

18 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. utca 92		

19 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

20 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

21 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. utca 92		

22 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

23 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

24 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

25 vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

26 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

27 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

28 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. utca 92

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi
ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

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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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Január utolsó napján szokás szerint
összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd röviden vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Január
-18-án volt a havi fürdőzés Mórahalmon, melyen a Tompai Pszichiátriai Otthon 8 fős csoportja is
csatlakozott hozzánk. A tompiak társas gépkocsival utaztak és a fürdő
bejárata előtt vártak minket, majd a
hűségfüzetünkben megjelölt kedvezményes belépő díjjal velünk együtt
vették igénybe a fürdő szolgáltatásait. Előre láthatóan februárban is a
mi csoportunkkal kívánnak fürdőzni a

Tompai Otthon lakói.
-27-én az Öttömösi Nyugdíjas
Egyesület vendégei voltunk és ennek jegyében 19 fős csoportunk részt
vett az ott megrendezett Farsangi
Bálon. Csoportunkon és a házigazdáinkon kívül jelen voltak még a bálban
Ruzsa, Pusztamérges, Ásotthalom és
Horgos nyugdíjas csoportjai is. A rendezvényen nagyon érdekes és szép
kultúrműsor tanúi lehettünk, ahol fellépett Egyesületünk tánccsoportja is.
A kultúrműsor után finom vacsora,
majd tánc következett. A mellékelt
fotók a rendezvény egy-egy epizódját mutatják be.
Február

-10-én 15.30 órakor tartjuk a január végére tervezett –de rajtunk kívül álló ok miatt elhalasztott- évzáró
és a 2018. évi Munkatervet elfogadó
Közgyűlésünket a Nyugdíjas Házban, majd 17.00 órától az Agrárcentrumban élő zenés Farsangi Mulatsággal folytatjuk. A 17.00 órakor
kezdődő programra meghívjuk a határon inneni és túli társszervezeteink
képviselőit is.
-22-én lesz a soros havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos
10.21-kor induló autóbusszal utazunk
a MÁV állomástól.
-24-én lesz Bajsán a Preló, melyen
a Kelebiai Daloskör és a Tánccsopor-

tunk is fel fog lépni. Az itthon maradóknak pedig 16.00 órától tartjuk
a havi Klubdélutánunkat, melyre
többek mellett várjuk az óév-búcsúztató csapat tagjait is, ugyanis ezen a
rendezvényen fogjuk elfogyasztani a
már korábban bekészített virsliket és
a 31-én megmaradt pezsgőket is.
Március
-8-án 16.00 órától tartjuk a „Hölgyek köszöntése” c. programunkat
a Nyugdíjas Házban. A vacsorával összekötött rendezvényre a hölgyeken
kívül várjuk a férfi tagtársainkat is.
Jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál március 5-ig.
-15-én községi ünnepség keretében lesz megemlékezés a ’48as forradalomról, melyre várják
nyugdíjas tagtársainkat is. Az ünnepségről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-22-én megyünk Mórahalomra a
szokásos fürdős kikapcsolódásra.
Indulás a 10.21-es autóbusszal a MÁV
állomástól.
-23-án kerül sor egy Rácz Pista által betervezett és szervezendő „Budapest és környéke” című
kirándulásra. A kirándulás részletes
programját Pista külön cikkben foglalja össze.
-24-én 17.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban, melyre szintén várjuk tagtársainkat.
Íme a gazdag kínálat mely alkalmas
arra, hogy kimozdítsa otthonából Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 01. 31.
Sutka István
egy. titkár

Kelebiai Hírmondó
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A keleti sün, az ürge, a denevérek és
a mogyorós pele után idén egy egészen
különleges emlősfajt választottak év
emlősének a Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső programjában. A természetvédelmi szakemberek, biológusok
minden évben olyan állatfajt választanak
ki, melyekre fel szeretnék hívni a figyelmet, így érdemelte ki a megtisztelő kitüntetést 2018-ban a kihalás szélén álló földikutya.
Az élőhelyük szűkülése miatt a kihalás
szélén álló földikutya hengeres testalkatú, apró rágcsáló. A felszínen kellemetlenül érzi magát a föld alatti üregek vaksi lakója, csak nagyon ritkán jön fel, és
kifejezetten magányos állat. A sztyeppterületeket kedveli, a nedves, mocsaras
élőhelyeket kerüli. Nincsenek fülkagylói, szemeit bőrhártya borítja azok csak
a fény és a sötét megkülönböztetésére
alkalmasak. Szaporodási időszaka már-
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AZ ÉV EMLŐSE A FÖLDIKUTYA

cius-áprilisra tehető. Táplálékát növényi
gyökerek alkotják, ezért a kertek kártevője lehetne, a lakott területekről viszont ma már szinte teljesen eltűnt. Ma-

gyarországon három faja fordul elő, de
mindegyik nagyon ritka, kihalással veszélyeztetett. Fokozottan védett faj, eszmei értéke 1 000 000 Ft.
Mivel csak nagyon ritkán jön a felszínre, jelenlétére a vakondéhoz hasonló túrásaiból lehet következtetni. Túrásai
általában nagyobbak és ritkábban állók
mint a vakondéi, a kitúrt földben pedig gyakran találhatunk 5-8 centiméter
hosszú mindkét végén 45 fokos szögben elharapott gyökérdarabokat. Ezek a
gyökérdarabok a járatok tisztítása alkalmával keletkeznek, mivel a vakonddal
ellentétben a földikutya járatait a belógó gyökerektől mentesen tartja. A túrás
alatt nem található járat, mert azt a földikutya tökéletesen eltömi földdel.
A délvidéki földikutya Magyarország

legveszélyeztetettebb gerinces állata a
világon egyedül nálunk, és Vajdaságban
fordul elő.
A bajai délvidéki földikutya populáció felfedezése előtt úgy tudtuk, hogy világállománya nem éri el a 300 példányt
(ennek jelentős része Kelebia ás Ásotthalom térségében él), mára azonban kiderült, hogy Baja környékén 200-250
fős populációja él.
Ezeket a számokat összegezve elmondható, hogy a délvidéki földikutya
olyan ritka, hogy még a nagy fehér pandánál is kevesebb egyed él belőle a Földön.
Mindezen indokok figyelembe vételével 2016-ban a délvidéki földikutya bajai és kelebiai állományát felvették a megyei értéktárba.

Februári programok
a Sportcsarnokban:
02. 10. 9:00 óra
Bozsik U11 program
02. 17. 16:00 óra
Kelebia - Kartal NB1 futsal U18 mérkőzés
02. 23. 16:00 óra
Bácsalmás - Nagykanizsa ifi fiú kézilabda mérkőzés
02. 24. 16:00 óra
Bácsalmás - Nemesnádudvar női kézilabda mérkőzés
02. 24. 18:00 óra
Bácsalmás - Tiszaalpár férfi kézilabda mérkőzés
02. 25. 12:00 óra
Bácsalmás - Gézengúz kézilabda mérkőzés
02. 25. 14:00 óra
Bácsalmás - FTC kézilabda mérkőzés
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

