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2019. október 100,-

KÖZLEMÉNY
Kelebia Község Helyi Választási Bizottsága a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-ai általános választásán Kelebia község helyi önkormányzati képviselők választása szavazólapjának adattartalmát a 25/2019.
(IX. 18.) határozatával, a polgármester választása szavazólapjának adattartalmát a 26/2019. (IX. 18.) határozatával jóváhagyta és „NYOMTATHATÓ” jelzéssel ellátta.
A helyi önkományzati képviselők választásán induló jelöltek a szavazólapon szereplő sorrendben:
1. Szabó-Galibáné Vámos Ildikó
független jelölt
2. Ercsi Béla
független jelölt
3. Horváth Jenő
független jelölt
4. Selymes Zoltán
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ)
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
5. Kovács Marcell
független jelölt
6. Ábrahám János
független jelölt
7. Mészárosné Franzer Hajnalka Éva
független jelölt
8. Kocsis György
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ)
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
9. Romics Zsolt
MI HAZÁNK MOZGALOM (MI HAZÁNK)
MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA (MIÉP)
FÜGGETLEN KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS- ÉS POLGÁRI PÁRT (FKGP)
10. dr. Rigler László
független jelölt
11. Varga Sándor
független jelölt
12. Plichta Attila
független jelölt
13. Szűcs József
független jelölt
14. Molnár László
független jelölt
15. Kazi Ferenc Mátyás
független jelölt
16. Molnár Zoltán
független jelölt
17. Rácz Istvánné Vida Teréz Ágnes
FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ)
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
A polgármester választásán induló jelöltek a szavazólapon szereplő sorrendben:
1. Maczkó József
független jelölt
2. Szabó-Galibáné Vámos Ildikó
független jelölt
3. Kovács Marcell
független jelölt
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Kelebiai Hírmondó

. oldal
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Maczkó József

Kovács Marcell

Kedves Olvasó! Tisztelt Kelebiai Polgárok!
Maczkó József, polgármester-jelölt vagyok. József
Attila iránymutató verse egyértelmű utat mutat számomra: soha nem adhatom alább, és ezek után sem
akarom megváltoztatni erkölcsi, hitbéli, és személyiségemből fakadó értékeimet.
Ez év augusztusában töltöttem 55. életévemet. Huszonnégy éve vagyok községünk polgármestere. Végzettségem: agrármérnök, Keszthelyen végeztem az egyetemet. Nős vagyok, két fiúgyermek apja.
Isten áldásával életem négy élő pilléren nyugszik.
Első a család, ahonnan jöttem. Szüleimnek köszönöm a becsületes életre való nevelést.
Második a Kecskeméti Piarista Egyházi Középiskola. Tanáraimnak köszönöm,
hogy megerősítették hitemet, és megtanítottak az igazság keresésére és szeretetére.
Harmadik a közösség. Régi és új barátaim biztatása nélkül nem lennék itt, és nem
vészeltem volna át a nehéz éveket. Ővelük vehettem részt a rendszerváltozás előtti földalatti mozgalmakban, ővelük tudtuk megalakítani Keszthelyen a Magyar Demokrata Fórumot.
Negyedik a család, amelynek fenntartója vagyok. Köszönöm a gyermekeket, köszönöm feleségemnek a kitartást, hűséget és a feltétel nélküli bizalmat.
Ennyi a lényeg. Ezeket az értékeket hoztam haza közel negyed évszázada. Ezeket
akarom továbbra is „szépen” átadni Kelebiának.
Fogadják szeretettel!

1971 februárjában FEP-es kiképzés után
kerültem Kelebiára. Egyből a sportélettel kerültem kapcsolatba. 1973-ban volt az esküvőnk Perványi Évával a kelebiai templomban.
Mind két gyermekünk itt járt végig az általános iskolában, itt építettünk házat. 1980tól vállalkozói státuszba kerültünk. 1989-től
sportkőr elnökké választottak. 1990-es önkormányzati választáson indulva 46 szavazattal maradtam alul. A falu első alpolgármestere lettem, ahonnan 1991 tavaszán piactéri boltunk leégése után lemondtam. A sportpálya megvilágítását és a hangosítási rendszert 1994
március 15-én avattuk fel. 1994-től 2002-ig képviselő-testület tagja, a Pénzügyi Bizottság
elnöke voltam. Az akkor működő Iskolaszék tagja, majd elnöke, a Gyermekeinkért Alapítvány
kuratóriumának tagja lettem. 2010-ig a Népi Sportkőr elnökeként 5 olasz, 2 görög, egy spanyol és több tucat Dél-vidéki sporttúrát szerveztünk meg. A templom kültéri megvilágításának kezdeményezői voltunk Vámos Jánossal. 2010-ben megalakítottuk a Levente Egyesületet. Felelevenítettük és évente megrendezzük a Levente, a Szent László, Szent Korona kupák
küzdelmeit, a Szent István Serleg, a Radnai Kupa rendezvényei minden esetben nemzetközi, ifjúsági státuszúak. Kezdeményezésünkre 2016-ban megalakult a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózata. Előadást tarthattam a Szegedi Tudományos Akadémián a levente mozgalomról és az eredeti Levente Egyesület 1925-ös megalakulásáról. Összeállítottuk a „Reflektált
amnézia” című sporttörténeti kiadványt. Feltártuk a feledésre ítélt Siflis Géza történetet, ősszel avatjuk síremlékét, amelyre rangos résztvevőket várunk Kelebiára. Szintén feltártuk - bizonyító erővel - a templom pályázat során elkövetett pénz lenyúlást. Nem egzisztenciális kérdés számomra ez a választás. Nem a szavazatokért szálltam ringbe, az igazság érdekel! Ha
ezzel Te is így vagy, akkor nyugodtan állj mellém. Falun belül eddig is kerékpárral jártam, ezután is így lesz. Egy vagyok közületek. Küzdök a hazugság és a jogtalan előnyök szerzői ellen.
Nehezen viselem, ha becsapják a közösség azon tagjait, akiknek nincs rálátásuk a közpénzek
felhasználásának szabályaira, viszont ugyanúgy adóznak, mint a pénzeket lenyúló kiváltságosok. Teljesen mind egy jobb, vagy baloldaliak a becsapottak! Az, hogy ki melyik pártra szavaz
4 évente, annak itt helyben semmi jelentősége nincs. Ezen elveket képviselem. Polgármesterként, vagy képviselőként. Várom azon választók voksait, akik hasonló módon gondolják.
Meglátjuk mennyien leszünk október 13-án?

„Ne légy szeles.
Bár a munkádon más keres –
Dolgozni csak pontosan, szépen,
Ahogy a csillag megy az égen,
Úgy érdemes.” (1936.)
/József Attila: Ne légy szeles…/

Szabó-Galibáné Vámos Ildikó

A 2019. évi helyi önkormányzati választások polgármesterés képviselő-jelöltjeként szeretnék bemutatkozni! Sokan ismernek, születésem óta Kelebián élek. 1976 április 29-én, Kiskunhalason születtem Játyik Gizella és Vámos János gyermekeként.
Jelenleg is Kelebián élek családommal, férjem, Szabó G. Attila,
akivel három gyermeket nevelünk! Számomra nagyon fontos,
hogyan alakul a község élete, jövője, ahol empatikus mentalitású emberként közreműködtem a közösségépítő és szemléletformáló pozitív nézet kialakításában.
Az elmúlt 25 évben aktívan részt vettem a sportbálak szervezésében, hosszú évekig a szülői
munkaközösség tagja voltam, rendezvények, gyermekrendezvények, iskolabálak, szüreti bálak, jótékonysági rendezvények lelkes koordinátora, társszervezője vagy támogatója voltam és vagyok.
2004 óta dolgozom a kelebiai Farkas László Általános iskolában.
2004 óta vettem át a Kelebiai Gyermekeinkért Alapítványt, mint kuratóriumi tag és azóta folyamatosan dolgozok azon, hogy minden lehetőséget, pályázatot megragadva a kelebiai gyermekeket támogatni tudjuk. Feladataimból adódóan kapcsolatot tartok a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel, lakossággal, támogatókkal!
Munkám során sok emberrel lehetőségem adódik beszélni, számos esetben meg is osztják velem nézeteiket, véleményüket. Megoldatlan élethelyzetek tárultak és tárulnak elém, amire megoldást szeretnék találni.
Független jelöltként indulok! Tenni akarásom továbbra is töretlen, szeretném, hogy érdemes legyen itt élni, családot alapítani, gyermeket nevelni, távlati terveket szőni, célokat kitűzni! Azonban
mindezt csak úgy lehet, ha egymást tiszteljük, segítjük és meglátjuk, megtaláljuk a másikba a jót!
Ígérni nem fogok! Minden lehetőséget, támogatásokat, pályázatokat kihasználva együtt egy
lendületes, ötletgazdag képviselőtestülettel, emberközpontú polgármesterrel kell a jövő kihívásait leküzdeni!
Köszönöm a személyembe vetett bizalmat, támogatást, mindenki részéről, ami arra ösztönzött,
hogy megtegyem ezt a lépést, felvállaljam ezt a nemes és igen összetett feladatot! Terveimet, elképzeléseimet a későbbiek során eljuttatom Önöknek!
Amennyiben egyetértenek velem, kérek mindenkit, hogy 2019. október 13-án a polgármesteri
és a képviselői szavazólapon is tiszteljenek meg szavazatukkal!
Üdvözlettel:
Szabó-Galibáné Vámos Ildikó
független polgármesterjelölt, független képviselőjelölt

Ábrahám János

Kedves kelebiai Lakosok!
Munkámból adódóan sokan ismernek Kelebián, de bizonyos, hogy vannak olyanok is, akik nem. Ezért kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzak.
Ábrahám János vagyok. 1969. szeptember 05. én születtem. Gyermekéveimet Mélykúton töltöttem, 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. 1987-től dolgozom a KEFAG Zrt
Dél-Kiskunsági Erdészeténél. 1992-től, mint kerületvezető erdész. Tevékenységem 1400 haon az éves erdőgazdálkodási feladatok szakszerű elvégzésének irányítása. Munkám mellett
2001-ben jelentkeztem a Debreceni Agrártudományi Centrum levelezős Vadgazda Mérnöki szakára, ahol 2005-ben sikeres államvizsgát tettem. Nős vagyok, van két gyermekünk.
Feleségem szintén Kelebián, a Rail Cargo Hungaria Zrt.-nél dolgozik. Családommal 1992től élek Kelebián.
Önkormányzati képviselőként 2006-óta tevékenykedek. Két évig Pénzügyi- Gazdasági Bizottság elnökeként, 2008-tól, mint alpolgármester. Gyermekeinkért Alapítvány elnöke
2010-től vagyok. Aktív szerepet vállaltam minden évben az iskolás gyermekek táboroztatásában. Önkormányzati munkám alatt mindig azt a célt tartottam szem előtt, hogy a lehetőségek figyelembevételével minél több pályázati forrást tudjunk felhasználni úgy, hogy az Önkormányzat pénzügyi stabilitása megmaradjon. Az elmúlt 13 évre visszatekintve azt gondolom
nem tétlenkedtünk. Ezeket a fejlesztéseket csak egy együttműködni tudó konstruktív testület volt képes végrehajtani. Élén egy olyan Polgármesterrel, aki megfelelő szakmai múlttal, és
kapcsolati rendszerrel rendelkezik ahhoz, hogy az elképzelésekből, ötletekből valóság váljék.
Köszönöm az eddigi bizalmat, amivel megtiszteltek.
A jövőt nézve nagyon sok a teendő. Érzek magamban kitartást, erőt a kihívások megoldására. Szeretném munkámat tovább folytatni, elképzeléseimet megvalósítani az Önök szolgálatában. Ehhez kérem az Önök támogatását. Bízom Önökben, és bízom döntésükben, amit
elfogadok és tiszteletben tartok.
Köszönettel: Ábrahám János
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Kelebiai Hírmondó

Horváth Jenő
Baján születtem 1956. július 1-jén. Általános iskolai tanulmányaimat
Mélykúton végeztem. A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban érettségiztem 1974-ben. Az 1974/75-ös tanévben tanyasi iskolában tanítottam. 1975-től 1991-ig a Kalocsai Fiúnevelő Intézet nevelőtanára voltam.
1991-től a Kelebiai Általános Iskolában dolgozom. 1978-ban szereztem
tanítói oklevelet. 1988-ban végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola pszichopedagógia szakán. A magyar nyelv és
irodalom szakos tanári végzettséget 1996-ban szereztem meg Szegeden. 1981. augusztus 8-án vettem feleségül Nagy Katalin tanítónőt, aki
jelenleg nyugdíjas pedagógus. László fiunk 1983-ban született. 2006-ban
végzett a Szegedi Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán,
majd 2010-ben az intézmény angol szakán. Jelenleg a kelebiai Farkas
László Általános Iskola tanára. Felesége, Nagy Sára német és magyar
szakos tanár. Ő is a helyi általános iskola pedagógusa. Gyermekük nagycsoportos óvodás. 2006 óta vagyok a
kelebiai képviselő-testület tagja, az oktatási, kulturális és helyi értéktár bizottság elnöke. A megkezdett munkát
szeretném folytatni a következő időszakban is, ezért számítok megtisztelő szavazatukra.
Tisztelt Kelebiai Választópolgár!
Egy viharos választási időszakot követően 2006-ban kerültem be a képviselő-testületbe, ahol hamarosan
összecsiszolódtunk, összehangoltan munkálkodtunk. Főleg azért, mert véget értek a parttalan, éjszakába nyúló,
értelmetlen, meddő viták, amelyek az azt megelőző testületre voltak jellemzőek. Helyette megkezdődött a község, a választók, a lakosság érdekeit figyelembe vevő érdemi munka.
Azóta 13 év telt el, a jelenlegi testület magját azok a képviselők adják, akik azóta is folyamatosan tagok. Hogy
milyen eredményeket tudunk felmutatni, azt nem sorolom fel, hiszen a polgármesteri beszámolóban tételesen
szerepel. Másrészt mindenki láthatja, ha nem vak, vagy nem szánt szándékkal rendkívül rosszindulatú. Így, heten együtt szeretnénk folytatni a megkezdett munkát, hiszen feladat van még számos. A polgármesteri előterjesztésben ez is tételesen szerepel, nem akarom ismételni.
Ez a jelenlegi testület szerencsés összetételű, hiszen megfelelő szinten van képviselve számos terület: a szociális és egészségügy; a pénzügyi gazdálkodás, bűnmegelőzés és -üldözés, a polgárőrség; az erdő- és vadgazdálkodás, a környezetvédelem; a sport; az ifjúsági egyesület; a kultúra, oktatás és helyi értéktár. Mindezt képes
összefogni az évtizedek óta hivatalban lévő polgármester, aki megfelelő tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel rendelkezik ahhoz, hogy megvalósítsuk a jövő elképzeléseit, terveit, hogy elérjük kitűzött céljainkat. Így heten
együtt szeretnénk tenni továbbra is Kelebiáért.
Pedagógusként, képviselőként is Váczi Mihály gondolatai az irányadóak számomra:
„Osztani magad, – hogy így sokasodjál, /Kicsikhez hajolni, – hogy magasodjál…
Széjjel szóródni – eső a homokra – /sivatagnyi reménytelen dologra,
s ha nyár se lesz tőled, s a táj se zöldebb:/kutakká gyűjt a mély: soká isznak belőled!”
Bízom megfontolt, átgondolt döntésükben, szavazatukban!
Tisztelettel: Horváth Jenő
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Tisztelt Választópolgárok!
„Akik azt hiszik, náladnál jobban tudnák csinálni,
már jól elszúrták annak idején” (Bruce Lansky)
Öt évvel ezelőtt Önök bizalmat szavaztak nekem,
hogy képviseljem Önöket, az Önök érdekeit településünk legfontosabb döntéshozó testületében. Amikor rám szavaztak elfogadták habitusomat, értékrendemet. Nem csak akkor, hanem a jövőben sem
fogok ezen változtatni, csak azért, hogy örömet
szerezzek azon embereknek, akik a Facebook nyilvánosságát használva próbálnak magukról szebb
képet festeni, mint a valóság, amit már mindannyian jól ismerünk.
Hosszasan sorolhatnám, hogy az elmúlt öt évben milyen eredményeket értünk el együtt. Igen együtt, azokkal is, akik most hangosak és kritizálnak.
„Mindenki tud kritizálni és panaszkodni, és a legtöbbjük meg is teszi. Ahhoz
viszont jellem és önfegyelem kell, hogy megértők és megbocsátók tudjunk
lenni.”(Dale Carnegie)
Ezen gondolatok mentén szeretném végezni munkám Önökért, gyermekeinkért, településünkért Kelebiáért.
Amennyiben egyet ért velem, kérem, szavazzon rám, szavazzon Maczkó József
Polgármester Úrra, programjára és a vele együtt induló képviselő jelöltekre.
„Az elkötelezettség akkor az igazi, ha nincs lejárati dátuma!” (Doktor House
c. film)

Molnár László

Dr. Rigler László

Varga Sándor független képviselőjelölt

1997 óta élek Kelebián, tehát, több mint 20 éve. Ez idő
alatt kis falunk a szívemhez nőtt, és teljes mértékben otthonomnak érzem. Már az ittlétem első választásakor jelöltettem magam és azóta is folyamatosan tagja vagyok
a képviselőtestületnek. A falu minden fejlődése, alakulása örömmel tölt el. Ha bármit tehetek a falu előre haladásáért, azt igyekszem megtenni, emiatt ismét jelöltetem
magam képviselőnek.
Sokan negatív szemlélettel, csak a rosszat, a hibát látják, pedig e periférián lévő kis faluba plusz pénzeket hozni, igen nehéz feladat.
Mivel háziorvosként dolgozom, elsődleges feladatnak a falu egészségügyét,
egészségének fejlődését, az emberek egészségmegőrzését tartom. Az elmúlt években a rendelők fejlesztése volt az elsődleges feladat, melynek utolsó mozzanata a
bútorzat felújító pályázat, mely jelenleg is folyamatban van.
Kis falunk sport élete, az előző ciklusban jelentősen fejlődött (melyben Molnár László képviselőtársamnak jelentős szerepe volt), mely a fiatalok és idősebbek
egészségmegőrzésében igen fontos momentum lehet. Ezen gondolatok mellett
szeretném a jövő választási ciklus programját tovább vinni, és az egészségmegőrzés nyomvonalán előre lépni.
A eddigi eredményeket jó lenne megőrizni, tovább fejleszteni, illetve az egyik
legegészségesebb sportot, a kerékpározást támogatni. Államilag a környékünkön
egyre-másra kerékpárutak épülnek, de sajnos Kelebián ezen utakhoz nem lehet
csatlakozni. Természetesen ezekhez a kerékpárutakhoz csatlakozás pályázat nélkül megoldhatatlan feladat kis falunknak, de szeretném, hogy ez a project a következő évek elsődleges célja legyen.
Ezen tervek mellett minden olya próbálkozást, tettet, melyek falunk előrehaladását célozza, szívvel-lélekkel támogatni fogom.
Hajrá magyarok, hajrá Kelebia!

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Kelebiaiak!
Az október 13-i önkormányzati választás közeledtével
mindenek előtt, köszönetet szeretnék mondani az öt évvel ezelőtti választáson, részemre –negyedik alkalommalmegszavazott bizalmukért. Kelebia szülötteként nyugodtan
mondhatom, hogy az eltelt hosszú-hosszú években életem
szerves részét képezte a szülőfalumért folytatott tevékenységem. Az általános és középiskola elvégzése, valamint a
határőrségnél letöltött kötelező szolgálat után hazajöttem,
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, hiszen itt alapítottam családot. Remélem, hogy sokan emlékeznek még feleségemre és azokra a matematika-fizika órákra, melyeken ezeknek a
tantárgyaknak rejtelmeit tanította közel 40 éven keresztül. Két felnőtt gyermekünk, két
fiú unokánk van. Eddigi életemet itt éltem le, annak ellenére, hogy a munkáltatóm több
alkalommal lehetőséget kínált a továbblépésre-elköltözésre. Maradtam és úgy gondolom, hogy jól döntöttem.
Az előző választásokon részemre szavazott bizalmat köszöntem meg bevezetőmben,
hiszen Önök az elmúlt 17 éven keresztül felhatalmaztak arra, hogy független képviselőként képviseljem érdekeiket Kelebia Község Önkormányzatában. Ez idő alatt nemcsak
a jelenlétemmel, hanem aktív közreműködésemmel értékek teremtődtek, melyek a település javát szolgálják. Nem érzem szükségét a tételes felsorolásnak, hiszen ebben a
faluban élünk és Önök Tisztelt Választópolgárok! naponta látják és használják ezeket, a
számomra értéket és eredményt jelentő beruházásokat. Képviselőként és magán emberként is aktív részese voltam és vagyok a település életének.
Ha elkötelezted magad valamire, akkor soha ne fogadj el kifogásokat, csak eredményeket.” Kenneth H. Blanchhard
A fenti idézettel szeretném Önt, Tisztelt Választópolgár! arra kérni, hogy október 13án jöjjön el szavazni! Válassza meg településünk képviselőit, akik nem egyéni érdekből,
hanem a közösségért való tenni akarásból vállalják a megmérettetést!

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Szûcs József
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Ercsi Béla

Kedves Kelebiaiak!
Újra elérkezett a feladat, mely véleményem szerint az kell, hogy legyen
minden kelebiai választópolgárnak, hiszen az október 13-i választáson településünk, szép Kelebiánk, polgármesterét és képviselőit kell megválasztanunk! Fontos része ez a község életének.
Jómagam 2010 óta képviselőként, az ügyrendi bizottság elnökeként tevékenykedem, részt veszek Kelebia vérkeringésében, és az októberi választáson független jelöltként újra bízom az Önök támogatásában! Minden ciklus új és új kihívásokkal állít minket szembe, melyeket igyekszünk legjobb
tudásunkhoz mérten Kelebia érdekeit szem előtt tartva megoldani. Cél kell,
hogy legyen a térség települései között egy meghatározó pozíció megszerzése minden tekintetben,
egy élhetőbb otthon megteremtése, melynek kialakításában véleményem szerint a jelenlegi testület
jó úton halad! Természetesen ez a jó irány Önök nélkül nem tartható! Szükség van a lokálpatrióta szellemiségre, a segítőkészségre, az építő jellegű kritikákra is! Egyetlen dolog kell, hogy a szemünk előtt
lebegjen, mégpedig az a fontos erény, hogy tudjunk együtt dolgozni! Együtt egy közös célért, együtt
szép Kelebiánk fejlődéséért és azért, hogy hosszú évtizedek múlva is úgy tudjunk visszatekinteni, hogy
igen, akkor megteremtettük azt a háttáret közösen a településünkön élőkkel, ami miatt még most is
jó kelebiainak lenni. Fiatalként most is fő feladatomnak tekintem azt, hogy a fiatalokat itt tudjuk tartani, esetleg az elszármazottakat vissza tudjuk csábítani. Ehhez új munkahelyek teremtése, közösségi
programok szervezése, a turisztikai célok megvalósítása elengedhetetlen feladat.
A következő ciklus egyik pillére lehet a Budapest- Belgrád vasútvonal fejlesztéséből adódó lehetőségek kiaknázása, hogy településünkön ne csak áthaladjon, hanem komoly előnyöket is jelentsen.
A Kelebia központú nemrégiben alakult Felső- Bácska- Homokhát Natúrpark, azt a feladatot tűzte ki
célul, hogy a térség turisztikai látványosságait minél nagyobb körrel megismertesse, ezzel is gazdasági fejlődést generáljon az itt élők számára. Ez egy új, talán még eddig kevésbé ismert terület, melynek fontos szerepet kell kapnia.
Településünkön a térségben kiemelkedő számú pályázat ért sikeresen véget, kivitelezése folyamatban van, vagy esetleg tervezése éppen tart. Ezt a szellemiséget szeretnénk folytatni. A Kelebiai Ifjúsági Egyesület elnökeként és fiatalként mindig is fő célkítűzésemnek éreztem a fiatalok dolgait, ami
nem csak nekem, hanem az egész településnek is egy nagyon fontos ügye kell, hogy legyen. Kelebia vezetésében kialakult egy egyensúly. Ez adódhat abból, hogy a tagjai különböző korúak, különböző területen dolgoznak, tevékenykednek, de legfőképpen adódhat abból, hogy mindannyian Kelebia
érdekeit nézik, és legjobb tudásuk szerint a településen élőkkel közösen, a község előrehaladását támogatják, munkájukkal segítik, nem széthúznak és ellenségeskednek, hanem közösen együtt haladnak, dolgoznak, mérlegelnek, segítenek!
Ha Önöknek szimpatikus ez a hozzáállás, a Kelebia-centrikus gondolkodás, akkor kérem támogassák az önkormányzati választáson való indulásunkat!
Tisztelettel: Szűcs József, független képviselőjelölt

Kedves kelebiai választópolgárok!
Ercsi Béla vagyok. 1976. január 10-én születtem Kelebián,
s családommal jelenleg is itt élek. Általános iskolai tanulmányaimat itt végeztem, majd a Garbai Sándor Szakmunkásképző Iskolában autószerelő szakmát szereztem. Tanulmányaim
során több OKJ-s tanfolyamot is sikeresen elvégeztem. 1996.
január 01-től a vasúton dolgozom, jelenleg a Rail Cargo Zrt. alkalmazottja vagyok. Feleségem aktív szerepet tölt be a községi rendezvények megvalósításában, ennek köszönhetően évek
óta én is egyre közelebb kerültem a lakossághoz, megismerve a gondokat, problémákat.
A 2019. október 13-i Önkormányzati választásokon független képviselőjelöltként indulok.
Gyermekkoromtól rendszeresen sportoltam, tagja voltam a kelebiai utánpótlás csapatoknak, valamint az ifi csapatnak. Sportsérülésem miatt sajnos abba kellett hagynom az aktív
futballozást, viszont legkisebb gyermekem újra felébresztette bennem az álmokat. Több elképzelésem is van a sportélet terén, melyeknek megvalósításához nem szeretnék ígéretekbe bocsátkozni. Mindig az adott lehetőségeket kell szem előtt tartani, s összefogással képesek leszünk céljaink elérésére.
Célom, hogy minden lehetséges eszközt és erőt felhasználva teljes egészében a község javát szolgáljam, a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig, szem előtt tartva a problémákat,
s azok megoldására irányuló törekvéseket. Számomra az emberek megbecsülése a legfontosabb. Minden olyan törekvést támogatok, mely a község érdekeit szolgálja, Legyen az egészségügyi, munkahelyteremtési, szociális, kulturális, infrastrukturális, vagy akár sport jellegű.
Nagyon fontos számomra, hogy szülőfalum a lehető legdinamikusabban fejlődjön, melyhez elengedhetetlen a benne lakó állampolgárok összefogása, elképzeléseinek meghallgatása, a mindenkor aktuális pályázatok teljes körű megismerése, s megvalósulásuk érdekében
minden lehetséges eszköz igénybevétele.
Kérem Önöket, 2019. október 13-án szavazatukkal támogassák az elképzeléseim megvalósitását, hogy fiatalos, lendületes, kitartó munkával még jobbá, szebbé tegyük Kelebiát!
Ercsi Béla
Független Önkormányzati képviselőjelölt

Kocsis György

Mészárosné Franzer Hajnalka Éva

Kocsis György vagyok, 54 éves, őshonos kelebiai lakos.
2015. óta vagyok a FIDESZ Kelebiai csoportjának tagja, 2017
óta pedig alelnöke. 1981-ig Kiskunhalasra a 618. számú Ipari Szakmunkásképzőbe jártam, majd bevonultam Vácra a Magyar Honvédség Híradó Kiképző Bázisának tiszthelyettesi képzőjébe, ahol 1986-ban végeztem. 2001-ig voltam a Magyar
Honvédség hivatásos katonája. 9 évig őstermelőként a mezőgazdaságban tevékenykedtem, majd településőrként dolgoztam Kelebián. 2013-ban sikeres tanyagondnoki vizsgát tettem, mely óta tanyagondnokként teljesítek szolgálatot. Korábbi munkatapasztalataimat jól
tudom kamatoztatni jelenlegi munkámban, melyet hivatásomnak tekintek és szolgálom a tanya világban élőket és a perifériára szorult embereket. Szabadidőmben a községet, és az itt
élő embereket polgárőrként is szolgálom, védve vagyonukat, őrizve nyugalmukat. Tanyagondnokként belelátok, és átélem a külterületen élő emberek napi problémáit, és azon vagyok, hogy számukra lehetőségeimhez mérten minél több segítséget tudjak nyújtani.
Úgy gondolom, hogy képviselőként hatékonyabban és sikeresebben tudnám a naponta
felmerülő problémákat kezelni, hiszen a perifériára szorult embertársaink vannak legjobban
rászorulva a segítségünkre. Célom, hogy a külterületeinken élő kelebiaiak életminőségén javítani tudjunk, ezért az alábbi pontokban szeretnék változást elérni: a külterületi utak rendszeres karbantartása télen és nyáron egyaránt, villamoshálózatok korszerűsítése, mozgóbolt
indítása a tanyavilágba, szűrővizsgálatok rendszeres szervezése, a tanyavilágra kiterjedő pályázatok benyújtásának elősegítése, tanyagondnoki szolgálat eszköz és humán fejlesztése, az
átlagon aluli jövedelemmel rendelkezők, rendszeres szociális segítése, minden 70. életévét
betöltött kelebiai lakos kommunális adójának felülvizsgálata, közbiztonság erősítése, hatósági jelenlét fokozása, a meglévő kamerarendszer bővítése, egészségügyi és gyógyszer ellátás
minőségibb megszervezése, összehangolt együttműködés a szociális rendszer szereplőivel
(család, védőnői, szociális gondozói , tanyagondnoki), külterületen élő emberek egészségügyi
ellátásának javítása és fokozottabb ifjúságvédelem. Amennyiben rám szavaznak és megtisztelnek bizalmukkal, képviselőként felvállalom, mind a tanyavilág fejlesztésének elősegítését,
mind pedig az Önök érdekeinek képviseletét! Én Önökért fogok dolgozni!

Kedves kelebiaiak!
Függetlenül, de KÖZÖSEN!
Mészárosné Franzer Hajnalka Éva vagyok, 49 éves, 3 gyermek édesanyja és hitvallásomból adódóan a nevelőszülőséget
választottam hivatásomnak, melyben párom Mészáros Miklós
mindvégig támogat és mellettem áll. Ezért bővült „kicsiny” családom további 6 fiúgyermekkel, tehát büszkén kijelenthetjük, hogy
9 csodálatos gyermekünk van.
„ A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy
egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes,
és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez, hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az. (Tari
Annamária)”
Ebbe a faluba születtem, itt jártam általános iskolába itt neveltem és nevelem gyermekeimet.
Ugyanazok a problémák, gondok foglalkoztatnak engem is, mint mindenki mást Kelebián. Önkormányzatnál töltött éveim alatt belátást nyertem a mindennapokba, így nem csak a fellegekbe beszélek. Nem kenyerem az ígérgetés! Célom, hogy mind a nyugdíjasok, mind a fiatalok, illetve a kis
és nagycsaládosok érdekeit képviseljem. Segítő jobbot szeretnék nyújtani, azoknak az embereknek, akik eddig nem kaptak elég figyelmet. Úgy vélem, hogy hatékonyan csak azt tudja képviselni,
a választópolgárok érdekeit, aki napi szinten érzékeli a problémákat. Az igazi fejlődés csak ott valósul meg, ahol nem csak ígéret hangzik el, hanem cselekvés is társul hozzá. Egy jó képviselő ismérve, hogy minden problémára megoldást találjon, és összedolgozzon az erre törekvőkkel. Foglalkozni kell az emberek mindennapi életének könnyebbé tételével, azzal hogy ne csukott ajtók fogadják
őket, hanem meghallgassák észrevételeiket, kommunikáljanak velük és megoldást találjanak a felmerülő helyzetekre. Nem akarok nagy szavakat írni, hiszen én is ember vagyok, és mint minden
ember én sem vagyok tökéletes és hibázhatok, de minden erőmmel azon leszek, hogy Kelebia a
fejlődés útjára lépjen, mint egészségügyi, szociális, oktatás és gazdasági téren.
Aki ugyanezeket az elveket vallja, képviseli kérem egy szavazatával támogasson a helyi választáson.
Köszönettel: Mészárosné Franzer Hajnalka Éva képviselő jelölt
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Kelebiai Hírmondó

Molnár Zoltán
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Rácz Istvánné Vida Teréz Ágnes

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 16 éves Bence fiunkat. Általános iskolai tanulmányaimat
követően a Kiskunhalasi Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakmunkásképző Iskola vendéglátó ipari szakán végeztem. Jelenleg
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. 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. 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.
Sajnos nagy divat a mai világban, hogy választások előtt a jelöltek ígérnek fűt-fát, majd
amikor megválassza őket a nép, hirtelen mintha mindent elfelejtettek volna. Ami még megdöbbentőbb az az, hogy a módszer működik. A képviselői poszt valódi felelősség. 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 a 16. név, aki mellé az x-et tehetik.
Köszönettel: Molnár Zoltán független képviselőjelölt

Rácz Istvánné Vida Teréz Ágnes vagyok, Őseim és családom
1900-as évek eleje óta Kelebián élt és él. Büszkén vallom magam
kelebiai lakosnak. 2012 óta KDNP tag vagyok. FIDESZ-KDNP támogatásával, helyi kötődésem, valamint a lakosság támogatásával indulok képviselő-jelöltként az önkormányzati választáson.
32 éve dolgozom az egészségügyben. Végzettségemet tekintve, pszichiátriai szakápoló, ill. emeltszintű „E” kategóriás ápoló
vagyok. 1993-2003 között a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Pszichiátria osztályán dolgoztam, négy évig osztályvezető főnővéri ill. gazdasági nővéri feladatokkal voltam megbízva. 2000-től 2002-ig részt vettem a régió Suicid Preventio (Öngyilkosság megelőző) programban, mint programkezelő. 2003-tól 2018. október 1-ig a Tompai
Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthonában dolgoztam, mint műszakvezető szakápoló.
2018. október 1. óta dolgozom a kelebiai Szent Erzsébet Otthonházban, mint szakmai vezető. Tagja vagyok a helyi Karitasz Egyesületnek és a Római Katolikus Egyházközség képviselői
testületének. Hitvallásom segíteni minden rászoruló embertársamnak!
1. Kiemelt szívügyemnek tekintem az Otthonházban lakó idős emberek színvonalas ellátását. Ehhez az ellátáshoz elengedhetetlen a megfelelő létszámú, szakirányú képzettséggel rendelkező szakdolgozói gárda. Továbbá a megfelelő egészségügyi eszközrendszer, valamint az
idős ember korának és betegségeinek megfelelő táplálkozás és szabadidős foglalkozások.
2. Egyre több elesett, magára maradt idős ember él Kelebián, és sokuk külterületen él.
Nem működik megfelelően a szociális háló. Nincs összehangolt együttműködés és munkamegosztás a helyi szociális és egészségügyi szervezetekkel. Összehangolt együttműködés hiányában a segítség nem jut el időben a rászoruló, krízishelyzetbe kerülő családokhoz, emberekhez.
3. Célom a szociális és humanitáriusfeladatok, és az abban részt vevő szervezetek munkáinak összehangolása a gyors és hatékony segítség megszervezése végett.
Amennyiben Önök úgy döntenek, hogy megtisztelnek bizalmukkal, és szavaznak rám,
képviselőként minden erőmmel azon leszek, hogy a fenti három pontban változásokat érjek
el és segíteni tudjak Önöknek felmerülő problémáik maradéktalan megoldásában.
Köszönettel!
Rácz Istvánné Vida Teréz Ágnes Képviselő jelölt

Romics Zsolt

Egy tanító tapasztalataiból…

ROMICS ZSOLT vagyok a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltje, a MIÉP és a FKGP támogatásával. 1977-ben születtem Kiskunhalason, feleségemmel 3 lányunkat neveljük. Születésem óta Kelebián élek, de nem csak mi, hanem feleségem családja is tősgyökeres
kelebiai. Fontosnak tartom a nemzeti összefogást! Azon szeretnék
dolgozni, hogy Kelebia is hasonló eredményeket érjen el, mint a közeli Ásotthalom. A helyi adottságok maximális kihasználása mellett
REND és TISZTESSÉG és BECSÜLET a legfontosabb érték. A lakosság helyben maradását csak úgy lehet elérni,ha megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsüléssel járó új munkahelyeket teremtünk, a meglévő munkahelyeket, munkavállalókat pedig támogatjuk segítjük.
Az egyéni érdekek helyett a közösségi érdekek a legfontosabb!
Azért szeretnék dolgozni, hogy Kelebia egy élhetőbb település legyen, ahol a problémákat
és előttünk álló feladatokra közösen adjuk meg a válaszokat. Azt szeretném, hogy a fiatalok
Kelebiát választanák otthonuknak.
Céljaim:
- Szoros együttműködés a környező településekkel, de főképp Ásotthalommal
- Kelebiai bel- és külterületi utak állapotának javítása
- Lakossággal való kapcsolattartás és tájékoztatás az önkormányzat munkájáról
- Pályázati források maximális kihasználása
- Fiatalok helyben tartása
- Civil kezdeményezések maximális támogatása
- A jelenlegi önkormányzati vezetés cseréje
Elérhetőségei: +36 30 218 6700, E-mail: romicsfamily@gmail.com
TOROCZKAI LÁSZLÓ SZAVAI A KELEBIAIKHOZ:
Tisztelt Kelebiai választópolgárok!
Közelgő önkormányzati választásokra tekintettel, a Mi Hazánk Mozgalom Kelebián is elindítja képviselő jelöltjét.
Kérem Önöket szavazzanak a megyei listánkra és Romics Zsolt képviselő jelültünkre.
CSAK A NEMZET!

Hogyan segíthetünk?
Nekem könnyű volt a helyzetem,
míg a gyerekeim iskoláskorúak voltak, mert mindig itt voltak a nagyszülők, bizton számíthattam rájuk,
ha nekem elfoglaltságom volt. Mostanában többször is olvastam cikkeket az interneten, mennyire jó hatással van a kisgyerek fejlődésére,
ha a nagymama, nagypapa közelében lehet. Ám nem mindegy hogyan
segítünk!
Legfontosabb, hogy próbáljuk
megbeszélni gyerekeinkkel a nevelési szokásaikat, elvárásaikat. Ne
tegyünk azok ellenére. Úgy gondolom, a fiataloknak pedig hagyni kell,
hogy a nagyszülők a maguk módján
vegyenek részt a gyereknevelésben.
Minden egyes nagyszülőnek megvan
a maga repertoárja, és ez a gyerekeknek tökéletesen megfelel. Amíg
a szülők azon igyekeznek, hogy leküzdjék a saját gyengeségeiket, és
közben a lehető legjobb szülők akarnak lenni, a nagymama és nagypapa
mindezen már túlesett, ezért megte-

hetik, hogy az erősségeiket kihasználva, mindig „jó fejek” legyenek, a
rossz oldalukat pedig egyáltalán ne
mutassák, ha nem akarják.
Étkezés előtt csoki, lefekvés később, mint otthon, ezzel nem a szeretetünket mutatjuk ki, hanem a
gyerekeink nevelési elveit csorbítjuk meg. Ne tegyük! Fogadjuk el
és kövessük a családban kialakított, elfogadott szokásokat. A nagyszülő-unoka viszonyt általában kevésbé terhelik a mindennapos apró
harcok, ami addig nem káros, amíg nincs benne a szülő háta mögötti
cinkos összekacsintás, és nem kérdőjeleződnek meg a gyermek életének szülők szabta alapszabályai.
A nagyszülőknek szükségük van
az unokákra és a köztük kialakulós
feltételnélküli szeretetkapcsolatra!
Fontos, hogy az unokák szeressenek
velünk lenni, élvezzék a velünk töltött időt, mert ez mindenkinek jó lehet!
Horváth Zoltánné
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MENNYBE SZÁLLÁS
A héten egy különös történetet hallottam. Keményen arra kérdez rá, hogy használjuk-e azt a gyönyörű képességünket, ami emberré tesz minket, mennyi gondot
fordítunk halhatatlan lelkünkre. De az egész Biblia is erre hív fel.
Egy indiai király kapott 2 piciny sasfiókát. Szépen fejlődtek nála. Az egyik már
föl is repült. Majd egyre magasabbra repült a magas sziklák fölé, az ég felé. A
király gyönyörködve nézte, amint a magasban erre-arra vitorlázott kiterjesztett
szárnyakkal. Igen ám, de csak ő. A másik sas csak ott totyogott a tyúkok közt. Kapirgálva keresgélte a kukacokat. Egyszóval nem tudott repülni.
A király kihirdette, hogy aki megtanítja repülni, az 100 aranyat fog kapni. Jött
a sok bölcs, az állattartók, a pénzre éhesek. Semmire sem mentek vele. Végül jelentkezett egy kis pásztorfiú, hogy majd ő megoldja a feladatot. A király már nem
bízott benne sem.
Másnap reggel kinézett az ablakon. És ámulva mit lát? Azt, hogy mind a két sas
ott kering, úszik a kék égen. Egyre magasabban. Nos, mit gondoltok, hogyan sikerült ez a pásztorfiúnak? Szorosan összekötötte a sas lábait, úgy hogy lábra se
bírt állni.
Most már a sas használta, ami a sast igazán sassá teszi, a „madarak királyává”.
Ez a példabeszéd lényegbevágó párhuzamba állításra késztet. Nemcsak elgondolkoztat, hanem önvizsgálatra is késztet. Ez a kérdés mered felénk: mit kell tennie az
embernek, ami igazán emberré teszi? „Hírnév, kincs, gyönyör”? Nyilvánvaló, hogy
nem az, ha márkásabb autót vesz, „kacsalábon forgó” villát, jachtot, jobban gépesíti a lakását, fölrepül a Holdra stb.…
Nem! Nem! Az teszi az embert emberré, ha halhatatlan lelkére fordítja a legfőbb
gondot, ha ezt „használja”, miként a sas a szárnyait. Az teszi emberré, ha a Jóistennel minél szorosabb kapcsolatra törekszik. Ha Jézus tanítását megtartja. Ő mondja: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat…aki nem szeret, az nem tartja meg
tanításomat.(Jn. 14. 23-24.) Pál apostol erre tanít: „Ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis ideigtartó, a láthatatlan viszont
örök”(2. Kor. 4.18.) Végül is az embert az teszi igazán emberré, ha az „ég” felé akar
emelkedni, repülni a „szárnyaival”, ami az ő halhatatlan lelke.
Jézus Húsvét után a 40. nap az ég felé, a Mennybe „szállt”. Mi is az ég felé akarunk „szállni”. Mi is oda tartunk. Szeretnénk a mennyországba Őhozzá eljutni. De
ahhoz, hogy ide eljussunk, nem elég a „kapirgálás”, a Jóistent nem hagyhatjuk ki
életünkből. Használni kell a „szárnyainkat”. Vagyis halhatatlan lelkünkre fordítani
a legnagyobb gondot: az Isten-kapcsolatunkra, a szentségek vételére, szentmisére
járásra, imádkozásra, evangéliumi szeretetre…
Jézus az Égbe vár mindannyiunkat.
Pribitek László plébános

Tisztelt Kelebiai Lakosok!

Nagy öröm volt számomra a Kárpát Fesztiválon megmutatni vasutas gyűjteményemet.
Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Köszönet mindazoknak, akik megtekintették. Itt szeretném megragadni, ha valakinek, van olyan vasutas dolga, amit nem
használ, vagy nem fontos esetleg kidobná, gondoljon rám.
Remélem, hogy jövőre talán újra meglátogatunk a Vasutas gyűjtemény kiállítást!
Kérem értesítsen 06/30 551-1318-as telefonon, vagy tapodiotto@gmail.comon, vagy facebookon Otto Tapodi elérhetőségen!
Köszönettel és tisztelettel:
Tapodi Ottó
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Karitász hírek

Ebben az évben is sikerült beiskolázási támogatást adnunk 19 családnak
5.000 Ft-ot. 5 család TESCO utalványt
kapott a Magyar Katolikus Karitász központtól, 14 pedig a kiárusításból összegyűlt adományokból. Köszönjük a karitász raktárba behozott feleslegessé vált
dolgokat, de ugyannyira fontos és köszönet azoknak, akik a kiárusítás során
válogattak ezekből és adományként a
perselybe tettek kisebb-nagyobb összeget. Szeretném jelezni, hogy minden hétfőn, pénteken lehet jönni reggel

8-9 óra között a raktárunkba is válogatni, keresgélni, mert sok hasznos dolgot lehet találni.
Minden szeptemberben szoktuk tartani az iskola napközis tanulóinak a palacsinta-partyt. A Karitász Egyesület
tagjai otthon megsütik a 15-20 palacsintát. Dió, lekvár, kakaó került a finom csemegékbe töltelékként. Mindig
nagy örömet szerzünk ezzel az akciónkkal is a gyerekek körében, így volt
ez az idén is.
Horváth Zoltánné

Sütőtökkrémleves
karamellizált tökmaggal
HOZZÁVALÓK: 2 fej  hagyma, 60 dkg
sütőtök (héj és magok nélkül), 20 dkg  sárgarépa, 2 ek olaj, édes-nemes paprika, 3 dl
frissen facsart narancslé, 7 dl zöldséglevesalaplé, 3 ek tökmag, 2 ek porcukor, 1/2 tk
vaj, só, frissen őrölt bors, 2 ek tökmagolaj.
ELKÉSZÍTÉS:
1. A hagymát apróra, a tökbelet kb. 2
cm-es kockákra vágjuk, a megtisztított
sárgarépát felszeleteljük. Az előkészített
zöldségeket a felforrósított olajon pároljuk
2 percig, majd pirospaprikával ízesítve tovább pároljuk egy rövid ideig. Ezután a narancslével és az alaplével együtt felforraljuk, végül fakanállal kitámasztott fedő alatt
főzzük 20 percig.
2. A tapadásmentes serpenyőben zsiradék nélkül megpirított tökmagot meg-

szórjuk a porcukorral, és világosbarnára karamellizáljuk. Fakanállal átforgatjuk,
hozzákeverjük a vajat, és áttesszük egy
tányérra. Szétterítve hűlni hagyjuk, majd
megszórjuk sóval és pirospaprikával.
3. A levest botmixerrel pürésítjük az
edényben, és sóval, borssal ízesítjük. Végül adagonként tálkákba merjük és megcsepegtetjük a tökmagolajjal. A karamellizált tökmaggal díszítve kínáljuk.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Szeptember végéhez közeledve röviden összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Szeptember
-7-én Bácskossuthfalván voltunk egy
un. Szüreti Mulatságon, melyen a
szokásos kultúrműsorral és finom ebéddel fogadtak bennünket. 7 fős csapatunk
ez alkalommal is nagyon jól érezte magát. A mellékelt fotó a rendezvény egyik
epizódját mutatja.
-12-én és 13-án mórahalmi fürdőzésen vettünk részt. Azért két nap,
mert a szokásos kis csapatunk egy része
csak a második napon tudott Mórahalomra utazni itthoni elfoglaltsága miatt.
-17-19-én egy három napos kiránduláson vettünk részt Horváth Zoli vezetésével. A kirándulás során meglátogattuk Debrecenben a Nagytemplomot
/a mellékelt csoportkép a Nagytemplom
előtt készült/, majd Nyíradonyban megebédeltünk és Vásárosnaményban vacsora után nyugovóra tértünk. A hátra
lévő két napon meglátogattuk Lónyát, a
romániai Nagykárolyt, majd Máriapócsot

és Nyíregyházát is. Ez úton is köszönetet
mondok az élménydús kirándulás megszervezőjének Horváth Zolinak.
-21-én tartottuk a havi Klubdélutánunkat, melyen elfogyasztottuk a korábbi rendezvényünkről kimaradt finom
pacalpörköltet és szokás szerint jól elbeszélgettünk.
Október
-2-án lesz a községi Idősek Napja
rendezvény az Agrárcentrumban, melyre
az érintetteket -így Egyesületünk tagjait is- írásban meghívják. A rendezvényen
többek között fel fog lépni a Egyesületünk Tánccsoportja is.
-12-én 17.00 órától tartjuk a szokásos Szüreti Rendezvényünket
az Agrárcentrumban. A rendezvényre
meghívjuk a bajsai, topolyai, bácskossuthfalvi, ásotthalmi, öttömösi és tompai
testvér szervezetek képviselőit is. A rendezvényen élő zenével és finom vacsorával kedveskedünk a résztvevőknek.
Jelentkezni és a részvételi díjat (2000.Ft/fő) a vezetőség tagjainál lehet befizetni X. hó 5-ig.
-17-én lesz a havi fürdőzés Mó-

rahalmon, melyre a szokásos 10.30as busszal fogunk elutazni a MÁV állomástól.
-26-án 17.00 órától tartjuk a havi Klubestünket a Nyugdíjas Házban,
melyre elvárjuk Egyesületünk tagjait.
November
-8-án 16.00 órától tarjuk a hagyományos Újbor Kóstoló rendezvényünket a Nyugdíjas Házban, melyre várjuk a
finom idei borokat is.
-9-én 14.00 órára várják 5 fős csoportunkat Ásotthalomra, ahol a helyi nyugdíjasok ünneplik a szervezetük

megalakulásának 25. éves évfordulóját.
-14-én lesz Mórahalmon a soros
havi fürdőzés, melyre a 10.30-as busszal fogunk elutazni.
-30-án 17.00 órától tartjuk a havi
Klubestet a Nyugdíjas Házban a szokásos programmal.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 09. 24.
Sutka István egy. titkár

Debrecen, Nyíradony, Vásárosnamény, Vámosatya, Lónya,
Nagykároly, Máriapócs, Nyíregyháza
Három napos kirándulásra vittem az 50
fős nyugdíjas csapatot!
Programjaink megvalósítására a címben
megjelölt helységekben került sor.
A busz Tompáról indult a kirándulásra.
Azért a legtöbb felszálló Kelebián volt. Ezen
kívül csatlakoztak hozzánk még Öttömösön,
Szegeden és Kecskeméten.
Debrecenben Varga István kollégám vezetésével buszos városnézésen vettünk részt,
és egy séta közbeiktatásával bementünk a híres Református Nagytemplomba, melynek
tornyából több mint 30 méteres magasságból gyönyörű panoráma tárult elénk a civis
városról. A Déri Múzeumba is váltottunk belépőt, azért, hogy megcsodálhassuk az éppen
ott kiállított Munkácsy Trilógiát: Krisztus Pilátus előtt, Ecce Homo, Golgota.
Ezután utunk Nyíradonyba vezetett, ahol
Nagy Gyula barátom régiófelelős elnökségi
tag egy nagyszerű, általa készített bográcsos
slambuccal és mindenféle finom itallal vendégelt meg bennünket!
A szállásunk két éjszaka Vásárosnaményban volt a Kovács Hotelben és Winkler Panzióban, ahol két svédasztalos reggelit és két finom vacsorát is elfogyaszthattunk.
A második napon délelőtt Szász József polgármester úr várt és kalauzolt bennünket Vá-

mosatyán. Egy csodát láttunk ott. Az 574 fős
településen semmilyen munkalehetőség nincsen, csak közmunka. Ennek ellenére a településen minden utca közművesített és szilárd
burkolatú. Elállt a lélegzetünk az általuk épített és gyönyörűen berendezett múzeumokat
végig járva. Pénzügyőr és egyéb egyenruhás
relikviákat bemutató múzeum, petróleumlámpa gyűjtemény, cserépedények, házi áldások, egyházi jellegű tárgyak, a régmúltban
használt egyszerű mezőgazdasági eszközök
gyűjteménye! Ottjárttunkkor a közmunkások

éppen az általuk megtermelt jó minőségű kápia paprikát készítették elő eladásra!
A következő csodálni valókat Lónyán láttuk, ahol Király Edit polgármester asszony
várt bennünket. Nagy megelégedettséggel vettem tudomásul, hogy mostanra felújították a Lónyay családi sírkápolna tetőszerkezetét is. Gróf Lónyay Menyhért volt a
pénzügyőrség és az adóhatóság megalapítója! Pénzügyminiszter, hadügyminiszter és
kis ideig miniszterelnöki funkciókat töltött be!
A NAVNYOSZ Kelebiai Klubja nevében elhe-

lyeztünk egy koszorút a kápolnában, Edit pedig beszélt Lónyáról, a lónyai emberekről, lehetőségekről. Lesétáltunk a Tisza partra a
komphoz és megnéztük a második világháborús emlékművet. Ezt követően koccintottunk,
elfogyasztottuk a nagyon finom gulyáslevest
és a speciális szabolcsi töltött káposztát!
Délután még egy felejthetetlen élmény
várt ránk! Átugrottunk Nagykárolyba és
megtekintettük a Károlyi család kastélyát,
ami szintén csodálatos élmény volt.
A harmadik napon reggeli után Máriapócs
volt a következő állomás. Itt Pingzsu István
tisztelendő úr várt bennünket, aki egy nagyon
fiatal, de roppant szimpatikus, intelligens ember. Ismertette az európai hírű kegyhely történetét a fatemplomtól a kőtemplommal bezárólag, benne a könnyező Mária festményről
szóló legendával!
Egy finom fagylalt elfogyasztása után tovább indultunk Nyíregyházára, Európa legnagyobb állatparkjába. Ez szintén egy nagy
élmény és csoda volt számunkra. Erről nem
mesélni kell, hanem ezt személyesen meg
kell látogatni és átélni a hely nyújtotta élményeket!
Gyönyörű három nap volt! Köszönöm
azoknak, akik segítettek a megvalósításban!
Horváth Zoltán szervező
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Szeptemberi híreink
Szeptember 2-án, a nyár folyamán megújult iskolaudvar fogadta az intézmény
158 tanulóját. A Kis &Kis Házmester Kft. több mint 300 m2 területet borított le
térkővel. A közel 6,4 millió forintos beruházás még nem ért véget, a munkálatok
a jövőben tovább folytatódnak majd.
A tanulóbarát környezet kialakítása céljából már 8 tanteremben cseréltük le a
régi, kopott parkettát modern, egészségbarát PVC padlóra.
Megújult a fejlesztő szoba és októbertől sok-sok játékkal, az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését szolgáló játszószoba is várja a gyerekeket.
Az oktatás színvonalának növeléséhez két új interaktív panelt kapott az intézmény. Emellett 30 db tanulói tablet áll a diákok rendelkezésére, amelyet bárme-

molyan foglalkoznak pályaorientációs kérdésekkel is, megkezdődött a pályaválasztás előkészítése számukra.
Szeptember 23-án a Karitász Egyesület tagjai palacsintával kedveskedtek iskolánk napközis tanulóinak, amiért nagy köszönettel tartozunk.
A Honvédelmi Sportszövetség ismét lehetőséget adott tanulmányi kirándulás
szervezésére. Jelenleg három beadott pályázatunk vár elbírálásra. Pozitív visszajelzés esetén Miskolc-Eger-Sárospatak híres várait, Budapest nevezetességei
közül a Magyar Nemzeti Galéria kiállításait mutatjuk meg tanulóinknak, valamint
lehetőségünk lesz egy helyben tartandó honvédelmi nap megtartására is.
Megtörténtek a tisztasági szűrések, kötelező oltások. Egyeztettünk az isko-

lyik tanórán használhatnak.
Az idei tanévkezdés előtt iskolánk kitűnő tanulói egy budapesti jutalomkiránduláson vehettek részt, melynek során cirkuszi előadást tekintettek meg a Fővárosi Nagycirkuszban. A kirándulásra szülők is elkísérték gyermekeiket, tanáraink közül pedig Teleki Edit néni és Berkóné Edit néni kalauzolták őket. A cirkuszi
látogatás után jövő héten a Malom Moziban fognak egy filmet megnézni ugyanezek a tanulók.
Szeptember elején minden osztályban megtartottuk a szülői értekezleteket,
ahol ismertettük többek között a tanév rendjét is.
Szintén szeptember elején megalakult a Szülői Munkaközösség.
Az idei évben is számos szakköri foglalkozást kínálunk az érdeklődőknek.
A foci, kézilabda mellett lányfoci csapatunk is megalakult. Stefánovics Kati
néni a gépi és kézi varrás fortélyaira tanítja majd a lányokat, Vatai Levente tanár úr gépírást oktat a 8. osztályosoknak, és informatika szakkört tart a negyedikeseknek. Ezen kívül kézműves, rajz, báb, tehetséggondozó, logika és Kisbakancsos szakkör is választható.
Folytatódnak a KÁVA színház drámapedagógiai foglalkozásai, és remélhetőleg
Pólya Tamás bácsi média szakkörösei is befejezhetik kisfilmjüket.
A 3. osztályosok az idősek méltó megünneplésére, a 7. és 8. évfolyamos diákok a 13 aradi vértanú tiszteletére tartandó október 6-i megemlékezésre készülnek.
A 8.-os diákok előadásában kerül idén is megrendezésre az október 23-i nemzeti ünnepi műsor, melyre a tanulók már megkezdték a felkészülést. Emellett ko-

lát közvetlenül segítő civil szervezetekkel a tanév során történő együttműködés részleteiről.
A nem éppen zökkenőmentesen induló tanévkezdés után továbbra is azon dolgozunk, hogy gyermek, szülő és pedagógus egymással megtalálva az együttműködés összhangját, biztosítsuk a nyugodt, segítő légkört, ahol a tanulók megkapják a nekik járó minőségi oktatást.
Az utóbbi két évben sikerült megállítani az elvándorlást, amire természetesen
nagyon büszkék vagyunk.
Szerencsére a meglévő gyereklétszám elegendő ahhoz, hogy mind az alsó,
mind pedig a felső tagozatot hosszú távon meg tudjuk tartani Kelebián. A Kiskőrösi Tankerületi Központ részéről minden segítséget megkapunk ehhez. Ennek
bizonyítéka, hogy az elmúlt két tanévben az intézmény korszerűsítésére, infrastrukturális fejlesztésére fordított beruházásainak értéke meghaladja a bruttó 40
millió forintot.
Vágó Ferencné a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, az elmúlt tanév során a Polgármesteri Hivatal képviselőtestületi ülésén tartott beszámolója során
elégedettségét fejezte ki az intézmény vezetésével kapcsolatban és további támogatásáról biztosította azt.
Intézményünk jól működik, célunk továbbra is a szakos ellátottság növelése,
ezen kívül a közeljövőben semmiféle szerkezeti vagy egyéb átalakítást nem tervezünk.
Fodor Betty
intézményvezető
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HÁLA ÉS ÁLDÁSÖZÖN SZEPTEMBER 8-án
„Ó mily szép, és mily gyönyörűséges,
amikor a testvérek egyetértésben élnek.
Csak oda küld az Úr áldást, és életet
mindenkor.”

mint hálásnak lenni. A szokásos Istentiszteleti kereteken belül néhányan elmondták
személyes, vagy a közösségben szerzett élményeiket.

Isten Igéje örök, és ma is aktuális. Amit
Dávid királyként átélt, és megtapasztalt
3000 esztendővel ezelőtt, annak mi is boldog megtapasztalói, és átélői lehettünk, az
immár hagyománnyá vált KÖSSZ-ös Hálaadó ünnepélyen. Áldást és életet kapni a
Mindenhatótól, ma is kiváltság, és kegyelem minden hívő számára. A feltétel pedig :
egyetértésben élnek a testvérek.
Az egyesület ilyen alapokon nyugszik, és
működik. Különböző felekezethez tartozó
testvérek ügyekért összefogva, egyetértésben munkálkodnak, Isten dicsőségére.
Ezért terveztük, és szerveztük nagy izgalommal a 2019 évi Hálaadó ünnepélyt
is, mert visszatekintve közös munkánkra, a szeretetben és békességben elvégzett feladatokra, nem tudunk mást tenni

Meghallgattuk a KÖSSZ elnökének éves
beszámolóját, a havi gyerekrendezvények
élményeit, melynek végső konzekvenciája:
„ Egyedül Istené a dicsőség”.

Vendégünk volt a Révész házaspár, Szilvia és Lajos, akik nem csak a Baptista Egyházban, hanem a tágabb értelemben vett

li gyülekezetben, és igen népszerű a nőtestvérek körében.
Mostani szolgálata is az a lenyűgöző él-

keresztyén közösségekben is igen ismert
és szeretett előadók.
Szilvia járt már Kelebián, az Aposto-

ménybeszámoló volt, amit a Mongóliában
töltött egy éves missziós tevékenységük
alatt szereztek. Az üzenet lényege hogy
milyen nagy Istenünk van, aki korlátlan Úr,
akinek lehetséges az, hogy Svédországban, és Svájcban indítson olyan testvéreket, akik az Ő kiküldetésüket anyagi, és
technikai támogatásban részesítsék. Igen,
Isten nem csak valamikor tett csodákat,
ma is megteszi ha figyelmesek vagyunk,
akár rajtunk keresztül is.
Ha egyetértésben dolgozunk Isten
ügyén, ezek a csodák velünk is megtörténhetnek- hangsúlyozta Horváth Gábor
Apostoli lelkipásztor.
Mivel az idei tábor igei részét Katolikus
testvéreink végezték, ezért Pribitek László
testvér azt hangsúlyozta ki, hogy a szolgálatban ne fáradjunk el, mert Krisztust követni, és szolgálni érdemes és jó.
Révész Lajos székesfehérvári lelkész
olyan személyekről beszélt a Bibliából, akik
személyesen is láthatták az Úr nagy tetteit. Ez azért is volt fontos megerősítés nekünk, mert ha figyelmesen végezzük a
ránk bízott munkát, hasonló élményekben
lehet részünk. Ma meglátni, átélni, részesnek lenni Isten csodáiban kegyelem, és kiváltság.
Az ünnepély végén szeretetvendégség
közben az elmúlt öt év táborairól készült
kiállítást nézegethettük, mely immár a helyi értékeket gyarapítja.
Egy jó hangulatú,bizonyságokkal teli délutánt töltöttünk együtt, amely lelki
megerősödést adhatott mindazoknak, akik
nyitott szívvel voltak jelen.
Köszönetünket fejezzü ki a könyvtár
dolgozóinak a helyszín biztosításáért.
Dicsőség érte a mi Istenünknek.
K Ö S S Z
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Szeptember havi születések
1. Farkas Boróka
szül.: Szeged 2019.09.13. Anyja neve: Franzer Flóra, apa neve: Farkas Tibor
2. Lukács Ramóna
szül.: Kiskunhalas, 2019.09.20. Anyja neve: Erdélyi Mónika, apa neve: Lukács Sándor
3. Varga Alexa
Szeged, 2019.09.24. Anyja neve: Vili Viktória, apa neve: Varga Krisztián
2019. szeptember hónapban elhalálozott:
Szűcs György		
81 éves
2019. szeptember hónapban házasságot kötött:
Csányi Attila és Tokodi Judit
Taupert József és Vida Györgyi
Csamangó Dávid és Szűcs Klára
Jarábek József és Márkus Ágota
Szabó-Galiba László és Penovácz Klaudia
Teleki Mária 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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06-70/940-70-80

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

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

orvos neve
Gubás Edina dr.
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Szarvas Gyula dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Gubás Edina dr.
Friebert Gábor dr.
Friebert Gábor dr.
Friebert Gábor dr.
Sárvári Erzsébet
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Gubás Edina dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.

ügyelet helyszine
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák utca 92
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák utca 92
Kelebia,Deák utca 92
Kelebia,Deák utca 92
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák f.utca 92
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39
dr. Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák F. 92
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák F. utca 92
Kelebia,Deák F. utca 92
Kelebia,Deák F.utca 92
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8

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
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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SIFLIS GÉZA EMLÉKNAPOK
Egy évvel ezelőtt a Fradi Múzeum
igazgatója Siflis Zoltán filmrendező
és Kovács Marcell előadásaival egy

netrend szerint rendezzük délután:
2019. október 29-én rövid megemlékezés keretében avatjuk fel a

konferencia keretében emlékeztünk
meg a szomorú sorsú Siflis Gézáról.
A konferenciát az első ízben megrendezett Siflis Géza Kupa mérkőzései

kelebiai temetőben a Dél-vidékről
származó, az egykori Szegedi Bácska és a Ferencváros - 1928-1931 közötti évek - labdarúgójának, a tragi-

követték. Akkori résztvevők az U19es korosztályú Ferencváros mellett
a Dél-vidéki Nyers István Akadémia
csapata és a kelebiai fiatalok voltak.
A Levente Egyesület pályázatával elnyert támogatásból idén méltó síremléket tudtunk felállítani. Október
27-én, halálának 71. évfordulóján
gyászmisét celebrál Pribitek László
plébános Siflis Géza és az 1982-ben
elhunyt felesége Berényi Margit lelki üdvéért. Október 29-én lesz - napra pontosan temetésének 71. éves
emléknapján - a sír felavatása Tobak
Csaba, a Fradi Múzeum igazgatójának, dr. Berényi Édua (Berényi Margit keresztlánya) és több meghívott
vendég jelenlétében. A nyughelyet
Mindenszentek napján szenteljük fel
a Római Katolikus Egyház szertartása szerint. Az avatási ünnepséget és a
labdarúgó emléktornát az alábbi me-

kus körülmények között 1948-ban
elhunyt Siflis Géza síremlékét. A II.
Siflis Géza Labdarúgó Emléktorna
résztvevői az egykori világhírű kapus életének helyszíneit reprezentáló
rangos egyesületek csapatai lesznek.
Élete első részét a Szabadkai SAND

első osztályú gárdájánál töltötte. 19
évesen már Jugoszláv válogatott, az
amszterdami olimpia résztvevője,
majd a Szegedi Bástya labdarúgója

A temetői megemlékezés 11,30 és
11,50 között lesz.
A II. Siflis Géza Kupa meccsei a kelebiai sportpályán:

lett. 1928-ban kerül a Ferencvároshoz, ahol a klub kedvence lesz. Életének mindhárom helyszínét minőségi csapatok vendégjátékával tesszük
emlékezetessé. A Levente Egyesület
programja ingyenes. Vegyen részt a
rangos eseményen.

12,00 - 12,30 mezbe öltözés
12,35 - 12,40 megnyitó
12,40 - 12,55 bemelegítés
13,00 - 13,45 Topolya SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
14,00 - 14,45 Ferencváros - Szeged-Csanád Grosics Akadémia
15,00 - 15,45 Ferencváros - Topolya SC
16,30 - 16,45 Agrárkereskedelmi
Központban eredményhirdetés
16,45 - től közös vacsora a csapatok és kísérőik, valamint meghívott
vendégeink számára
Képeken molinó az eseményről,
2018-ban Tobak Csabával Ferencváros koszorújának elhelyezése közben,
harmadik fotón a díjak és a Siflis emléktábla látható. Negyedik képen Fülöp Henrik a tavaly még létező kelebiai ifi csapat kapitánya látható az
elnyert Siflis kupával.

er 09-én (szombaton)
november
18.30-tól
09-én (szombaton)
november
18.30-tól
09-én (szombaton)
november
18.30-tól
09-én (szombaton) 18.30-tól

ereskedelmi Központba
az Agrárkereskedelmi
a Gézengúz Központba
az Agrárkereskedelmi
a Gézengúz Központba
az Agrárkereskedelmi
a Gézengúz Központba a Gézengúz
tékonysági báljába.
Óvoda Jótékonysági báljába.
Óvoda Jótékonysági báljába.
Óvoda Jótékonysági báljába.

12. oldal
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LÁVALÓT PIPICZ
A TALPALÁVALÓT
DANI
PIPICZ
A TALPALÁVALÓT
DANI
PIPICZ
A TALPALÁVALÓT
DANI
PIPICZ DANI
RA A LAGZI BAND
ZENEKARA A LAGZI BAND
ZENEKARA A LAGZI BAND
ZENEKARA A LAGZI BAND
ADJA!
ADJA!
ADJA!

MEGHÍVÓ! MEGHÍVÓ !

MEGHÍVÓ !

Szeretettel hívjuk a mulatni vágyókat
Szeretettel
hívjuk a mulatni
BELÉPŐJEGY:4000 FT BELÉPŐJEGY:4000
FT BELÉPŐJEGY:4000
FTvágyókat
BELÉPŐJEGY:4000
FT
november 09-én (szombaton) 18.30-tól

november 09-én (szombaton)
18.30-tól
az Agrárkereskedelmi Központba a Gézengúz
Óvoda
Jótékonysági
báljába.
azhívjuk
Agrárkereskedelmi
Központba a Gézengúz
Szeretettel
a mulatniVacsora:
vágyókat
Vacsora: Marhapörkölt
Vacsora: Marhapörkölt
Marhapörkölt
Vacsora: Marhapörkölt
Óvoda
Jótékonysági báljába.
A TALPALÁVALÓT PIPICZ DANI
november 09-én (szombaton)
18.30-tól
ZENEKARA A LAGZI BAND

Aaz
TALPALÁVALÓT
PIPICZ
DANI
ZENEKARA
A LAGZI BAND
BÜFÉ
BÜFÉ
BÜFÉ ADJA!
BÜFÉ ADJA!
Agrárkereskedelmi
Központba
a Gézengúz
BELÉPŐJEGY:4000 FT

TÁNCbáljába.
TÁNC
TÁNC
TÁNC
Óvoda Jótékonysági
BELÉPŐJEGY:4000
FT
Vacsora: Marhapörkölt
Vacsora: Marhapörkölt
ZENE
ZENE
ZENE
ZENE
A TALPALÁVALÓT
TOMBOLA PIPICZ DANI
TOMBOLA
TOMBOLA BÜFÉ
TOMBOLA
BÜFÉ
•
TÁNC
•
ZENE
•
TOMBOLA
TÁNC
ZENEKARA A LAGZI BAND
ZENE
JEGYEK
AZJEGYEK
ÓVODÁBAN
!!
EK AZ ÓVODÁBAN
KAPHATÓAK
AZ ÓVODÁBAN
!
KAPHATÓAK
AZ ÓVODÁBAN
! KAPHATÓAK
JEGYEK
KAPHATÓAK
AZ ÓVODÁBAN
KAPHATÓAK !
ADJA! JEGYEK
TOMBOLA
A bál bevételét udvari mászófal
A bál bevételét udvari mászófal
A bál bevételét udvari mászófal
A bál bevételét udvari mászófal
JEGYEK
AZvásárlására
ÓVODÁBAN KAPHATÓAK
!
vásárlására fordítjuk!
vásárlásáraudvari
fordítjuk!
vásárlására
fordítjuk! fordítjuk!
fordítjuk!
ABELÉPŐJEGY:4000
bál bevételét
vásárlására
FTmászófal
A bál bevételét udvari mászófal
vásárlására fordítjuk!

Vacsora: Marhapörkölt

Kelebiai Adventi
Jótékonysági Forgatag
BÜFÉ
2019. december
21.
TÁNC
ZENE

Színes gyerekprogramok
TOMBOLA

Pálinkamustra

JEGYEK AZ ÓVODÁBAN KAPHATÓAK !

Halléfõzés
Kézmûves termékek
A bál bevételét udvari mászófal
vásárlására fordítjuk!

Mikulásjárat
Kiállítások

Adventi programok
Adománygyûjtés
Forralt bor
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.

