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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
2019. október 2-án sor került a TOP-4.2.1-15 azonosító számú, „szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című projekt keretében megvalósult Szent Erzsébet Otthonház idősek nappali ellátása épület ünnepélyes átadására, és
az azt követő ”Idősek Napja” alkalmából rendezett ünnepségre.
Az épület átadását Maczkó József polgármester kezdte meg, majd Bányai Gábor or-

Újra lehetsz fiatal majd, és később egy kisgyerek,
tisztességgel tedd a dolgod, én pedig majd figyelek!
Ahogy aztán telt az idő, a cipész jól dolgozott,
s bizony minden jóság cipő fiatalabb kort hozott.
Ahogy teltek hosszú évek, úgy lett ifjú, majd gyerek,
s körülötte szép cipőben jártak mind az emberek.
De a cipész nem csak cipőt készített és javított,
sokat mesélt szeretetről és jóságra tanított.
Mire újra gyermekké vált, munkája is elfogyott,
nem kellett már cipőt varrni, hanem most már játszhatott.
Így már nem lett fiatalabb, újra kezdte életét,
de most már a munka mellett, oly sok minden belefért.
Mert a suszter megtanulta, mire jó a szeretet,
onnan kezdve tanítgatott felnőttet és gyereket.
Szépen, lassan öregedett, szíve sok széppel teli,
mert ki útját szívvel járja, békéjét is megleli!

szággyűlési képviselő és Dr. Skribanek Zoltán a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja
beszéde követte. Dr. Pribitek László Atya megáldotta az épületet, Balog- Szabó Bélá-

né gondozónőnk egy megható nótával készült e jeles napra, az ellátottak nevében Jáger
Istvánné Erzsike néni klubtagunk mondott köszönő verset.
A következő gondolatokkal szeretnénk azokat is köszönteni ezen ünnep alkalmából,
akik nem tudtak eljönni az ünnepségre.
Aranyosi Ervin: A suszter fiatalsága
Élt egyszer egy öreg suszter, mondhatni, már alig élt.
Minden éjjel imádkozott, s minden félét megígért:
– Jaj Istenem, hagyj még élni! – minden nap rimánkodott.
Egy nap angyal szállt a földre és egy új csodát hozott!
Bekopogott a cipészhez, elmesélte honnan jött,
Isten miért küldte Földre, milyen mókán ügyködött!
Célja volt jövetelének, amit rögtön elmesélt,
A jó Isten csodát küldött, amilyet a suszter kért!
– Mától úgy végezd a dolgod, hogy szebb legyen a világ,
minden tehetős embernek, lábbelijét megcsináld!
Fogadd el a fizetséget munkádért, mit érte kapsz,
s végezd mindig jól a dolgod, s lásd majd jó úton haladsz!
Ha egy cipőt megfizettek, indulj el és nézz körül!
Találsz olyan elesettet, ki egy cipőnek őrül?
Szegény embert, rászorulót keress, kinek cipő kell,
és ha találsz, műhelyedbe nagy örömmel hívd őt el!
Készíts neki egy jó cipőt, ami tartós, ami jó,
ami segít jobban járni, s ami lábára való.
Ne kérj tőle fizetséget, csupán azt, hogy jó legyen,
szeretettel a világban ő is csupa jót tegyen!
Téged meg a jó Isten fog kifizetni rendesen,
és hogy tisztességgel végezd, a munkádat meglesem.
Minden szívből szőtt cipőért kapsz egy egész hónapot,
ennyivel lesz korod kisebb, béredül majd ezt kapod.

Az ünnepség az Agrárkereskedelmi Központban folytatódott, ahol a fellépők sorát
most is a Gézengúz Óvoda nagycsoportosai kezdték látványos műsorukkal. A Farkas
László Általános Iskola 3. osztályának műsorában verses, néptáncos előadást láthattunk,
hallhattunk. A Tavaszi Hérics néptánccsoport táncával bűvölt el minket. A Nyugdíjas

Egyesület tagjai fellépése nagy sikert aratott. A Kelebiai Daloskör színvonalas előadását
végezetül a Magyar Apostoli Egyház Pillangó Bábcsoport bábműsora követte.
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden fellépőnknek a színvonalas műsorért, felkészítőiknek a fáradtságos, odaadó munkáért.
Végezetül, de nem utolsó sorban azoknak szeretnénk köszönetünket kifejezni, akik
kétkezi munkával, szellemi tőkéjükkel, anyagilag támogatták rendezvényünket:
Kelebia Község Önkormányzata, Nyugdíjas Egyesület, Gézengúz Óvoda, Farkas László Általános Iskola, Sántha Márta Művelődési Ház, Napköziotthonos konyha dolgozói és
élelmezés vezetője, tanyagondnokok, önkormányzat fizikai dolgozói.
Külön köszönöm valamennyi kollégám odaadó, fáradtságos munkáját.
Külön köszönetünket fejezzük ki két külsős támogatónknak, akik az intézmény átadáshoz adtak virágokat, díszeket a szép, ünnepi díszlethez: Virág-Sziget Ürmösné Ördögh Ildikónak és Fábián Tibornak és feleségének.
Az ünnepségekről készült további fotók Kelebia honlapján, az Intézménynél tekinthetők meg.
Turi Mária intézményvezető
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Tisztelt kelebiai Polgárok!
Nagy örömömre szolgál, hogy ismét polgármesterként köszönthetem
Önöket a Kelebiai Hírmondó ingyenes
számában.
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy
köszönetemet fejezzem ki azoknak,
akik a 2019. október 13 – ai választáson szavazataikkal támogatták polgármesteri jelölésemet. A 2105 választópolgárból 896 jelent meg a
szavazó fülkében (42,5 %), amelyből 579 – en voksoltak személyemre (65,8%).
Továbbá tolmácsolni szeretném az
újonnan megválasztott képviselő –
testület köszönetét a választáson való
részvételért és a támogató voksokért.
Köszönjük a FIDESZ – KDNP – élükön
Bányai Gábor országgyűlési képviselő
támogatását is.
Kelebián a 2019. évi helyi önkormányzati képviselő választáson 17 jelölt indult ebből a következő 6 fő jutott be a képviselő – testületbe:
- Dr. Rigler László
- Ábrahám János
- Szabó – Galibáné Vámos Ildikó
- Szűcs József
- Horváth Jenő Géza
- Varga Sándor.
2019. október 28 – án a Községháza tanácstermében a törvényi előírásoknak megfelelően alakuló ülést
tartottunk. Az eskütétel után megtárgyaltuk a polgármesteri programot,
amelyet teljes terjedelmében a következőkben olvashatnak.
A polgármesteri program ismertetése
Az elmúlt tíz év alatt Kelebia község alapinfrastruktúra ellátottsága,
szociális szolgáltatásainak minősége, civil szférával való kapcsolata és
térségi rangja, stabilitása kiemelkedő
fejlődésen ment át. Vannak erősségeink és vannak gyengeségeink. Fő feladatunk az erősségek pozíciójának javítása, finomítása, és a gyengeségek
szintre hozása. Az elkövetkező években fontos szem előtt tartanunk azt,
hogy községünk fejlődése nem egy
belterjes eseménysor, hanem egy átgondolt, tervezett, kapukat nyitogató
és gátakat lebontó társadalmi – gazdasági - politikai kapcsolatrendszer
eredménye. Ebben a kapcsolatrendszerben az egyik legfontosabb elem
az emberek közötti információáramlásnak a hitelessége, tényszerűsége,
minősége és gyorsasága.
Polgármesteri programom összeállítása során természetesen a kam-

pányidőszakban általam elmondottakat vettem alapul. Mindemellett
tanulmányoztam a mások által közölt,
jónak tartott elképzeléseket, amelyeket igyekeztem beemelni a programba. A polgármesteri mesterség
alaptétele az emberekkel való folyamatos törődés, lehetőségeik erősítése, és életkörülményeik javítása. Ebből az alapzatból fakadnak a pillérek,
amelyekre a konkrét szerkezetet tudjuk erősíteni.
Polgármesteri programom
alappillérei:
1. Nemzeti és keresztény értékeink
megőrzése
2. Pénzügyi és gazdasági stabilitás
fenntartása
3. Intézményeink korszerűsítése,
biztonságos üzemeltetésének garantálása
4. Információáramlás erősítése
5. Civil kezdeményezések támogatása
6. Periférián élők életkörülményeinek javítása
7. Munkahelyek létesítésének generálása
8. Külső források felhasználási arányának növelése
9. Komplex tervek, programok készítése
10. Térségi gondolkodás fenntartása
11. Energetikai programok aktualizálása
12. Identitástudat erősítése: szellemi, épített és természeti értékeink
feltárása, bemutatása és oktatása
Komplex, átfogó terveim:
1. A laktanya környékén kialakuló
ipari park továbbfejlesztése, további
vállalkozók betelepítése.
2. A vasútfejlesztéshez kapcsolódó
logisztikai és faluszerkezeti előnyök
kihasználása.
3. Az öko - és sportturisztikához
kapcsolódó fejlesztések elősegítése.
4. Úthálózat-fejlesztés.
5. Energiaracionalizálás.
6. A homokhátság vízutánpótlásának generálása, kelebiai halastavak
hasznosítása.
7. Szociális háló erősítése.
8. Közbiztonság fenntartása.
9. Vállalkozás élénkítő program kidolgozása.
10. Ifjúságszervezés erősítése.
11. Oktatás korszerűsítése.
12. Egyházakkal és a civil szerveze-

tekkel való kapcsolat stabilizálása.
13. Határon túli kapcsolataink erősítése.
14. Helyi termékek értékesítésének a szervezése.
15. Térségi kapcsolatok erősítése.
16. Szülőföldhöz való tartozás erősítése.
17. Tanyaprogram ütemezett megvalósítása.
18. Temető rekonstrukciós program ütemezett megvalósítása.
19. Ingatlanhasznosítási – és felújítási program kidolgozása (pl. Vámpalota épülete)
Folyamatban lévő beruházások, amelyek nyertes pályázatok útján fognak megvalósulni
2020-2021-ben:
1. Ipari park létesítése a laktanya
területén.
2. Kerékpárút létesítése a Napköziotthonos konyhától az újfalusi imaházig.
3. Deák F. utca déli részének szilárd
(aszfalt) burkolattal való ellátása.
4. 5501-es közút (bekötőút) felújítása.
5. Konyhakorszerűsítés.
6. Óvodafelújítás.
7. Óvodaút szilárd burkolattal való ellátása.
8. Kerékpáros pihenőhely és látogatócentrum kialakítása az ásotthalmi bekötőútnál.
9. Tanyavillamosítások.
10. Tanyaházépítés.
11. Könyvtárbővítés.
12. Urnafal létesítése.
13. Tanösvény létrehozása a 4-es
tó környékén.
Konkrét fejlesztési tervek:
1. Csapadékvíz elvezető rendszer
építése.
2. Útépítési tervek készítése.
3. Útépítések.
4. Parkolóépítési tervek készítése.
5. Parkolóépítések.
6. Járdaépítési tervek készítése.
7. Járdaépítések.
8. Külterületi utak rekonstrukciója.
9. Tanyaház-program megvalósítása Bácsborista - Négyesjárás területen.
10. Templomfelújítási tervek megvalósítása.
11. Temetőrekonstrukciós tervek
megvalósítása.
12. Varroda-komplexum építése
(előkészítés alatt).

13. Sportinfrastrukturális fejlesztési tervek megvalósítása (előkészítés alatt).
14. Iskolafejlesztési tervek megvalósítása.
15. Vasutas Múzeum és Szabadidőpark létesítése.
16. Természet háza felépítése.
17. Csendőrlaktanya rekonstrukciója meglévő tervek alapján.
18. Orvosi infrastruktúrafejlesztés.
19. Falugondnoki autócserék.
20. Köztéri alkotások kihelyezése.
21. Játszóterek építése.
22. Mezőgazdasági tevékenykedéshez kapcsolódó fejlesztések.
A polgármesteri program csupán
irányt mutat a jövőkép újragondolása
ügyében. Egy kötelező, és egy önként
vállalt dokumentum fogja kiegészíteni. Kötelező: Kelebia község gazdasági programja, amelyet az alakuló
üléstől számított 6 hónapon belül kell
a testületnek elfogadnia.
Önként vállalt: egy-egy célterület mellé egy-egy cselekvési programot is szeretnék letenni. Természetesen több ütemben, a bizottságok elé
terjesztve.
Az újonnan választott képviselő-testület egyhangúan elfogadta a
programot. Öt évvel ezelőtt is a „Folytassuk együtt!” felkiáltással indítottam útjára a kampányfelhívásomat,
amelynek kettős tartalma van. Egyrészt Önökkel civilekkel, vállalkozókkal, fiatalokkal és idősekkel – másrészt megbízható képviselő táraimmal
tudom elképzelni az ideális csapatot. A csapat újból összeállt. Azt gondolom, eredménynek könyvelhetem
el azt, hogy a csapat 6 jelöltéből 5en bejutottak 7 tagú képviselő – testületbe. Az elkövetkező 5 esztendőben sok – sok teendőnk van. A tervek
megvalósításához kevés a polgármester akarata, de még a képviselő – testület támogatása is kevés. Céljaink eléréséhez az Önök együtt működésére,
akaratára és támogatására is szükség
van. Várom építő javaslataikat, ötleteiket. A következő elérhetőségeken
kereshetnek:
Tel.: +36-30/903-14-92
E-mail:
kelebiapolgarmester@
gmail.com
Üdvözlettel:
Maczkó József
polgármester
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A kelebiai képviselő – testület Nyertes pályázattal megújulhat
új, választott bizottságai
a Gézengúz Óvoda
A 2019. október 13 – án választott új képviselő – testület az alakuló ülés után
november 4 – én megtartotta az első rendes testületi ülését. Az ülés során bizottsági tagokat választottunk és megbíztuk a bizottságokat, hogy a Szervezeti és működési szabályzatunkat egészítsék ki javaslataikkal.
Bizottságaink és tagjaik:
1. Pénzügyi, gazdasági és községrendező bizottság:
Elnök: Varga Sándor képviselő
Tagok: Horváth Jenő képviselő
Szabóné Vámos Ildikó képviselő
Molnár Zoltán külső tag
Romics Zsolt külső tag
2. Ügyrendi, helyi értéktár és ifjúsági bizottság
Elnök: Szűcs József képviselő
Tagok: Dr. Rigler László képviselő
Varga Sándor képviselő
Bíró Melinda külsős tag
Szegedi Szabolcs külsős tag
3. Szociális és egészségügyi bizottság
Elnök: Dr. Rigler László képviselő
Tagok: Szabóné Vámos Ildikó képviselő
Horváth Jenő képviselő
Varga Sándor képviselő
Iván Éva külsős tag
Gyuris Noémi külsős tag
4. Oktatási, kulturális és sportbizottság:
Elnök: Horváth Jenő képviselő
Tagok: Szabóné Vámos Ildikó képviselő
Szűcs József képviselő
Lengyel Judit külsős tag
Molnár László külsős tag
A bizottságok munkájához sok sikert, nyitottságot és alkotó kedvet kívánok!
Maczkó József polgármester

Magyarország Kormánya 2018 – ban indította el a Magyar Falvak Programot,
amelynek során az 5000 fő alatti településeknek adnak lehetőséget arra, hogy
kisebb beruházásokkal, a helyi igényeknek megfelelően, fejlesztések valósuljanak
meg.
Kelebián az elmúlt ciklus képviselő – testülete a napköziotthonos óvodát és környezetét jelölte ki célterületnek.
Három pályázatot adhattunk be:
1. Óvoda épületének felújítása.
2. Óvoda kerítés építése.
3. Óvodaút (Bajcsy – Zs. utcától a tornacsarnokig) aszfaltos portalanítása és
parkolók építése.
A három pályázatból az óvodarekonstrukciós pályázatunkról kaptunk értesítést
és hála Istennek támogató okiratot is. A pályázatban 29. 997. 844 Ft – ot nyertünk. Önerőre nincs szükség.
Mit akarunk megvalósítani a forrásból?
- Tetőszerkezet javítása. Új tető kialakítása.
- A vizesblokk komplex felújítása.
- Eszközbeszerzések.
A másik két pályázatunkról még nincs végleges eredmény.
A Magyar Falvak Program keretén belül a településen még három pályázat
nyert.
1. Az önkormányzati gondozásban a háziorvosoknak orvosi műszerekre és bútorokra pályáztunk.
Nyertünk: 2. 655. 672 Ft – ot.
2. A katolikus egyház gondozásában a parókia melléképületén a palatető cseréjére a támogató 3. 000. 000 Ft – ot ítélt meg.
3. A református egyház gondozásában, a kelebiai imaház komplex felújítására
17 millió Ft – ot nyert az egyházközség.
A 2020. évi költségvetésben is külön keret van megjelölve a Magyar Falvak
Program folytatására.
Igyekszünk élni a lehetőséggel.
Maczkó József polgármester

Nyertes pályázattal
Egy tanító tapasztalataiból…
a hisztiről
megújulhat a kelebiai Napközi- Az őszi szünet idején néhányGondolatok
napot a 4 kisebb unokával töltöttem Röszkén. Két 11, egy
6 éves fiúkkal és a 3 éves Pannával. Természetesen nem volt egyszerű lekötni őket, olyan
otthonos Konyha
dolgokat szervezni, hogy mindegyiket érdekelje. A kicsik a nagyokat nem hagyták nyugod-

Az elmúlt ciklus képviselő – testülete 2019 júniusában pályázatot adott be a kelebiai Napköziotthonos Konyha komplex felújítására.
A pályázat nyert: 39.272.664 Ft – ot kaptunk a fenti cél megvalósítására. Országosan 68 pályázatot támogatott a Pénzügyminisztérium, amelyből csupán kettő jutott Bács – Kiskun Megyére, ebből egy Kelebiára. A pályázat során vállalt önerő: 2.066.983 Ft, tehát a teljes beruházási költség: 41.339.647 Ft.
A fejlesztés tömör műszaki tartalma a következő:
- tetőszerkezet cseréje
- bádogozás
- újracsempézés
- festések
- belső nyílászáró cserék
- légkondicionálás megoldása
- konyhai gépek beszerzése
- tárgyi eszközök beszerzése.
A támogatói okirat megérkezett. A tél folyamán az eszközbeszerzést meg tudjuk
valósítani, az építési munkák pedig tavasszal kezdődhetnek.
Köszönjük a támogatónak azt, hogy hazai forrásból komfortosabbá, biztonságosabbá és korszerűbbé tudunk tenni egy fontos önkormányzati intézményünket.
Maczkó József polgármester

tan saját érdeklődési körüknek megfelelő játékot játszani, ebből aztán volt némi bonyodalom. Legegyszerűbb az volt, mikor mindenki megkapta a saját feladatát matekoztak, természetismeretből oldottak meg feladatokat, iskolaelőkészítő lapokon sordísz folytatása
vagy éppen az ovis jel, a pillangó színezése volt soron. Játék közben azonban szembesülnöm kellett egy olyan helyzettel, ami minden családban előfordulhat, mégpedig a hisztivel! Mit is nevezünk hisztinek? Mi minősül hisztinek? Mely korszakot jellemzi? Ez a fogalom
egyszóval így fogalmazható meg: ellenállás. Mi ellen? A szülő kérése ellen! A szakirodalom
két nagy korszakot említ a dackorszakra 2-3 éves kor és a serdülőkor. Mindkét életkorra
jellemző, hogy a nagy fejlődések átmeneti állapota. A csecsemőből gyermek, a gyermekből felnőtt lesz. Feszegetik határaikat. Nehezen tudják elfogadni a szülők által felállított szabályok betartását. Ebben a szülőnek óriási a felelőssége! Már egészen kisgyermekkorban
tisztázható, mit nem engedünk meg. Nem szabad rugdosni, káromkodni, kiabálni, verekedni. Amikor ezt csinálja, egyszerűen leállítjuk.
Attól nem sérül a gyerek, ha reális kereteket és korlátokat szabnak neki. Minden családban van egy általános normája a viselkedésnek, az együttélésnek megvannak a szabályai.
Ehhez a rendszerhez a gyereknek kell igazodnia. A korlátok kialakításával tulajdonképpen
az életre neveljük a gyermeket.
Nincs tuti tipp! Próbaként azonban ajánlok egyet! Tereljük el a gyerek figyelmét! Persze
ez nem egyszerű, ehhez kell a szülők, nagyszülők szeretete, türelme, kreativitása!
Horváth Zoltánné
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Caritas Hungarica díj

A Magyar Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította a Caritas
Hungarica díjat. A díj célja biztosítani

a karitász önkénteseket arról, hogy az
egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül
külön kitüntetéssel jutalmazza azokat
az önkénteseket, akik a krisztusi szeretet gyakorlati megvalósításában kiemelkednek.
A díj célja továbbá buzdítani a híveket a karitatív tevékenységre Arpádházi Szent Erzsébet példája nyomán; és
példaképül állítani mások elé azokat a
köztünk élő híveket, akik Krisztus sze-

retetével önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében: „...
mert éhes voltam és ennem adtatok,
szomjas voltam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen
voltam és felruháztatok, beteg voltam
és meglátogattatok, börtönben voltam
és fölkerestetek...” (Mt 31,35-36)
A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három (idén a jubileumi évben négy) önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi
karitászigazgató. Az elismerést azok a
plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tesznek a
rászorulókért: az idősekért, betegekért,
családokért, gyermekekért, a társadalom peremére sodródottakért.
2019. október 5-én a Magyar Szentek Templomában került kiosztásra ez a
díj elismerésképpen az idén. A KalocsaKecskeméti Főegyházmegyében Horváth Zoltánné is megkapta. Ez a díj egy
igazán jól működő csapatmunka eredménye. Az egyesület Teréz anya gondolatával tud azonosulni: „Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket
nagy szeretettel!”
Köszönjük az elismerést Cselik Beatrix igazgatónőnek, aki mindezt észrevette.

Római Katolikus Plébánia hírei
November 19-én, kedden 16 órakor több papos mise lesz templomunkban.
Házastársak jubilálási ünnepsége lesz a templomban dec. 8-án, Advent 2. vasárnapján! (Akik 25, 30 40, 50, 55, vagy 60 éve kötöttek házasságot)
Krisztus Király Templomunk búcsúja november 24. 10 órakor a szentmisét Biacsi József ásotthalmi plébános úr tartja.
Dr. Pribitek László
plébános
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Októberi összefoglaló
Október első hetében ismét csatlakoztunk a Sántha Márta Könyvtár
és Művelődési Ház szervezésében az
Országos Könyvtári Napok- hoz. Az
alsó tagozatosoknak Lengyel Judit
szervezett a könyvtárban előadásokat.
Október 2-án az Idősek napja alkalmából táncos műsorral kedveskedett az idősebb korosztálynak a
3. osztály.
Október 04-én tűzriadó gyakorlat volt az iskolában, délután pedig
rövid műsor keretében az aradi vértanúkra emlékeztünk.
Nem maradt el a szokásos mozilátogatás sem, amely során az alsó
tagozatos diákok a Kópé című filmet
nézték meg. A 3. osztályosok ezután
a Thorma János Múzeum gyönyörű
festményeit is megtekintették. Tavasszal, a múzeummal megkötött
megállapodás szerint egy újabb osztály látogathat el egy általunk választott programra, ingyenesen.
Október második hetében tíz tanulónk a kisszállási iskolásokkal
külföldi kirándulást tett. Sétáltak
Mostar utcáin, Szarajevóban, élőben látták a csodálatos Boszniai piramisokat. A repertoárban szerepelt még Visegrád és a török híd,
Belgrádban a Nándorfehérvári vár,
Zenta, Törökbecse. Itt magyar emlékeket tekintettek meg, Péterváradon pedig az erődöt. Természetesen
az itthon izguló szülők sem maradtak emlék nélkül, a török bazárban
ugyanis a maradék pénzüket is elkölthették a gyerekek.
Október 10-én délután a KÁVA
színház két színésze tartott a 6. osztályosoknak drámapedagógiai foglalkozást, amit a tanulók nagy lelkesedéssel fogadtak.
Október 17-én pályaválasztási
nap keretében a 7-8. osztályosok
Kiskunhalason tájékozódhattak a
környékbeli középiskolák nyújtotta
továbbtanulással kapcsolatos kínálatból, hiszen hamarosan dönteniük
kell egy életüket meghatározó fontos kérdésben.
Az intézmény többi osztályának
helyben tartott Viedner Mónika internetes tanácsadást. Volford László főtörzszászlós a vámvizsgálat rejtelmeibe vezette be a gyerekeket,
valamint nagy sikert aratott a több
helyszínen zajló kutyás bemutató is.
Jövőre szeretnénk a szülőket is bevonni a programba.

Október 18-án a napközisek kézműves foglalkozáson Bíró Melinda
és Lengyel Judit segítségével baglyot készítettek a művelődési házban.
Október 22-én a nemzeti ünnep
alkalmából, a 8. osztályos tanulók
ünnepi műsorában megelevenedtek
az 1956-os események, azt követően pedig megkoszorúztuk az emlékművet a főtéren.
Október 24-25-én a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával
újabb csodálatos helyeken jártak
diákjaink. A tanulmányi kirándulás
keretében 47 felsős tanuló jutott
el Szarvason a történelmi Magyarország mértani közepéhez, az egri várba, ahol fül- és szemtanúi lehettünk egy ágyúdörgéshez hasonló
puskalövésnek, valamint a panoptikumban „személyesen” is találkozhattunk az Egri csillagok c. regény
írójával és a regény szereplőivel.
A Diósgyőri vár után az őszi pompájában mutatkozó Lillafüreden a
vízesést sem kihagyva, József Attila szobráig sétáltunk fel. A rettenetesen fáradt csapat hősiesen helyt
állt a sárospataki várban, ahol nagyon érdekes tárlatvezetés során
a Rákócziak életébe kaptunk betekintést. Büszkén tölt el bennünket,
hogy tisztelettudó viselkedésükért
több helyen is megdicsérték a csoportot.
A „vénasszonyok nyarának” nevezett jó időt több osztály is kihasználta, még egy utolsó kirándulást
szervezve a szabadba.
A pedagógusok sem „unatkoztak”, egyik továbbképzés a másikat érte. Így aztán senki sem utasította vissza az előttünk álló néhány
pihenésre szánt napot az őszi szünetben.
Gratulálunk Madaras Lottinak és
Kovács Dánielnek a rajzpályázaton
elért sikereikért, a focicsapatnak a
több győzelemért, Király Edit tanárnőnek az első polgárőr pedagógus
miniszteri elismerésért, Gémes Gézáné Katika néninek, mint festőművésznek, gyönyörű festményeiért
kapott Képzőművészeti díjért.
Látogassanak el a Farkas László
Általános Iskola, Kelebia facebook
oldalra, ahol folyamatosan jelentetünk meg az intézménnyel kapcsolatos információkat és fényképeket.
Fodor Betty
intézményvezető
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HALOTTAK NAPJA?
Időnként kijövünk meghalt szeretteink sírjához. De Halottak Napján együtt
jöttünk ki ünnepelni a temetőbe, melynek sírjaira szép virágokat és égő gyertyákat helyeztünk.
Mély értelmű jelkép, hogy eleven
szirmú virágot teszünk kedves halottunk sírjára. A virág eleven színével
az életet hirdeti. Általa szinte odakiáltunk a halálnak: ”Nem hiszünk neked
halál, nem tudsz te végleg elpusztítani! Mi Jézusnak hiszünk, aki a halál utáni boldog örök életet így ígérte meg:
aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog!”(Jn.11:25)
Ugye, milyen békességet sugárzó és
misztikus volt este a sok fénylő gyertya?
Az elfogyó gyertya életünk múlandóságára, a halálra figyelmeztet, de a sötétben lobogó fénye már – ugyanúgy, mint
az eleven szirmú virág – az „örök világosságra” emlékeztet és a soha véget nem
érő halál utáni boldog élettel vigasztal,
ahol találkozunk majd szeretteinkkel.
És itt értem oda, hogy megindokoljam, miért tettem kérdőjelet a cím után.
Azért, mert amikor mi Halottak Nap-

ja estéjén kimegyünk szeretteink sírjához, akkor nem olyanok sírjánál állunk
és emlékezünk, akik nincsenek, hanem
akik ÉLNEK most is. Nem olyanok sírjánál állunk, akik csak voltak! Mi keresztények hisszük, hogy a lelkük nem, csak
a testük porlad ott a sírban. Élnek a túlvilágon, élnek Istennél. - Persze megteheted, hogy nem hiszel Jézusnak és azt
tartod, hogy a túlvilág csak szép illúzió
s a halál végleg pontot tesz az ember
életére. De ez szörnyű lenne! Micsoda
szomorúság és kétségbeejtő következmények fakadnának ebből? Beleborzongunk. Ezt a keserédes életet érdemes végigküszködni, ha végleg elnyel a
sírgödör? Mivel a földön nincs igazság,
ezért ha nincs túlvilág és ott isteni igazságszolgáltatás, akkor ugyanazon temető fogad be igazembert és gazembert? Édesanyámmal –aki csodálatos
jó asszony volt, 8 gyermeket nevelt fel
és 62 évesen halt meg rákban- már sohasem találkozhatok? Vagy alig várom,
hogy Jézussal – ezzel a csodálatos istenemberrel – négyszemközt találkozzak és beszélgessek. A már eltemetett

szeretteidet, ugye, te is akarod nagyon látni, ölelni és velük örökké élni
nagy szeretetben? Vagy hogyan lehetne megérteni Jézus küldetését, kínhalálát és föltámadását, ha nem részesítene minket a kiontott vére árán szerzett
örök boldogságban? Minek halt meg értünk, ha ennek nincs gyümölcse t.i. az
örök boldogság, a Mennyország?
Mi nem akarunk reménytelenül lépkedni a sírok között, mint olyan harctéren, ahol csatát vesztett az élet. Mi arra a Krisztusra alapozzuk reményünket,
aki bár rövid időre lakója lett temetőnknek, de aztán 3 nap múlva legyőzte feltámadásával. Azóta már nem csak azt
mondhatjuk: „biztos, mint a halál”, hanem sokkal inkább ezt: „biztos, mint a
feltámadás”. Vagyis hogy életünk nem
fejeződik be a halállal. Odaát folytatódik. Sőt viszünk is magunkkal valamit.
Az biztos, hogy nem a pénzünket, de a
jó szívünket, a jó tetteinket.
Ki tudja, még hányat dobban a szíved. De ha leáll, de jó, hogy életed mégis
folytatódik! Reméljük, hogy szinte mindannyiunk élete a boldog másvilágon

folytatódik, Jézus és szeretteink, családtagjaink, barátaink társaságában. És ott
„már nem lesz halál, sem jajkiáltás és Isten letöröl szemünkről minden könnyet.”
/Jel. Könyve 21. fejezet 4. v./
Persze, nagyon megértem azokat,
akik kételkednek, nehezen tudnak hinni a másvilágban, a föltámadásban, mivel nem vallásos családban és környezetben élnek. De ne féljenek attól, hogy
becsapják őket a Biblia írói és az Egyház, akik azt tanítják, hogy Jézus feltámadt és ugyanúgy minket is föltámaszt
az örök életre. És hogy Jézus valóban
föltámadt, azt azok a szemtanú-apostolai hirdették, akik meg is haltak, vérüket is adták ezért a leghatalmasabb
és legboldogítóbb igazságért.
Végül a reményünket erősíteni akaró gondolatomat befejezem Gárdonyi
Géza „Ha meghalok” című verse utolsó versszakával: S mikor a szónok a síromnál beszél
És végül kiált: ”Hát Isten veled!”
Ne le a sírba integessen nékem,
Fölfelé nyújtson búcsúzó kezet!
Pribitek László

Ismét elment egy kelebiai
Tisztelt Kelebiaik!

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy községünk díszpolgára
Dr. Juhász Miklós
életének 82. évében elhunyt.
Temetése Szegeden a belvárosi temetőben
2019. november 20-án 13 órakor lesz.

Dr. Juhász Miklós

1938. október 6 – án, Kelebián, a Deák Ferenc utcában született. Édesapja Juhász Béla máv alkalmazott volt, élete utolsó 20 évében a kelebiai vasútállomáson
dolgozott. Édesanyja Stark Ilona, a vasútállomáson lévő IBUSZ utasellátónak nevezett pavilont vezette sokáig, ennek révén ismerték sokan. Anyai nagyszülei is
közismert kelebiaiak volta, a József Attila u. végén lévő STARK család feje, Stark
Vendel sokáig a község közterületének 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.
Miklós 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. Juhász Miklós az iskola egyik legjobb tanulója volt és a közösségi életben is aktívan részt vett. A 8. osztály elvégzése után,
1953 – ban felvették a szegedi vegyipari technikumba, ahonnan 1957 – ben a 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 – be ment nyugdíjba. Pályafutásának főbb eredményei:
- 1966 – ben egyetemi doktori címet szerez.
- 1980 – ban a biológiai tudomány kandidátusa címet nyeri el.
- 1996 – ban a szegedi és a pécsi egyetemek habilitált doktora lesz.
- Számos egyetemi tankönyvet, jegyzetet írt.
- Több mint 180 tudományos közleményt írt.
- Vendégprofesszor volt Madridban, Barcelonaban, Marseillében és Ultrechtben.
- Növényi kutató expedíciókon vett részt – pl. Kubában.
- Pollenkutatóként vált ismertté a világban. Az országban 1989 – ben ő kezdte el a lakossági polleninformációs szolgáltatást, amelyet később az ÁNTSZ átvett
tőle.
Dr. Juhász Miklós talán az első szegény sorsú kelebiai gyerek, aki az 50 – es
években, kemény tanulással, vasszorgalommal kiemelkedett és nem csak egyetemi diplomát szerzett, hanem nemzetközileg elismert kutatóvá küzdötte fel magát.
Gyakran járt haza. Bármerre járt az országban és a világban büszkén vallotta magát kelebiainak. Mi, itt élők is büszkén emlegettük nevét. Ezért kapott 2005. augusztus 20 – án díszpolgári címet. Dr. Juhász Miklóst Kelebia Község Önkormányzata saját halottjaként tekinti és a gyászolóknak részvétet kíván.
Béke poraira!
Maczkó József polgármester

Kelebiai Hírmondó
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Siflis Géza emléktorna
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ifj. Gilicze Lajos

Széttört ország, széttört élet
Széttört ország, széttört élet,
melyet kísér ezer könny és jajszó,
Trianon örökre belénk égett,
s csak fájdalmat enyhít a harangszó.
Egy olyan nemzet sírját ásta a Nyugat,
agyőztes flegma gőgjével,
mely bő ezer éve él a Kárpátok alatt,
s védte őt hullajtott vérével.

Idén október 29 – én került megrendezésre Kelebián a Siflis Géza emléktorna. A rendezvény a kelebiai temetőben kezdődött, ahol az 1948. október
27 – én elhalálozott Siflis Géza labdarúgóra emlékeztek. Halálának 71. évfordulója alkalmából került átadásra a
felújított sírhelye, melyet a Kelebiai Levente Sport Egyesület gondoz. A megemlékezésen jelen volt Siflis Géza családja és a Fradi Múzeum igazgatója is.
Ifj. Gilicze Lajos Széttört ország,
széttört élet című verse hangzott el a
megemlékezésen.

ELADÓ
Gyökeres szőlővessző 250 Ft/db
Csemege és borszőlőfajták
Szőlőskertek királynője muskotály /sárga/
Pölöskei muskotály /zöldessárga/
Zalagyöngye /sárga/
Angéla /sárga/
Opus /sárga/
Kardinál /rózsaszín/
Néró /fekete/
Moldova /fekete/
Ottanel muskotály /sárga bor és étkezési/
Bianca /zöldessárga bor és étkezési/
Érd: Gillányi Endrénél
Kelebia, Kossuth Lajos u. 76/3. sz. alatt, vagy
a 06-70/410-36-45-ös vagy a
06-77/454-481-es telefonszámokon lehet.

Falut szült az ANTANT francia cédája,
tóth, oláh, szerb, kéjesen ágyra járt vele,
lett Kelebia Trianon mostohája,
és kincses Szabadka elszakadt gyermeke.
Széttört ország, széttört élet,
melyet kísér ezer könny és jajszó,
Siflis Géza neve nem feledett,
hát szóljon neki harangszó!
Szóljon neki magyarként, kapusként,
mikor a háló előtt állt, újkori góliát,
ki megjárt olimpiát jugoszlávként,
majd Fradistaként legyőzte Uruguayt.
Szóljon neki emberként ki Kelebiára jött,
mint emlőtől elszakított gyermek,
bárány volt a vörös farkasok között,
futballóriás, kit szerettek az emberek.
Itthon vagyok, mondta magában,
végre a vándor megpihen,
de csomó volt a vörös fába,
és a hatalom döntött, nem kell ilyen.
Nem kell a tisztes kereskedő és edző,
nótát kedvelő vagány és bohém,
a fess férfi és szerető,
a proletár hatalmat bomlasztó egyén.
Jött is a fekete autó csendben,
s Budapest a célállomás,
csak sírás maradt utána a ködben,
de volt aki ivott rá áldomást.
Nem volt az ÁVÓ, a mai wellness,
a hideg, nyirkos kihallgató szobák,
szóra bírták, akit kellet,
s már sajnos várták odaát.
Meghalni még hazajött, látni szép Kelebiát,
s mikor Berényi Margit feketébe öltözött,
akkor örökre itt hagyva a Magyar hazát,
a lelke a mennyekbe költözött.
Széttört ország, széttört élet,
melyet kísér ezer könny és jajszó,
itt állva Siflis Géza sírja felett,
szóljon neki most a harangszó!

2019.10.18
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A 2020. szeptember 1-jén kezdődő tanévben induló egy,
másfél, illetve kétéves képzésekre 2020. február 19-ig lehet jelentkezni.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a
tanévkezdésig betöltött 18. életév, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos szolgálat vállalása. A felvételi döntésre rendészet
és közszolgálat ágazati képzésben szerzett rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsga eredménye, pályaalkalmassági vizsgálatok, valamint az életvitel ellenőrzés eredménye
alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot a
lenti címeken lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekről a rendészeti szakgimnáziumok tanulmányi
osztályai adnak felvilágosítást. Érdeklődni Kelebia Határrendészeti Kirendeltségen is lehet, ahol részletes tájékoztatást kérhetnek a 77/554-010 telefonszámon, illetve személyesen.
Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium       
2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
Telefon: 06-1-391-3545
Honlap: www.arszg.hu
Körmendi Rendészeti Szakgimnázium                
9900 Körmend, Alkotmány utca 5-7.
Telefon: 06-94/592-650, 94/592-652
Honlap: www.krszg.hu
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium                
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Telefon: 06-46/412-060/50-12 mellék
Honlap: www.mrszg.hu
Szegedi Rendészeti Szakgimnázium               
6728 Szeged, Bajai út 14.
Telefon: 06-62/559-577
Honlap: www.szrszg.hu

Október végéhez érve ismét összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
Október
-2-án volt a községi Idősek Napja rendezvény, melyen Egyesületünkből is sokan
megjelentek. A rendezvény keretében ad-

rokkal várjuk tagtársainkat.
-9-én Ásotthalomra várják 5 fős
csoportunkat, ahol a helyi nyugdíjasok ünneplik szervezetük megalakulásának 25.
évfordulóját. Indulás a Nyugdíjas Háztól
13.30 órakor.
-14-én lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a szokásos 10.30-as

ták át a községi Szociális Otthon mellé épített új épület részt. Az ünnepélyes átadás
után került sor az Agrárcentrumban az idősek vendéglátására. A megjelent idős lakótársainkat az asztalokon elhelyezett egyegy bonbonos rózsaszál, kultúrműsor és
finom ebéd várta.
-12-én tartottuk a hagyományos Szüreti Rendezvényünket az Agrárcentrumban. A rendezvényre meghívtuk a baj-

busszal fogunk elutazni a MÁV állomástól.
-30-án 16.00 órától tartjuk a havi
Klubestünket a Nyugdíjas Házban, melyre finom halászlével várjuk a jelentkezőket. Jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál XI. 25-ig.
December
-14-én lesz a hagyományos Falualapítási Ünnepség az Agrárcentrumban,
melyre elvárják Egyesületünk tagjait is.

sai, topolyai, bácskossuthfalvi, ásotthalmi
és öttömösi testvérszervezeteink képviselőit is. A jól sikerült (125 fős) rendezvény
keretében kultúrműsorral, finom vacsorával és élő zenével kedveskedtünk a megjelenteknek. A mellékelt fotón Egyesületünk
színjátszói láthatók fellépésük közben.
-17-én került sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyen ez alkalommal is nagyon jó éreztük magunkat.
-24-én Bajsára hívtak bennünket egy
ún. Sportnapi Rendezvényre, melyen
12 fős csapatunk vett részt. Rajtunk kívül
még öt vajdasági település képviselői voltak jelen és nagyon jó élményekben, valamint kellemes vendéglátásban részesültünk. Csapatunk a mellékelt fotón látható.
November
-8-án 16.00 órától tartjuk a hagyományosnak számító Újbor Kóstoló rendezvényünket a Nyugdíjas Házban, melyen
lilahagymás zsíros kenyérrel és finom bo-

-19-én kerül sor a mórahalmi fürdőzésre, melyre ez alkalommal is a 10.30kor induló autóbusszal fogunk elutazni.
-21-én ismét egy községi rendezvény
az ún. Adventi Jótékonysági Forgatag részesei lehetünk a Polgármesteri Hivatal előtti téren.
-31-én 19.00 órától tartjuk a hagyományos Óév-búcsúztató rendezvényünket a Nyugdíjas Házban, melyre a
vezetőségi tagoknál lehet jelentkezni XII.
23-ig. Kis létszámú jelentkező esetén 28án (szombaton) tartjuk az Óév-búcsúztatót, amikor szintén vacsorával és pezsgővel ünnepeljük meg az év végét.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk
tagtársainkat, a mórahalmi fürdőzésekre
pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem
tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 10. 30.
Horváth Zoltán egy. elnöke
Sutka István egy. titkára
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Születés:
Farkas Lili
Született: Kiskunhalas, 2019.10.16.
Édesanya neve: Farkas Alexandra
Édesapa neve: Farkas Márton

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

2019. október hónapban elhalálozott:
Pintér Józsefné
Simon Jánosné

98 éves
83 éves

2019. október hónapban házasságot kötött:
Szerencsés Kristóf és Patocskai Fanni

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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november

orvos neve

ügyelet helyszine

11

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

12

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

13

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. u 92

14

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

15

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

16

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

17

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

19

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

20

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

21

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

22

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. u 92

23

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. u 92

24

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. u 92

25

hétfő

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

26

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

27

szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

28

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

29

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

30

szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

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

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

