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KITÜNTETŐ DÍJAK 2005.
AUGUSZTUS 20-ÁN
Tájékoztatom a tisztelt lakóközösséget, hogy Kelebia
Község Önkormányzata 2005. július 27-én a képviselőtestületi ülésen a kitüntető díjakról szóló rendeletünknek
megfelelően három elismerő díjat osztott ki. Kelebia Község
Díszpolgára címet adományozta dr. Juhász Miklós egyetemi docens, pollenkutató részére. Kelebia Községért Díjat adományozta Galgóczi Vince részére. Kelebia Község
Kitüntető Díját adományozta Pathó Józsefné részére. A
díszpolgári címhez és Kelebia Községért Díjhoz egy-egy
arany pecsétgyűrűt ajándékoztunk, amelyeken Kelebia
község címere található. A Kelebia Községért Díjhoz egy
nagyobb vázát adtunk, amelyen szintén a községi címer
található.
Községünk Önkormányzatának nevében ezúton is
gratulálok a kitüntetésekhez. A további élethez erőt,
egészséget, őszinte emberséget kívánok. Fontosnak találom azt, hogy a díjazottak életéről, munkásságáról a
szélesebb lakóközösség is értesülést szerezzen. Ezért
most, az érintettekkel egyeztetve szeretném közreadni a
bemutató szövegeket.

Juhász Miklós élettörténete
Dr. Juhász Miklós 1938. október 6-án, Kelebián, a Deák
utcában született. Édesapja, Juhász Béla, MÁV-alkalmazott volt, élete utolsó 20 évében a kelebiai vasútállomáson
dolgozott. Édesanyja, Stark Ilona, a vasútállomáson lévő
„IBUSZ Utasellátó”-nak nevezett pavilont vezette sokáig,
ennek révén ismerték sokan. Anyai nagyszülei is közismert kelebiaiak voltak, a József Attila utca végén élő Stark
család feje, S. Vendel sokáig a község köztestületének
választott tagja volt, a Sárosi Pityuként ismert nagybátyját
pedig a háború utáni évek egyik jeles helyi futballistájaként tartották számon. Egy öccse van, Sándor, aki szintén
Kelebián járt általános iskolába.
A Miklós ﬁú 1945 őszén kezdte meg általános iskolai
tanulmányait. Az ismertebb kelebiaiak közül Házi Mátyás, Császár Imre, Honﬁné Kovács Hajnalka, Miskolczi
Miklós és Radnai Béla voltak osztálytársai. Az 50-es évek
ezen időszakában mozgalmas közösségi élet volta a faluban, az iskolás gyerekek gyakran adtak elő színdarabokat,
szavaltak az akkor gyakorta szervezett rendezvényeken.
Az iskola egyik legjobb tanulójaként ő is aktívan részt
vett a község életében, így akkoriban szinte mindenki
ismerte. A 8 osztály elvégzése után, 1953-ban felvették
a szegedi Vegyipari Technikumba, ahonnan 1957-ben, a
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sikeres érettségi után a Szegedi Tudományegyetem biológia-kémia tanári szakára nyert felvételt. Egyetemista korában bekerült a legtehetségesebb hallgatókat befogadó,
országos hírű Eötvös Kollégiumba, ahol a kollégiumi tagság feltétele volt, a kiváló tanulmányi eredmények elérése
mellett, a tudományos diákköri munkában való aktív részvétel és a nyelvtanulás. Így nem volt véletlen, hogy amikor
1962-ben kitűnő eredménnyel lediplomázott, ősztől már
anyaegyeteme Növénytani Tanszékén alkalmazták egyetemi tanársegédként. E munkahelyéhez végig hű maradt,
ahonnan – 40 évi oktató- és kutatómunka után – 2002-ben
ment nyugdíjba.
Pályafutásának főbb eseményei:
1) A végzés után négy évvel, 1966-ban egyetemi doktori
címet szerez, 1980-ban a Magyar Tudományos Akadémián
megvédve disszertációját, biológiai tudomány kandidátusa címet nyeri el. 1996-ban a pécsi és a szegedi egyetem
habilitált doktora lesz.
2) Egyetemi tanári pályafutása során biológus és
gyógyszerész hallgatók százait oktatta a növények szeretetére és ismeretére. Számos egyetemi tankönyvet, jegyzetet és mintegy 180 tudományos közleményt írt.
3) Vendégprofesszorként számos egyetemen dolgozott
hosszabb-rövidebb ideig, így Madridban, Barcelonában,
Marseillében és Utrechtben.
4) Növénytani kutatóexpedíciókban vett részt, így
Kubában, két alkalommal is, 3-3 hónapig.
5) Pollenkutatóként vált ismertté a világban. Kezdetben a
földtani kutatásokba kapcsolódott be szakspecialistaként,
majd 1987-től kezdődően – neves magyar orvosprofeszszorok felkérésére – a szénanáthát okozó virágporszemekkel foglalkozott behatóan. Elsőként hívta fel a ﬁgyelmet a mezőgazdasági és egészségügyi szempontból nagyon káros gyom, a parlagfű hazai erőteljes elterjedésére
és irtásának fontosságára. Az országban 1989-ben ő kezdte
el a lakossági polleninformációs szolgáltatást, amelyet
később az ÁNTSZ átvett tőle. Jelenleg egy nemzetközi
euroregionális pollenmegﬁgyelő hálózatot üzemeltet,
amelynek munkáját az internetet használók a www.aeropollen.ini.hu honlapot felkeresve ismerhetnek meg.
Dr. Juhász Miklós talán az első olyan szegény
sorsú kelebiai gyerek, aki az 50-es években, amikor a
középiskola elvégzése sem volt gyakori dolog, a falujából elindulva, kemény tanulással, vasszorgalommal
kiemelkedett és nemcsak egyetemi diplomát szerzett,
hanem nemzetközileg elismert tudományos kutatóvá
és országosan elismert egyetemi oktatóvá küzdötte fel
magát.
Folytatás a 4. oldalon.
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A nagy átalakítás
első rész

Az egyik országos kereskedelmi televízió valamely műsorának
címét vettem kölcsön azon sorozatomnak, mely az elkövetkező
néhány számban megjelenik a Hírmondó hasábjain. A sorozat egyik célja, hogy az olvasó betekintést nyerjen abba a
munkába, mely a kelebiai képviselő-testület szándéka szerint
2002 ősze óta arra irányult, hogy a helyi kultúra és művelődés
megreformálásra kerüljön. A másik cél pedig, hogy a tavalyi I.
Kelebiai Kárpát Fesztiválhoz hasonlatosan részletes tájékoztatást adjak az épületfelújítás mindenkori helyzetéről mostantól
a felújítás végéig. Az előbbiekben említett reformra 2002-ben
két fő irány mutatkozott. Az egyik, hogy a működtetésre szakembereket kell biztosítani, a másik pedig a Művelődési Ház és
Könyvtár állagának rendezése. Ezek közül az első 2003. április
elsejével megvalósult, a második pedig idén ősszel kezdhet el
realizálódni.
***

Amikor 2003 tavaszán elkezdtem a kulturális munkát Kelebián,
azonnal érzékeltem, hogy a hosszútávú, eredményes munka
egyik alapvető feltétele, hogy a kultúrának és a művelődésnek
megfelelő otthont szükséges kialakítani. Mindjárt az első napokban
alaposan végigjártam az épületegyüttest és pillanatokon belül megtelt néhány spirálfüzetnyi oldal a sürgős teendők összeírásával. A
listát leadtam a megfelelő helyen, de már akkor arra gondoltam,
hogy szépségtapaszokról itt nem beszélhetünk, itt radikális változás
kell. Éreztem, hogy teljesen más úton kell járjak ahhoz, hogy bebizonyosodjék, hogy azt a nagy áldozatot, melyet meg kell tenni
annak érdekében, hogy az elhanyagolt épületcsoport legalábbis
az előírásoknak megfelelően működjön, nem értelmetlenül hozza
meg a község. Az út, melyet választottam arra irányult, hogy időszakosan belenyugodva a helyzetbe- első fő irányként élénk életet és mozgást tudjunk behozni a falakon belülre. Ez meg is történt,
hiszen még az első év őszén megalakult a Nyugdíjas Egyesület és
az Ifjúsági Egyesület is. Mindkét szervezet itt is lelt otthonra, bár
azóta a
nyugdíjasok önálló, kizárólagos használatú épületrészt
tudtak szerezni maguknak, melyben azóta is működnek. Ugyanebben az évben hat klubot is indítottunk és kisebb rendezvényeknek
is helyet adtunk. Vagyis az élet kétségkívül mozgásba lendült a
Művelődési Házban. A másik fontos fő irány szerint a község nagyobb rendezvényein olyan dinamikusan fejlődő eredményeket kellett
produkálni, mely bizonyosságot ad minden, a kultúrára fogékony
helyi embernek arról, hogy érdemes erre a területre komolyan
ﬁgyelni. Éppen ezért létrehoztunk egy új május elsejei rendezvényt, megvalósítottuk a Kárpát Fesztivál vízióját és legutóbb egy
szerkezetében más augusztus 20.-át is kipróbáltunk, mely a nehéz
körülmények ellenére is általam nem várt eredménnyel ért véget.
Ezzel persze nem ér véget a tevékenységek sora, hiszen mindezeken
felül innen kerül megszervezésre további hét községi rendezvény
is, melyet teljes egészében magunk bonyolítunk. Vannak további
rendezvények is, ahol legtöbbször valamilyen módon besegítünk,
és vannak olyan programok is, melyek a rendezvénynaptár programjaitól függetlenül kerülnek lebonyolításra. Összességében
tehát éves szinten nagyjából 20-22 programban lát el kisebbnagyobb feladatokat az intézmény és a köré szerveződött csapat.
Itt készítjük a Kelebiai Hírmondót is, mely mára az indulástól a
harmadik évfolyamát kezdte meg. Keresett lap és a visszajelzések
-bár néha kritikusak- egyértelműen építő jellegűek és pozitívak.

Emlékszem, az első szám szerkesztését még Varga Lajos önkormányzati képviselő úr jó szándékának köszönhetjük. Azóta is
rendszeresen megjelenik az újság, s folyamatosan igyekszünk jobbítani azzal a törekvéssel, hogy mindinkább megfeleljen a mai kor
sajtókövetelményeinek. Az utóbbiakban felsoroltak sem merítik
ki teljesen a tevékenységet, hiszen sok egyéb mellett szólhatok a
Vasutas Kiállítóhely létrehozásáról, vagy a könyvtár-látogatottsági
index jelentős emelkedéséről. De említésre méltó változás például
az is, hogy a könyvtár nyitvatartási ideje az elmúlt időszakban közel
megháromszorozódott, vagy hogy mára egy minden követelményt
kielégítő kelebiai honlapot is létrehoztunk és működtetünk. Vagyis
mindaz, amit kitűztem magunknak célul annak idején a kulturális
élet jobbá tételére, mára realitássá vált. Mindazonáltal vallom, hogy
ma sem lehetünk elégedettek, van még mit fejleszteni bőven, sőt,
sokkal jobb is lehet mindez. De tavaly nyár végére, őszre, mikor
újból el kellett indítani a klubokat láthatóvá vált, hogy az épület
állapota gyakorlatilag lehetetlenné teszi a további fejlődést, sőt az
eddig elérteket is csorbítja. Folyamatossá váltak a súlyosabbnál súlyosabb beázások, az előző tél fűtési tapasztalatai katasztrofálisak
voltak, a salétrom burjánzik épületszerte, a könyvtári épületrészen
kívül 12-13 fokokban dogoztunk. Mindez persze azért baj, mert ennek következménye rendszeresen jó kis fertőző náthák formájában
jelent meg, ami hát -valljuk be- nem túl szerencsés egy olyan helyen, ahova emberek járnak. Az is egy érdekes momentum volt, hogy
amikor az elmúlt év elején szerveztünk egy bemutatót az azóta már
testvértelepülésünkké vált Kishegyes Dombos Fesztivál elnevezésű
programjáról, minden átmenet nélkül elszállt az áram. Emlékszem,
hogy -jobb híján- a vak sötétben a Polgármester úr által valahonnan elővarázsolt félméteres csavarhúzóval próbáltuk a reléket jobb
belátásra bírni, nem túl nagy sikerrel. Szükségmegoldásként az
egyébként színültig megtelt teremben ülőkön átbukdácsolva próbáltak a KIE leánytagjai gyertyákat osztani a közönségnek, hogy lássunk valamicskét. Mit lehet hát mondani ?! borzasztó romantikus
volt. Nemsokára sikerült újból áramot lehelni a vezetékekbe, de ott
és akkor, a villamosszekrény, s az öngyújtók sovány lángjai mellett
való ügyködésemkor egy pillanatra megpöccintett a halál fuvallata.
Itt tudtam, hogy ennek a történetnek vége. Vagy teszek valamit,
vagy nagy baj lesz. Persze még ez után sem történt különösebb
őszig, mert erősen lekötött minket az új fesztivál létrehozása. 2004
augusztusában aztán Polgármester úr visszarendelt a szabadságomról egy fontosnak vélt felújítási pályázat megírásának céljából,
melynek elnyerése esetén lecserélték volna a cserepeket, csak hát
már akkor is lehetett tudni, hogy a hiba nem a cserepekben talál-
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ható. Mindegy, megírtuk, majd forráshiányra hivatkozva nem is
nyertünk semmit. Látva az eredménytelenséget, magam is komoly
kétségek közé kerültem a Ház jövőjét illetően. Ekkorra tudtam,
hogy vagy felújítás, vagy rövid úton vége mindennek. Kemény
csaták vették kezdetüket, sorozatban. Mi érveltünk és érveltek a
testületi tagok is pro és kontra. A maga szemszögéből minden érv
nyomós volt és igaz, de a tény tény maradt, a helyzet csak tovább
romlott. Bizony voltak sérülések is jócskán, de nem volt mit tenni.
Többen türelemre intettek, merthogy nem mennek olyan gyorsan
a dolgok. Én mindent értettem, de pont az idő volt a legnagyobb
ellenfél. Mígnem eljött 2005 december 18.-a, amikor beadtam az
Önkormányzatnak egy felelősség-elhárítási nyilatkozatot, számolva azzal, hogy ez itteni pályafutásomnak végét is jelenti. Hála a
magasságosnak és a testületnek ennek mégsem kellett így alakulnia. Bár december utolsó napja volt és kint hideg, mégis megtört a
jég. Ugyan a fenti épületrész bezárásra került, mégis olyan döntés
született, hogy az Önkormányzat megfelelő irodája készíttesse el az
engedélyes felújítási terveket, s ha 2005-ben sikerül komoly pályázatot találni, akkor a testület is komoly anyagi eszközöket biztosít
Kelebia önerejéből a felújítás céljaira. Polgármester úr már ekkor
jelezte, hogy biztosan lesznek ilyen pályázatok és valóban úgy is
lett. Megíródott két pályázat, melyet a Hivatal munkatársai, Doba
Ferenc és Korbel Andrea állítottak össze, mi pedig a megfelelő
kultúrszakmai zanzát nyújtottuk hozzá. Aztán huzamosabb ideig
csend következett. Majd - hogy pontosan mikor arra nem emlékszem, de már meleg idők jártak - az egyik napon, úgy délután fél
négy felé megcsörrent a telefonom. Polgármester úr kissé izgatott
hangon, de mégis halkan ezt mondta a kagylóba: „Figyelj, most
tudtam meg, hogy
nyertek a pályázataink. Azt akartam, hogy Te tudd meg először”.
Egyszerűen torkomon maradt a szó, ürességet éreztem, úgy emlékszem zavarodottan csak annyit mondtam, hogy „igen, hát ez
nagyszerű”. Utána még beszélt hozzám, de így utólag már bevallhatom: semmire sem emlékszem a további mondanivalóból. Letettük a kagylót és elszorult torokkal, száraz szájpadlással mondtam
a többieknek, hogy nyertek a pályázataink és kezdődik a felújítás. A
többiek is csak néztek bambán, mintha nem is magyarul beszéltem
volna. „Hát megvan.” mondta valaki. Csöndes, eufórikus percek
következtek, fantasztikus volt. Ekkor éreztem, hogy elértünk valamit. Valami olyat, ami a kelebiaiak szerint sokaknak évtizedekig
nem sikerült. A Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár Csipkerózsika álma a végéhez közeledik. Ebben benne volt mindenki. A
testület és a Hivatal, a helyi és nem helyi emberek, a hittel teltek
és szkeptikusak, s végül, de nem utolsósorban persze Mi magunk
is. Mindannyiunk eredménye ez, még akkor is, ha sokszor kemény
viták övezték az ügyet. Köszönöm mindezt mindenkinek, és ha
az ügy kapcsán időnként bárkivel is szembekerültem, vagy alkalomadtán erős retorikával hajtottam magunkat a cél felé, mindig
abban a hitben éltem, hogy közösséget építeni csakis a közösség
házában lehet, ami bizony mostanra nagyon leromlott már. Ez a
meglátásom szerinti közös cél lebegett minden esetben a szemem
előtt és soha nem valamiféle ködös egyéni érdek. Azt hiszem, hogy
a felújítás befejeződésével az elért eredmények begyógyítják majd
a sebeket és új lehetőségek felé fordíthatjuk tekintetünket. Ezzel a
történetnek nemhogy a végére értünk volna, hanem az igazi csak
most kezdődik. Jelenleg ott tartunk, hogy minden jel szerint még
ennek a hónapnak a végére megkezdődik a munka, vagyis az első
ütem, mely nagyjából október végéig tart. Doba Ferencnek, a projekt vezetőjének elmondása szerint még ebben az ütemben közös
tetőszerkezet alá kerül a Könyvtár és a mellette lévő pince feletti
épületrész, valamint új cserepezés borítja majd a teljes épületegyüt-

test. A Könyvtárban egy mozgáskorlátozottak által is igénybe vehető
új vizesblokk kerül kialakításra. A Művelődési Ház meglévő vizesblokkjai is felújításra és kibővítésre kerülnek. A fűtetlen helyiségekben, köztük a nagyteremben is, konvektoros fűtés szolgáltatja majd
az egyenletes meleget. A nagyterem új gipszkarton álmennyezetet
fog kapni. A romos hátsó, belső szoba helyén öltöző és tusoló kerül
kialakításra a fellépő művészek számára. Még ebbenaz ütemben
kerül teljes körű felújításra a villamos hálózat is. Szóval, ha minden
igaz, akkor nagyjából novemberben ismét birtokba vehetjük a fenti
részt is, ami azért is fontos, mert - tulajdonképpen közkívánatra megállapodás-közeli állapotba jutottam egy ﬁlmforgalmazó céggel,
hogy ettől a hónaptól kezdve hosszú kihagyás után ismét legyen
Mozi községünkben. Tudom, hosszú lett az írás, de higgyék el,
megfogalmazni sem volt egyszerű, hát még végigcsinálni. Innentől
most már várjuk a fejleményeket és bízunk abban, hogy az előre
vázolt változások nem maradnak el.

Köszönöm a ﬁgyelmüket!

Az Önök szolgálatában, tisztelettel:
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Vadász János
A Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója
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Fegyelemelvárásunk nem egységes, ebben megegyezett a
szülők
és az alkalmazottak véleménye is.
SKOLÁBÓL JELENTJÜK
Az osztályfőnöki munkaközösség tavaly elkészítette a magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének követelEDVES ARTNERÜNK
ményeit, melyet szeptemberben a tanulókkal és a szülőkkel
mégegyszer ismertetni fogunk.
A 2004-2005-ös tanévben is elvégeztük közvetlen partnereink
A pedagógusok ezen kritériumok alapján bírálják el a magaelégedettségmérését. Közvetlen partnereink közé a tanulóinkat,
tartás és szorgalom érdemjegyeket.
a szülőket, a pedagógusokat, a technikai személyzetet, a fennAz órák alatti viselkedés a tanulók és a szülők szerint
tartót, a képviselőket, a DÖK-öt, az SZMK-t, és a Közalkalma- d)
gyengeségeink
közé sorolandó, az alkalmazottak szerint
zotti Tanácsot soroljuk.
erősségünk.
A kérdőíveket szakértői javaslatra módosítottuk, nyitott
kérdésekkel egészítettük ki, így a megkérdezettek szabadon Ennek a véleménykülönbségnek az okát fel kell tárnunk, a
javítás folyamatát végig kell gondolnunk. Ezirányban is történkifejthették véleményüket.
A kérdőívek kiértékelése és összehasonlítása alapján a megkér- tek már vezetői lépések, növekedni fog az óralátogatások száma.
dezettek véleménye az alábbiakban összegezhető:

I

K

P

. . .
!

1.
a) Az iskola tisztaságában, a tantermek díszítettségében némi
javulás tapasztalható.
b) Az iskola környezetét továbbra sem tartjuk biztonságosnak,
ez gyengeségeink közé sorolandó. Ennek megoldása érdekében
történtek már intézkedések. Az új tanévben iskolánk központizáras kaputelefonos biztonsági rendszer kiépítését valósította
meg.
A rendszer tanulóink, tanóráink illetve az iskola vagyontárgyainak védelmét szolgálja.
A gyermekek tanítási időben tanári engedély nélkül az iskola
épületét nem hagyhatják el.
Elkészültek az új kerékpártárolók, így az osztályok elkülönített
kerékpártárolása biztosított.
Dolgozóink az iskola belső udvarában parkolhatnak, ezzel szeretnénk enyhíteni a szülők parkolási gondjait.
c) Felszereltségünk a többség véleménye szerint közepes, az
alkalmazottak rossznak ítélik.
Munkánk szempontjából nem mindegy, hogy milyen taneszközök és oktatástechnikai anyagok segítik az ismeretszerzést,
az önálló munkavégzést, kísérletezést. Tudjuk, hogy ez a fenntartó részéről költségvonzattal jár, mégis kérjük a képviselőtestületet, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a hiányzó
taneszközök beszerzését.
2.
a)
Az iskola megfelelően tájékoztatja partnereit,
lehetőséget ad a személyes találkozásra.
b)
Tanítványaink egyéni problémáinak kezelésére még
több gondot kell fordítanunk.
c)
Osztályfőnöki munkánkat erősségeink között említették.
d)
Iskolánk önmenedzselő munkáján javítanunk kell.
Az első félévben elkészítjük intézményünk Web oldalát, ahol
redszeres tájékoztatást nyújtunk iskolánk jelentős eseményeiről,
eredményeiről.

4.
a)
Az általunk nyújtott ismeretek a gyakorlatban
hasznosíthatók, ez erősségeink közé tartozik.
b)
Az írásbeli házi feladat előkészítésével elégedettek a
tanulók és a szülők.
Az elkészítés minőségével már kevésbé a nevelők.
Kérjük a szülőket kövessék nyomon gyermekeik otthoni
felkészülését. Szeretnénk, ha tanulóink tartalmilag és külalak
tekintetében is igényes házi feladatot készítenének.
A napközis tanulók tanórai felkészülését szolgálja ez év
szeptemberétől az a döntés, miszerint a délutáni foglalkozások
csak délután 3 óra után kezdődhetnek.
c)
A szakköri lehetőségekkel elégedetlenek a nevelők
és a tanulók,de költségvetésünk befolyásolja szakköreink
számát.
d)
A tanulók munkájának értékelését egységesnek látják
tanítványaink és a szülők, a pedagógusok véleménye megoszlott. A kidolgozott és elfogadott értékelési norma egyöntetű
betartását szeretnék.
Már az előző tanévben is ellenőrizte az iskola igazgatója a témazáró dolgozatok javítását, értékelését. Jövőre javítókulcsot
is mellékelnünk kell a kiszázalékolt dolgozatok mellé.
e)
A tanuláshoz való viszonyt a szülők és a tanulók jónak
ítélik meg, az alkalmazotti kérdőíven ez
a leggyengébb eredmény.
Ezt a kérdést tovább kell elemeznünk, majd a változtatást
elindítanunk.
f)
Az erdei iskolát mindenki hasznosnak tartja.
Az iskolánkban folyó gyermekvédelmi munka kiemelkedő.
Köszönjük, hogy segítették munkánkat, véleményükkel hozzájárultak iskolánk erősségeinek, gyengeségeinek feltárásához.
Igényeik ﬁgyelembevételével elvégezzük a szükséges korrekciókat annak érdekében, hogy az érintettek elégedettsége
nőjön.

Kelebia, 2005. augusztus 25.
3.
a)
Nevelőmunkánkkal a tanulók és a szülők elégedettek, Üdvözlettel:
az alkalmazottak egységes értékrend kialakítását szeretnék.
Horváth Zoltánné
Dr. Császárné Szaszkó Éva
b)
A szabadidős programokkal többnyire elégedetigazgató
programfelelős
tek a megkérdezettek, de néhány szülő tovább bővítené a
lehetőségeket.
4. oldal
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Folytatás a címlapról

Gyakran jár haza Kelebiára, ahol a most 86 éves
édesanyja, Ilonka néni él. Őt, Sándor öccsével felváltva,
Pathó Józsefné Balogh Klára életsűrűn látogatják. Sajnos a község életében koránál fogva
története
már – az ismeretségi körébe tartozók jórészének eltávozá
sa miatt – nemigen vesz részt, de bármerre jár az ország- Pathó Józsefné Balogh Klára Kelebián született 1930. júban és a világban, büszkén vallja magát kelebiainak.
nius 17-én. Nyolc testvére közül Ő a legidősebb. Iskoláit
Kelebián végezte. 16 éves korától mezőgazdasági munkát
***
végzett a falu akkori szőlősgazdáinál.
Édesanyja a község óvodájának volt a szakácsnője. Klári
Galgóczi Vince élettörténete
néni már 1949-ben, 19 évesen besegített neki ebbe a
munkába, tőle leste el a főzés tudományát. 1949-50-ig
Galgóczi Vince 1936-ban született Jánoshalmán. Az az Erdőgazdaság csemetekertjében dolgozott. 1950-55
általános iskolát szülővárosában, a középiskolát a kiskun- között a Községháza adóhivatalában adminisztrátori fehalasi Szilády Áron Gimnáziumban jeles eredménnyel fe- ladatokat látott el.
jezte be. 1956. január 1-től a Földmérési és Térképészeti Ezekben az években ismerkedett meg a Kelebián
Hivatal kecskeméti részlegénél helyezkedett el, ahol határőrként szolgáló pápai ﬁatalemberrel, kivel életét
földmérő képesítést szerzett. 1960-ban a „Térképészet összekötötte és 42 évig éltek boldog házasságban, melyből
Kiváló Dolgozója” címen miniszteri kitüntetést kapott. két gyermeke született, József és Klára. Kelebiáról
1963. március 1-től a Kelebiai Tanácsnál mint Végrehajtó kitérőként egy évet töltöttek Pápán, majd 1956-ban
Bizottsági titkár helyezkedett el. Elvégezte a Tanács- jöttek vissza. 1963-tól az óvoda konyháján dolgozott
akadémiát. 1973-ban megválasztották tanácselnöknek. konyhalányként, majd munka mellett szakmunkás bi1990-ig végezte ezen a poszton a falu irányítását, majd zonyítványt szerzett. Szakács mesterséget tanult és
1994-ig társadalmi megbízatású, végül 1995-ig nyugdíj nyugdíjba vonulásáig, 1985-ig készítette a gyerekeknek a
melletti főállású polgármester volt.
ﬁnomabbnál ﬁnomabb ebédeket.
Több esetben kapott felajánlást magasabb posztokra, de Ezt követő évei is mozgalmasan teltek, hisz a két ﬁú unoő családjával Kelebián maradt. Kapott Kiváló Dolgozó, ka – Zoltán és Péter – mellett a két kislány unoka, Petra
Munka és Honvédelmi Érdemrendet. A község közéletében és Gabika gondozását vállalta fel és látja el folyamatosan
eltöltött munkája elválaszthatatlan volt a falu infrastruk- napjainkban is.
turális és intézményhálózati fejlesztéseitől. Ebből szeret- Az örökifjú szupernagyi, mindenki Klári mamija minden
nék ízelítőt adni, a teljesség igénye nélkül:
alkalmat megragad arra, hogy a falu kisebb-nagyobb
1963-ban sikerült felújítani a Tanácsházát és környékét. közösségeinek hasznára legyen. Nyári táborok, farEbben az esztendőben történt a mélyfúrású kutak és a sangi mulatságok főmunkatársa, mi több, már országos
vízhálózat tervezése. Elkészült a Művelődési Ház építési hírnévre tett szert a falugondnoki találkozókon készített
terve. 1964-ben elkészültek a kutak, majd 1965 szeptem- lángosával.
berére a Kultúrház is átadásra került. Házhelyek lettek ki- Azt mondják, azok a csillagok, amelyeknek esténként
alakítva az Ady, Bajcsy, Deák és József Attila utcákban. látjuk a fényét az égbolton, már rég nem léteznek. A fényt
Az Ady Endre utcában tisztiházak épültek. Járdaépítések, azonban kibocsátották magukból és éppen most érkezett
fásítások és felújítások folytak. 1972-ig 35 km villa- hozzánk és mi gyönyörködünk benne. Klári néni köszönmoshálózat épült a községszéli utcákban és a tanyaso- jük a fényt, amit Tőled kaptunk és kívánjuk, hogy még
rokon. A központi iskola bővítésére 1970-ben, 1977-ben sokáig ragyogj családod tagjainak és a község lakóinak.
és 1982-ben került sor. 1967-ben kialakították az iskolai
napköziotthont, könyvtárhelyiség épült a Kultúrház mellé. Megépült a kényszervágóhíd, a Béke park és új utak
Maczkó József
jöttek létre.
Polgármester
1973-ban a ravatalozó építése, 1974-ben az Óvoda
bővítése, 1980-ban új orvosi rendelő és gyógyszertár kialakítása történt. Megépült a Vízmű arzén- és
vasmentesítője, továbbá a tornaterem is átadásra került.
1990 után épült az Idősek Otthona, a Posta melletti orvosi
rendelő és a sportpálya melletti lelátó.
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TISZTELT
NYUGDÍJASOK!

Óvodás Bál
Idén is megrendezésre kerül az Óvodás
Jótékonysági Bál. Ideje: október 22. A vacsora
marhapörkölt nokedlivel. Vacsora előtt az
óvodások és az iskolások kedveskednek tánccal,
vacsora után meglepetés várja a vendégeket.
Éjfélkor tombolasorsolás. Helye: a tornaterem,
a belépő 1.500 Ft. Szeretettel várunk mindenkit,
aki támogatni szeretné az óvodásokat – a bálból
játékokat vásárolunk – és szeretne egy jót bulizni.
Óvoda dolgozói
és a szülők

Vezetõségválasztás és
székhelyváltozás a
Kelebia Vadásztársaságnál

Ez alkalommal is először tömören összefoglalom, hogy
milyen események történtek a Nyugdíjas Egyesület
életében, majd vázolom a közeljövő terveit, feladatait.
AUGUSZTUS:

11-én nagyon kellemes környezetben Kiskunhalason strandoltunk. A strand felújítása a közeljövőben
befejeződött, így semmi akadálya nem volt, hogy jól
érezzük magunkat.
19-én megtekintettük a Szegedi Szabadtéri Színház
Rómeó és Júlia c. előadását. A szinte telt ház előtt zajló
előadást 33 tagtársunk, ill. családtagja tekintette meg.
Az előadás számomra nagyon különleges, érdekes volt,
a sok tapsból ítélve a közönség jól szórakozott.
26-án verses, zenés klubdélután volt. A jelen lévő kb.
50 fős közönség nagyon élvezte az elhangzott szavalatokat, ill. felolvasásokat. Az előadók között voltak ﬁatal
gyerekek és idős nyugdíjasok is.
Folytatásként olykor csoportos éneklés és folyamatos
/szünet mentes / tánc következett. A klubdélutánnak
nevezett esemény 22.00 óra után fejeződött be.
SZEPTEMBER:

A Kelebia Vadásztársaság 47 fős tagsága április 2-án megtartott
tisztújító közgyűlésén öt éves időtartamra intéző-, ellenőrző- és
fegyelmi bizottságot választott.
Elnök: Ságodi Péter (Tompa)
Titkár: Szőllősi Ferenc (Mélykút)
Gazdasági felelős: Gillányi Endre (Kelebia)
Vadászmester: Aranyász József (Tompa)
Természetvédelmi, oktatási és propagandafelelős: Szádeczki
Béla (Kelebia)
Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Holka István (Mélykút)
Tagok: Sógor András (Tompa)
Ulrauber Ferenc (Kisszállás)
Fegyelmi Bizottság:
Elnök: Simity Zoltán (Tompa)
Tagok: Dr. Bárkányi Gábor (Szeged)
Sógor Attila (Tompa)-i lakosok
A július 30-án megtartott közgyűlés közgyűlési határozattal
megszüntette a Kelebia, Ady Endre utca 114. szám alatt
bejegyzett székhelyét. Új székhelye a 6422 Tompa, Attila út 171.
szám alatt (Vadászház) működik. Levelezési címe: 6422 Tompa,
Móra Ferenc út 4. szám.
2005. szeptember 7.
Intézőbizottság

Tervezett programjaink: 9-én egészségügyi előadás,
17-én szüreti Batyusbál, 24-én zenés-táncos klubdélután. Ez utóbbiról csak annyit, hogy ezalkalommal
az általános iskola tornacsarnokában fogunk találkozni,
ahol a hagyományos Idősek Napja rendezvénye lesz
élő zenével. 15.00 órától tehát ide várjuk azon tagtársainkat, akik az idősnapi rendezvényre egyébként nem
lesznek hivatalosak.
OKTÓBER:

5-én a 10.06 órás autóbusszal a mórahalmi termálfürdőbe
megyünk. Visszaindulás Mórahalomról a szokásos
16.06-os autóbusszal.
15-én a gemenci kirándulás következik a színpompás
őszi ártéri erdőbe. Terveink szerint a 06.18-as vonattal indulunk Kelebiáról és végig utazzuk az erdei kisvasút teljes /30 km-es / vonalát, majd a 18.22-es vonattal fogunk visszaérkezni Kelebiára. Az erdei kisvasútra
érvényes a vasutas arcképes igazolvány és a nyugdíjas
utalvány.
29-én 16.00 órai kezdettel lesz a hagyományos klubdélután, amelyen 100.-Ft-os egységárért lángost sütünk
a résztvevőknek. Ezen a klubdélutánon ötleteket
gyűjtünk a 2006. évi munkatervünkhöz. Várjuk tagtársaink javaslatait!
Befejezésül azoknak, akik még nem tudják: megtörtént
a Nyugdíjas Ház udvari teraszának tetővel való lefedése
és a padlózat betonozása.
Kelebia, 2005-09-07.
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Ismét indul a gyógytorna!
Szeptember 30.-tól (péntek) ismét indul a gyógytorna
foglalkozás Jáger Rita gyógytornász hallgató
vezetésével a Farkas László Általános Iskola
tornatermében. A foglalkozás kezdete 17 óra lesz.
Kérjük, hogy a gyakorlatokhoz szükséges szivacsot
mindenki hozza magával. További részleteket
a helyszínen, az első alkalommal kaphatnak az
érdeklődők.
Mindenkit szeretettel vár:
Jáger Rita

2005. AUGUSZTUS HAVI
ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
Születtek:

Kozla Dorina 2005. augusztus 3. Kkhalas
a. n.: Nagy Tünde
apa: Kozla Jácint

NE

Mikó Roland 2005. augusztus 20. Kkhalas
a. n.: Kis Anita
apa: Mikó Zsolt

FELEDJE!

A Kelebiai Hírmondó minden eddig megjelent
számát megtalálhatja digitális formában a

Jakus Bence 2005. augusztus 25. Kkhalas
a. n.: Hegyesi Tímea
apa: Jakus Zoltán

www.kelebia.hu internetes oldalon!

Szépvölgyi Luca 2005. aug. 27. Szeged
a. n.: Dobó Orsolya
apa: Szépvölgyi Péter

Lakossági apróhirdetés
______________________________________________
Kertes ház dupla telekkel eladó! Pacsirta u. 3.
Érd: este 19-21 óráig
Tel: 454-090
______________________________________________
Három szobás családi ház eladó a Virág utca 4. szám
alatt. Nagycsaládosoknak félszocpol felhasználásával is.
Irányár: 2.500.000 Ft. Telefonszám:06/20/942-6827
______________________________________________
120 L-es Skoda eladó, ’89-es évjáratú, jó állapotban
lévő, friss műszakival és zöld kártyával. Telefonszám:
06/20/20-11-050

Házasságot kötött:
Friebert Judit és Erdősi Norbert
Dr. Révfy Dóra és Bertotto András

Meghalt:
Szendi Józsefné 46 éves
Süli Istvánné 82 éves
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Címszavakban:
• Jelentés a bajnokság jelenlegi
állásáról
• A bajnokság eddigi legszebb
gólja!
• Megújhodik a Kelebia Online
Labdarúgás alodala
• Kelebiai KNSK történeti könyv
A bajnokság eddigi legszebb gólja
Sokáig emlékezetes lesz ez a mérkőzés Csamangó számára, de a szurkolók is biztosan jóideig
beszélnek majd róla. A 2005. szeptember 11-i
mérkőzésről van szó. Kelebia Szeremle csapatát fogadta. A nagyon keménynek nevezhető iﬁ
mérkőzés (2-1) után sokakban felmerülhetett a
kérdés, hogy a felnőtt mérkőzésen egy feszített,
hasonlóan kemény mérkőzést láthatunk-e majd
mint az ifjúsági csapatnál. Erre a kérdésre gyorsan megkaptuk a választ. És nem is akármilyet.
A 9. pecben jó labdafelhozatal eredményeként
Dulicshoz került a labda a jobb oldalra, az ellenfél kapujától kb. 30 méterre. Dulics ekkor a
labdalevétel után azonnal beadta, először úgy
nézett ki, hogy hosszú lesz, de ott állt Csamangó, aki teketóriázás nélkül, éles szögből ballábbal kapásól rálőtte a kapura. Góóól! Őrjöngött
a közönség és nem akarták elhinni amit láttak.
A környékemen lévő szurkolók közül sokan
asszociáltak a Magyaraország-Svédország
meccsen (sajnos) kapott Ibrahimovic gólra,
csak annak szerintem nem örültek ennyire a
kelebiai sportkedvelők. Majd mintha ezzel
halálos döfést kapott volna Szeremle, sorra
kapták a gólokat, a mi csapatunk esetében
pedig mint valami adrenalinbomba hathatott
a hihetetlen kezdés, hiszen kiváló labdafelhozatalok koronáiként rúgtunk 8 gólt. Szumma
szummárum: igaz, hogy jelenleg Szeremle az
utolsó csapat a bajnokságban, és ezzel is magyarázhatnánk az eredményt, de a mérkőzés,
amit a 11-i hétvégén láthattunk, az sokáig a
Csamagó-féle gólról lesz híres.
Szegedi Szabolcs

Jelentés a Bajnokság jelenlegi állásáról
(2005. 09. 16.)
1. Hajós
2. Sükösd
3. Bajasz.istván
4. Katymár
5. Érsekcsanád
6. Bácsborsód
7. Szakmár
8. Kunbaja
9. Kelebia
10. Fajsz
11. Bácsbokod
12. Nagybaracska
13. Gara
14. Vaskút
15. Császártöltés
16. Szeremle

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
3
2
1
1

0
0
0
1
1
2
2
2
2
3
3
3
2
3
4
4

24-4
22-7
12-3
10-8
9-4
12-8
12-9
14-13
14-13
9-17
8-12
7-12
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Megújhodik a Kelebia Online
Labdarúgás aloldala!
Az újság megjelenésekor már minden honlaplátogató megtekintheti
a megújult Labdarúgás internetes oldalt Kelebia honlapján belül.
Az oldal tartalmazza a 2005/2006. évi bajnokság kiírását, továbbá
letölthető riportokat is hallhat mind a játékosokkal, mind pedig az
edzőkkel. Mindezek mellett képeket is találhat a mérkőzésekről és a
neves sporteseményekről. Ha bármilyen véleménye vagy ötlete van
a honlappal kap-csolatban, akkor írjon a Kelebia online fórumán
belül a sport témába, vagy az info@kelebia.hu e-mail címre.
Szegedi Szabolcs

Előrehaladott állapotban van a Kelebiai Községi Népi Sportkör
történetét feldolgozó könyv, de még mindig várjuk azok jelentkezését, akik fényképes vagy írásos anyaggal hozzá tudnak
járulni a könyv tartalmához. Ha Önnek esetleg a fentebb említett
dokumentum vagy fotó a rendelkezésére áll, kérem keresse fel
szerkesztőségünket.
Köszönjük!
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