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Kedves Kelebiai Polgárok!
Kelebia község képviselő - testületének a nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a 2006-2010.
évi választási ciklus utolsó hónapjában
itt a Kelebiai Hírmondó hasábjain.
Mondják, a szó elszáll, az írás megmarad, ezért pár mondatban összegezném, összefoglalnám az elmúlt négy
esztendő eseményeit.
2006. október 11 - én a képviselő testület bizottságokat választott, majd
október 26 - án elfogadásra került a polgármesteri program, amely attól kezdve
az önkormányzat négy éves programjává vált. Települési képviselők lemondása
és helykeresése után először Házi Irénke,
majd Ábrahám János alpolgármesterekkel
dolgozhattam együtt, úgy, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Juhász György, az Ügyrendi Bizottság elnöke Horváth Zoltánné, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke Horváth Jenő,
az Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke Dr. Rigler László volt. Elmondhatom,
hogy a bizottságok tervezett ütemben,
hatékonyan tettek eleget annak az elvárásnak, hogy a képviselő - testületi ülésekre előkészített és átgondolt javaslatok
kerüljenek. Ez volt az egyik oka az elmúlt
négy év dinamikus működésének.
Nézzük a konkrét tényeket:
- Stabilizáltuk intézményeink működését.
- Korszerűsítettük az orvosi ügyeletet.
- Csatlakoztunk a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központhoz.
- Kicseréltük a Polgármesteri Hivatala tetőszerkezetét.
- Parkolókat és járdákat építettünk
az Ady Endre, József Attila és Bajcsy Zsilinszky utcákon. Megépítettük a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központot.
- Korszerűsítettük az iskola, óvoda, Napköziotthonos Konyha, művelődési ház, könyvtár és az otthonház eszközállományát.

- Új kerítést építettünk a konyha és
a salakos pálya köré.
- Akadály mentesítve lett a Gyógyszertár és a Polgármesteri Hivatal.
- Felújítottuk a Kelebia - Ásotthalom
összekötő utat.
- Felújítottuk a tornacsarnok tetőszerkezetét.
- Végrehajtottuk a templomkert és
a központi parkok rehabilitációját és újra parkosítását.
- Elkészült a Hulladékudvar és a hozzá vezető makadámút a József Attila
utcában. Önkormányzati közbenjárásra
felújítottuk a központi vasúti átjárót.
A felsorolt infrastrukturális fejlesz-

tések döntő részére pályázati forrásból
valósult meg. Természetesen a tervezések kapcsán is történtek előrelépések.
Ilyenek: termálprogram, kerékpárút
terv, piactér terve, iskola felújítási terv,
Szociális Otthon felújítási terve, kerékpártárolók terve stb.
Az elmúlt négy évben fent tartottuk
az önkormányzat pénzügyi stabilitását,
kiegyensúlyozottá tettük intézményeink működését, infrastrukturális fejlesztéseket hajtottunk végre, az oktatásban 100%-ra fejlesztettük a szakos
ellátást, erősítettük a vajdasági testvér
települési kapcsolatokat. Hosszan so-

rolhatnám még azokat az intézkedéseket, amelyekkel településünket élhetőbbé tettük.
Remélem a kelebiai lakosok is így
ítélik meg.
Végül köszönöm a képviselő-testület
tagjainak, az intézményvezetőknek, a
polgármesteri hivatal dolgozóinak, a civil szervezetek vezetőinek, a támogató
vállalkozóknak és minden önkéntesnek
az odaadó és segítő munkát, amelyekkel megkönnyítették a falu irányítását.
Üdvözlettel:

Maczkó József
polgármester
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Képviselőjelöltek és polgármesterjelöltek bemutatkozásai
Tisztelt kelebiai lakosok!
Az elmúlt négy év az Önök jó döntését igazolja. A jó döntésüket, mert én és
több képviselőtársam más polgármester
személyét támogatta a 2006-os választáson. Döntésüket elfogadtuk, és megpróbáltunk konstruktívan, a falu lakosságának érdekeit szem előtt tartva dolgozni az
Önök által választott polgármesterrel. Az
eltelt időszak alatt sokat változott a véleményem, átértékelődtek bennem gondolatok. Azt gondolom, Önök bölcsebbek voltak, döntésük irányt mutatott, és ez
az irány a falu fejlődéséhez nagy lendületet adott. Voltak kudarcok, sikertelen pályázatok, valószínű voltak rossz döntéseink is, de döntéseinknél mindig a település
hosszú távú érdekeit tartottuk szem előtt.
Remélem, aktív alpolgármesteri munkámmal hozzájárultam az eredmények eléréséhez. Azt gondolom, a testület tenniakarása, konstruktív hozzáállása volt jellemző ez
idő alatt. Egy jó polgármester szárnyaszegett madár egy tenniakaró testület nélkül,

és ugyanezt elmondhatom fordítva is. A jövőt tekintve bízom abban, hogy Önök ismét bölcsen döntenek, bízom abban, hogy
a „megcsonkított” létszámú testület megválasztásánál olyan személyekre adják
szavazataikat, akik akarnak, és ténylegesen tesznek is a falu fejlődéséért, lakosainak érdekeiért. Bízom abban, hogy polgármesterünk a továbbiakban is a település
élén folytatja megkezdett munkáját. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik
támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
tagja lehettem az elmúlt időszak képviselőtestületének. Érzek magamban energiát,
ambíciót a következő ciklus kihívásaihoz.
Megköszönve támogatásukat kérem, szavazataikkal támogassanak abban, hogy az
elkövetkezendő időszak feladatait, kihívásait is sikeresen meg tudjuk oldani az Önök
és a település érdekeit szolgálva.
Tisztelettel:
Ábrahám János
Képviselő jelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Szeretnék röviden bemutatkozni és elképzeléseimről tájékoztatni Önöket!
Doba Ferenc vagyok, üzemmérnöki végzettséggel rendelkezem. 2000.óta élünk feleségemmel Kelebián, aki védőnő. 2001
óta dolgozom a Polgármesteri Hivatalban, műszaki előadóként.
Úgy gondolom, hogy bemutatkozásom formaság, hiszen az eltelt 10 év alatt valamilyen formában, akár hivatalos ügyeik intézése alkalmával, akár magánemberként, Önökkel, kelebiai lakosokkal, kapcsolatba, közeli ismertségbe kerültem. Független jelöltként indulok az Önök ajánlószelvényeinek jóvoltából.
Megtisztelő bizalmukat ezúton is megköszönöm, hogy e felelősségteljes feladat ellátásához
jelölésükkel alkalmasnak találtak.
Szeretném településünket és Önöket, kelebiai lakosokat 10 éves közigazgatásban, és
közel 20 év mélyépítési szakmai tapasztalatommal, tisztességgel, becsülettel képviselni.
Minden esetben támogatni szándékozom azon ésszerű, és a falu érdekeit szolgáló elképzeléseket, javaslatokat, terveket, melyek községünk fejlődését szolgálják.
Kérem Önöket, hogy szavazataikkal támogassanak, hogy döntéseimmel a kelebiai emberek érdekeit képviseljem és településünk fejlődését szolgáljam.
Tisztelettel és köszönettel
Doba Ferenc
független polgármester jelölt

Tisztelt Választópolgárok!

Szeretnék Önöknek néhány mondatban bemutatkozni.
Doba Ferencné vagyok, 38 éve védőnőként dolgozom, ebből Kelebián 10 éve végzem ezt a munkát. Ez idő alatt megismertem a település gyermekes családjait, igyekeztem munkámat a tudásomhoz mérten a legjobban elvégezni. Sok nehéz körülmények között élő család
helyzetén próbáltam változtatni, jelentős esetben sikeresen.
A testületi munka aktív részese voltam 4 éven keresztül. Férjem az
önkormányzat műszaki osztályán mérnökként dolgozik, így mindketten tisztában vagyunk a hivatali teendőkkel, a falu problémáival, lehetőségeivel. Úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő négy évben is megfelelő szakértelemmel és szociális érzékenységgel tudnám ellátni a képviselőtestületi feladatokat, ha megtisztelnek bizalmukkal.
Köszönettel: Doba Ferencné védőnő

Tisztelt Választók!
1967 - ben születtem Szegeden. A helyi óvodába és iskolába jártam,
a gimnáziumot Kiskunhalason végeztem el. Itt volt életem első munkahelye is egy szállodában. A katonaság után Kelebián indítottam el a
vállalkozásom. Itt alapítottam családot, melyből két lányom született.
20 évig sportoltam a helyi egyesületben. 1998 - tól 2006 - ig már voltam képviselő-testület tagja, és a második ciklusban alpolgármesterként tevékenykedtem. Az előző választásokon polgármester jelöltként
indultam. Azonban alulmaradtam, és az újonnan megválasztott polgármester és a képviselő-testület nem tartott igényt a munkámra, ezért az elmúlt négy évben
nem tudtam részt venni a falu közéletében. Most az Önök megtisztelő ajánlása után ismét indulok a választásokon. Sok ötletem van, melyeket szeretnék megvalósítani (részletes programom mindenkihez eljuttatom) akár polgármesterként, akár képviselőként szavaznak nekem
bizalmat. Munkámmal mindenben szeretném a település fejlődését. Szolgálni.
Tisztelettel: Galgóczi Attila

Önéletrajz
Baján születtem 1956. július 1-jén. Általános iskolai tanulmányaimat Mélykúton végeztem. A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban érettségiztem 1974-ben. Az 1974/75-ös tanévben a Bugac-Nagybugaci Általános Iskolában tanítottam. 1975-től 1991-ig a
Kalocsai Fiúnevelő Intézet nevelőtanára voltam. 1991-től a Kelebiai
Általános Iskolában dolgozom.
1978-ban szereztem tanítói oklevelet a Bajai Tanítóképző Főiskolán. 1988-ban végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola pszichopedagógia szakán. A magyar nyelv és irodalom szakos tanári
végzettséget 1996-ban szereztem meg Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
2003-ban tanúsítványt szereztem arról, hogy taníthatom a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat.
1981. augusztus 8-án vettem feleségül Nagy Katalin tanítónőt, aki jelenleg szintén a
kelebiai Farkas László Általános Iskola pedagógusa.
László fiunk 1983. június 7-én született. 2006-ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar nyelv és irodalom szakán, majd 2010-ben az
intézmény angol szakán. Jelenleg a kelebiai Farkas László Általános Iskola angoltanára.
2006 óta vagyok a kelebiai képviselőtestület tagja és az oktatási, kulturális és sport
bizottság elnöke. A megkezdett munkát szeretném folytatni a következő négy évben is,
ezért számítok megtisztelő szavazatukra.
Horváth Jenő

Tisztelt Választópolgárok!
1949.január 23-án születtem Mélykúton egy négy gyermekes polgári családba harmadik gyermekként. Édesapám
bankszakmában dolgozott, édesanyám a négy gyermeket
nevelte.
1968-ban érettségiztem a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban. A 2 éves katonai szolgálat után 1971-ben a kelebiai vámhivatalnál helyezkedtem el. Még ebben az évben
feleségül vettem diákkori szerelmemet Vida Erzsébetet, akivel az óta a két leánygyermekünk mellett három fiú unokával is büszkélkedünk.
Életem során mindig a „KÖZÉRT”, kisebb, nagyobb csoport érdekében tevékenykedtem: Tompai Vámhivatal parancsnok voltam, részt vettem felnőtt
oktatásban, megalapítottuk és vezetetem a Kelebia Vadásztársaságot, vámos
nyugdíjas klubbot hoztam létre és irányítom, részt veszek az országos elnökség munkájában régió felelősként, a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület alapító tagja voltam és 3 éve a vezetője vagyok.
Azt vallom: „Érdemes magunkra venni valami terhet, ha ez által más ember élete könnyebbé válik!” Én szívesen vállalom ezt a terhet, ha Önök október 3-án rám szavaznak!
Horváth Zoltán
Polgármester és képviselő-jelölt
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Tisztelt Választópolgárok!
A helyi önkormányzat dolgozójaként 2007-ben mentem nyugdíjba. Törzsgyökeres
kelebiai lakosok vagyunk férjemmel, ezért gondolom a bemutatkozás nem szükséges.
Szeretem a falunkat. Munkámmal, szakmai tudásommal szívesen segíteném az önkormányzat munkáját. Szeretném, ha községünk „apraja és nagyja” között /munkaadók, vállalkozók, civil szervezetek, utcák.../ nagyobb összefogás, együttgondolkodás
és tenni akarás lenne!
Önkormányzati független képviselőjelöltként indulok a helyi választáson.
Kérem szíves támogatásukat.
Tisztelettel: Jáger Józsefné

Tisztelt kelebiai választópolgárok

Az önkormányzati választások közeledtével köszönetet szeretnék mondani a
négy évvel ezelőtti választásokon részemre szavazott bizalmukért.
A sportbizottság és kulturális bizottság tagjaként, majd a Pénzügyi és Gazdasági
bizottság elnökeként, megpróbáltam tőlem telhetően, az elvárásoknak megfelelni.
A munkámmal kapcsolatos értékelést önökre bízom. Köszönöm.
A most októberi választáson képviselőként indulok, ehhez megszereztem a
szükséges ajánlószelvényeket.
Juhász György vagyok Kelebián születtem azóta is itt élek,szeretem Kelebiát.
Mindenkor tevékenyen részt vettem Kelebia életében. A jelenlegi gazdasági körülmények között sokat ígérni nem tudok, de azt megígérhetem,hogy az önök érdekében fogok tevékenykedni, természetesen az nem biztos, hogy mindenki úgy
érzi. Támogatni kívánom a Sport, Kultúra, Ifjúsági egyesület, Nyugdíjas egyesület,
NOE, és a Testvér települési kapcsolatokat.
Kérem, hogy amennyiben valamennyire elégedettek voltak az elmúlt időszakban végzett munkámmal, akkor szíveskedjenek újra bizalmat szavazni részemre.
Tisztelettel: Juhász György

Tisztelt kelebiai Választópolgárok!
1952. 05. 22 - születtem Kelebián. Az általános iskolát is itt végeztem. Középiskolai végzettségemet a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában szereztem. A mérlegképes könyvelői végzettséget 2002 - ben végeztem el.
Párom, Ronyecz Imre a helyi vízműnél dolgozik. Gábor és Péter nevű gyermekeim 1986-, 1988 - ban születtek.
1970 évtől folyamatosan dolgozom pénztárosi és könyvelői munkakörben. Jelenlegi munkahelyemre (Kelebia Kft.) 1999 - ben kerültem könyvelőként. Munkakörömnél fogva igen sok kelebiai embert ismerek. Tudom a gondjaikat, mivel születésemtől fogva itt élek, és úgy gondolom, hogy jó a kapcsolatom a lakossággal.
Megválasztásom esetén hiszem, hogy ésszerű tanácsaimmal segíthetem a falut és lakóit.
Jövőre nyugdíjas leszek és több időm lesz a helyi gondokkal foglalkozni. Elsősorban a külterületi lakosság problémáit szeretném képviselni.
Mottóm:
„Egy a fontos, amit teszel, azt szeretetből tedd!
Ne önmagáért, hanem másokért.”
/Edit Stein/
Kozla Jolán
Önkormányzati független képviselőjelölt

Tisztelt Választópolgárok!
Radnai Béla Attila vagyok. 1964. Szeptember 15-én Szegeden születtem. Születésem óta
Kelebián élek. Az általános iskola után a Kereskedelmi és
Vendéglátó Ipari iskolát végeztem el. 2000-ben érettségiztem.
Nős vagyok, van két gyermekem. Vállalkozó voltam 1994ig. Ezután a Határőrség hivatásos állományában dolgoztam,
2005-ben vonultam nyugdíjba.
Jelenleg Személy- és Vagyonőrként dolgozom a kelebiai Postán.
Független jelöltként indulok a választáson.
Számítok az Önök támogatására.

. oldal

Tisztelt Választópolgárok!
1966. 06. 10-én születtem Baján.
Gyerekkoromat Rémen töltöttem. Itt végeztem el az általános iskolát, majd bejárósként a bajai III. Béla Gimnáziumba jártam. A gimnáziumi évek után Szegedre
kerültem, ahol a SZOTE általános orvosi karán szereztem diplomámat. Hatodéves
koromban 1 évig az egyetem mellett mentőtisztként dolgoztam.
1990-ben szereztem diplomát.
Ezt követően Békéscsabára mentem, ahol 1997-ig dolgoztam sebész orvosként.
Itt szereztem Sebészeti szakvizsgámat. 1997 márciusában jöttem Kelebiára háziorvosnak. 2000-ben háziorvostanból szakvizsgáztam.
Feleségem Dr. Riglerné Kozák Erika szintén egészségügyben dolgozik.
3 gyermekem van, egy 19 és egy 2 éves éves leány, és egy 17 éves fiú.
Mióta Kelebiára jöttem, már az első választás óta tagja vagyok a képviselő testületnek, szeretném továbbra is a falu érdekét képviselni, előrehaladását segíteni.
Dr. Rigler László

Tisztelt Kelebiaiak!

Születésem óta élek Kelebián. Az általános iskolát Kelebián, a középiskolát Budapesten végeztem.
2003 - tól vagyok a FIDESZ tagja, 2004 - től a helyi FIDESZ elnöke.
Amennyiben bejutok a képviselő - testületbe, a kelebiaiak és jó magam is legfőbb
álma valósulhat meg azzal, hogy többek között, megnyílhatnak a meleg vízű források
és akár Wellness központ is létesülhet.
Ehhez kérem a lakosság támogatását.
Ez nagy kihívás, de nem utópia.
Tisztelettel:
Szépvölgyiné Vasuth Irén

Tisztelt Választópolgárok!

Szűcs József vagyok, 1985.10.18-án születtem. Kelebián jártam általános iskolába, középiskolai tanulmányaimat Kiskunhalason a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában végeztem. Jelenleg az Óbudai Egyetem végzős, műszaki menedzser szakos hallgatója vagyok. A
Kelebiai Ifjúsági Egyesület elnökeként rálátok a kelebiai fiatalság gondjaira, problémáira.
Megválasztásom esetén ötleteimmel, fiatalos lendületemmel hatékonyan tudnám képviselni az ifjúság érdekeit, segíteni a község lakóinak életét.
A helyi önkormányzati választáson független jelöltként kívánok indulni.
Tisztelettel: Szűcs József

Kedves kelebiai Választópolgárok!
Szabó-Galiba Attila vagyok, másodszorra indulok a helyi önkormányzati választáson. Megtiszteltetés számomra, hogy bizalmat előlegeztek nekem ajánlócéduláikkal. Mi késztetett arra,
hogy megmérettessem magam az idei választáson is?
Őshonos kelebiai vagyok feleségemmel együtt. Szüleink, sőt
nagyszüleink is itt éltek, és szeretném, ha gyermekeim is ugyanilyen erősen kötődnének a faluhoz, mint mi. Bízom abban, hogy
egy maroknyi csapat is el tudja vezetni Kelebiát egy biztosabb, szebb jövő felé, ha megfontolt, felelősségteljes döntéseket hoz. A helyi vállalkozók segítségével, lakossági összefogással a nehéz gazdasági helyzetben is sokat tehetünk szülőfalunkért.
Ma is aktuálisnak tartom Reményik Sándor költő sorait:
„ Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Még akkor is, ha a születési számok csökkenő tendenciát mutatnak, és nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, fent kell tartani, meg kell őrizni az iskolát!
A helyi futballcsapat aktív résztvevőjeként, valamint sportvezetőségi tagként szeretném a kelebiai sportéletet visszaemelni méltó helyére. Az utánpótlás kinevelését kiemelt
helyen kezelném. A helyi hagyományok őrzését, a kulturális rendezvények palettájának további színesítését, közösségformáló ereje miatt, szintén fontosnak tartom.
Kérem, tiszteljenek meg bizalmukkal, és támogassanak, hogy a következő négy évben
képviselhessem Önöket az önkormányzati munkában.
Tisztelettel: Szabó-Galiba Attila
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Kedves kelebiaiak, tisztelt Választópolgárok!
Tóth Gábor vagyok és képviselőjelöltként indulok az önkormányzati választásokon. A képviselő testületbe való bejutáshoz szeretném a támogatásukat és bizalmukat kérni.
Kelebián élek születésem óta, 43 éve. A vasút árufuvarozási helyi vezetője vagyok. Közel nyolcvan kollégámmal
együtt igyekszünk megoldani a határállomási áruszállítási
feladatokat. A nemzetközi szállítmányozással kapcsolatos
végzettségeimen túl mérlegképes könyvelői végzettségem
is van, dolgoztam bankban, a pénzügyekhez is értek.
Feleségem Maczkó Ilona, társam a hétköznapokban és a munkában is. Az Ő támogatása nélkül el sem indultam volna ezen a megmérettetésen.
A hétköznapokban sokan fordultak már hozzám tanácsért, segítségért különféle ügyekben.
Azért szeretnék tagja lenni a kelebiai képviselő testületnek, hogy lehetőségem
legyen a hozzám fordulóknak pontosabb választ adni a bennünket érintő kérdésekre.
Azért szeretnék tagja lenni a kelebiai képviselő testületnek, hogy döntéseimmel
segítsem Kelebia fejlődését.
Azért szeretnék tagja lenni a kelebiai képviselő testületnek, hogy részt vehessek abban a munkában, ami a falunkban vidám ünnepnapokat és nyugodt hétköznapokat teremt.
Ha Önnek, Neked szintén fontosak ezek a dolgok, akkor kérlek, támogass október 3-án a szavazatoddal.
Tóth Gábor

Tisztelt Választók!

Tumbász Józsefné (leánykori név: Bús Ilona) vagyok. Tompán születtem 1957 ben, szorgalmas, munkás család, harmadik gyermekeként. Az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem.
Végzettségeim: Gimnáziumi érettségi, középfokú vámkezelői, a MÁV Rt. Baross
Gábor Oktatási Központ felsőfokú kereskedelmi szak.
1974 óta élek Kelebián a férjemmel, ő jelenleg vízműkezelőként dolgozik. 1981
- ig a kelebiai ruhagyárban, 2007 - ig a MÁV - nál forgalmi és kereskedelmi munkakörbe dolgoztam. 2007-re az egészségi állapotom megromlott és azóta rokkantsági nyugdíjba mentem. Így kerültem a mozgáskorlátozottak soraiba.
Fő célommá vált, hogy Kelebián hasonló sorsú társaimat képviseljem. Fontosnak tartom a prevenciót minden korosztálynak, valamint pályázzunk olyan munkahelyek működtetésének támogatására, ahol hosszabb idő óta munka nélkül lévő embereket foglalkoztatnak. Igyekszem, hogy a településünkön élők jól érezzék
magukat, megfelelő színvonalú intézményhálózat és egészséges, tiszta környezetben élhessék napjaikat.
A helyi önkormányzati választáson független képviselő jelöltként kívánok indulni. Céljaim eléréséhez kérem a támogatásukat.

„Adj, Isten, adj fényt és erőt nekem,
Hogy munkálhassak embertársaimért!”
/Petőfi Sándor/

Tisztelettel:
Tumbász Józsefné
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Tisztelt Lakótársaim!

Varga László vagyok. 1956. 01. 27 - én születtem Jánoshalmán. Az általános iskolát Kelebián végzetem, a szakmunkásképzőt Kiskunhalason. Jelenleg a RAIL CARGO Hungaria dolgozója vagyok, kocsivizsgáló beosztásban. Feleségem, Irsai
Mária a Polgármesteri Hivatal adócsoport dolgozója közel 40 éve. Két lány gyermekem, három unokám van. 2002 óta - kis megszakítással - tagja vagyok a képviselő - testületnek. A munkámat a lehetőségekhez és képességeimhez mérten, tisztességgel elvégeztem.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, és tagja lehetek az új testületnek a falu
lakóinak érdekeit szem előtt tartva szeretném a munkám tovább folytatni.
Köszönöm az eddigi bizalmat.
A helyi önkormányzati választáson független képviselőjelöltként indulok.
Tisztelettel: Varga László

Kedves kelebiai Választópolgárok!
„Nem az a fontos, hogy velünk mit tesznek, hanem az,
hogy mi mit teszünk.”
(Marcus Aurelius)
Nyolc évvel ezelőtt a Kelebiai választópolgárok biztatására Független képviselőjelöltként elindultam egy olyan úton,
mellyen számtalan megoldásra váró feladat jelentkezett. A
fenti közmondás szellemében, sorolhatnám, hogy ez alatt az idő alatt Kelebiaiként
mit tettem Kelebiáért. Úgy gondolom, hogy ennek nincs jelentősége. Akik ismernek, azoknak nem kell bizonygatnom az elért eredményeket /sem a volt munkahelyem vonatkozásában, sem pedig bármelyik társadalmi-közéleti vállalásomban/. Az
ajánló szelvényekkel felkeresők közül néhányan megkérdezték,
hogy ha indulok a mostani önkormányzati választáson,
akkor azt miért teszem. Nos Én erre csak azt a választ tudtam adni, hogy van
még néhány fontos feladat, aminek a megvalósításával a Kelebiaiak megbíztak, és
Én szeretném ezt a bizalmat úgy meghálálni, hogy képviselőként az elkövetkező
négy évben is ismételten bizonyítsam, hogy méltó vagyok erre a bizalomra.
Varga Sándor

Figyelem!
Ha bármilyen észrevétele van, mely Kelebia község
lakosságát érinti, kérjük, forduljon bizalommal Településőreinkhez.
Elérhetőség:
Szerencsés Kristóf:
06-30/575-95-85
Kocsis György:
06-30/555-83-20

Szerkesztők

Gyermekfelügyeletet vállalok!
Kedves Szülők!
Ha kikapcsolódásra vágynak, vagy

Tisztelt Lakosok!

Tisztelettel kérünk minden szülőt, aki a gyermekét autóval szállítja iskolába,
hogy a kijelölt parkolási lehetőségeket vegye igénybe, a reggelente felmerülő közlekedési problémák elkerülése miatt.
Köszönettel:
Településőrség

egyéb elfoglaltságuk akad és szeretnék
gyermeküket jó helyen tudni,
hívjanak bizalommal.

Elérhetőség: 06-30/473-63-14
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Tájékoztatjuk a kedves szülőket a
2010/11-es tanév rendjéről
2010/2011. tanévben.
- a szorgalmi idő első tanítási napja 2010.szeptember 1. (szerda)
- utolsó tanítási napja 2011. június 15. (szerda).
- iskolánkban az utolsó tanítási nap június 14. (kedd) Sportnap
Az őszi szünet. 2010. november 2-től november 5-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap október 29.(péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő).
A téli szünet. 2010. december 22-től 2011. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap
2011. január 3. (hétfő). /Iskolánkban december 17-én péntek délután ajándékot
készítünk, szombaton részt veszünk a falu ünnepségén,így az utolsó tanítási nap
december 18-a szombat lesz./
- A szorgalmi idő első féléve 2011. január 14-ig tart.
- Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A tavaszi szünet. 2011. április 21-től április 26-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda).
- Iskolánkban a ballagás időpontja június 11-e szombat.
- Bizonyítványosztás június 17-én 15h-kor.

A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Tájékoztatjuk kedves nyugdíjasainkat, hogy a minden év októberében megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepségünkre a kelebiai 2010. évi rendezvénynaptárban megjelent időponttól és helyszíntől eltérően 2010. október 22-én
kerül sor a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ (Kelebia, József Attila u.
79/1.) épületében. A programról személyre szóló meghívót küldünk ki Önöknek, illetve a szokott helyeken meghirdetésre kerülnek.
Turi Mária
intézményvezető

Kitüntető díj

. oldal

Egy tanító
tapasztalataiból...
„Szőlőszagú szeptember”
Még itt a nyár, de az ősz is kézzel
fogható közelségbe került. Becsöngettek az iskolába és a gyerekek megkezdték tanulmányaikat a soron következő évfolyamaikon.
Ez idő tájt gondolunk már a szüretre
is, mely nehéz munka, de öröm, vigasság is egyben. A bor és a tisztességesen végzett munka öröme! Régebben
ez nagy családi eseménynek számított. Lányok szedték a szőlőt, fiúk puttonyban hordták, darálták és préselték.
Dicsőség volt a legügyesebbnek lenni!
Még az iskolában sem számított lógásnak, ha valaki otthon segített, kivette a
részét a nehéz munkából.
Sőt volt időszak, mikor az iskolásoknak szerveztek társadalmi munka keretében paprika- paradicsomszedést,
szüretelést. Teherutókra ültek a tanulók, úgy szállították ki a földekre őket.
Versenyt hirdettek, ki a legügyesebb.
Munkára nevelés volt ez! Megtanultak
a gyerekek dolgozni, becsülték a kétkezi munkát. Sajnos ma már egyre keve-

sebb gyermek veszi ki részét az otthoni
munkamegosztásból. (Még az ágyneműjét sem képes elrakni egyik-másik!)
Nem szeretünk már dolgozni! Nem arra
néznek fel, aki jól bírja a munkát vagy
jól tanul, hanem arra, aki ügyeskedik,
könyököl, aki jól üzletel.
Lehet tologatni a felelősség kérdését, sőt ki lehet térni előle. Gyermekeink jövője akkor is elsősorban a szülő
kezében van. Otthon dől el minden: milyen a minta. Az óvoda, az iskola államilag fizetett segítője a szülőnek, a családnak, de nem helyettesíti azt.
Ha az apa szemében fontos a tisztességes, becsületes munka, az anya szeretőn gondoskodó, akkor már nagy baj
nem lehet, mert biztos az alap. S lehet
bármely gond, baj még egy kis összetartás, s minden kihívásnak megfelelhetünk.
Együtt: a család és az iskola!
Gazdagodó tudást kívánok minden
gyermeknek az új tanévre!
Horváth Zoltánné

Október 6.
Nemzeti Gyásznap
Szeretettel várjuk a község lakosait az Aradi vértanúk tiszteletére
rendezett megemlékezésre.

Időpont: 2010. október 6. 1800

Helyszín: Polgármesteri Hivatal parkja, Kopjafa

„Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny e szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.”
/Ady Endre: Október 6./

Kelebia Község Önkormányzata minden évben az augusztus 20-ai ünnepi képviselő-testületi ülés keretében ad át kitüntető díjat. 2010 - ben Kelebia Közbiztonságáért Díjat adományozott a Kelebiai Polgárőr Egyesületnek, elismerve ezzel
a polgárőrség munkáját. A díszoklevelet Maczkó József polgármester adta át Varga Sándornak az egyesület elnökének, aki köszönetet mondott a tagok nevében is
az önkormányzatnak.
Ezúton gratulálunk a kitüntetéshez, munkájukhoz további kitartást kívánunk.
szerkesztők

Kelebiai Hírmondó
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Tisztelt nyugdíjasok!
Augusztus végéhez érkezve röviden
összefoglalom Egyesületünk életében
történt eseményeket és vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
AUGUSZTUS
-12-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt a családtagokkal és unokákkal is kiegészült 23 fős csapatunk. Az óriási fürdőző tömeg ellenére ez alkalommal is jól
éreztük magunkat, a gyermekekről nem
is beszélve.
-19-én Dalostalálkozó volt Tompán,
melyen a Kelebiai Daloskör is részt vett és
sikerrel szerepelt. Gratulálunk nekik!
-20-án Egyesületünk tagjai nagy
számban vettek részt a községi ünnepségeken és jól szórakoztak.
-21-én Egyesületünk Színjátszó
Csoportja és Tánccsoportja Ballószögre kapott meghívást. A színjátszók
„Az Unió macskája” c. darabot adták elő.
Mindkét csoportunk nagy sikerrel szerepelt. Nekik is gratulálunk, mert elvitték a
kelebiai nyugdíjasok aktivitásának hírét e
távoli helyre is.
-28-án megtartott Klubdélutánunk
keretében egy egészségügyi felmérés és egy egészséggel kapcsolatos

előadás részesei lehettünk. A vércukor
és vérnyomásmérést, ill. vizeletvizsgálatot szinte minden jelenlévő elvégeztette. E téren voltak meglepetések, pl. túl
magas vérnyomás és vércukor értékek
és lehet folytatás is a háziorvosnál. Köszönet Jáger Áginak a fáradozásáért! Az
egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadást a Vajdaságból áttelepült Széll János természetgyógyász tartotta, aki a jövőben, az Agrárcentrumban lévő fogadó
helyén várja személyesen a pácienseket.
Telefonszám, melyen bejelentkezni is lehet nála: 20/416-1542.
Az előadás után vacsora, majd kedélyes beszélgetés és tánc következett. Köszönet a szakácsoknak és segítőiknek a
finom vacsorát és a sok-sok munkát /
előkészületek, mosogatás, takarítás utólag, stb./. A mellékelt fotók az előadás
és eü. felmérés egy-egy pillanatát mutatják.
SZEPTEMBER
Betervezett programjaink: 9-én fürdőzés Mórahalmon, 11-én részvétel a
kiskunhalasi un. Civil Szervezetek Találkozója programon, 18-án utazás az
ómoravicai sporttalálkozóra /indu-

lás a Nyugdíjas Háztól 13.30-kor mikrobusszal/, 20-án csoportos részvételünk
az ásotthalmi szüreti bálon /indulás a Nyugdíjas Háztól 15.30-kor személygépkocsikkal/, 25-én 16.00 órától
Klubdélután megtartására kerül sor az
ÁRH.(Állampolgári Részvétel Hete szeptember 20-26.) jegyében. E rendezvényünkre tisztelettel meghívjuk a Kelebián
működő többi civil szervezet delegációit
is. Tagtársaink pedig lehetőleg hozzanak
magukkal egy-két unokát is a generációkon átívelő demokrácia szellemének
érvényesülése jegyében. Szintén e rendezvény keretében rövid előadást tart
nekünk Némethné Kollár Erzsébet tagtársunk /új belépő/ a testmasszázs tudományáról és előnyeiről. A klubdélután
alkalmával egy-egy kis jelképes ajándékkal és frissen sütött lángossal szeretnénk
kedveskedni a résztvevőknek.
OKTÓBER
-14-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal.
-16-án 17.00 órától a hagyományos

szüreti bálunkat tartjuk meg az Agrárcentrumban, melyre meghívjuk az
ómoravicai, ásotthalmi, öttömösi és a
bajsai nyugdíjasok képviselőit is. A szüreti bál keretében kultúrműsorokkal és vacsorával szolgálunk a megjelenteknek. A
vacsora árát /1000.- Ft/ a vezetőségi tagoknál lehet befizetni október 10-ig.
-22-én pénteken lesz az immár hagyományos Idősnapi Rendezvény az
Agrárcentrumban. A rendezvény fő szervezője ebben az évben is a helyi Szociális
Otthon vezetése lesz. A rendezvény lebonyolításában a szervezők kérik Egyesületünk tagságának segítségét is. A részletekről a későbbiekben kézbesítendő
meghívókból és a Kelebiai Hírmondóból
kapunk tájékoztatást.
-30-án 17.00 órától lesz a havi Klubdélután, melynek programjáról később
történik intézkedés.
Íme a választék, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen
kívüli lakótársainkat is!
Sutka István egy. titkár

Köszönetnyilvánítás
A Farkas László Általános Iskola 8 tanulója 2010. augusztus 28-án szombat délelőtt Baján az Eötvös József Főiskolán az 1960-ban végzett tanítójelöltek aranydiploma átadó ünnepségén egy zenés irodalmi összeállítással lépett fel. A szervezésben részt vett Dr. Fátrai Klára a főiskola volt igazgató helyettese, tanára, akitől
az alábbi köszönő levelet kaptuk.
„Kedves Márta! Osztálytársaim nevében is ismételten megköszönöm a csodálatos műsort, a gyönyörű hangokat, a remek összeállítást. Méltó megtiszteltetés volt
számunkra, a szakma megbecsülése. Továbbra is kívánok Nektek szép eredményeket, sok-sok sikert és örömöt pedagógus pályánkon.”
Szeretettel:
Fátrai Klára

Kiri Erika, Horváth Otília, Kiri Edit, Kozla Noémi, Kiss Szimonetta,
Friebert Klaudia, Kiss Izabella, Volford Ákos
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KARITÁSZ ELSZÁMOLÁS

A magánszemélyek által felajánlott 2008. évi személyi jövedelemadó 1 %-ból a
Kelebiai Karitász Egyesület 253.876.- Ft összeget kapott (2009. október 06-án),
melyet az alábbiak szerint használt fel:
2009. évben:
Gyógyszer kiváltásra
10.108.- Ft
Szent Erzsébet napi kenyér
12.036.- „
Karácsonyi élelmiszer csomagokra
63.050.- „
2010. évben:
Húsvéti élelmiszercsomagokra
155.131.- „
Gyógyszer kiváltásra
13.551.- „
Összesen:
253.876.- Ft				
Minden kedves Támogatónknak hálásan köszönjük a felajánlást.
Továbbra is kérjük szíves támogatásukat, hiszen így az Önöktől levont személyi
jövedelemadó egy részével saját községükben ajándékozzák meg a rászoruló gyermekeket, családokat.
Adószámunk: 18356382-1-03
Fodor Zita elnök

Herkules Meridián Központ
Megkezdte működését a Herkules Meridián Központ a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központban /Kelebia, József Attila u. 79/1./
A keleti orvoslás ajánlására - a hagyományos terápiák kiegészítéseként - életminőség javítás céljából meridián gyakorlatokat tanít és tart. Ezen kívül az egészség
megőrzéseként is ajánlja az igénybevételt. A gyakorlatok mellett sós légfürdőt (sószoba) üzemeltet, melynek többek között stresszoldó, méregtelenítő, baktérium és
vírusölő, és dohányzás függőség megszüntető stb. hatása is van.
A fent említett szolgáltatásokat Kelebia község lakossága ingyenesen veheti igénybe. Bővebb tájékoztatást az alábbi telefonszámon kérhetnek: 06-20/416-15-42

Anyakönyvi hírek
2010. augusztus havi születések
1. Juhász László István szül: Kiskunhalas, 2010. 08. 13.
anya: Juhász Eszter, apa: Péntek László
2. Androvics Ádám szül: Kiskunhalas, 2010. 08. 18.
anya: Savanyú Anita, apa: Androvics Zsolt
3. Kákonyi Bianka szül: Kiskunhalas, 2010. 08. 07.
anya: Szalma Regina, apa: Kákonyi Pál

Kákonyi Bianka
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán házasságot kötöttek:
Kocsis György és Tóth Ibolya
Szlávik Sándor és Kapás Krisztina
A hónap folyamán elhalálozott:
Kuklis Erika 43 éves, Süli István 87 éves, Gálfi Dénes András 72 éves, Galántai Lászlóné 82 éves, Szabó-Galiba Vince 93 éves
Balázs Katalin aktő.

. oldal

„JÉZUS, JÓZSI VAGYOK”!
I. Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár másodperccel később már
ment is tovább.
Kockás inget és szakadt farmert
viselt, mint a többi maga korabeli fiatal. Papírzacskóban hozta a két ebédre szánt szalámis zsemléjét. Egyszer a
plébános gyanakvóan kérdezte, hogy
miért jött, mivel a templomában már
néhányszor loptak.
- Imádkozni jövök - válaszolt a fiú.
- Imádkozni? Hogy tudsz ilyen
gyorsan imádkozni?
- Hát, mindennap benézek a templomba, és annyit mondok: Jézus, Józsi vagyok...
aztán elmegyek. Rövid imádság, az
igaz, de remélem, hogy az Úr meghallgat.
Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a fiatalembert fájdalmas törésekkel szállították
kórházba. Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította
az osztályt. Nemsokára az ő szobája
lett a folyosó összes betegének találkozóhelye. Fiatalok és idősek ültek az
ágya mellett és ő mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy-egy
kedves szava.
A plébános is eljött meglátogatni
és egy nővér kíséretében odament a
fiatalember ágyához.
- Azt mondták, hogy nagyon össze
vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a
többiek számára. Hát hogy vagy képes erre?
- Annak az embernek köszönhetem ezt, aki minden nap délben eljön hozzám...
Az ápolónő félbeszakította: - De
hisz délben soha nem jön senki!
- Ó, dehogyisnem. Mindennap eljön, benéz az ajtón és azt mondja: Józsi, Jézus vagyok-, és elmegy.
II. Ugye könnyű megfejteni ennek
a férfinak a titkát, hogy mitől emeli fel és vonzza az embereket, miként
mágnes a vasat. A barátjától. Jézustól. Mit is állít a közmondás? „Madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg.” Ha valaki sokat van Jézussal,
azon kezdenek Jézus vonásai kialakulni. Ezek: szeretetet kezd mások
felé sugározni, ami szinte odahívja
magához a szeretetre, megerősítésre várókat (Jézus így hív minket: „Jöjjetek hozzám, kik elfáradtatok és az
élet terhét hordozzátok, és én megkönnyítlek titeket!” Mt. 11. 28.), felderül az arca és egyre mosolygósabb

lesz, mert erőt kap Barátjától s így
egyre jobban a gondjai, bajai fölé tud
emelkedni. Egyre szebbnek látja az
életet. Könnyebben megbocsát. Egy
kicsit jobban fogja szeretni az embereket, őt pedig sokan fogják nagyon
szeretni.
Melyikünk nem szeretne ilyen lenni, mint Jóska? Bolond, aki nem! De
hogyan kell?
Ez Jézus nélkül nem igen megy.
Bár Isten mindenütt ott van, de mi
katolikusok hisszük azt, hogy Jézus
személyesen, elevenen, kitüntetetten is ott van a templomban, a fehér Ostyában. Nagyon nagy, rút hazugság lenne, ha azt állítanánk, hogy
nincs időnk minden nap 1-2 percre
vagy akár 10 percre bejönni a „magányos” Jézushoz a templomba beszélgetni Vele és legalább köszönteni: „Jézus, Péter (vagy Erzsi, Margó,
Pista stb.) vagyok!” S ő örömmel válaszolna: „Péter (vagy Erzsi, Margó,
Pista stb.) Jézus vagyok!” Jézus nem
szereti a magányt. Ahogy mi sem
szeretjük és sajnáljuk a magányos
embereket. Jézus mit gondoltok szeret-e beszélgetni? De még mennyire.
Ahogyan mi is szeretünk jó és okos
emberekkel.
Bizonyára többen is fogtok majd
Jézushoz napközben is bekukkantani, Vele beszélgetni. Ő ugyanúgy
át tud alakítani, meg tud vidámítani és vigasztalni, mint Józsit a kórházi
ágyán, aztán meg ő a többi hozzájövő beteget. Ugyanúgy be tud mágnesezni minket, és ettől az emberek szívesen fognak jönni hozzánk,
mert kedvesek lesznek szavaink és
erő lesz bennük, mint Józsiéba. Arcunk is olyan mosolygós lesz, mint
az övé. És nem mű mosoly lesz rajta,
mint a miénken sokszor, amikor belül káosz van bennünk és netán pénz
utáni sóvárgás.
Kívánom nektek, hogy ezután egyre sűrűbben és nagyobb kedvvel látogassátok Jézust a templomban. Minél
kevesebb időt töltsön egyedül. Végül
nagyon fontosat szeretnék közölni,
mely összefoglalása és sarkpontja az
eddigieknek. - Higgyétek el, őszintén
mondom, aki úgy mint Józsi, minden
nap, csak 1 percre is bejön a templomba, annak az élete hihetetlenül
MEGVÁLTOZIK. Olyannyira, hogy az
emberek alig ismernek rá. És ami lényeg, RENDKÍVÜL FOGJÁK SZERETNI, és persze ő is őket.
Pribitek László plébános

Kelebiai Hírmondó
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MEGYE III. OSZTÁLY DÉLI CSOPORT
2010-2011
ŐSZI SZEZON SORSOLÁSA,
EREDMÉNYEI
Tájékoztatjuk a kedves szurkolóinkat az őszi szezon sorsolásáról és az eddig
elért eredményeinkről.
I. forduló: Kelebia KNSK -szabadnapos volt
II. forduló: Kelebia KNSK - Borota SE eredmény: 4 : 0
III. forduló: Gara KSE - Kelebia KNSK eredmény: 0 : 1
IV. forduló: 2010. szeptember 12. vasárnap 16.30
Kelebia KNSK - Jánoshalmai FC
V. forduló: 2010. szeptember 19. vasárnap 16.00
Tataházi Petőfi TSZ SK - Kelebia KNSK
VI. forduló: 2010. szeptember 26. vasárnap 16.00
Kelebia KNSK - Nagybaracska - Csátalja
VII. forduló: 2010. október 02. szombat 15.00
Madarasi SE - Kelebia KNSK
VIII. forduló: 2010. október 10. vasárnap 15.00
Kelebia KNSK - Kunbajai SE
IX. forduló: 2010. október 16. szombat 14.30
Dávod SC - Kelebia KNSK
X. forduló : 2010. október 24. - Kelebia KNSK szabadnapos.
XI. forduló: 2010. október 31. vasárnap 13.30
Borotai SE - Kelebia KNSK
XII. forduló : 2010. november 07. vasárnap 13.30
Kelebia KNSK - Garai KSE
Köszönjük, hogy kilátogat mérkőzéseinkre!
Megújuló sportvezetés

Az első győzelem
Az ifjú kelebiai focisták két korosztállyal vettek részt a Bácska-Topolya
által Bajsán 08. 07-én megrendezett
Sat-Trakt Cup elnevezésű, hagyományos nemzetközi focitornán. A Kelebiai Levente mellett Bácska-Topolya,
Bajsa, Bácskossuthfalva, Pacsér, Becse, Szenttamás, Magyarkanizsa és
Kiskunhalas gyerekfocistái alkották a
mezőnyt. Csapataink a 2000/2001-es,
valamint az 1996/1997-es születésűek
csoportjaiban léptek pályára.
Eredményeink: 2000/2001-eseknél Kelebia - Bajsa 0:3, Kelebia - Bácskossuthfalva 2:1, Kelebia - Magyarkanizsa 0:1.
Az 1996/1997-eseknél Kelebia Bácska-Topolya 0:3, Kelebia - Mladost

Becse 0:5.
A nagyobbak két veresége abból fakad elsősorban, hogy egyetlen 1996-os
és öt 1997-es játékosunk mellett a ’9899-es korosztályt tudtuk szerepeltetni, így az iskolázottabb és fizikai fölényben lévő Dél-vidéki csapatok ellen nem
tudtunk versenyben lenni. A Tompa elleni döntetlen után a Leventék, Bácskossuthfalva elleni 2:1-el, megszerezték első győzelmüket. Góllövők: Balogh
Sz. Bence és Szabó Valentin.
Szeptember 11-én a Kiskunhalasi RFC meghívásának tesz eleget a Levente 1999-2000-es korosztálya. A X.
HUN-ENT Kupa nemzetközi mezőnnyel
rajtol. A kelebiai fiatalok a második és
további győzelmekért lépnek pályára.

Kelebián 3 szintes
családi ház
olcsón eladó!
Érdeklődni: 06-30/221-75-95
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A tájékoztatás szerepe
A helyi sport támogatásáról szóló cikkünk az újság júliusi számából, a
sportkör elnöki lemondás pedig az augusztusi lapszámból maradt ki. Sok találgatás és mendemonda lett volna fölösleges, ha ezek az információk teret
kapnak akkor, amikor az időszerűség
ezt indokolta. Ezennel pótoljuk az elmaradt tájékoztatást, az eredeti cikkek változatlan formában történő közlésével.
A helyi sport támogatásáról
Az alábbi kérésünket június 22én tárgyalta meg a képviselő-testület.
2010 első félévre az önkormányzattól
a Kelebia KNSK 500 ezer Ft visszatérítendő támogatást kapott. Nem a mi
feladatunk átlátni a község pénzügyi
helyzetét, azonban a helyi sportegyesület támogatásának bizonytalanná és
így teljes mértékben kiszámíthatatlanná tétele lassan méltatlan helyzetbe hozza sportolóinkat és sportvezetőinket. A képviselők nem változtattak a
május 27-i álláspontjukon! Az idén 85
éves Kelebia szervezett sportélete. Ez
lenne a jubileumi hozzáállás?
Tisztelt Képviselő-testület!
Május 6-án kelt kérelmünket a testület május 27-én tárgyalta. Egyesületünk
támogatásától nem zárkóztak el, azonban az egyéb támogatások megjelenéséig csak a közüzemi számlák mértékéig
döntöttek a pénzügyi finanszírozásról.
A 2010/2011-es szezon végén kiszámlázott szállítási díjak, a 2010 tavaszi játékvezetői díjak, a fűvágó traktor
javítása és üzemanyaggal való ellátása,
a mészhidrát beszerzése, a rongálások
miatt keletkező folyamatos helyreállítások költségei, az első félévi védőital
számla kiegyenlítése, fellebbezési díj,
pályázati csomag és közjegyzői díjak,
stb. nem tartoznak ebbe a kategóriába.
Az első félévben felmerült kiadásainkat
május 6-i kérelmünkben részleteztük,
ennek az időszaknak a lezárásához még

500 ezer forint szükséges.
Az új bajnokságra 2010. júl. 9-ig neveznünk kell. A nevezéshez, a játékengedélyek, a hozzájuk kapcsolódó sportorvosi és egyéb költségekkel együtt is
4-500 ezer forint körüli kiadásunk merül fel (igazolások-átigazolások-játékengedélyek számától függően).
Az Önkormányzat korábban megvonta tőlünk a falugondnoki busz használatának lehetőségét, a tarifaemeléssel lehetetlenné téve. Közvetlenül
ezután a könyvelés elvégzését is elhárította magától. Az idén 105 ezer forintot
fizettünk ki csak ezen utóbbi szolgáltatásra, amit más falvakban segítségképpen biztosít az önkormányzat. 2010ben nincsenek pályázati lehetőségeink,
mindösszesen 500 ezer Ft visszatérítendő önkormányzati támogatásban
részesültünk.
Kérem a tisztelt képviselőket, hogy
tájékozódjanak a mi bajnoki osztályunkban szereplő csapatoknál, illetve
önkormányzataiknál, mennyi pénzeszközt biztosítanak sportegyesületeik finanszírozására? A magunk részéről ezt
megtettük és Kelebia község ezen támogatás nagyságrendjét illetően a sor
végéhez közelít. A megyei LSZ vezetőivel felvállaltuk a konfliktust a költségek
csökkentése érdekében, de a sporttörvényben meghatározottaktól nem tudjuk függetleníteni magunkat.
Tisztelettel kérjük, hogy beadványunkat sürgősséggel tárgyalják meg
és a július 9-ével határidős 2010/2011
-es új idényre történő nevezés miatt
hozzanak döntést. A döntésükhöz alkalmazkodunk, de a BKMLSZ megyei II.
osztályába való nevezésünk előtt tisztázni kell a finanszírozási szándékot és
annak nagyságrendjét.
Tisztelettel:
Kelebia, 2010. június18.
Kovács Marcell
KKNSK elnöke

HÁZ ELADÓ!
Kossuth u. 84. szám
alatti, 2 és fél szobás
családi ház eladó!
Érdeklődni:
06-30/26-43-763
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KAOTIKUS HELYZET
A Kelebia KNSK körüli jelenlegi helyzet nem egyik pillanatról a másikra alakult ki. Az időben beterjesztett kérések
válasz nélkül hagyása, vagy a probléma kezelésére alkalmatlan megoldási
javaslatok és a közvélemény tájékoztatásának ellehetetlenítése okozták az
elmúlt időszak működési zavarait egyrészről.
A másik vetülete mai bajainknak az,
hogy a megyei szövetséggel folytatott
vitát egy szerintem helytelen pénzügyi
rendezéssel vélik lezártnak még közvetlen sportvezető barátaim is. Pedig
ez messze nem így van, de az idő ezt a
kérdést is tisztázni fogja.
Az alábbiakban az önkormányzathoz másodízben beadott KKNSK-s kérésünk olvasható és aki ezt figyelmesen
teszi, az megértheti a gondok eredője
hol is lehet?
Tisztelt Önkormányzat!
2010. június 28-i Megállapodás tervezetükben a 143/2010.(V.27.) számú képviselő-testületi határozatra hivatkozva a közüzemi díjak kifizetésére
28.000,- Ft támogatást biztosítana Kelebia KNSK részére. A megállapodás
aláírása egyesületünk részéről - érthetetlen feltételei miatt - teljesen kizárt. Az idei előrejelzések szerint, NCA
és Wesselényi pályázatok kiadása várható, melyek a közüzemi díjak finanszírozását - részben vagy egészben - biztosítanák. A Megállapodás tervezete
viszont az önkormányzati támogatás
elszámolásáról úgy rendelkezik, hogy a
számlákon záradék formájában fel kell
vezetnünk az önkormányzati támogatás tényét.
Rendelkezésük értelmetlen és a község egészének érdekeivel is ellentétes,
hiszen gátolja egyesületünk és általa a
faluközösség külső forrásokhoz való

hozzáférését. Másrészről mélységesen
megalázó a május 6-i kérelmünk közel
két hónapos prolongálása.
Június 24-én megküldtük a helyi újságnak a képviselő-testület által június
22-én tárgyalt támogatási kérelmünket a helyi közvélemény tájékoztatása
céljából. A cikk megjelenését letiltották. Ebben tételesen soroltuk fel azokat
a kiadásokat, amelyek kiegyenlítésre
várnak és a 2010/2011-es bajnoki szezon nevezésével kapcsolatban - már
ha szeretnénk a folyamatos sporttevékenységet biztosítani - kötelezettségként jelentkeznek. Ennek határideje 2010. július 9.
A Kárpát Fesztivál keretében rendezendő IX. Radnai Kupa rendezvényére pályázati lehetőség nem nyílt az
idén. Az egyesület pénzügyi ellehetetlenülése miatt a torna lebonyolítása is
komoly nehézségekbe ütközik. A tavalyi évben önerőből megvalósítottuk ezt
a rendezvényt, hiszen az önkormányzati támogatásból sportkörünk meg tudta
előlegezni a kiadások fedezetét. A 150
ezer Ft-os megye tanácsi pályázati összegből pedig a pénzügyi helyzet helyreállhatott. Az idén sem önkormányzati
támogatásunk nincs, sem pályázati lehetőség - eddig - nem adódott.
Fentiek értelmében látható, hogy
fennálló körülményeink között sem
bajnoki nevezésünk, sem a Radnai Kupa lebonyolításához szükséges anyagi
eszközök nem állnak rendelkezésünkre,
ezért kérjük sürgős intézkedésüket.
Egyesületünk hangsúlyosan kéri,
hogy a - szóban korábban megígért sporttámogatást biztosítsák számunkra. Ellenkező esetben munkánk a teljes
ellehetetlenülés útjára léphet.
Tisztelettel:
Kovács Marcell
KKNSK elnöke

SzemélygépJÁRMÛ
eladó!
Opel Astra (1.4) típusú
személygépjármű eladó!
Érdeklődni:
06-30/473-63-14
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LEMONDÁS
Július 8-án a képviselő-testület tárgyalta a Kelebia KNSK kérését, melyben
a július 9-ével határidős 2010/2011-es
labdarúgószezon nevezésével kapcsolatos pénzügyi problémáinkról esett
szó. A sportkörnek 353 ezer forintos
befizetést kellett volna teljesítenie ahhoz, hogy érvényes nevezést tudjon leadni a BKMLSZ által kiírt bajnokságra.
Egyesületünknek azonban semmilyen mértékű pénzeszköz nem áll rendelkezésére, azaz nincs miből teljesíteni a következő idény megkezdéséhez
szükséges feltételeket. A 2010-es évre az önkormányzattól egy 500 ezer
forintos kamatmentes kölcsönt kapott
a sportkör, amelyet az első negyedévben felhasználtunk. Tehát nem önkormányzati, hanem visszatérítendő tételről van szó. Az elmúlt két évtizedben
ilyen még sohasem fordult elő, hogy a
község sportéletét szervező sportegyesületet a falu vezetése saját forrásaiból
ne támogatta volna. Az ominózus képviselő-testületi ülésen hat képviselő jelent meg. Maczkó József polgármester
azt javasolta, hogy a nevezéshez szükséges 353 ezer forintot további kamatmentes kölcsön formájában biztosítsa a
testület. A javaslat nem kapott többséget, így a Kelebia KNSK még visszafizetési kötelezettség mellett sem jutott
finanszírozási lehetőséghez a további
működéséhez.
A döntés az egyesület számára elfogadhatatlan, hiszen 85 éves történetünk folyamán háborúk, forradalom és
diktatúra, egyszóval a mainál jóval nehezebb körülmények között is folyamatosan ügyeltek a mindenkori aktuális
elöljárók arra, hogy legalább minimá-

lis szintű támogatást élvezzen a lokális
sporttevékenység. 2010-ben, - az EUban? - Kelebián egyetlen önkormányzati forint sem jut a KKNSK segítésére?
Mivel ez a sportegyesületeket működtető településeken egyáltalán nincs így,
ezért felmerül a kérdés: vajon helyénvaló az a gondolkodásmód, amelyik
ilyen szituációt idézhet elő?
A pénzügyi problémát május 6-án
jeleztük először a képviselő-testület felé. Június 18-án megismételtük kérelmünket. Július 5-én pedig sürgős segítséget kérve fordultunk harmadszor
az önkormányzathoz, hiszen az állandó halasztgatás miatt egyre szaporodnak a kifizetetlen számláink, emellett a
versenysport nevezési feltételeit jelen
körülmények között nem tudjuk teljesíteni. Mindezekről tájékoztatni szerettük
volna a közvéleményt, de letiltották az
újságban történő megjelenést.
Az általam kezelhetetlenné váló helyzetben a továbbiakban nem tudok felelősséget vállalni az egyesület működéséért, ezért ezúton jelzem a község
önkormányzata felé, hogy sportkör elnöki tisztségemről ezennel 2010. július
19-i hatállyal - a IX. Radnai Kupa megrendezése utáni nappal - lemondok. Az
egyesület folyamatos működésének felelőssége okán kérem az önkormányzat illetékes bizottságát, hogy sportkör
elnök hiányában kezdeményezze az új
sportköri vezető megválasztását. A dokumentációt, a folyó aktuális ügyeket és
a pénzügyi elszámolást egyeztetett időpontban szabályszerűen átadom. A lemondásomról a Bács-Kiskun megyei Bíróságot és az Ügyészséget értesítem.
Kovács Marcell

HÁZ ELADÓ!
KELEBIÁN, A JÓZSEF ATTILA U.
129. sz. ALATTI (a vasútállomással
szembeni),
3 SZOBÁS, GÁZFŰTÉSES
HÁZ ELADÓ.
ÉRDEKLŐDÉS:
DR. JUHÁSZ MIKLÓS
Tel.: 06 62 890 026
Mobil: 06 70 254 3989

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

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

Szeptember
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Somogyiné dr. Gazdag A
Szarvas Gyula dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr

Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39
Tompa Attila u. 95
Tompa, Kossuth u. 10

Október
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddi Zoltán dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddi Zoltán dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Szarvas Gyula dr
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddi Zoltán dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25
26
27
28
29
30
31

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
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Sárvári Erzsébet dr
Faddi Zoltán dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Szarvas Gyula dr
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr

Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő:
06-77/454-230
Dr. Rigler László:
06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter:
06-77/454-247, 06-30/22-83-355

Nap
09.01-én
09.02-án
09.03-án
09.04-én
09.05-én
09.06-án
09.07-én
09.08-án
09.09-én
09.10-én
09.11-én
09.12-én
09.13-án
09.14-én
09.15-én
09.16-án
09.17-én
09.18-án
09.19-én
09.20-án
09.21-én
09.22-én
09.23-án
09.24-én
09.25-én
09.26-án
09.27-én
09.28-án
09.29-én
09.30-án

Traffipax
Idő (tól-ig)
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00

Felállítási hely
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Tompai körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet

Az ütemterv módosításának lehetőségét a Közlekedésrendészeti Osztály
fenntartja. Kérünk mindenkit, hogy ne csak az említett helyeken, hanem mindenhol tartsák be a sebességhatárokat és a közúti közlekedés szabályait.
Dr. Husti János r. alezredes kapitányságvezető
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Táboroztunk!

Régen az iskola minden nyáron tábort szervezett a gyerekeknek az ország különböző szép tájaira.
Sajnos ez a hagyomány anyagi okok
miatt megszakadt.
Ezen a nyáron azonban a művelődési
ház sikeres pályázatának köszönhetően
30 kelebiai gyerek megtapasztalhatta a
táborozás nagyszerűségét.

Mórahalmon a határ mellett létrehozott Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola adott otthont egy hétre a gyerekeknek.
A tábor programja a tánc és dráma, valamint a kézművesség jegyében
szerveződött.
A cél az volt, hogy a gyerekek alkotva tanuljanak, önfeledten játszanak.

11. oldal

Kelebiai Hírmondó

12. oldal

Miért jó játszani? Többek között azért,
mert a játék jóvoltából egymás társaságát
is jobban élvezhetjük, szabadon engedhetjük fantáziánkat, érzéseinket, megélhetjük, hogy a játék örömet adó ünnep.
A táborban a szakmai programok mellett sok más élményt adó eseményre is

sor került.
Kerékpártúrán vehettek részt a gyerekek, megismerkedhettek a környék természeti szépségeivel. Megtekinthették a
Nagyszéksós tónál a bivaly gulyát, a gazdag madárvilágot.
Egésznapos kirándulásra mentek Sze-
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gedre, megcsodálták a Füvészkertben a
különleges növényeket, a viruló lótuszvirágok nyerték el leginkább a tetszésüket.
Ezeket a gyönyörű virágokat későbbi rajzaikban meg is örökítették.
Persze nem maradhatott ki a programból a strandolás, fürdőzés sem és volt

esti diszkózás, tréfás vetélkedő is.
Az utolsó este tábortüzet gyújtottunk,
énekeltünk és búcsúztunk az együtt töltött szép napoktól. Azzal a reménnyel indultunk haza, hogy jövőre újra táborozhatunk.
Szádeczki Dezsőné

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját 2010. október
9-én, szombaton 19 órára az óvodai jótékonysági bálunkra.
Belépő: 2500.- Ft /az óvodában vásárolható/ Svédasztalos vacsora.
A talpalávalót a Szimpla Trió szolgáltatja.
Helyszín: Agrárkereskedelmi Központ
„Az emberek cselekedeteinek
csakis a szándék szabja meg az érdemét,
s az önzetlenség teszi tökéletessé.”
/Jean de La Bruyere/

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

