Falusi Suttogó
Tisztelt Lakosság!

Az idei esztendőben jelen újságban
szeretnék tájékoztatást adni az Önkormányzat ez évi munkásságáról,
eredményeiről, sikereiről.
Ezt az értékelést csak úgy tehetjük
meg reálisan, ha a 340 lelkes kistelepülésünket - nem kiemelve a hozzáhasonlóak, vagy a tőle nagyságrendileg nagyobbak közül - abban a gazdasági, politikai környezetben vizsgáljuk, azokat a pénzügyi szabályzókat figyelembe véve, melyeket a
nagy politika napjainkban kirajzol
számunkra, s melyeket jól ismerünk.
A képviselő-testület lassan a ciklusának feléhez ér.
Az idei esztendőben is a költségvetés
tervezésekor figyelembe kellett venni
a kormány által meghatározott keretszámokat, melyeken belül mozoghat
az önkormányzat. Két éve már szinte
teljesen csak feladatfinanszírozást
kapnak az önkormányzatok.
Ismeretes, hogy az önkormányzatok
többsége - a számára törvényben
meghatározott, de egyébként alulfinanszírozott kötelező feladatai mellett – abszolút nem képes önállóan,
saját erőből egyébként szükségszerű
fejlesztési, beruházási feladatok végzésére.
Kizárólag pályázatokkal, összefogással, együttműködéssel, jó partneri
kapcsolattal vagyunk képesek helytállni, a jogi előírásoknak, illetve lakossági elvárásoknak megfelelni.
Bevételeink - amelyek az állami
pénzeszközökből, átengedett központi adókból, a lakosságarányos központi támogatásokból, a feladatmutatóhoz kötött állami támogatásokból
álltak – melyek viszont időben megérkeztek.
A központi forrásokból biztosítottuk
az alapfeladatok működtetését. Viszszafogott, takarékos, szinte vegetatív
gazdálkodást folytatott az Önkormányzat egész évben.
A kötelező feladatainknak a törvényi
szabályozásnak megfelelően eleget
tettünk, biztosítottuk a lakosság
egészségügyi ellátását vállalkozó
háziorvossal, a védőnői feladatokat a

Mesztegnyő Környéki Önkormányzatok Társulásával kötött megállapodással, a fogorvosi ellátást a Marcali
Többcélú Kistérségi Társulás keretén
belül. Az oktatási feladatok állami
kézbe kerülése óta, már nem okoz
többlet kiadást az önkormányzatunknak (megjegyezném, hogy amikor az
iskolák kérték minden esetben segítséget nyújtottunk pl. falugondnoki
busz odaadásával, illetve a bejáró
tanulók bérlet vásárlását is segítettük,
stb..).
Az egészséges ivóvizet a DRV Zrt.
helyett április 1-től már a Délzalai
Víz és Csatornamű Zrt. biztosítja az
idei esztendőtől. A változás annyiban
volt érezhető, hogy kéthavonta van a
vízmérők leolvasása.
A gyermekvédelmi feladatokat a
Mesztegnyői Környéki Önkormányzatok Társulása végzi el, a családgondozó minden héten kedd délelőtt
a hivatalban tartja ügyfélfogadást.
A falugondnoki szolgálat működését
folyamatosan biztosítottuk (étkeztetés, gyógyszer kiváltás, betegek orvoshoz, kórházba történő sürgős
elszállítása, hivatali feladatokba történő bekapcsolódás).
A közvilágításnál többször előfordult, hogy a településen nem égett a
közvilágítás, ezt mindannyiszor jeleztük a szolgáltató felé, aki elhárította a hibát. A következő évben a településen teljes egészében egy rekonstrukció fog megtörténni, ezáltal korszerűbb lámpatestek lesznek.
A szilárd háztartási hulladék elszállítása hetente történt a településen.
2017-ben idáig 16 képviselő-testületi
ülésen 87 határozatot hozott, és 14
rendeletet alkotott a képviselőtestület.
A szociális ellátásokon belül a szociális étkeztetést az igénylőknek folyamatosan biztosítottuk, jelenleg 12
fő veszi igénybe az étkeztetést napi
szinten, melyet a mesztegnyői Ladi
János Általános Iskola főzőkonyhájáról biztosítottunk.
A rendszeres szociális pénzellátások
a Járási Hivatalok hatáskörében tartoznak, a járási ügysegéd minden
kedden délelőtt ügyfélfogadást tart a
hivatalban,
az érintettek minden
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esetben megkapták a járandóságukat,
köszönhetően a települési ügysegéd
lelkiismeretes munkájának.
Jegyzői
hatáskörben rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben 29
gyermek részesült évi két alkalommal utalványt is kaptak ezek a családok, továbbá a halmozottan hátrányos gyermekek az iskolai szünidőkben is részesültek étkeztetésben,
melyet a falugondnoki szolgálat bevonásával oldottunk meg.
Eseti szociális ellátások területén az
idei évben a rászorulóknak mérlegelés alapján megfelelő körülményeiket
biztosítottuk.
A lakosság érdekében a hivatalos
teendőket a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja, egy
fő ügyintéző napi szinten segíti a
lakosság ügyeinek és az önkormányzat ügyeinek intézését ügyfélszolgálatként, továbbá az aljegyző kedden
délelőttönként tart ügyfélfogadást a
településen.
Tovább folytattuk településünk virágosítását, szépítését.
Az idei esztendőben is csatlakoztunk
a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz így összesen már
három tanulót tudunk a jövőben támogatni felsőfokú tanulmányaiban.
Az IKSZT egész évben a lakosság
rendelkezésére állt, egy fő kulturális
közfoglalkoztatott segíti a település
közművelődési életét.
Már ötödik éve működik a településen az önkéntes polgárőr csoport,
mely a Marcali Polgárőr csoporthoz
tartozik, ezzel is biztosítva a településen élők nyugalmát és biztonságát.
Összegzésként, tudatában a még
előttünk álló feladatoknak, de azért
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jó érzéssel telve mondhatom el, hogy
Kelevíz – ahogy eddig is - jó irányba
tart. Nehéz, meredek és megannyi
veszéllyel telített úton haladunk, de a
kedvezőtlen gazdasági körülményekhez képest úgy ítélem meg, hogy
nagy fejlődésen megy keresztül a

településünk. Ez a munka nehéz és
fárasztó, de amint látszik, nem hiábavaló! A Falu nevében és érdekében, köszönöm az eddigi, és kérem a
jövőbeli áldozatvállalását és kitartását Kelevíz valamennyi lakosának!

Az ünnepekhez közeledve kívánok
minden állampolgárunknak áldott
békés boldog ünnepeket, és egészségben gazdag boldog új esztendőt!
Vargáné Balatincz Krisztina
polgármester

Tevékenységekről hónapokra bontva nagyvonalakban
Január

Az év eleji munkálatok megkezdése, statisztikák, kimutatások készítése, az elmúlt év lezárása folyt a januári hónapban.
Az Önkormányzat segítette a Kelevízért Civil Egyesület cégbíróságon
történő bejegyzését, adminisztratív
munkálatait.
Téli hóeltakarítási munkát végeztünk,
valamint az áthúzódó közfoglalkoztatási programokat hajtottuk végre.
Településünkön látogatást tettek a
Belügyminisztérium kollégái és a
Megyei Munkaügyi Központ szakemberei, akik a beadott, ez évi közfoglalkoztatási pályázatunkat bírálták
el, tervtárgyalást tartottak az általunk
benyújtott elképzelésekről, mely
pozitív elbírálást kapott.

Február
A február hónap az önkormányzatok
életében mindig jelentős, mert ilyenkor kell az évi költségvetést megtervezni és elfogadni, ami nagy vonalakba meghatározza, hogy egy település mennyi pénzeszközzel gazdálkodhat egy évben. Természetesen a
központi költségvetés szerint, Kelevíz Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetése 44.805 e Ft-os bevételi
és kiadási főösszeggel került előterjesztésre, mely év közben természetesen már módosult, mivel pályázati
pénzek érkeztek a településre.
Elbírálásra kerültek a Munkaügyi
Központ által meghirdetett Start Mintaprogramok. Ezek alapján mind a
két mintaprogramunk sikeresen nyer-

tes lett, melyeket az elmúlt év alapján
folytathattunk tovább, így 2017. március 1. napjától 22 fő közfoglalkoztatott kezdte meg munkáját a településen 12 hónapon keresztül 100%-os
támogatottsággal.
1./ Járási Startmunka Mintaprogram - Helyi értékteremtő – Drótfonó - Kosárfonó műhely létrehozása
-- 15 fő
Bér költség: 16.398.540,-Ft
Eszközbeszerzés: 5.261.400,-Ft
Összesen: 21.659.940,-Ft
E pályázat keretén belül vásároltuk
meg a Kelevíz Vörösmarty u. 49.
szám alatti ingatlant, mely a kosárfonó csoportnak ad otthont. Vásároltunk továbbá drótfonóba alapanyagot, valamint fűzvesszőt a program
keretén belül, amivel egész évben
dolgozni tudnak a kollégák.
2./ Járási Startmunka mintaprogram - Mezőgazdaság (kert) - 7 fő
Bér költség: 7.601.832,-Ft
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Eszközbeszerzés: 1.300.545,-Ft
Összesen: 8.902.377,-Ft
E pályázat keretén belül egy új fóliasátort szereztünk be, vetőmagokat,
növényvédő szereket, üzemanyagot,
és mezőgazdasági gép bérlését a
földmunkák elvégzésére.
Összesen tehát a 22 fő munkás
bérére
nyert
támogatás:
24.000.372,-Ft
Eszközbeszerzésre nyert támogatás: 6.561.945,-Ft
Mindösszesen nyert támogatás:
30.562.317,-Ft.

Március
A március hónap a tavasz az újjá
éledő természet hava. Így van ez az
önkormányzat életében is. Megkezdték munkájukat a Startmunka mintaprogram pályázatunknak megfelelően
a kollégák március 1-vel. A drótfonás, a kosárfonás napi szintű tevé-
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kenysége elkezdődött, a kertben a
tavaszi veteményezéseket megkezdtük, a játszótér karbantartását végeztük, az önkormányzati területek tisztítását elkezdtük.
További sikerként éljük meg, hogy 1
fő közművelődési kulturális foglalkoztatott
személy
dolgozhat
2018.02.28-ig – a településen, melyet
az állam 100 %-ban támogat.
Tárgyalások kezdődtek a hivatal
felújítására vonatkozó lehetőségekről
a Megyei Önkormányzattal.
Vis Maior pályázatot nyújtottunk be
a Rákóczi utca felújítására.

Április
Újabb sikeres pályázatot nyertünk el
a Járási Munkaügyi Központtól
Hosszabb időtartamú közfoglalkozta-

tás biztosítására.
2017.04.15 – 2017.11.30.-ig 2 fő
dolgozhat 100 % támogatással.
Bér költség: 1.357.470,-Ft
Eszközbeszerzés: 267.805,-Ft
Összesen: 1.625.275,-Ft
E program keretében a fűnyíró adapterekhez szerezhettünk be alkatrészeket (damil, olaj, üzemanyag stb..)
A kaszálást a település egészén az
önkormányzat az idei esztendőben is
térítésmentesen biztosította a lakosság részére.
A kosárfonó műhely kialakítása,
felújítása a Vörösmarty u. 49. szám
alatt elkezdődött.
A veteményezés a szociális kertben
nagyjából megtörtént, közel 2 hektáron termelünk a lakosság részére
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zöldségféléket. Parkgondozást, településszépítést végeztünk, az utcai
fákat tettük rendbe.
Az eboltás a településünkön megtörtént, a be nem oltott ebekkel kapcsolatosan a hivatal a szükséges intézkedéseket megtette.
Sikeresen elbírálásra került a Vis
Maior pályázatunk, így a Rákóczi
utca helyreállítására 5.680.000,-Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyertünk, melyhez az Önkormányzatnak plusz 10% önerőt kellett hozzá tennie. A kivitelezés előtti szükséges papírmunkák végzése folyamatban volt.
A település egyetlen olyan utcája
volt, ami nem volt megfelelően leburkolva, és a kedvezőtlen időjárási
viszonyok miatt főleg télen nehézkes
volt a közlekedés.

Falusi Suttogó
Június
A kaszálást a település teljes egészén
végeztük, továbbá a külterületi utjaink mentén is.
A vetemények a meleg időjárási viszonyok ellenére szépen fejlődtek,
természetesen lehetőségeinkhez képest öntöztünk.

Gyereknap
2017. június 3.
A meleg időjárás ellenére, úgy érzem
sikeres volt ismételten a gyereknap.

További tárgyalások és előkészítések
folytak a hivatal felújításával kapcsolatosan.
Lomtalanítás volt a településünkön.
Települési Arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatos egyeztetések
kezdődtek. Ezt minden Önkormányzatnak kötelező elkészíttetnie, melyre
az állam a 10.000 fő alatti települések részére 1 millió forintos támogatást biztosít. E kézikönyv nagy vonalakban meghatározza az adott település minden ajánlott szegmensét, jó
példáját a jövőre nézve.

Május
A kaszálást is megkezdtük a belterületen, a település virágosítását végeztük a településen.
Drótfonás, kosárfonás, mezőgazdasági munkák napi szinten készültek.
A vetemények kikeltek lassan, nagyon hiányzott a csapadék, lehetőségeinkhez mérten öntözéssel próbáltuk pótolni majd amit lehet.
Gyermeknapi előkészületek kezdődtek meg.
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Hagyományt teremtve az idei esztendőben is a település legkisebbjeit a
gyermeknapon Kelevíz Község polgáraivá fogadtunk:
Horváth Igor Dávid – Horváth Zoltán
Dániel és Kopasz Krisztina gyermekét; Almási Lia Henrietta - Almási
Richárd és Bogdán Henrietta gyermekét; Kutika Amira Krisztina –
Kutika Krisztina gyermekét; Bogdán
Melissza és Bogdán Vanessza - Orsós Levente és Bogdán Szabina
gyermekeit.
Külön köszönet illeti azokat, akik
felajánlásaikkal hozzájárultak a ren-
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dezvény sikeres lebonyolításához. Az
étel elkészítéséhez az alapanyagokat
a kertünkből biztosítottuk. Köszönet
Süte Istvánnénak, Fehérné Somogyi
Ildikónak, Pintér Lászlónak, Gazda
Krisztinának és Bognár Margitnak

az étel elkészítéséért.
Ezen a napon egy nagyon szuper
ugrálóvár állt a gyerekek rendelkezésére egész délután, a Bárka Alapítvány Mesztegnyő képviselte magát
és a gyermekekkel játszottak egész
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délután, a marcali Tűzoltóság tűzoltó
autót mutatott be a gyermekeknek, a
Rendőrkapitányság egy rendőr autót,
a mesztegnyői Agrofarm Kft. traktor
hozott, a Marcali Könyvtár támogatásával „Ollóvágta Pista Bácsi” járt a
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településünkön, Bogyó Rodrigó jóvoltából állatsimogató készült, Fejes
Evelin póniló lovagoltatást végzett a
gyermekekkel és arcfestő szépítette
a gyerekeket a délután folyamán.
Nem utolsó sorban köszönöm a kollégáim lelkiismeretes munkáját, amit
a gyermeknap sikere érdekében tettek: Borbély Krisztina, András Eszter, Fehérné Somogyi Ildikó, Bogyó
Rodrigó, Szántó Szabolcs.
Bízom benne, hogy a következő évben is hasonló gyermeknapot tudunk
szervezni, hiszen a gyermeki boldog
arcoknál nincs szebb a világon.
E hónapban meghívásra mutattuk be
először a kosárfonó csoport által
készített termékeket a Marcali Polgári Piknik rendezvényen.
Egy nagyon komoly és jelentős beruházás kerékpárút, melynek településünk is részese, Mesztegnyő – Balatonmáriafürdő között. E beruházás
hét önkormányzat konzorciumával
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valósul meg 500 millió forint támogatásból. Az első egyeztetések Kelevízen az IKSZT épületében zajlottak.
A marcali Tesco áruháztól adományként kapott medencéket osztottunk
részt a település összes gyermekes
családja részére, valamint azon háztartásokban ahol unokák vannak. Az
adomány értéke több mint egy millió
forint volt.
E hónapban is az igénylők részére
napos csibék kerültek kiosztásra az
előző évekhez hasonlóan.

Július
Július 15. napján Kelevíz Önkormányzata részt vett a mesztegnyői
rétes sütő fesztiválon, ahol a kosárfonó csoport termékeit mutattuk be.
E hónapban Móring József Attila
országgyűlési képviselő úr tájékoztatta a választókerületében tartozó
önkormányzatokat, hogy egy komoly
pályázaton vehetnek részt, ennek
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November

előkészítése megkezdődött.
Meghívásra július 30. napján Balatonmáriafürdőn vettünk részt a közmunkaprogramban készített termékek
bemutatójával.
A vetemények a meleg időjárási viszonyok ellenére szinte csak öntözéssel fejlődtek.

Augusztus
Augusztus elején Böhönyén találkoztam a polgármester kollégákkal ahol
a Helyi identitás és kohézió erősítése
pályázattal kapcsolatos konzorciumot
hoztunk létre és a TOP 5.3.1.-16
kódszámú pályázat keretében a következő évi rendezvényekre tudunk
pályázatot benyújtani.
Benyújtottuk pályázatunkat a hivatal
felújítására, melynek realitása a következő évben várható.

Szeptember
A mezőgazdasági program keretében
a kertből a betakarítás folyamatosan
zajlott, melyet a lakosság részére
teljes egészében kiosztottunk. Sajnos
az idei esztendőben a meleg és csapadék hiányos időjárás rányomta
bélyegét a veteményekre is.

Október
Burgonyatermesztésünk jó termést
hozott így a településen háztartásonként 30 kg termést osztottunk szét.
Benyújtottuk támogatási igényünket
a „Kulturális alapellátás támogatása
az 1000 fő alatti településeken” című
pályázatra, melyből reményeink szerint a kelevízi elszármazottak találkozóját szervezhetjük meg.
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Hármadik éve meghatározott célokkal indultunk neki a startmunka minta programoknak. A tervek megvalósításán sokat és sokat dolgoztunk.
Összeállt egy olyan csapat akik azonosulni tudtak a kitűzött célokkal és
mindent megtettek a siker érdekében.
Munkánk gyümölcse most érett be,
látjuk az eredményeket, ez az év már
a mi évünk volt. Méltán lehetünk
büszkék az elért eredményekre. Ezek
a programok nem kis feladatot jelentenek számunkra.
A Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási program megvalósításában
kiemelkedően teljesítő települési
önkormányzatkat díjazott 2017. november 16-án Budapesten. E kitűntetés részese Kelevíz Önkormányzata
is, ami hatalmas megtiszteltetés és
büszkeség a településnek.
A Miniszteri Elismerő Oklevél mellé
7.000.000,-Ft pénzjutalomban részesültünk.
A programban dolgozóknak, a falu
közösségének ez egy nagyon fontos
elismerés. Elértük, hogy úgy kerültünk be a közvéleménybe, a sajtóorgánumokban, hogy Kelevízen jól
haladnak a dolgok, hogy az itt élők
büszkék falujukra. Községünk nevét
az országos médiumokban pozitív
értelemben emelték ki.
A közfoglalkoztatásban való részvételünk nagyobb mozgásteret ad számunkra. Lehetőségeink más irányban
nagyon szűkösek mivel kistelepülés
vagyunk.
A közmunkaprogram keretein belül
tudunk épülni, előrehaladni, környezetünket szépíteni, a megtermelt
dolgok pedig viszik hírnevünket az
országban.
A programban való részvétel azért is
fontos, mert munkahelyeket biztosít a
településen élő munkanélküli embereknek. Hasznos értékteremtő munkát tudunk végezni.
Ezúton köszönöm munkáját itt is a
közfoglalkoztatottaknak, és mindazoknak a munkatársaknak, akik a
közfoglalkoztatottak
munkáját
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koordinálják, szervezik, ellenőrzik és
azoknak a munkatársaimnak is köszönöm a feladatvállalást, akik a
nagyon sok adminisztrációt végzik.
Úgy gondolom, hogy ez az elismerés
nem csupán a polgármester érdeme,
nagyon sokan dolgoztunk ezért.
Köszönöm Móring József Attila országgyűlési képviselő úrnak aki folyamatosan nyomon követte településünk munkásságát, támogatta elképzeléseink megvalósítását.
Ismét egy jól sikerült nyugdíjas délutánon jöttek össze a település
szépkoru lakosai. A mesztegnyői
Honi néptánc csoport és a Honi Ha-

gyományőrzők műsora, valamint Ősz
Gabriella kiváló operett előadása
színesítette a délutánt a megjelentek
örömére. A vacsorát az Mesztegnyői
iskola konyha készítette el, köszönjük szépen ezúton is nekik.
Láthatták, hogy sok mindenről tudtam beszámolni, tájékoztatni, pedig
még számtalan tevékenységről, apró
eredményről nem is tettem említést.
Munkatársaimmal azért dolgozunk,
hogy a település gyarapodjon, fejlődjön, az itt élők jobban érezzék magukat, hogy az itt élő emberek igényeit
ki tudjuk elégíteni, hogy mindenki
találja meg az önkormányzatban a

partnert. Hiszen az embereknek saját
problémája mindig a legnagyobbnak
tűnik, ennek megoldásában kívánunk
segíteni, a faluért a benne élőkért
dolgozunk.
Talán nem tűnik üres frázisnak, ha
azt mondom, hogy az Önök támogatása nélkül ez nem jöhetett volna
össze, köszönöm a sok biztatást, a jó
szavakat, a kritikákat is, hiszen akkor
még van oka építkezni.
Köszönöm mindenkinek a munkáját,
aki a céljainkat támogatta, a munkánkat segítette.

IMPRESSZUM
Felelős kiadó:
Kelevíz Község
Önkormányzata
8714 Kelevíz,
Vörösmarty u. 45
E-mail:keleviz@t-online.hu
Szerkesztőség:
Vargáné Balatincz Krisztina
Móri Csaba
Megjelenik:
120 példányban
Nyomdai munkák:
Conti-Livello Kft.,
8800 Nagykanizsa,
Kinizsi u. 17.
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IKSZT - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Az IKSZT-ben is folyamatos volt a
napi élet, különösen kiemelve az
ünnepeket, amikor is a gyerekek
kézműves foglalkozásokon vehettek
részt.
A nyugdíjas klub rendszeresen összejött, vidáman, jókedvvel töltötték az
időt.
Mindenkinek folyamatosan rendelkezésére áll a könyvtár a 2400 darabos
állományával.
Segítséget nyújtunk házi feladatok
elkészítéséhez,
kutatómunkához,
iskolai és továbbtanulási feladatok-

hoz. Mindenki hozzáfér a számítógépekhez, használhatja az internetet és
a játékprogramokat egyaránt. Az
IKSZT igazi szolgáltató, segítő, közösségformáló, nevelő, gyermekmegőrző intézmény, látogatottsága
egyre nő a felnőttek részéről is.
Az idei esztendőben alakult Kelevízért Egyesületnek is otthont ad az
IKSZT épülete.
Programok bemutatása a teljesség
igénye nélkül:
Helyszín és feltételek biztosítása a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
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tájékoztatási pont működéséhez:
- A falugazdászi hálózat átalakulása
miatt a rendszeres fogadóórák az
idén megszűntek, de igény szerint
jött a falugazdász ahol biztosítja,
hogy a helybeli őstermelőkkel ismertesse az éppen aktuálisan hozzáférhető forrásteremtési lehetőségeket,
illetve az adminisztrációs ügyeikben
segítségükre legyen.
Közösségi programok:
- Kötelező olvasmány vetítés, Mesefilm vetítés
- Nyugdíjas klub
- Farsangra készültünk, jelmezek
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készítése gyerekekkel, nyugdíjas
klub farsangi összejövetele
- Boszi bál
Kézműves foglalkozás nőnapra
- Nőnap: egy közös beszélgetős este
- Húsvéti kézműves foglalkozás
- Anyák napi kézműves foglalkozás
- Gyereknap szervezése, lebonyolítás
- Zenés délután, valami egyszerű étel
sütés közösen sütögetés
- Pingpongozás, focizás, tollas labdázás az udvaron a gyerekekkel
- Rajzolás festészet gyöngyfűzés,
egyéb kézműves foglalkozás
- Süti sütés gyerekekkel, kukorica
főzés
- Mese olvasás kicsiknek, majd mese
nézés
- Kézműves foglalkozások (tökfaragás)

-

Szüreti felvonulás szervezés
Halloween jelmezek készítése
Szüreti felvonulás (pogácsa sütés)
Ismeretterjesztő előadás a biokertészetről, az egészséges életmódról
Nyugdíjas bál lebonyolításának
szervezése, segítése
Mikulásnapi kézműves foglalkozás
Szerepek tanulása gyakorlása
Mikulásra és karácsonyra kézműves
foglalkozások

Összegezve:
Az IKSZT fontos szerepet tölt be a
falu életében.
A IKSZT valójában az objektív feltételeket tekintve, egy jól és esztétikusan
berendezett,
modern
multifunkciós technikai eszközökkel
felszerelt, több feladatot ellátó kö-
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zösségi színtér, amely helyt ad a több
mint 2400 kötetből álló községi
könyvtárnak, egyidejűleg lehetőséget
biztosít a szabadidő hasznos, értelmes eltöltéséhez különböző korosztályoknak, csoportoknak, spontán
önszerveződéseknek - korra, nemre,
hovatartozásra való tekintet nélkül.
Az intézmény elsődleges feladata
összefoglalva:
a.) Az IKSZT pályázat kapcsán a
címbirtokosi okiratban meghatározott feladatok maradéktalan betartása.
b.) szervezett programokon keresztül
az együvé tartozás, az emberi
kapcsolatok mélyítése, közösség
formálás,
c.) az emberi megismerési folyamat,
az ismeretszerzés az információ-
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hoz jutás, a világ megismerhetőségének sokoldalú és minden
szempontú elősegítése. Internet
használat útján is eligazodni a világban.
d.) Nevelési feladatok, személyiségfejlesztés.
Szokásrendszerek
igénnyé alakítása, viselkedési és

magatartási formák javítása, esetenkénti kialakítása, illetőleg a
már meglévő viselkedés-kultúra
megőrzése.
A kézműves foglalkozásokhoz próbálunk újra hasznosítani feleslegesnek tűnő anyagokat, ezért kérjük
akinek otthon van akár befőttes
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üveg, tojástartó, konzerves doboz
stb.. bármi olyan, amit kidobna ne
tegye szívesen vesszük ha eljuttatja
hozzánk, amelyekkel még több foglalkozást tudnánk megvalósítani a
gyerekekkel.
Fehérné Somogyi Ildikó
IKSZT vezető
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Pályázatokról

Tájékoztatást

kívánok adni az
idei esztendőben megvalósult, illetve a beadott pályázatokról melyben Kelevíz település érintett:

7./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP 3.2.1-16. – 25
millió forinttal támogatott a hivatal
felújítása, a következő évben realizálódik.

1./ Marcali Munkaügyi Központ
Járási Start munka mintaprogramok,
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 100 %-ban támogatott
Bérköltség: 25.357.842,-Ft
Dologi kiadások: 6.829.750,-Ft
Mindösszesen: 32.187.592,-Ft

8./ Helyi identitás és kohézió erősítése TOP 5.3.1-16 konzorciumi pályázat (Nagybajom, Böhönye, Szenyér,
Tapsony, Nagyszakácsi, Nemesdéd,
Nemesvid, Mesztegnyő, Gadány,
Hosszúvíz, Kelevíz) 57 millió forint,
jövő évi rendezvényekre – elbírálás
alatt

2./ 1 fő kulturális közfoglalkoztatott
100% támogatással
3./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges
munkagép beszerzése – VP 6-7.2.1.
(Mesztegnyő-Gadány-Kelevíz konzorciumban) 20 millió forint – bírálat alatt.
4./ Vis Maior pályázat Kelevíz, Rákóczi
utca
helyreállítása
–
6.320.000,-Ft
5./ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. pályázat 24 m3 tűzifa (Magyar
Közút Nonprofit Zrt.) szerződéskötés
megtörtént, folyamatban van.
6./ Belügyminisztérium szociális
tűzifa program pályázat: 47 m3 tűzifa, kiszállítása folyamatban van.

9./ Települési arculati kézikönyv
elkészítése – 1 millió forint – Kormányzatilag megítélt
10./ Kistelepülési Önkormányzatok
alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatása – temető felújítás – 970 ,eFt, elnyert támogatás, realizálása a
következő évben.
11./ Mesztegnyő – Balatonmáriafürdő kerékpárút megépítése 500 millió
forint – támogatott, folyamatban
lévő, várható befejezés 2018. november 30.
12./ Bursa Hungarica felsőoktatási
Önkormányzati ösztöndíj pályázat –
2 fő támogatott
13./ EFOP 3.7.3-16 az egész életen át
tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Mesztegnyő-Gadány-Kelevíz kon-

zorcium – 60 millió forint – elbírálás
alatt.
14./ Kulturális alapellátás támogatására pályázat 1000 fő alatti kistelepülések számára – 500 eFt elbírálás
alatt, jövő évi IKSZT rendezvényre.
15./ Önhibáján kívüli hátrányos helyzetű települések támogatása 5.200,eFt - bírálat alatt
Kitüntetés:
Belügyminisztérium a közfoglalkoztatási programok megvalósításában
kiemelkedő tevékenység elismeréseképpen 7 millió forint támogatást
nyújtott.
Úgy ítélem meg, hogy soha nem
volt ennyi pályázata még Kelevíz
Önkormányzatának amit vagy
egyedül vagy konzorciumban más
önkormányzatokkal valósított volna meg! 715.177.529,-Ft nagy részben elnyert pályázatok részesei
vagyunk.
Természetesen sokat köszönhetünk
Móring József Attila országgyűlési
képviselőnknek, aki mindent megtett annak érdekében, hogy a választókerületéhez tartozó önkormányzatok a lehetőségeket kihasználják.
Településem nevében ezúton itt is
megszeretném köszönni neki áldozatos munkáját, segítőkészségét,
emberségét!

ADVENT
„A karácsony nem csak
egy nap, nem lehet csak
egy nap,
nem múlik a huszonnegyedik óra leteltével.
Mert a karácsony egy érzés. A szeretet érzése.”
Csitáry-Hock Tamás

Ünnepre várva
A karácsonyi ünnepeket megelőző
hetek, mindenki számára készülődéssel és várakozással telnek. A háztartásokban nagytakarítás, díszítés, vásárlás, sütés, főzés, ajándékkészítés.
Az év közben elhanyagolt dolgainkat
most szeretnénk bepótolni, az emberi
kapcsolatainkat is rendbe akarjuk
hozni. Mindezt pár nap alatt! Miért?
Miért hajszoljuk magunkat, tolak-
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szunk a bevásárlóközpontokban,
türelmetlenkedünk és kétségbeesetten
próbáljuk az egész évben elodázott
dolgainkat bepótolni. Persze meglehet magyarázni, hogy a karácsony a
szeretet ünnepe és ilyenkor mindenkinek az a vágya, hogy minél jobban
kifejezze szeretetét. Ki így, ki úgy. Jó
lenne megállni egy percre és megpróbálni visszahozni az ünnep igazi
értékét, az együttlét örömét, az oda-
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figyelést. Szeretetet adni és kapni
nagyon jó, de ezt érzésekben és ne
ajándékokban mérjük. Készüljünk az
ünnepre, öltöztessük ünneplőbe a
szívünket és várjuk a csodát, hogy
újra és újra megtörténjen.
Karácsony a nagyvilágban
A karácsony, mint azt már tudjuk a
kis Jézus megszületésének ünnepe,
az eredeti és ősi hagyomány szerint.
Azonban ennek a jelentősége már
jócskán megváltozott. A mai fiataloknak, sőt akár a felnőtteknek is már
kevés része gondol a karácsonyra
így. A karácsony a szeretet ünnepe,
együtt van a család meghitt hangulatban. De a mai fiatalság csak az
ajándékot, és az értéket látja ebben az
ünnepben. Pedig nem ez lenne a
legmeghatározóbb. A pici gyerekek
úgy nőnek fel, hogy nem is a karácsony igazi jelentőségét látják meg
ebben az ünnepben. Amíg nálunk
december 6-án jön a Mikulás, a kitisztított ablakba helyezett csizmákba
csempészi a csokoládét és a cukrot
vagy esetleg rossz gyerekek esetében
a virgácsot, addig december 24-én
Szent Este hozzánk a Jézuska köszön
be. De nem mindenhol van ez így.
Minden országnak mást jelent ez az
ünnep. Van ahol nem is ezeken a
napokon ünneplik. Néhol az angyal
jön, máshol a boszorkány.
Amerikában a karácsonyi ajándékokat karácsony első napján december
25-én reggel kapják meg az emberek.
Ott a hagyomány szerint este jön a
Mikásrepülő szánján, amit rénszarvasok húznak és éjjel járja körbe az
egész világot kiosztva az ajándékokat
a jó gyerekeknek és virgácsot kapnak
a rossz gyerekek. Süteménnyel és
tejjel várják az éjjeli vendéget, hogy
az egész estés utazgatás után energiát
gyűjtsön magának. Ha mindenhol
megeszi, a kirakott elemózsiát hát ne
csodálkozzunk rajta, hogy nagy pocakja van a fehér szakállas apónak a
piros kabátka alatt. A karácsonyfa
tetejére rendszerint angyalka vagy
pedig csillag kerül. A csillag az esthajnalcsillagot jelképezi. Az angyalok pedig a karácsony szerves részét

képezik. A mikulás segédei a manók,
akik egész évben robotolnak az északi sarkon, hogy a karácsonyi ajándékok elkészüljenek és a karácsony
éjjel zökkenőmentesen teljen.
Olaszországban hagyomány szerint
egy jóságos boszorkány, Strega
Befána, aki ugyanakkor egy öreg,
fekete ruhás asszonyság, osztogatja a
gyerekeknek az ajándékokat. Befána
gyermektelen özvegy volt, amikor a
három bölcs útjába került a Krisztusgyermekhez vezető úton. Amikor
megkérdezték tőle, merre van Betlehem, túlságosan lefoglalta a takarítás
és elküldte őket, viszont hamarosan
rájött mekkora hibát követett el és
elindult megkeresni a kis Jézust. A
mai napig keresi, és Vízkereszt napján, azaz január 6-án, házról-házra
jár, ajándékokat osztogatva a jó gyerekeknek.
Az orosz gyermekekhez Bábuska
érkezik, az ajándékokat osztogató
Nagyanyó. A legenda szerint az
öregasszony a Jézust meglátogató
bölcsekkel (a három királyok) akart
tartani, hogy szemügyre vehesse az
újszülöttet, de túl hideg volt, ezért
nem indult el velük. Amikor mégis
összeszedte magát, már nem találta
sehol Jézust. Ezért járja azóta is a
házakat, hátha rábukkan valahol.
Spanyolországban, Mexikóban, Puerto Ricóban és Dél-Amerikában, a
három királyok, más néven a Bölcsek
visznek karácsonyi ajándékokat a
gyermekeknek, míg a francia gyerekek kíváncsian várják a Télapót, más
néven Pere Noelt, aki szent estén
érkezik hozzájuk.
Bizonyos kultúrákban, Szent Miklós
a segítőjével utazik. Az öreg
Sinterklass (Mikulás) december 6-án,
fehér lovon érkezik Hollandiába,
vörös, püspöki ruhájában. Az a monda járja, hogy Spanyolországból jön
gőzhajón. Fekete Péter baktat mögötte, aki fekete zsákot cipel a hátán és
kezében egy könyvet tart, amelyben
fel van jegyezve, hogyan viselkedett
minden holland gyermek egész évben. A jó gyerekek ajándékot kapnak
a Mikulás püspöktől, míg a rossz
gyerekeket elviszi Fekete Péter a
zsákjában.
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Németországban, Szent Miklós kísérőjével, az úgynevezett Knecht
Ruprecht, Krampus, vagy Swarzer
Péter-rel szokott érkezni, aki hátán
zsákot, kezében pedig virgácsot tart.
Szent Miklós ajándékot osztogat a jó
gyerekeknek, míg a rossz gyerekeket
kísérője veszi kezelésbe, és büntetésből virgácsozást kapnak.
Svédországban a jó gyerekeknek a
Mikulás, a Jultomten, egy manó segítségével osztja szét az ajándékokat.
Szánján repülve érkezik, melyet
Thor, a mennydörgés istenének kecskéi húznak. A J Nisse uul nevű manók, egész évben a családok padlásain rejtőzködnek, és alig várják, hogy
segíthessenek a Mikulásnak. A gyerekek tejet vagy rizsfelfújtat tesznek
a padlásra a tündéreknek, azt remélve, hogy reggelre megeszik.
Ausztriában
és
Svájcban
a
Christkindl, vagy a gyermek Jézus
érkezik az ajándékokkal. Néhány
városban a gyerekek a Szent Gyermeket
várják,
máshol
pedig
Christkindl (egy szép angyal) száll
alá a mennyből és lepéi meg a gyerekeket.
Angliában pedig a Santa Claus néven
ismert Karácsony Apónak egy gyengébb változata érkezik. Hosszú piros
ruhájában, hajában ágakból készült
krisztustövissel osztogatja az ajándékokat a reá váró gyerekek számára.
Ahány ország annyi féle szokás van
ezen a jelen ünnepen. De egyvalamiben megegyeznek. Mindenhol ez a
jeles nap a szeretet ünnepe, ilyenkor
az ellenségeskedések csillapodnak, a
család pedig együtt ünnepel a szépen
feldíszített fa körül. Finom ételeket
esznek.
Jellegzetes ilyenkor a bejgli mákos,
diós változata hallatán mindig a karácsony jut eszünkbe.
A bejgli mellett még a szaloncukor, a
habkarika, a mézeskalács és a hal
kerül az ünnepi asztalra.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS, BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNOK TELEPÜLÉSEM MINDEN LAKÓJÁNAK!

Dsida Jenő – Itt van a szép
karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhítat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

