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Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete 2/2020.(I.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők és a tanácsnok tiszteletdíjáról.
Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4)bekezdése f.)pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés a.)pontjában és
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1)
és (2)bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.5.) rendelet 2.sz. mellékletben meghatározott Pénzügyi, Gazdasági
és Községrendező Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet hatálya a polgármester és az alpolgármester kivételével Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testületének tagjaira terjed ki.
2.§
(1) A képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők részére tiszteletdíjat állapít meg.
(2) A tiszteletdíj mértéke: 30.000,- Ft/hó.
(3) A képviseslő-testület tanácsnokának tiszteletdíja a (2)bekezdésben foglalt
tiszteletdíjon felül: 27.000,- Ft.
3.§.
A tiszteletdíjat a Kelebiai Polgármesteri Hivatal havonta utólag, legkésőbb a
tárgyhót követő hónap 10. napjáig utalja a tiszteletdíjra jogosult által meghatározott bankszámlára.
4.§.
Ez a rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba.
5.§.
Hatályát veszti Kelebia Község Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a költségtérítéséről szóló 19/2010.(XII.1.)
rendelete.
Maczkó József polgármester
Oltyánné Kozla Erika jegyző

Meghívó Közmeghallgatásra
Tisztelt Lakóközösség!
Szeretettel várjuk Önöket a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásra.
Helyszín: Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ, Kelebia
Időpont: 2020. február 10. (hétfő) 17:00 óra
Napirendek:
1. Tájékoztató a fúrott és az ásott kutak fennmaradási engedélyezésével
kapcsolatos feladatoktól.
2. Tájékoztató a szilárd hulladék gyűjtésével és elszállításával kapcsolatos
kérdésekről, valamint komposztáló edényzet kihelyezésének lehetőségéről.
3. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.
4. Tájékoztató a 2020. évi önkormányzati költségvetésről.
5. Tájékoztató a 2019-2020 évi önkormányzati fejlesztésekről.
Megjelenésükre és építő véleményükre számítva bízom abban, hogy megtisztelik a rendezvényt!
Maczkó József sk.
polgármester
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Kommunális adó mértéke
Kelebián 2020-ban
A helyi adókról szóló törvény 7. §. g.
pontja értelmében az önkormányzat
adó megállapítási joga arra terjed ki,
hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok
teherviselési képességéhez igazodóan
megállapítsa.
A Pénzügyminisztérium jövedelemadók és járulék főosztály közzétette
tájékoztatóját a helyi adó mértékéről
2020. január 1-től. Ennek értelmében
2020. január 1-től a magánszemélyek
kommunális adójának mértéke maximum 30.161 Ft. lehet. A kommunális
adó bevezetésének célja elsősorban a
község köztisztasági, településüzemeltetési és településfejlesztési feladatainak ellátása.
Kelebia Község Önkormányzatának
kommunális adóbevétele 2019-ben: 22
millió forint. A közületektől, vállalko-

zásoktól beszedett szemétszállítási díj:
2.304.000 Ft.
Mivel Kelebián a lakosságnak külön nem kell fizetnie a szemétszállításért ezért központilag rendezzük a szolgáltatás díját. 2019. évi szemétszállítási
díj (A Csongrád-megyei Településtisztasági Kft. részére): kb. 16 millió forint
volt. Az állati tetem elszállítási költsége 120.000 Ft.
Az új képviselő-testület a 2019. november 21-i ülésén határozott a 2020as kommunális adó mértékéről. A testület úgy döntött, hogy ne emeljük a
kommunális adó mértékét. Azaz továbbra is 22.000 Ft/év lesz az említett
adó nagysága. Az adóval kapcsolatos
kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak
Temesvári Lászlóné kollégámhoz.
Tisztelettel: Maczkó József
polgármester

Állami számvevőszéki
vizsgálat volt
önkormányzatunknál
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az
önálló polgármesteri hivatallal rendelkező község településtípusba tartozó
220 önkormányzat gazdálkodásának
kockázatait értékelte a 2016. és 2017.
évi adatokra, tényszámokra alapozva.
A pénzügyi gazdálkodást, eladósodást és vagyongazdálkodást vizsgálták. A kelebiai polgármesteri hivatalhoz
2019. december 12-ei dátummal érkezett az ÁSZ levele, amelyben a következőket írták:
„Az ellenőrzés a 2017. évi beszámoló adatok értékelése alapján az önkormányzatnál pénzügyi egyensúlyt veszélyeztető lényeges kockázatot nem
tárt fel.”
A vizsgálat során a következő kockázati kategóriákat jelölték meg:
1. Negatív működési jövedelem miatti kockázat: 36 önkormányzatot érintett.
2. Rendkívüli támogatás igénybevétele nélkül negatív működési jövedelem miatti kockázata: 30 önkormányzatot érintett.
3. A 90 napon túl fennálló tartozás
miatt eladósodásra irányuló kockázat:
12 önkormányzatot érintett.
4. Az eladósodás kockázata a lejárt

szállítói tartozás működési jövedelemhez viszonyított aránya miatt: 11 önkormányzatot érintett.
5. Garancia és kezességvállalások miatti kockázat: 2 önkormányzatot érintett.
Jóleső és megnyugtató hír,
hogy Kelebia Község Önkormányzata egyik kockázati listán sem
szerepel.
Mindezt a magam részéről sikernek
könyvelem el, és büszke vagyok rá.
Köszönöm a munkatársaimnak és
az elmúlt ciklus képviselő-testületének a megfontolt gazdálkodásra törekvő döntéseit.
Végül az már csak hab a tortán, vagy
a sors fintora, hogy mindez a vizsgálat
a választási kampány időszakában kezdődött, és az új képviselő testület felállásával végződött.
Egyébként a 48 oldalas jelentést teljes terjedelemben a www.asz.hu honlapon olvashatják. Érdemes áttanulmányozni.
Köszönöm a figyelmet.
Tisztelettel:
Maczkó József polgármester
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Nyertes pályázattal
a kelebiai ivóvíz-szolgáltatás
biztonságáért

Kelebia Község Önkormányzatának tulajdonában három mélyforrású ivóvíz kút
van. Üzemeltetését, a víztisztító technológiával együtt a kiskunhalasi székhelyű Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. végzi.
Az 1. számú kút 1963-ban került kialakításra. Vízhozama rendkívül alacsony (190
liter/perc). Jelenleg használaton kívül van.
Gyakorlatilag tartalék kútnak számít. A 2.
számú kutat 1969-ben helyezték üzembe,
1996-ban felújításra szorult, így 240 méterről 180 méterre csökkent a talpmélysége. Vízhozama: 800l/perc.
Jelenleg ez az egy kút látja el a település vízigényét.
A 3. számú kút 1984-ben lett mélyítve, a 2. számú kúttal működött párhuzamosan.
Azonban a homokolás miatt kénytelenek voltunk leállítani. Látva a biztonságos
üzemeltetés kockázatait elkészítettünk egy
új kút fúrására vonatkozó tervet, amely
vízjogi létesítési engedélyt kapott.
Több helyen próbálkoztunk források
megszerzésének ügyében, de sikertelenül. Végül 2019. februárjában levelet ír-

tam Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, aki
a belügyminisztériumban az Önkormányzati Államtitkárságot vezeti. A kérelmem
eredményes volt: 1732/2019(XII.19.) kormányhatározatában 28.320.000 Ft-tal támogatta az új ivóvízkút létesítését.
A következő feladatokat fogjuk végrehajtani:
- kiviteli tervek elkészítése,
- a régi kút eltömítési terveinek elkészítése,
- a régi kút eltömítése,
- új kút fúrása,
- kútfej kialakítása,
- elektronikai munkák,
- üzembe helyezés,
- műszaki ellenőri feladatok.
A sikeres kivitelezés következtében az
elkövetkező évtizedekben biztosítva látszik a település lakóinak egészséges ivóvízzel való ellátása.
Köszönöm Bányai Gábor FIDESZ- KDNP
országgyűlési képviselőnk közreműködését és a Belügyminisztérium segítő akaratát.
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester

Egy tanító tapasztalataiból
Ki volt Fekete István? Az egyik legismertebb ifjúsági írónk, a Tüskevár és a
Téli berek, no meg az állatregények természetbolond szerzője. De valóban csak
ennyi? Közel sem. Forgatókönyvektől
kezdve oktatófilmeken át felnőtteknek
szóló regényekig igen sok mindent letett az asztalra. Az már más kérdés, hogy
a rendszer ellenségeként megpróbálták
egész írói munkásságát, sőt őt magát is
tönkretenni.
Már elmúltam hetven éves, de újra olvasom Fekete István írásait. Újraélem
gyermekkorom élményeit. Úgy gondolom, hogy az egyik legszebben fogalmazó
írónk, aki csodálatosan gazdag képekkel
illusztrálja az élet lényegére tapintó gondolatait. Jól ismerte a vidék életét, nyomorúságát s ritka ünnepnapjait.
Fekete István Göllén született, 1900.
január 25-én Somogy megyében. Édesapja Fekete Árpád tanító, édesanyja Sípos Anna.
Az általános iskola első 4 osztályát szülőfalujában, majd az ötödik osztályt már
Kaposváron végezte. 1923-ban elvégezte az első félévet a debreceni Gazdasági
Akadémián, majd 1924-ben a magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémi-

án folytatta tanulmányait, ahol 1926-ban
mezőgazdászként végzett.
Az író 1936-ban írta meg egy regénypályázatra a Koppányi aga testamentumát, mely első helyezet lett. Gyakran eljárt vadászni, olyan nagy emberekkel,
mint Kittenberger Kálmán, vagy gróf
Széchényi Zsigmond. 1940-ben beválasztják a Kisfaludy Társaságba, ahová
nagyon szigorú elbírálás után kerülhetett
be bárki is.
Emberségről, gondoskodásról, szeretetről felejthetetlen sorokban elmélkedett.
Többször is átolvastam jó pár állattörténetes remekművét s azt látom, hogy a vadászatok során lelőtt állatok lelkéért így
imádkozott, vezekelt a mindenható felé.
Aki kézbe veszi könyveit, tesz egy
időutazást nagyszüleink a vidéki Magyarország és a környezetünkben élő állatok
életébe, hétköznapjaiba. (Figyelem: írásai függőséget okozhatnak, de a léleknek
gyógyszer!)
Regényei közül ajánlom olvasásra:
Bogáncs , Lutra, Vuk, Kele, Csí – és
más elbeszélések, Hu
„Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a
szeretet és az igazság nem múlik el”
Horváth Zoltánné
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Kölcsönös ajándékozás
Fel sem tudjuk fogni, milyen
nagy ajándékot kaptunk az első
karácsonyon, hogy mit jelent Istent kapni. Igen, ez az óriási szeretetről árulkodó nagy ajándék
Isten ember „ruhában”. Olyan
lett ő Betlehemben, mint mi.
Isten olyan nagy ajándék
számunkra, amitől nincs nagyobb ajándék számunkra e világon. Hozzá viszonyítva minden más érték – hasonlattal élve
– légypiszok. (Mint pl. tömérdek pénz megnyerése a lottón –
mondjuk 7 milliárd forint.)
Ehhez az eseményhez viszonyítva az ember Holdra, vagy Marsra szállása csak egy bolhaugrás.
Mekkora lehet egy bolhaugrás?
Legfeljebb 10-20 centiméter.
Olyan óriási esemény, olyan
óriási misztérium és ajándék az
Isten Fiának a földre szállása,
hogy fel se bírjuk mi fogni. Ha a
hívők fel tudnák fogni –megközelítőleg is –örömükben ujjonganának. Kevesen járnak a mi elég
nagy kelebiai templomunkba. Ha
a lakosságunk fel tudná fogni ezt
a betlehemi csodát, egy másik
csoda történne. Az, hogy akkor
vasárnaponként annyian jönnének a szentmisére, hogy fele se férne be. Ha teljes egészében felfognák az emberek, akkor
nem lenne hazánkban templom,
amely kong az ürességtől, hanem a kiszorulás miatt még az
utcán is sokan állnának. Ezen
felül nem merülne ki sok ember karácsanya abban, amit csak
„össznépi ellágyulásnak”, időzített szeretetnek és vásárlási kötelezettségnek lehet tekinteni.
Tehát a „Jézuska” óriási ajándék az embereknek, aki mikor
felnőtt, utolérhetetlen szeretetet tanúsított irántunk. Vállalta
a megostorozást, a töviskoronát,
keresztre szögezést, Istentől való elhagyottságát. Ajkára adhatnánk ezeket a szavakat: ”Emberek, testvéreim, ennél jobban

már én se tudom kimutatni, hogy
mennyire szeretlek titeket!” És
ezekkel a kínokkal szerzett nekünk belépőjegyet a Mennyországba.
Mi milyen ajándékkal viszonozzuk a Jóisten, Jézus nagy
ajándékát? Nem nehéz erre válaszolni. Jézus maga mondja meg:
aki szeret engem, az megtartja parancsaimat”(14. 20.) Föntebb említettem, hogy a tíz parancsolat 3. parancsát is milyen
lazán veszik az emberek. Mint
jelentéktelent a hátuk mögé
dobják. Viszont, aki szereti Istent, az örömmel megy szentmisére „akár esik, akár fúj”.
Az elmúlt napokban Tompán
beszélgettem egy gazdag emberrel, aki nem jár templomba.
Egyébként adakozó, igen jó ember volt. A sok és halaszthatatlan
munkájára hivatkozott, amikor
megindokolni akarta, hogy miért nem jár szentmisékre. Lám,
milyen rosszul ítéli meg a prioritást, az elsőbbséget.
Isten szeretete, parancsa és
a pénz, a gazdagság között kell
választania. És ő az utóbbit választotta. Pontosan ugyanazon
eset elé van állítva, mint a „gazdag ifjú”, aki Jézus szeretete helyett a nagy vagyonát választotta.(Mk.10.17-22.)
Ha a tompai gazdag ember misére járna, nevetséges lenne azt
gondolni, hogy ha minden vasárnap elmenne szentmisére, akkor
koldusbotra jutna. Sőt még szegényebb se lenne.
Az idei Karácsony csak ezt az
egyetlen gondolatot mélyítse el
bennünk, hogy a Jóisten hatalmas szeretetét, betlehemi ajándékát, szeretetét köszönjük meg.
Viszontszeretettünket juttassuk
kifejezésre. Azzal, hogy igyekszünk hasonlítani minél jobban
Jézusra, az ő csodálatos betlehemi ajándékára.
Pribitek László
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Karitász hírek

November-december nagyon mozgalmas volt a Kelebiai Karitász Egyesület életében. November 11-én került sor az agrárközpontban a Karitász-turka eseményre. A
Szent-Györgyi Albert Rotary Club az idén
is használt ruhát, cipőt, játékokat, műszaki dolgokat adományozott az egyesületnek
azzal a céllal, hogy használjuk belátásunk
szerint. Értékesítsük vagy adjuk olyan családoknak, akik nagyon rászorulnak ezekre. Az egyesület tagjai egésznapos munkával lelkesen látták el a feladatot, igazán
szép eredménnyel zártuk a napot, még soha nem sikerült ennyit gyűjtenünk.
December 16-én került sor a karácsonyi csomagok készítésére és kiosztására.
A plébánián készítettük a liszt, cukor, olaj,

rizs, tészta, konzerv, keksz, narancs, szaloncukorból 68 családnak a csomagokat,
melyeket még aznap ki is osztottunk. Kérésünk ellenére sajnos még mindig van
egy-egy személy, aki nem jön a megjelölt
időpontban a csomagért. Köszönjük a falugondnokok segítő munkáját ebben a tevékenységben.
December 20-án tartottuk a „Magányosok karácsonyát”. A tanyagondnokok és a
napközis konyha dolgozóinak segítségével tudtuk megvendégelni a meghívottakat. A már hagyománnyá vált bablevessel,
az önkormányzat által felajánlott kacsával, finom kelt fonotassal kínáltuk azokat,
akik meghívásunkat elfogadták. Helyszíne
most a nyugdíjas ház volt. Volt egy kis mű-

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Az év végéhez érve röviden összefoglaltam a decemberi hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázoltam
az előttünk álló két hónap terveit, feladatait. Mivel a Kelebiai Hírmondó január hónapban nem jelent meg, most csak
röviden utalok a decemberben történtekre majd a januári és az azt követő
két hónapra vonatkozó terveinket foglalom össze.
December
-14-én volt a Falualapítás 95. évfordulós ünnepsége, mely a templomban kezdődött és az agrárcentrumban folytatódott egy nagyon gazdag és
szép kulturális műsorral.
-19-én volt a havi mórahalmi fürdőzés, amelyen ez alkalommal egy csökkent számú (4 fős) csapatunk vett részt
és nagyon kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló több, mint 4 órás fürdőzési időt.
-28-án tartottuk az előrehozott
Óév-búcsúztató rendezvényünket a
Nyugdíjas Házban, ahol finom vacsorával kedveskedtünk a megjelent 46 tagtársunknak. Köszönjük a bőséges vacsorát és a finom süteményeket az érintett
hölgy tagtársainknak. A mellékelt fotók a
rendezvény egy-egy epizódját mutatják.

Január:
-16-án volt a soros havi fürdőzés
Mórahalmon, melyen ez alkalommal
egy 7 fős csapattal vettünk részt. Ez alkalommal egy kellemetlen információval is szembesültünk, nevezetesen azzal,
hogy 2020. január 1-től a fürdőbelépők
árait csaknem duplájára emelték fel.
-22-én 14.00 órától a Magyar Kultúra jegyében két program is volt a
helyi általános iskola szervezésében. Az
egyik a művelődési házban, a másik pedig az agrárközpontban lesz.
-25-én 16.00 órától tartottuk az évzáró és a 2020. évi Munkatervünket tárgyaló és elfogadó Közgyűlésünket

sor is: Jáger Józsefné verset mondott, Kumichné Mártika énekelt, Dr.Pribitek László
plébános úr egy tanulságos történetet osz-

tott meg. Maczkó József polgármester úr is
köszöntötte a megjelenteknek. Útravalónak
mandarint, szaloncukrot csomagoltunk a
vendégeknek.
December 21-én a VI. Ádventi Jótékonysági Forgatagon kézműves apróságokat, puncsot és teát kínálgattunk az ér-
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deklődőknek. Meghitt kultúrműsor volt a
templomban. Az időjárás most nem nagyon
kedvezett a résztvevőknek, de a színes
programok: Mikulás-járat, KÖSSZ fotósarok, fenséges halászlé és a sok-sok kézműves termék csak kicsalogatta az érdeklődőket. A természetbeni adományokat (kb.
140 kg vegyesen) januárban fogjuk majd
szétosztani a megszorult családoknak. A
perselybe tett adományokat a KÖSSZ nyári
táborában használjuk fel
Hálásan köszönjük mindenki adományát
és segítségét! Kérjük a jövőben is támogassák egyesületünket, hogy minél többet tudjunk adni a kelebiai rászoruló családoknak!
Megragadom a lehetőséget itt az év elején a tagtoborzásra! Szeretettel várjuk a tőlünk fiatalabb személyeket, akik szociális
érzékenységgel bírnak, - erősítsék egyesületünket, mert Szabó Magda szavaival élve: „Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az
ember észreveszi, hogy mások is élnek őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nem csak
magára gondol, hanem másokra is.”
Horváth Zoltánné

Tartós élelmiszerek az ádventi forgatagon 2019.12.21.
50 kg liszt, 80 kg cukor, 16 kg tészta, 40 l olaj, 11 kg rizs, 3 cs. tea, 1 l tej,
1 cs köles,1 kg keksz
a Nyugdíjas Házban. A rendezvény záróeseményeként virslit fogunk felszolgálni a megjelenteknek.

Február
-7-én, 12-én és 28-án lesznek programok a Magyar Kultúra jegyében.
Ezekről a községi rendezvényekről a
művelődési ház vezetése fogja tájékoztatni a lakosságot.
-13-án lesz a mórahalmi fürdőzés,
melyre most is a 10.30-as busszal fogunk elutazni.
-14-én 16.00 órától tartjuk a hagyományos Farsangi Rendezvényünket
a Nyugdíjas Házban, mely során finom
vacsorát fogunk felszolgálni a megjelenteknek. Jelentkezni és a részvételi díjat
(500.- Ft/fő) február 9-ig lehet befizetni
a vezetőségi tagoknál.

-22-én lesz a Bajsai Préló, melyre Alapszervezetünk tagsága is hivatalos. A rendezvényre jelentkezni február
15-ig lehet a vezetőségi tagoknál. Indulás a Nyugdíjas Háztól 07.00 órakor lesz.
-29-én 16.00 órától tartjuk a havi Klubestünket a Nyugdíjas Házban,
melyre várjuk tagtársainkat.
Március
-9-én tartjuk a Hölgyek Köszöntése című rendezvényünket a Nyugdíjas Házban, melyre március 2-ig lehet
jelentkezni. A rendezvényre szeretettel
várjuk a hölgyek mellett a férfi tagtársainkat is.
-13-án községi ünnepség keretében
fogunk megemlékezni 1848 március
15-ről.
-19-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a 10.30-as busszal fogunk elutazni.
-28-án 17.00 órától tartjuk a havi Klubestünket a Nyugdíjas Házban,
melyre várjuk tagtársainkat.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk tagtársainkat, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2020. január 20.
Sutka István
egy. titkár
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Januári események
A hosszú téli szünet után igazán aktív időszak következik az iskolában, hiszen
véget ér az I. félév.
Január első hetében Mesemondó verseny zajlott az intézményben, amelyen az 14. osztályosok vettek részt.
A következő helyezések születtek:
1-2. osztályosok:
1. Kovács Fruzsina
2. Kovács Kitti Virág
3. Csernák Sára
3-4. osztályosok:
1. Kákonyi Bianka
2. Knor Laura
3. Bíró Anikó
Különdíjas: Selymes Lara
Iskolánkat Kovács Fruzsina, Kákonyi Bianka, Knor Laura képviselték a Kiskun-
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1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása oktatási intézményekben
2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)
4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei koncert bemutatása oktatási intézményekben vagy koncerttermekben
5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása saját játszóhelyen (kőszínház)
6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás bemutatása saját játszóhelyen (Fővárosi Nagycirkusz)
7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció bemutatása oktatási intézményekben
8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása Budapesten - (kőszínház)
Az általános iskolai tanulmányok ideje alatt egy alkalommal egy őshonos állatokat bemutató farmot is meglátogatnak a tanulók, ennek időpontjáról, módjáról az
intézmény dönt a lehetőségek függvényében. Az 1., 2., 4. és 7. évfolyamos diákok
részére szervezett programokat helyben, az iskola vagy a területileg illetékes tankerületi központ által biztosított, kijelölt helyszínen kell megvalósítani.
A Program várhatóan 2019. november 15. – 2020. április 30. között valósul
meg. A Program keretében január 21-én a 3-5. osztályosok a Szegedi Nemzeti
Színházban a Hamupipőke c. balettet nézhették meg.
Január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából az alsós tanulók a Grimm-busz
színház előadását élvezhetik majd, a felső tagozatosoknak Figura Ede tart rendhagyó irodalom órát. Folyamatosan zajlanak a félévzáró szülői értekezletek, valamint
a 8. osztályos tanulók beiskolázása.
Megkezdődtek a Határtalanul pályázat előkészítő és a nyári napközis, ill. nyelvi
tábor szervezési feladatai is.
Vatai Levente informatika szakos tanár

Elvis elvisz?

Érzékenyítő előadás Kurucsai Szabolccsal
halasi Kertvárosi Általános Iskolában megrendezett járási versenyen. Helyezést
nem értek el, de nagyon szépen felkészültek és szerepeltek.
A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium matematika versenyén Farkas Alíz 8. osztályos tanulónk 5. helyezést ért el.
Négy tanuló képviseletében vettünk
részt a Szilády Áron
Református
Gimnázium Tudós Rektor csapatversenyén,
ahol helyezés nélkül,
de
eredményesen
teljesítettek a gyerekek.
Szintén négy diákunk munkáját értékelték a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola rajpályázatán.
A helyezésekért díjazásban részesült:
II.    Fábián Lóránd 5. o.;
III. Knor Laura 4.o.;
III.   Madaras Lotti 2. o.;
III.   Bódi Bettina 8.o.
A kiskőrösi tankerületi rajzversenyen,
amelyet Izsákon rendeztek meg, Madaras
Lotti ért el helyezést.
Gratulálunk minden
tanulónak és felkészítő szülőnek, pedagógusnak egyaránt!
Elindult a Lázár Ervin Program.
A Kormány a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019.
(II. 18.) Korm. határozat alapján a Lázár Ervin Program (továbbiakban: Program)
szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1–8. évfolyamon tanuló
általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, illetve az
őshonos állatok bemutatóhelyei látogatásának élményét.
A kiíró Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága
meghatározta az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét:

Kurucsai Szabolcs 35 évesen vakult meg, most ő segít másoknak. „Szeretném közelebb vinni
egymáshoz a két világot, ne féljenek a látók a vakoktól...”Az élet nem ér véget azért, mert valami
nagyon megváltozik – lehet változni vele, s megtalálni a jót, az építőt az új helyzetben.
2020. január 17-én Szabolcs volt a vendégünk az agrárkereskedelmi központban. Az
előadásra látogatók többsége valamilyen okból azt gondolta, hogy főzni fog…de nem. Valóban rendelkezik szakács végzettséggel és szeret főzni is, szerepelt egy tv műsorban, de emellett bártender és nem utolsó sorban óriási akarattal, önbizalommal, pozitivitással megáldott
ember, aki vicces példákkal és „gyakorlattal” színesített kötetlen beszélgetés közben betekintést engedett abba, hogy hogyan telnek egy vak ember mindennapjai.
Sokkal többet adott az előadása így, mintha főzött volna nekünk valami finom ételt. Elmesélte életének azon részét hogyan lett látó gyerekből vak férfi egy szürke hályog és az ember
lelkét ért sérelem miatt. Beszélt arról, hogy egy megvakult ember az önsajnálata mellett elmehet rengeteg lehetőség előtt. Ő mindig a megoldást kereste vaksága mellett a teljes életre. 3 hónapot töltött Budapesten egy rehabilitációs központban, ahol megtanították a vakbot
használatát, a braille írást – olvasást, és ami a legfontosabb egyedül közlekedni a nagyvárosban. Nem is feltétlenül a nagyvároson van a hangsúly, hanem a közlekedésen. Megmutatta,
hogyan kísérjünk át egy vak embert az úttesten, úgy hogy ne hozzuk rá a szívbajt, vagy azt is
hogyan kell tájékozódni a botjával. Szabolcsnak 4 éve Elvis a társa. Elvis egy fekete labrador
„munkakutya”. Egy vakvezető kutya több millió forintot ér, főként a tudása miatt. Ahhoz képest, hogy ma Magyarországon kb. 20. 000 vak ember és kb. ugyanennyi gyengén látó ember él, 200 alatt van a vakvezető kutyák száma. Csak fajtatiszta, megfelelő vérvonallal rendelkező laprador vagy golden retriver tanítható meg a vezetésre, de ez nem mindig elegendő.
A kiképzés első alkalmával kiderül melyik kutya tanítható és melyik szeleburdi. Elvis egy nagyon szép, jófej kutya…, de amíg a hám rajta, addig nem lehet simogatni, addig „munka”
van. Hihetetlen önfegyelemmel rendelkezik, viszont elárulta Szabolcs, hogy az évek alatt kicsit puhult a jelleme. Ő is szeret játszani és szereti, ha gyerekek veszik körül.
Az előadás végén a gyerekek kipróbálhatták milyen bekötött szemmel, bottal közlekedni, valamint az asztalokon elhelyezett tárgyakat is ki lehetett próbálni bekötött szemmel, így
megtapasztalhattuk milyen az amikor a tapintásunkra, szaglásunkra, hallásunkra tudunk
csak hagyatkozni a sötétségben.
Kurucsai Szabolcs és Elvis rengeteg előadáson vannak túl. Főként oktatási intézményeket
látogatnak, de van kizárólag felnőtteknek szóló előadásuk is. Célja, hogy minél több emberhez eljusson a mondanivalója.
szerkesztők
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Gézengúz óvoda és Bölcsőde hírei decemberben
Nagy izgalommal várták a gyerekek december 6-án a Mikulást. Igyekeztek
csendesen játszani, mert hallani szerették volna a csengőszót, ami az érkezését
jelezte.

Verssel, énekkel köszöntötték, és nagyon örültek a segítőinek is, majd megkapták a várt csomagot.

Nagycsoportosaink minden évben fellépnek Kelebia születésének napján, a Falualapítási ünnepen, ahol nagyon látványos műsort adtak elő.

Az Adventi forgatagra újra beiglit sütöttek az óvoda és bölcsőde dolgozói, ami
már szinte hagyománnyá vált ezen az ünnepen. A sütemény bevételéből befolyt

összeg felét felajánlottuk a kelebiai KÖSSZ részére, amit majd a nyáron megrendezésre kerülő táborra fognak felhasználni.

A legmeghittebb óvodai ünnepségünk a Karácsonyi ünnep, melyet 19-én tartottunk.

Együtt ünnepeltek a gyerekek, szülők, nagyszülők, egykori dolgozók.
19-e előtti napokon pedig az óvoda folyosóján feldíszített fenyőfa alatt minden
csoport ajándékot talált.
A nagyok ellátogattak a Szent Erzsébet Otthonházba, hogy az idősek karácsonyát még emlékezetesebbé tegyék.
Iván Éva óvodavezető

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Születések:
Jenovai Lili, születési idő: 2019.12.21., születési hely: Kiskunhalas
Édesanyja neve: Jenovai-Jakus Csilla, édesapja neve: Jenovai Béla Róbert
Kiss Éva, születési idő: 2019.12.30., születési hely: Szeged
Édesanyja neve: Kátai Erzsébet, édesapja neve: Kiss Péter
Szűcs Mónika védőnő
2019. december hónapban elhalálozott:
Papdi Imréné 79 éves, Papp Ferencné 80 éves, Tapodi Ottóné 55 éves
2020. január hónapban elhalálozott:
Horváth Györgyné 80 éves, Kumich László 59 éves, Szentiványi-Joó György
65 éves, Szűcs János 66 éves
2020. január hónapban házasságot kötött:
Kovács Dávid és Kilin Krisztina
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.

február

orvos neve

ügyelet helyszine		

1

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F.utca92

2

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F.utca 92

3

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

4

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

5

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F.utca 92

6

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

7

péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8		

8

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

9

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

10 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

11 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

12 szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F.utca 92

13 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

14 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

15 szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

16 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

17 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

18 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

19 szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F.utca 92

20 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

21 péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

22 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

23 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F.utca 92

24 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

25 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8		

26 szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák F.utca 92

27 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

28 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zsilinszki

29 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zsilinszki

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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Beszámoló
Gyermekeinkért Alapítvány-„Menő menza Kelebián”
2017 júniusában hívták fel a figyelmünket a „Menő menzák az iskolákban –
Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok” címmel kiírt pályázatra.

A helyes életmód, a megfelelő táplálkozás, folyadékbevitel és a mozgás nagy befolyással van az emberek, gyerekek testi, lelki és mentális teljesítőképességére,
kiegyensúlyozottságára.

A pályázatban kínált lehetőségek összhangban voltak azzal a céllal, mely már oly
sokszor megfogalmazódott bennünk.
Olyan lehetőségeket láttunk meg benne, melyek nem csak programok megvaló-

Gyermekkorban a kiegyensúlyozott táplálkozás a fejlődés és növekedés egyik
alapfeltétele, hisz ebben a korban alakul ki az ízlés, a táplálkozási szokások, helyes
étkezési mód és kulturált étkezési magatartás, mely meghatározó befolyást gyakorol egész további életükre.
A Gyermekeinkért Alapítvány a projekt folyamán az összes megvalósítható tevékenységet meg akarta valósítani.
A pályázat kötelező elemeiként olyan
feladatokat írtak elő, mint a tanulók táplálkozási ismereteinek bővítése, szemléletének formálása, fűszerkert kialakítása,
egészséges ivóvíz biztosítása, kis értékű
konyhai gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése.
A célok mentén olyan programot dolgoztunk ki, amelyek megfelelnek az
egészségtudatossággal kapcsolatos modern, neveléstudományi elveknek, másrészt illeszkednek a helyi, regionális és nemzeti fejlesztési stratégiák egyes pontjaihoz.
Folytatás a következő oldalon.

sítását követelte meg, hanem az étkező bútorzatának cseréjét, felszerelés korszerűsítését, eszközök megvásárlását is.
Ezek mindegyikére szükség volt.

10. oldal
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Beszámoló
Gyermekeinkért Alapítvány-„Menő menza Kelebián”
Folytatás az előző oldalról.
Két évre szóló szakmai programot írtunk, elkészíttettük, összegyűjtöttük a beszerzéshez szükséges, előzetes árajánlatokat, majd Faragóné Hován Éva személyében dietetikust szerződtettünk, aki dietetikai tanácsadást, ismeretterjesztő előadásokat tartott, szemléletformáló programokat és ételkóstoltatásokat szervezett.

Herke Marianna szervezésében hangulatos fitnesz és aerobik foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek.
Két év alatt 40 alkalommal ételkészítési foglalkozásokat tartottunk kóstoltatással az iskola tanulóinak. A projektben közel 250 tanulót szólítottunk meg.

A programsorozat alatt a szülők motiváltak és segítőkészek, az iskola pedagógusai pedig iránymutatók és elhivatottak voltak, kiknek ezúton mondok köszönetet!
Köszönjük Fodor Betty intézményvezető támogató segítségét a programsorozatunk ideje alatt.
A projekt nem kizárólag az iskolások felé kívánja közvetíteni az egészséges
életmódot, hanem propagálni szeretné szélesebb társadalmi bázis felé is. Információkon , rendezvényeken és családi napokon kialakított szemlélet meglátásunk és
visszajelzések szerint visszahat a családi közegre is.
Folytatni szeretnénk a foglalkozásainkat mellyel jelentős mértékben szem előtt
tudjuk tartani az egészségtudatos életforma kialakítását, megtartását.
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