X. évfolyam 1. szám

Istentől áldott, sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok!Nem tudok jobbat és teljesebbet mondani egy
régi esztendő végén és egy új esztendő
kezdetén: csak annyit, hogy áldott, gazdag és boldog hónapok következzenek
az egyén, és a nemzet életében.
Jogosak a kérdések:
Mi az, hogy áldott állapot? Hol van az
Isten? Mi az, hogy gazdagság? Hol van
a társadalmi igazságosság? Mi az, hogy
boldogság? Hol van az emberi megbé-

2013. január

Kedves Kelebiaiak!

kélés, a harmónia, a lét(ezés) egyenjogúsága?
A felvetett kérdésekre soha nem kapunk választ hit nélkül. A hit a szív nyitottságából, a szív nyitottsága a feltétel
nélküli szeretetből, a szeretet pedig egy
természetfölötti kegyelemből fakad. Ez
az élet rendje. Olyan, mint a csillagok
járása. A mi feladatunk „csak „az, hogy
önmagunkban ezt a rendet fenntartsuk, és felhívjuk a környezetünk figyelmét arra, hogy a teremtett világban

egy szabály létezik: A szeretet szabálya.
Nincs alternatíva, nincs átmeneti állapot, nem tárgyalás kérdése. Csúnyán
kifejezve, ez van, ezt kell elfogadnunk.
Vagy élők, vagy haldoklók vagyunk.
Az emberi élet gyönyörűsége az,
hogy a haldokló is életre kaphat, és a
halott is feltámadhat. Tehát a reményt
az új élet reményét soha nem szabad
feladnunk. Ezen éltető remény befogadását- mint hajnali harmatcseppet- kívánom minden kedves kelebiai ember-

100,-

nek, abban a tudatban, hogy mégiscsak
van Isten és van társadalmi igazságosság, sőt létezik a belső megbékélésből
fakadó emberi harmónia, amely a szépségből, és a fényből táplálkozik, legyőzve a rútságot, és a sötétséget.
Igazán kívánom, hogy Istentől áldott,
sikerekben gazdag, boldog új esztendeje legyen minden lakótársamnak itt a
szülőföldünkön, Kelebián!
Szeretettel: Maczkó József
polgármester

Falualapítás ünnepség képekben
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Kitüntető díjak

Kelebia Község Önkormányzata
minden esztendőben kitüntető díjakat
adományoz azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik az elmúlt időszakban kiemelkedő áldozatot hoztak közösségünk működésének, felemelkedésének és gazdagodásának érdekében.
2012. december 15-én, a Falualapítás ünnepén a következő díjak kerültek
átadásra:
Császár László Úr
Császár László Kelebia Község szülötte. Mélykúton, Vácon és Kiskunhalason tevékenykedett. Jelenleg Kiskunhalason él. 1956-ban leszerelték a
hadseregtől, majd nyugdíjba vonulásáig
műkövesként dolgozott.
Munkája és családja mellett műalkotások gyűjtésével is foglalkozott.
Gyűjteményének jelentős részét- 64db
festményt- 2011-ben Kelebia Község
Önkormányzatának adományozta. A
képzőművészeti alkotásokat a kelebiai Teleházban helyeztük el, ahol állandó
kiállítással, és rendszeres nyitva tartással elindítottuk a Kelebia Galéria működését.
A színvonalas és értékes képanyag
adományozásáért Császár László Úr
díszpolgári címet kapott.
Kelebia Község Közszolgálatáért Díjat kapott:
Kelebiai Karitász Egyesület
1996 novemberében kezdte munkáját a Római Katolikus Plébánián a Karitász.
1998-ban a szervezet egyesületté
alakult. 1999-ben Közhasznú Szervezeti címet kapott.
Jelenleg 22 aktív és 7 tiszteletbeli tagja van. Az egyesület elnöke: Fodor
Zita, elnökhelyettese: Varga Sándorné,
titkára: Jáger Józsefné.
Folyamatosan gyűjtik a feleslegessé vált ruhaneműt, cipőt, bútorokat,
ágyneműt, élelmiszert és pénzadományokat. Családgondozást és ifjúsággondozást a családsegítőkkel és a

gyermekjólléti szolgálat munkatársaival közösen végzik. Rendszeresen látogatják a szociális otthon lakóit.
A magyarországi lepramisszió részére lepra fáslit és takarókat kötnek. Működik az utcaapostoli szolgálat is.
2004. óta rendszeresen szervezik a
magányosok, idősek karácsonyát. Ezen
a napon műsorral és ebéddel vendégelik meg az érintetteket.
2005. év óta ingyenes nyári kirándulásokat szerveznek rászoruló gyermekeknek. 2006. óta minden évben
megszervezik a Szent Erzsébet-napi
ünnepséget.
Húsvétra és Karácsonyra élelmiszercsomagokat osztanak szét a rászoruló
családoknak.
Minden évben több pályázatot adnak
be és több ízben nyertek is:
2003-ban egészségtervre 120.000 Ft.
2004-ben működésre 300.000 Ft.
2006-ban testvér települési kapcsolatra 300.000 Ft.

2009-ben működésre 130.000Ft.
2010-ben testvér-települési kapcsolatra 510.000 Ft.
2011. működésre 50.000 Ft.
Az egyesületi tagok önzetlensége,
szeretete és munkája miatt kapja a Kelebiai Karitász Egyesület a díjat.

Kelebia Községért Díjat kapott:
Fábián Virágkertészet
Fábián virágkertészet példaértékű
gazdálkodásával és a dolgozók emberi hozzáállásával Kelebia Község kiemelkedő vállalkozásává nőtte ki magát. Az
egynyári virágtermesztésben regionális szinten jegyzett cég. Számos önkormányzat tőlük szerzi be virágszükségletét. A külföldi kapcsolatok és az uniós
források lehívásában is élen járó társaság.
A dolgozók emberi hozzáállásáért, a
rendszeres virágadományért és Kelebia
hírének az erősítéséért kapják a kitüntető díjat.

Kollár János és Harmath Attila:
A két díjazott kelebiai vállalkozó a
következő adományozásaik miatt kapják a Kelebia Községért Díjat:
* óvodai nyílászárócsere
* óvodai gyermekbútorzat csere
* iskolai bútorzatcsere
* Polgármesteri Hivatal nyílászárócsere, szigetelés
* játszótérépítés
* Petőfi utca útépítése
* rendezvények támogatása
* Kelebia Községi Népi Sportkör
rendkívüli támogatása
* civil szervezetek támogatása
* intenzív kapcsolat az önkormányzattal
A díjazottaknak gratulálunk!
Emberi hozzáállásukat példaértékűnek ítéljük meg. A falu nevében köszönjük a segítségüket!
Isten éltesse a díjazottakat!
Maczkó József
polgármester

Nyertes pályázat
Kerékpár-és gyalogút építése

Az elmúlt évben több nagy értékű
pályázatnak élvezhettük a pénzügyi
és infrastrukturális előnyeit. Ilyen volta a Startmunka program, az EU-önerő alap vagy az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települések
pályázati lehetősége. Voltak kudarcok
is. Például az, hogy a piactérépítésre
beadott pályázatunk nem nyert.
Azonban a határon átnyúló (un.
IPA) pályázatunk nyert.
Bajsa testvértelepüléssel közösen
adtuk be a támogatási igényt egy bajsai és egy kelebiai kerékpárút szakasz megépítésére. Összességében
300 ezer eurót nyertünk, amelyből

190 ezer euró (kb.55 millió Ft.) Kelebia
Község Önkormányzatát illeti meg.
Miről is van szó?
Gyakorlatilag a meglévő kerékpárutakat kötjük össze a Deák Ferenc utcától a Kossuth Lajos utcáig 1306 m
hosszúságban. A nyugati oldalán a Posta felőli oldalon halad az új út, majd a
templombejárattal szemben tér át az
iskolai oldalra. Az iskolával szemben a
játszótér mellett ér a sorompóig. A vasút keleti oldalán a sorompótól halad a
vasboltig, ahol megfordul délre. A Teleház és a Művelődési Ház előtt megépítve a sportpálya mellett haladva ér
a Kossuth utcáig, ahol keresztezi a fő-

utat és csatlakozik a már meglévő kerékpárúthoz.
Várhatóan márciusra kész lesznek
a közbeszerzési kiírások és júniusban
elkezdőhet a munka. egyébként a pályázat 5% önerőt igényel.
Ezzel és a szennyvíz-beruházás
megvalósításával a települési komfort a kor kihívásainak megfelelő
szintet fogja elérni.
Abban bízom, hogy az infrastruktúra-fejlesztéssel a befektetői kedvet
növelni tudjuk községünkben.
Maczkó József
polgármester
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Szennyvíz-híradó
Tisztelt lakótársaim!

A szennyvízcsatornázás és tisztítóépítés ügyében közel három hónapja nem tettem említést a Kelebiai Hírmondó hasábjain.
Az elmúlt egy hónap azonban több konkrét változást hozott, amelynek gyakorlati hasznát a tavaszi építés során fogjuk tapasztalni.
Melyek ezek a változások?
1. Lehetőséget kaptunk arra, hogy a költséghaszon-elemzést újra számoltassuk,
amelynek a következtében várhatóan csökken az önerő mértéke.
2. 2.Lehetőségünk van arra, hogy az országos közút érintett szakaszán teljes
aszfaltszőnyegezést készítsünk el, szemben az előző (sávos) variációval.
3. 3. Kifizetetlen vállalkozói számlák önrészére lehetett pályázni, amelynek során 64 millió Ft-ot nyertünk.
Ennek következtében a tartozásainkat 2013. január végére ki tudjuk egyenlíteni.
Tudom, az utak rosszak, feltárt állapotban vannak. Sajnos ezt a telet így kell
átvészelnünk. De, ha mellé rakom azt a tényt, hogy csak várakozással tudtuk kihasználni a a fenti lehetőségeket, és csak így van esélyünk arra, hogy hitel nélkül
„megússzuk” a szennyvíz-beruházást, akkor azt kell mondanom, hogy ezt a kényelmetlen áldozatot érdemes volt meghozni.
Továbbra is rossz hír, hogy az önkormányzati utak helyreállítása, csak az építési sávban és nem teljes szélességben valósul meg.
Tehát tavasszal elkezdik építeni a citromtónál a tisztítót, és folytatják a csatornahálózat további kialakítását. Őszre beindulhat, a próbaüzem majd 2012. nyarára
átadásra kerülhet a rendszer.
Most várjuk a jó időt, és bízunk a munkálatok ütemezett befejezésében.
Maczkó József
polgármester
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Felhívás!
Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy a kormány 1379/2012. (IX.20) sz. Határozatának végrehajtása és a községünk egészséges ivóvízellátásnak érdekében
2013.01.07. (hétfő) napjától, a MH lajtoskocsival történő ivóvíz ideiglenes biztosítását a lakosság részére megkezdi.
Ivóvíz vételezési helyek:
Cveiner Kocsma (Bajcsy-Zs út) előtt 14:00 – 14:20 óra
Hivatal előtti parkoló (Ady E. u.) 14:30 – 14:50 óra
Újfalusi bolt előtt (Árpád u.) 15:00 – 15:20 óra
Szalma bolt (Bajcsy-Zs. út) előtt 15:30 – 15:50 óra
Az ivóvíz saját edényben, személyenként 2l/nap/fő mennyiségben vételezhető
A szállítás: MINDEN MÁSODIK NAP
Kelebia, 2013-01-02
Maczkó József sk
polgármester

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától kötelező a
kutyák megjelölése mikrochippel.
A chip beültetését dr. Patocskai Gábor állatorvos végzi. A beültetésre vonatkozó igény bejelenthető az önkormányzat hivatala 1. sz. irodájában .
Az önkormányzat az igényeket gyűjti, és hetente továbbítja az állatorvos
részére. Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy ha a chip beültetésének
hiányát a Kormányhivatal vagy a jegyző megállapítja, állatvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Önkormányzati hivatal

Meghívó

Meghívó

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2013. január 28-án (hétfő)
16.00 órától

2013. február 11-én (hétfő)
16.00 órától

a Magyar-szerb Agrárkereskedelmi Központban
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

a Magyar-szerb Agrárkereskedelmi Központban
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart,

Napirendi pontok:

melyre tisztelettel meghívom.

1. Kelebia Község 2013. évi költségvetése
2. Tájékoztatás a kelebiai szennyvízprogramról
3. Tájékoztatás a járások kialakításáról
4. Tájékoztatás a Farkas László Általános Iskola működéséről
5. Egyebek

Napirendi pontok:

Megjelenésére és építő javaslataira feltétlenül számítok.

Megjelenésére és építő javaslataira feltétlenül számítok.

Üdvözlettel:

Maczkó József polgármester

1. A Tanyagondnoki állásra pályázók bemutatkozása
2. Szavazás az új tanyagondnok személyéről

Üdvözlettel:

Maczkó József polgármester
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Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
13/2012.(XI.30.) r e n d e l e t e
A magánszemélyek kommunális adójáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló
1990. évi C. tv. 1.§.(1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1.§.
E helyi adó bevezetésének célja az önkormányzat bevételeinek gyarapítása annak érdekében, hogy biztosítsa az önkormányzat számára a települési
szilárd hulladék gyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, továbbá
biztosítsa az önkormányzat településtisztasági és környezetvédelmi céljai eléréséhez, valamint a község infrastrukturális fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket.
Adókötelezettség
2.§.
Kommunális adót köteles fizetni az a magánszemély, aki Kelebia illetékességi területén:
a.) építményadó hatálya alá tartozó lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdonosa,
b.) telekadó hatálya alá tartozó telek (belterületi földrészlet) tulajdonosa,
c.) aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Az adókötelezettség bejelentésének szabályai
3.§.
(1) Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak bevallás benyújtásával jelenti be.
(2) Az adóhatósághoz az adózó bejelenti:
a.) az azonosításhoz,
b.) az adóalap, a mentességek, és kedvezmények, valamint az adó megállapításához szükséges adatokat.
(3) Az adózónak az adókötelezettséget érintő változást –annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül- az előirt nyomtatványon az adóhatóságnak
be kell jelentenie.
Az adó mértéke
4.§.
(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyonként
22.000,- Ft.
(2) Sztipityjárás, Vermesjárás, Szkenderjárás, Négyesjárás, Fődijárás, Vasutföld, Bácsborista területeken adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 11.000,Ft.
Adómentesség, kedvezmény
5.§.
(1) Alanyi adómentes: akinek az önkormányzat az aktív korúak rendszeres
szociális segélyét folyósítja, továbbá időskorúak járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
(2) Tárgyi adómentes:
- szükséglakás,
- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
- a telek (belterületi földrészlet),
(3) 50%-os kedvezményre jogosult:
- a 70 éven felüli állampolgár, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
- a komfort nélküli lakás,
- a 40 m2-nél kisebb lakás,
Záró rendelkezések
6.§.
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(1) Ezen rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2011.(XII.20.) önkormányzati rendelet.
Maczkó József s.k polgármester
Oltyánné Kozla Erika s.k. körjegyző

193/2012.(XI.29.) sz.
képviselő-testületi határozat
A 103/2012 (X.I.) VM rendelete „Európai Vidékfejlesztési Alapból a vidék
örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével” elnevezésű pályázat.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
1. A 103/2012 (X.I.) VM rendelete „Európai Vidékfejlesztési Alapból a vidék
örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével” elnevezésű pályázati felhívás kapcsán pályázatot nyújt be a „helyi értékek megőrzése Kelebián - a Községháza és annak udvara rekonstrukciója” tárgyú beruházás megvalósítására.
2. A mellékelt műszaki tartalmat elfogadja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 103/2012 (X.I.) VM rendelete alapján a
pályázat beadására.
Felelős: Maczkó József polgármester
Határidő: 2012. november 30.

187/2012 (XI. 29.) sz.
képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint elfogadja.
A 2013. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban megfogalmazott célok figyelembevételével:
a) A 2013. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.
b) A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása mellett rendívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell valamennyiüket ösztönözni!
c) A 2011. évi személyi jellegű kiadásoktól csak a soros előrelépések miatti
kategóriaváltás, és a jubileumi jutalmak miatt lehet eltérni.
d) A képviselő-testület nem biztosít fedezetet a közalkalmazottak nyugdíjba
vonulása esetére – a közalkalmazottak jogállásáról szóló tv.által- lehetőségként biztosított felmentésekkel járó kifizetések fedezetére.
e) Az étkeztetés kiadásainál törekedni kell arra, hogy a lehető legtöbb zöldséget a Start munka program keretében termelje meg az önkormányzat.
f) Az önkormányzat 2013. évi likvid hitelének összegét 20.000.000,- Ftban engedélyezi.

Tisztelt Kelebiai Lakosok!
2013. 01.14-től a Kelebia Kft. (vízmű iroda) nyitva
tartása megváltozik!
Új nyitva tartás:
Hétfő: ügyfélfogadás nincs
Kedd: 8-12
Szerda: 8-14
Csütörtök: 8-14
Péntek:8-12

Juhász Péter ügyvezető

Kelebiai Hírmondó
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Kelebia Község Rendezvény naptára 2013.
Időpont
Január 22.
kedd 17 óra
Február 16
szombat
Február 17.
vasárnap
17 óra
Február vége
Február 28.
csütörtök de.
Március
második hete
Március 15.
péntek
16 óra
Március 15.
Március 22.
Március utolsó
hete
Április 11.
Április 27.
Május 26.
vasárnap
Május 30.
csütörtök
Május 31.
péntek
Június 1.
szombat

Rendezvény megnevezése

Rendezvény rövid leírása

Szervező (k)

Helyszín

Magyar Kultúra Napja

megemlékezés

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház nagyterme

Szülők bálja

Jótékonysági bál

Farkas László Általános Iskola SZMK

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Wass Albert megemlékezés

15 éve hunyt el

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Művelődési Ház nagyterme

Iskolai farsang
Télkergető nap

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola tornaterme

óvoda

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Petőfi Sándor szavalóverseny

Farkas László Általános Iskola

Alsós: Agrárkereskedelmi központ
Felsős: Művelődési ház nagyterme

Levente SE

Sportpálya

Állami ünnep

Minden intézmény és civil
szervezet közös
megemlékezése

III. Levente kupa
Nemzetközi Gyermek
Focitorna
Borverseny kelebiai és
környékbeli termelők
részvételével

Nyugdíjas Egyesület

Helytörténeti vetélkedő
Magyar Költészet Napja
A tánc világnapja
Hősök emlékünnepe

Weöres Sándor és
Janikovszky Éva évforduló
Helyi tánccsoportok
bemutatkozása
megemlékezés a
világháborúk halottairól

Farkas László Általános Iskola

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Új kopjafa

Óvodás gyermeknap

Óvoda

Gyermeknap
Nemzetközi rajzverseny
Gasztrokulturális nap
spárgabemutató

Farkas László Ált. Isk., Sántha Márta Könyvtár és
Műv. Ház
Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház és civil
szervezetek

Óvoda
Rendezvénytér, Agrár, Iskola, Műv. Ház
Művelődési Ház és rendezvénytér

Június 8.
szombat

Óvodás ballagás

Óvoda

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Június 4.

Trianon emléknap
Nemzeti Összetartozás Napja

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Június 15.
szombat
Június 30.
Július 18-21.
Augusztus 20.
10 óra
Szeptember 7-8.
Október 4.
péntek
Október első
vagy második
hete
Október 6. 18
óra
Október 12.
Október 23.
Október 23.
Október 26.
November 11.

Iskolás Ballagás

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola

Köztisztviselők Napja
X. Kelebiai Kárpát Fesztivál
XI. Radnai Kupa Labdarúgó
Torna
Államalapítás ünnepe
IV. Szent István Serleg
Nemzetközi Gyermek
Focitorna
Kistérségi gasztrokulturális
találkozó a kiskunhalasi
Szüreti Napok keretében

Kelebia Község Önkormányzata

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Helyi intézmények és civil szervezetek közös
szervezése

Rendezvénytér
Több helyszín

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
Kelebiai Levente SE

Magyar - Szerb Agrárker. Központ
Sportpálya

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Kiskunhalas
Fő tér

Szent Erzsébet Otthonház

Magyar - Szerb Agrárker. Központ

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Több helyszínen

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Polgármesteri hivatal parkja, kopjafa

Kitüntetések átadása

Idősek Napja
Országos Könyvtári Napok
Aradi vértanúk gyásznapja

Könyvtári foglalkozások
minden korosztálynak

Óvodás Bál

Óvoda

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Állami ünnep

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Magyar – Szerb Agrárkereskedelmi Központ

Szent László Kupa
Gyermek focitorna
Szüreti bál
Egészségügyi és szociális
dolgozók Napja

Levente SE

Sportpálya

Kelebiai Nyugdíjas Egyesület

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Kelebia Község Önkormányzata

Magyar – Szerb Agrárker. Központ

Szent Erzsébet napi ünnepség

Karitász Egyesület

Római Katolikus Templom

Katolikus Egyházközösségi
bál
Templom búcsú

egyházközség

Mesemondó verseny

Farkas László Általános Iskola

November 16.

November 16.
szombat
November 18.
November 29.
péntek
December 6.

egyházközség

Falumikulás
Mikulás házhoz megy

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

December 13-14.

Falualapítás 89. évfordulója

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház, civil
közösségek

December 19.
csütörtök

Óvodai Karácsony

Óvoda

Magyar – Szerb Agrárker. Központ
Római Katolikus Templom
Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Római Katolikus Templom, Községi Karácsonyfa,
Magyar – Szerb Agrárker. Központ
Magyar - Szerb Agrárker. Központ

Karitász Egyesület és a Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház közös szervezése
December 20.

Magányosok karácsonya

December 28.
szombat

Levente évad záró közgyűlés

Magyar - Szerb Agrárker. Központ

Kelebiai Levente SE

Magyar - Szerb Agrárker. Központ
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Jézus egyszer kérte apostolait, akik
egész éjjel halásztak, de egy fia halat sem
fogtak, hogy a partmelletti sekély vizekről „evezzenek a mély vizekre”(Lk.5.4.).
Mi lett az eredmény? Csodás halfogás. A
háló szakadozott tőlük.
A vallást is lehet rosszul, terméketlenül, üres lélekkel élni, de lehet jól, gyümölcsözően, boldogságot termően is.
De csak akkor, ha” a mélyre evezünk”.
Ha nem az evangélium felszínén élünk,
ha nem sekélyesen éljük. Ha az evangéliumot nem tessék-lássék módra, langyosan éljük.
Akkor jó a vallásosságunk, ha hagyjuk, hogy az ige eljusson a szívünk közepébe. Amikor már teljesen felfogtuk,
befogadtuk, asszimiláltuk (amit Isten
kíván tőlünk) és megéltük, sőt megszerettük. Igen ám, de ennek több feltétele
van, amiket majd később leírok. Tehát
most tollamat semmiképpen sem az vezeti, hogy valakiket is kárpáljak, elkedvetlenítsek. Ellenkezőleg, mindenkit bátorítani akarok az evangélium teljesebb
megélésére. Ne legyen az sekélyes.
Mindenképpen segíteni akarok, mint
ahogy régen segítettek kilökni a sárban
elakadt szekeret. De elég a prédikációból, nézzük konkrétan, miről is van szó.
Ezt néhány példával megvilágítom:
1. Az egyik falusi pap mise után készül be Bajára a Tesco-ba. Néhány asszony megkéri, hogy hozzon nekik is
egy-két árut. A pap örömmel felírja őket. Amikor az asszonyok - szintén
örömmel - távoztak, a háttérben meghúzódó házvezetőnő, Blanka emelt hangon megszólalt: „mért segíti ki őket
Atya? Ezek az asszonyok egytől egyig
rosszat terjesztettek magáról?!” Erre a
pap szelíden mosolyogva kezdte sorolni
a Bibliából azokat a mondatokat, melyeket Blanka ezerszer hallott, de – látjuk
– valahogy „nem ment át” neki. Nem
fordultak át a szavak életbe. Holtak maradtak számára ezek a szavak pl.: „Te
győzd le jóval a rosszat!” (Róm.12.21)”;
ha csak jótevőitekkel tesztek jót, micsoda hálát érdemeltek? Ezt a bűnösök
is megteszik.”(Lk.6. 33.)…..Ugyanezek
az idézetek illenek a szentéletű Belon
püspök esetéhez is. Befogadta házába
egy rokonát. Hallottam, hogy templomba járók ezen így botránkoztak: „De hát
ezt hogyan tehette meg, amikor annyi
sokszor csak ártott a püspök úrnak”? Én
meg ezeken a derék hívőkön botránkoztam.
Rémen meg egy képviselőm szavai
miatt maradt tátva a szám. Időnként
jött hozzám kölcsönkérni egy 40 év körüli nő, aki többnyire nem hozta vissza.
Ezért néha befogtam, valamennyit ledolgoztattam vele a kertben. Bűn-lajstroma hosszú. Van benne prostitúció,
nem jár templomba, elég csúnyán be
tudott rúgni, lop is (de csak, ha hozzáfért), szegény elég büdi is (húzta maga
után ezt a csíkot). Egyszer meglátta nálam dolgozni az én drága jó képviselőm
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- aki tényleg jó és okos is volt - és mégis dühtől szikrázó szemmel „parancsolt
rám”: ezt az alakot ki kell tiltani a plébániáról! Ugyanúgy zúgolódott (Lk.19.7.),
mint egykor a jerikóiak Jézus ellen, mivel a főbűnös fővámost, Zakeust szeretetébe fogadta és nála szállt meg. Erre
próbáltam hasonló szeretettel kérlelni, mint az atya a „tékozló fiú” bátyját
(Lk.15.28.), hogy enyhüljön már meg a
szíve a szerencsétlen nő iránt. Ecseteltem Jézusra hivatkozva, hogy mennyire
helytelen a „bűnösökkel” szembeni teljes elzárkózás, sőt megvetés. Megemlítettem a prostituált nőt is, akit szeretete miatt Jézus Simon farizeus házában
megdicsért, és engedte lábait csókolgatni, hajával törölgetni (Lk. 7,38).
Remélem, nem hiába idéztem neki a sok bibliai mondás közül ezeket: Jézust is azzal „vádolják a farizeusok, hogy bűnösökkel társalog és
velük eszik” (Lk.15.2.); „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a
bűnösöket.”(Mt. 9.13); A pásztor otthagyja a 99 juhot, hogy a századik elveszettet visszahozza (Lk.15.4.).
Van egy jó hívem, aki évtizedekig nem járt templomba. Mások megtérésnek nevezik azt, hogy most újra
jár. Persze, az igazi megtérés még várat magára. Gondolkodásmódja még
nincs áttekercselve az evangéliumra. Az evangélium még „nem megy át”
neki. De bízom abban, hogy egyszer
majd az a szép nap rávirrad. Akkor már
nem kell neki magyarázni, hogy aki keresztény akar lenni, annak át kell lépni egy másik világba, az „Isten Országába”, ahol más törvények uralkodnak.
És hogy a keresztények már nem hivatkoznak arra, de hisz mások is megvetik az „utolsók” közé tartozókat. Ebben
ilyen segítséget próbálok neki nyújtani, amikor látom, hogy milyen szívtelenül kezeli napszámosát: ”Értse meg,
kedves Dóra, Isten - és emberszeretet
egy tőről fakad, elválaszthatatlanok. Ha
a napszámosát megveti, akkor egyúttal
az Istent is megveti. Viszont, ha tisztelni fogja, sőt szeretni a napszámosát, akkor ezzel együtt Isten iránt is tisztelettel,
szeretettel lesz. Tudja, az lenne jó, ha a
mi világunkat, életünket átjárná az Isten
Országa, az evangélium világa. És bár a
2 különböző, de ne válasszuk szét őket.
Ahogy a leves se jó, ha külön van a sótól, és nem járja át a só.
Kedves olvasó, ezek után biztosan
érthető lesz a további. Először is: az történik életed minden napján, órájában,
percében, ami a Bibliában le van írva.
Az evangélium tükör. Mire használod
a tükröt? Ugye, megnézed magad. Hát
erre használd a bibliát is. Nézd meg magad benne! Esetleg kezdheted a meséből merített, átformált fohásszal: „Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki…is

vagyok én, milyen a viszonyom Jézussal?” És akkor látod, hogy most talán a
segítségért kiáltó vak Bartimeus vagy,
máskor a hitetlen Tamás, vagy a Jézust
letagadó Péter. Effélék is lehetsz: a sürgölődő Márta, a Jézus ajkán csüggő Mária, az esztelen, harácsoló gazdag, vagy
a Jézusnak hátat fordító gazdag ifjú, netán ennek ellentéte, a Jézushoz térő tékozló fiú, az ugyancsak megtérő Máté.
Esetleg az a „jó mag” vagy, amit mégis
elfojtanak a tövisek. De bárcsak a százszoros termést hozó magban ismerhetnéd fel magadat (Mt.13. 21-23.)….és
még sorolhatnám a végtelenségig, hogy
mi mindent látnál kristálytisztán a Biblia tükrében. A 21. század megváltozott
körülményei között Jézus épp úgy közöttünk van, mint, mikor a földön járt.
És akit éppúgy követsz, mint a 12 apostol, vagy éppúgy elhagysz, mint a többi tanítvány a „kemény beszéde” után
(Jn.6.66.).
Mit tegyél, hogy ”füled legyen a hallásra”, hogy nálad „átmenjen” az evangélium? Hogy aztán sokszor kitörjön
belőled: Ó, hát tényleg igaz, és nem papolás, hogy az evangélium élésétől már
itt nagyon boldog vagyok! Most már van
erről a boldogító evangéliumról tapasztalatom. Már nem unalmas kötelességteljesítés, nem teher! Így élni jó! Már
kapiskálom Jézusnak ezt a régebben ellenszenves vigasztalását: „Az én igám
édes, az én terhem könnyű”(Mt.11.30.).
1. Ennek eléréséhez sok recept van,
több, mint amiket most fel fogok sorolni. Szerintem híveim számára a legfontosabb az elidőzés, időzés. - Minden nap
otthon olvassunk el egy pici részt a Bibliából (Lukáccsal kezdjük el!). De időzz
el vele szomjas lélekkel! Maradj nála. Ha
kell, sokáig. Zamatolgasd! Ahogy télen
ritka szőlőt szemezgeted, vagy, ahogy a
még sose kóstolt déligyümölcsöt kíváncsian ízlelgeted, meg amikor lassú kortyokban zamatolod a tokaji aszút. A Mai
Igében olvasom, hogy Mózes inti Józsuét:
a Bibliát „tanulmányozd éjjel-nappal…
”(Józsué 1.8.) A tanulmányozás olyan,
mint a kérődzés.(Bármennyire is blődnek tartod az összehasonlítást.) A tehén
megrágja a szénát, lenyeli, majd visszaöklendezi, rág rajta még egy kicsit, és
minden alkalommal valamivel több tápanyagot nyer ki belőle. Te is rágódj Isten szavain! Gondolkozz rajtuk! Emészd
meg! Elmélkedj rajtuk!
2. Sajnos, Isten utáni vágyunkat elporlasztja, szétfoszlatja a világ zaja, a
megélhetés gondjai. Megőrzése, mélyítés érdekében mise előtt jóval előbb
érkezz! Engedd el az otthoni gondokat!
Szítsd fel magadban az Isten utáni vágyat! Nagyon szítsd fel! Mire a Biblia olvasása elérkezik, már csupa fül légy. Izgatottan, dobogó szívvel várd, hogy mit
mondd neked – személyesen pont ne-
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ked - Jézus a felolvasott részben. Ebben
a prédikáció is segít. (Mikor fel-felpillantok a Biblia olvasása közben, kevés
feszülten figyelő arcot látok, annál több
unottat. Mintha ez lenne az utóbbiak tekintetében: a történet már ismerős, a
szereplők élettelenek, a keret távoli, az
értelme nehéz. Bárcsak ne ezt látnám.
Bárcsak mindenki kinyitná szívét, hogy
Isten szava, mely „eleven”(Zsid. 4.12.),
működhessen benne. És akkor nem az
lenne, hogy sokan alig-alig valósítanak
meg belőle valamit.) Milyen jó lenne, ha
a templomon kívül is sokat, sokszor beszélgetnénk az evangéliumról. Így aztán
egymás meglátásából, hitéből is mélyebbre merülnénk az igében. De a bitang Sátán óriási örömére ez nem történik meg. Nagyon elszomorít, hogy 41
éves lelkipásztorságom alatt látnom kellett, hogy híveim nem olvassák, nem ismerik az evangéliumot, és a Biblia órákra hiába könyörgöm őket.
3. Egyre többfelé a prédikáció után
egy rövid szünet szolgálja a Bibliai gondolatok eltárolását, majd mélyítését. Ez
remek. Ha mindjárt belevágunk a Hiszekegybe, akkor szinte ez arra hív fel,
hogy „mindjárt felejtsd is el a halottakat, hiszen ez úgysem volt fontos.!”..
Egyre több helyen – nagyon bölcsen a
mise végén, a hirdetésekhez kapcsolódóan nagyon röviden visszapillant a pap
az evangéliumra, hogy el ne felejtsd és
tudd, mit vigyél haza.
4. Otthon délután vagy estefelé egy
10 percet megint elmélkedjünk a vasárnapi igéken. (Sokat kérdeztem már
hétfőn, hogy ki emlékezik a vasárnapi evangéliumra. Bizony alig volt, aki
emlékezett rá.) De hát Istenem, hogy
is „ment volna át” a felsoroltak mellőzésével?
5. Mindannyian életszentségre vagyunk hívatva, bárki is megmosolyogja
ezt. A szentek egyik fő jellemzője a humor is. Egyik pap mondta, hogy minden
este a „Vicc-özön” c. könyvből elolvas
3 viccet az imája után. Evvel indokolja: „Itassák csak át az agyamat! Nappal
ezek kormányozzanak!”
Miért fontos a gyakori (naponkénti)
Bibliaolvasás? Ha gyakorta olvasod, akkor az ige átmegy, átitatja a tudatod, a
lelked, majd átvált a tetteidbe. Nemcsak
a rossz könyv, a rossz film tud „megfertőzni”. A Biblia is. Üdvösen.
Végül őszinte szeretettel kívánom
mindannyinknak, hogy az evangélium
egyre mélyebben hatoljon szívünkbe, és
ezáltal fordítson jobban Isten és embertársaink felé.
„Jöjj Szentlélek Úristen, szítsd fel
szívünkben egyre jobban az Isten utáni vágyat - hogy ne csak a pénz és az
élvezetek után vágyódjon olyan hevesen - és az Isten szava, annak mélyebb
megértése, és totális megélése utáni
vágyat”!
Pribitek László plébános
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Búcsú Dr.Pribitek László
Plébánosunktól

2012. december 30-án vasárnap köszönt el plébánosunk Dr.Pribitek László atya a kelebiai hívektől. Összegezte,
hogy az elmúlt 7 és fél év alatt milyen
célkitűzései voltak, abból mit tudott
megvalósítani. Mindig van a táskámban
toll, így papírra vetettem gondolatait és
most megosztom azokkal is, akik nem
lehettek jelen ezen a szentmisén.
- Életében mindig az EVANGÉLIUM
volt az iránytű s erre bíztatott bennünket is, hogy ennek szellemében éljük
mindennapjainkat.
- A SZERETET vezérelje életünket!
- A BIBLIA olvasása, hisz az olyan,
mintha kertünkben egy gyémánt lenne
elásva, de ha nem ássuk ki, nem gazdagszunk meg, nem kerül elő az érték, tehát nekünk a Biblia legyen a gyémánt, ne hagyjuk porosodni a polcon,
hanem forgassuk minél többet.
- Arra buzdított bennünket, hogy
kerüljük a hazugságot, legyünk mindig
ŐSZINTÉK!
- Mindenkit igyekezett szeretni és
úgy érzi sok-sok szeretetet kapott itt

Kelebián a templomba járó és nem járó emberektől is. Az Atya példaképül
Szent Jánost hozta fel, aki 90 éves korában is azt prédikálta, hogy „Fiacskáim szeressétek egymást, az a legfontosabb”!
- A TÚLVILÁGRÓL, ha faggatták a
kedves hívek azt magyarázta mindenkinek, hogy JÉZUS a GARANCIA! Isten
vár bennünket a MENYORSZÁGBA!
- A MEGBOCSÁTÁS a kereszténység
EGYSZEREGYE! Ne legyünk haragtartók, tudjunk megbocsátani, ne cipeljük
magunkkal a harag terhét!
- Fő célkitűzése az volt, hogy szeressék egymást az emberek.
- Adni jó! Hirdette oly sokszor. Ne
földi kincseket gyűjtsünk, hanem tudjunk jó szívvel adni a másiknak törődést, időt, szeretetet.
- Szerette volna, hogy oldottabb legyen a hangulat a templomban. „Nemcsak sírni, hanem nevetni, örömködni is
merjünk Isten házában”!
- A Jó Isten testamentuma a Bibliában van! Ez legyen életünkben a fő
szempont. Jézus legyen az első helyen
életünkben! A vallás boldogság forrása
legyen, változtassa meg életünket, szeressük egymást és Jézus Krisztust!
A szentmise végén Balogh Szabó
Béla egyházközségünk elnöke köszönte az itt töltött évek alatt végzett munkát, törődést, szeretetet.
Én pedig Reményik Sándor: Viszontlátásra című versével köszöntem el a
kelebiai hívek nevében, abban a reményben, hogy valóban visszatérhet
hozzánk Isten segítségével.

Reményik Sándor: Viszontlátásra
Viszontlátásra, - mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.

Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra - holnap.
Vagy ha nem holnap, - hát holnapután.
Vagy ha nem akkor - hát majd azután.
És ha aztán sem - talán egy év mulva.
S ha még akkor sem - hát ezer év mulva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán „Vidám viszontlátásra” mégis, mégis!

Horváth Zoltánné
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Óvodai hírek
Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kelebiai embert, és Boldog
Új Évet kívánok, mint az óvoda új vezetője.
Ezúton szeretném mindenkivel azt
az örömöt megosztani, hogy január 05től óvodánk új neve Gézengúz Óvoda.
Pedagógiai hivatásom középpontjában az áll, hogy a gyermeki személyiség
kibontakoztatásához elengedhetetlen a
feltétel nélküli elfogadás, amely a szereteten alapul. Biztonságot kell nyújtani a gyermek harmonikus, egészséges
fejlődéséhez, amelyhez a vidámság, a
pozitív beállítottság is elengedhetetlenül szükséges.
Vallom, hogy tisztelnünk, és becsülnünk kell a gyermekben és felnőtt társainkban egyaránt az embert, az egyéniséget.

A pályán eltöltött 30 év tapasztalata, az eddigi munkámba vetett hitem
alapján szeretném községünk óvodáját vezetni.
Iván Éva

Óvodások Karácsonya

A karácsonyi ünnepségre a hagyományokhoz híven az Agrárkereskedelmi Központban került sor.
Mindegyik csoport színvonalas műsorral készült az ünnepségre. Énekkel,
tánccal, verssel, illetve betlehemes játékkal igyekeztek a gyerekek a Karácsony meghitt hangulatát megidézni.
Az eddigi hagyományokat bővítve meghívtuk a nyugdíjba vonult dajka
néniket és óvónéniket is, akiknek apró

ajándékokkal kedveskedtünk.
A nap hangulatát emelte, hogy az
óvodás gyermekek szülei, nagyszülei is
eljöttek az ünnepségre.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Farkas Károlynak, hogy az óvodai csoportok számára egy-egy fenyőfát ajándékozott, Szögedi Richárdnak és családjának a fényképezőgépet, amivel a
gyermekek életét megörökíthetjük.
Iván Éva
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Iskolai hírek
- Hagyományainkhoz híven novemberben megtartottuk a mesemondó versenyt. A területi mesemondó versenyen Bozsákovics Luca képviselte iskolánkat
a kiskunhalasi városi könyvtárban. Luca A tréfás farkas c. mesével elnyerte az ottani zsűri tetszését is. 13 felső tagozatos versenyző közül első helyezést ért el, így
továbbjutott a megyei mesemondó versenyre, amely a közeljövőben Kecskeméten kerül megrendezésre.
Gratulálunk, és jó szereplést kívánunk iskolánk egyik büszkeségének!
- 2012. december 15-én a falu születésnapján kiállítás nyílt a nyári III. Nemzetközi Művésztelep alkotóinak munkáiból.
- Új kazánok kerültek beszerelésre az iskolában. Kellemes meleg fogadta a gyerekeket a téli szünet után.
Az iskola vezetősége

Kiskarácsony,nagykarácsony……

Második éve,hogy karácsonyi ünnepségünkre minden osztály készül
verssel,dallal,tánccal, amit ajándékként átadhat iskolatársainak,tanárainak és a
szülőknek.
Így december első hetei készülődéssel, próbákkal, várakozással teltek el.
Az Agrár Kereskedelmi Központban az utolsó tanítási napon volt az ünnepség. A
program nagyon színes volt. Az alsósok daloltak,verseltek, táncoltak. A két 4.osztály közös táncot adott elő.
A felsősök műsorát a 6.a osztály dalai foglalták keretbe, melyet Kovács Márta néni tanított be.
Nagyon tetszett a 7.osztály gyertyás,csillagszórós dala.
A 8.a osztályból Kiri Edit éneke és Hegyi Barbara fuvolázása késztette csodálatra a hallgatóságot.
Az ünnepséget az igazgatónő zárta jó kívánságaival.
Horváth Ottilia, Volford Ákos 8.b tanulók

Bibuczi Színház

December 14-én délután karácsonyi elő ajándékot kaptak az iskolánk tanulói
és az óvoda nagycsoportosai. A gyulai Bibuczi meseszínház színvonalas előadásán
vettünk részt a tornateremben. A mese egy póruljárt krampuszról szólt, aki bezárta a Mikulást és elfoglalta a helyét, de egy manó és a rénszarvas végül móresre tanította. A gyerekek nagyon élvezték a sok zenével, dallal tarkított előadást.
Kardosné R. Zsuzsanna

Játékos délután

December 10-én délután izgatott gyereksereg foglalta el a tornatermet, ekkor
tartottuk a már hagyományossá vált játékos délutánt az alsó tagozatos gyerekeknek. Akik az idén sorversenyeken mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket.
Először az első és második évfolyam, majd a harmadik és negyedik évfolyam mérhette össze tudását. Az egész tornaterem visszhangzott a gyerekek nevetésétől és
izgatott kiabálásától, ahogy egymást biztatták a játék során.
Kardosné R. Zsuzsanna
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“Csillagok, csillagok szépen
ragyogjatok...”

Tudósítás a világvége után Kelebiáról.
...
Az emberiséget évezredek óta foglalkoztatja a csillagok világa. Így van ez napjainkban is a mi gyermekeinkkel. Nézik a televíziót, ömlenek a hírek, az információk. Tele vannak szorongással. Milyen lesz a jövőnk? Mi lesz a Földdel? Tehetneke valamit érte, vagy hiába minden, ha jön a “világvége”? A gyermeki kíváncsiság
is határtalan.
Ezért évek óta meghívja iskolánk a Kiskunhalasi Városi Csillagvizsgálóból Balogh
István csillagászt. Ő igen nagy lelkesedéssel jön el hozzánk előadásokat tartani.. Tavaly teleszkópot hozott, amellyel iskolánk összes tanulója belenézhetett a Napba..
Filmvetítésekkel egybekötött délutáni foglalkozásokon hallottak a tanulók a bolygókról, a marsi élet lehetőségeiről, holdi kőzetekről, a betlehemi csillagról, üstökösökről, meteoritokról és még sok miudenről.
Most legutóbb, decemberben – talán nem is kell mondanunk- a világvégéről, a
nem létező Nibiru bolygóról és a Tunguszkai robbanásról (1908). A legnagyobb élmény pedig az volt, hogy minden tanuló kezébe foghatott egy Kínából származó,
különleges, sárgadinnye nagyságú fekete színű, ismeretlen anyagú meteoritot.
Megtudták tanulóink azt is, hogy hány világvége maradt már el.
Évente két alkalommal, mi is ellátogatunk a Kiskunhalasi Városi Csillvizsgálóba, illetve az utolsó néhány alkalommal elöadásokat hallgattunk a Csillagászati Napok rendezvényein. Ilyenkor 30-40 tanuló is eljön a kis kirándulásra Kiskunhalasra, nagy élmény ez nekünk.
Örülünk ezeknek az eseményeknek.és annak, hogy nemcsak tankönyvekből
tudjuk tanítani tanuóinkat.
Ezúton köszönjük meg Balogh István csillagász lelkes munkáját.
Gémes Gézáné
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Ma-Teko-ló matematikaverseny

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola 2012. november 27-én rendezte meg a környékbeli általános iskolák 8. osztályos tanulói számára a hagyományos ma-Teko-ló matematikaversenyt. A versenyen 10 általános iskola 53 diákja vett részt. A kelebiai Farkas László Általános Iskolát 5 tanuló tanuló képviselte
a versenyen és Kovács Veronika Anna 8.a osztályos tanuló II. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Balázs Hajnalka.
Az első hat helyezett és felkészítő tanáraik 2012. december 21-én a II. Rákóczi
Ferenc Szakközépiskola karácsonyi ünnepsége keretében vehették át a díjakat.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Szádeczki Dezsőné igazgató

Bolhapiac
2012-ben is megrendeztük a szokásos karácsony előtti bolhapiacot. Majdnem
100 gyerek árult idén is. Játékok, könyvek, ékszerek alkották az árukészletet. Több
éve készítenek a szülők és gyerekek saját készítésű tárgyakat: karácsonyi díszeket,
képeslapokat. Nagy sikere volt a sütiknek és a kerámiáknak is.
Sógor Lászlóné

10. oldal
2012. november 19-én Szent
Erzsébetre emlékeztünk az Otthonházban. 1993ban, nem sokkal
alapítását követően vette fel az
intézményünk e nevet, az akkori dolgozók javaslatára. Erzsébet életvitele, segítő
szándéka, munkássága, empatikussága
és az intézményben folyó segítő, szociális munka közötti hasonlatosság ihlette a
névadókat. Munkánk végzése során törekszünk arra, hogy méltók legyünk e név
viselésére.
Emlékezzünk rá közösen, élete, cselekedetei felidézésével. A mai rohanó, egymáson átgázoló, közönnyel teli világban
ennek pláne aktualitása van.
Szent Erzsébet élete: Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon. (Azonban ez a kérdés biztonsággal
még nem tisztázott, Pozsony és Óbuda is
a lehetséges születési helyek között szerepel.)
Az öt gyermek közül Erzsébet volt a
harmadik. Bátyja később IV. Béla néven
lett magyar király. Budán keresztelték
meg, fényes pompával. I. Hermann türingiai őrgróf kérésére Erzsébetet a kor szokásának megfelelően négyéves korában
eljegyezték Hermannal, az őrgróf fiával.
Erzsébet Eisenachba, majd Wartburgba
került. Az irodalom- és zenekedvelő őrgróf és buzgón vallásos felesége mellett
jó nevelést kapott. 1213-ban meghalt az
édesanyja (a Bánk bán Gertrúd királynéja), ami után hosszú ideig rémálmai voltak. Vőlegénye, a betegeskedő Hermann
1216-ban 19 évesen meghalt, ekkor –
némi politikai huzavona után – öccse, Lajos, aki Erzsébet legjobb pajtása volt, jegyezte el. Az esküvőt 1221-ben tartották
Eisenachban. Erzsébet a nála 7 évvel idősebb Lajossal boldog házasságban élt.
Munkássága: Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot: gyakran böjtölt,
ostorozta magát, vezeklőövet is hordott.
Éjjelente gyakran virrasztott. Első gyermekének születése után menedékhelyet
alapított árva gyerekek részére, szegé-
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

nyeket segített. Második gyermeke születése után hálából 28 ágyas kórházat
alapított, ahol maga is segített a betegápolásban.
1225-ben Lajos vazallusként II. Frigyes
oldalán hadba indult, Erzsébet vette át a
tartomány kormányzását. Az éhínségek,
járványok okozta sebeket orvosolni igyekezett, kinyittatta Wartburg éléstárait, a
szegényeket élelmezte. Maga is mértéktartóan élt. A családtagok aggódva nézték
Erzsébet „pazarlását”, Lajos azonban visszatértekor mindent jóváhagyott.
II. Frigyes megkoronázásakor ígéretet tett III. Ince pápának keresztes hadjárat indítására. Ennek beváltása Lajost is
érintette. Erzsébet maga varrta fel a keresztesek jelét férje ruhájára. Ettől kezdve
gyászruhát hordott.
Lajos 1227. szeptember 11-én elhunyt.
Szeptember 29-én született Gertrúd lányát már nem láthatta. IX. Gergely pápa
levelében atyai szavakkal bátorította Erzsébetet, és az igen szigorú Konrád mestert gyóntatójává és hivatalos védelmezőjévé nevezte ki.
Lajos öccsei, Raspe Henrik és Konrád
igen keményen bántak Erzsébettel. A 20
éves özvegyet megfosztották a vagyona
kezelésének jogától és férje birtokainak
jövedelmétől.
A kialakult helyzet miatt egy októberi napon észrevétlenül elhagyta Wartburgot újszülöttjével, majd másnap két másik
gyermekét is elhozatta. Fonással tartotta fenn magát, gyermekeit a megmaradt
ékszereiből neveltette. Rövid időre még
visszatérhetett Wartburgba, ám a család javaslatára Marburgba költözött. Assisi Szent Ferenc harmadrendjének tagja
lett, ettől kezdve egyszerű szürke köntösben járt. Bár II. András hívta, nem tért
vissza Magyarországra gyermekei neveltetése miatt.
Erzsébet 3 nappal előbb megmondta halálának napját. Sírja mellett számos
csodás esemény történt. IX. Gergely pápa avatta szentté 1235-ben. Marburgi
sírja fölé 1236-ban el kezdték építeni az
Erzsébet-templomot, mely 1283-ban ké-

szült el. Magyarországon IV. Béla, Erzsébet testvére építtette tiszteletére az első
templomot Kápolnán.
Ünnepét 1670-ben vették föl a római
naptárba temetésének napjára, november 19-ére. Az 1969-es naptárreform alkalmával ünnepét visszatették november
17-ére, halálának napjára, Magyarországon azonban maradt az eredeti napon.
Erzsébet tisztelete a 13. századtól nagyon
gyorsan elterjedt egész Európában. Egymás
után alakultak a Szent Erzsébet-kórházak,
templomok, kápolnák és kolostorok.
Legendák róla:Erzsébetet többnyire
rózsákkal a kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek eredete az a legenda, mely
szerint férje halála után Erzsébet továbbra
is gondoskodott a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak,
mikor sógorával, Henrikkel találkozott.
Annak kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg
megtilthatják neki a jótékonykodást, így
válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a
kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában - eszerint Isten nem akarta, hogy
a szent asszony hazudjon.
Gyakran ábrázolják még korsóval,
amelyből a szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, ami a halál feletti győzelem jelképei.
November 28-án egy lakónk 90. születésnapjának megünneplésére került sor.
A „Szépkorúaknak” járó emléklapot az önkormányzat nevében Maczkó József Polgármester Úr és Oltyánné Kozla Erika Körjegyző Asszony adta át az ünnepeltnek. Ő
Lukács Andrásné Mariska néni. Fia, Szabó
Tibor és felesége köszöntötték őt fel közösen velünk, a gondozottjaink által előadott
műsor keretében. Köszönjük ezúton is a

családnak, hogy a sok finomsággal hozzájárultak az ünneplés színvonalához.
December 4-én „Kulturális szomszédolásra” voltunk hivatalosak a Zsanai idősek otthonába. Velük jó szakmai és baráti kapcsolatot ápolunk, mi dolgozók és a
gondozottak is. Több kelebiai lakójuk is
van, akik szeretettel fogadtak minket és
örültek a találkozásnak.
December 6-án ellátogatott hozzánk is
a Télapó. Apró édesség átadásra játékos,
készségfejlesztő formában került sor. Az
ellátottaknak egy kis egymondatos, rájuk
jellemző leírás alapján kellett magukra ismerniük. Jól sikerült kis játékunk.
19-én néhány iskolás köszöntötte gondozottjainkat a közelgő Karácsony alkalmából. 20-án részt vettünk az Óvodások
Karácsonyi Ünnepségén. 21-én délután
az Otthonházban tartottuk meg Karácsonyi Ünnepünket. Az ünnepi szentmisét
követően a nagycsoportos óvodások adták elő Betlehemes játékukat, majd Bozsákovics Luca adott elő egy karácsonyi
történetet, néhány ellátottunk pedig versekkel emlékezett az ünnepről. A műsort
az Őskeresztény egyház képviselői zenés,
dalos előadása zárta. Ezúton is köszönjük
valamennyi szereplőnek és felkészítőiknek áldozatos munkájukat.
Az Otthonház gondozottjai karácsonyra Farkas András és Farkas László családja által adományozott pénzből egy
nagyképernyős plazma televíziót kaptak
ajándékba. Ezúton is köszönjük támogatásukat. Mindazoknak is, akik az elmúlt év
során segítették működésünket.
Intézményünk továbbra is nyitott, változatlan formában működik, várjuk szolgáltatásaink iránt érdeklődőket.
Turi Mária intézményvezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

A 2012-es év végéhez érve ismét
adódik számomra a feladat, hogy röviden összefoglaljam az elmúlt december
hónap Egyesületünket is érintő eseményeit és vázoljam az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
DECEMBER
-6-án mórahalmi fürdőzésen
vett részt 16 fős csapatunk. Ez alkalommal is mindnyájan a már jól megszokott
program szerint mentünk sorba a kedvenc helyeinkre /külső és belső medencék, úszás, szaunázás, stb/ és élveztük a
kellemes környezetet, valamint egymás
társaságát.
-15-én Egyesületünkből is sokan vettek részt a hagyományos falualapítási
évfordulós ünnepségen, amelyen többek között /új darabbal/ fellépett és siker-

rel szerepelt a Színjátszó csoportunk is.
-31-én este került sor a szintén hagyományosnak mondható un. Óévbúcsúztató Batyus rendezvényre. Az
éjfél utánig tartó rendezvényen ez alkalommal is nagyon jól éreztük magunkat. Elfogyasztottuk a beígért közös vacsorát, sorra kóstoltuk a résztvevők által
összehordott finom süteményeket és
italokat. Most is volt vidám beszélgetés,
közös éneklés és sok-sok tánc. Éjfélkor
közösen elénekeltük a himnuszt, majd
pezsgőbontás és a vele járó kölcsönös
újévi köszöntés következett.
A mellékelt fotók a rendezvény egyegy epizódját mutatják.
JANUÁR
Betervezett programjaink: 10-én
mórahalmi fürdőzés lesz, 22-én a

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!

Ezúton szeretnénk mindenkinek Békés, Boldog Új évet kívánni!
Hálásan köszönjük azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2012. évben
adójuk 1 % - ával, vagy egyéb más módon támogatták egyesületünk munkáját.
Külön köszönjük a kelebiai üzletekben elhelyezett gyűjtőládákban elhelyezett
összegeket, melyek segítségével még több családnak tudtunk segíteni.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív munkánkat
adójuk 1 %-ának felajánlásával: Adószámunk: 18356382-1-03
Várjuk az egyéb adományokat is, például: kályha, bútor, cipő, ruhanemű, ágynemű, játékok, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb. A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni. Helye: BAJCSY-Zs. u.
66. Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9 óráig. Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.
Köszönettel: Kelebiai Karitasz Egyesület

MEGKÖSZÖNJÜK
Valamennyi támogatónak, aki 2011. évi adója 1 %-át a Kelebiai
Polgárőr Egyesületnek ajánlotta fel.
A számlánkra befolyt 45.573Ft-ot működési költségeink csökkentésére /üzemanyag-vásárlásra, mobil telefon feltöltés/ fordítjuk.
Kérjük jövőben is segítő támogatásukat.
Számlaszámunk: 53100049-10001277

Magyar kultúra napja alkalmából egy
kulturális programot szervez a Művelődési ház vezetősége. A rendezvény részleteit a Kelebiai Hírmondóból tudhatjuk
meg, 26-án 16.00-tól kerül sor az évzáró Közgyűlésre és a havi Klubestre. A
hivatalos programrész után sült hurkátkolbászt szolgálunk fel a résztvevőknek.
A rendezvényre jelentkezni, ill. a vacsorára befizetni (300.-Ft/adag) január 21ig lehet a vezetőség tagjainál.
FEBRUÁR
-7-én lesz a szokásos havi fürdőzés
Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól
a 10.16-os autóbusszal.
-9-én 17.00 órától un. Farsangi összejövetelt rendezünk a Nyugdíjas Házban vacsorával egybekötve. Jelentkezni
és a részvételi díjat (500.-Ft/fő) befi-

zetni a vezetőségi tagoknál lehet január 31-ig.
-A pontos dátum ismeretének hiányában egyenlőre csak annyit tudunk,
hogy Öttömösre is hívatalosak vagyunk egy februári bálra. A házigazdák
a bál időpontját később közlik velünk.
-23-án Bajsán lesz a hagyományos Prelo, melyre az Egyesületünk
képviselőit is meghívták. Az utazás mikéntjéről és időpontjáról a későbbiekben
fogjuk tájékoztatni a tagtársainkat.
-23-án 16.00 órától Klubestet tartunk az itthonmaradóknak.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi
fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen
kívüli lakótársainkat is,
Sutka István egy. titkár

A Kelebiai Víziközmű-társulat
tájékoztatója…
Tisztelt társulati tagok, tájékoztatjuk Önöket, hogy január 10-e után, mindenkinek kézbesítjük az érdekeltségi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekket / hat darabot /, és az egyenlegközlőt a 2012. december 31-i állapotnak
megfelelően. Ebben a borítékban található az értesítés is azon társulati tagok
részére, akiknek befizetési elmaradásuk van.
/A december 31-i előzetes zárás szerint 95.909.799-Ft-ot kellett volna
befizetni a tagoknak a társulat megalakulása óta. Ezzel szemben az összes befizetés 88.707.648-Ft. 224 társulati tag tartozik összesen 7.202.151-F-al./
Reményeink szerint, amikor Önök a Hírmondó januári számát olvassák, addigra ezeket a borítékokat sikerül mindenkihez eljuttatni. Kérjük azon tagjainkat, akiknek fizetési elmaradása van, rendezzék azt az értesítésben leírtak szerint.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-től az ügyintéző Harkainé Tóth
Erika. Január 1-től módosult az ügyfélfogadás rendje.
Amennyiben kérdése van, keressen bennünket.
Ügyfélfogadás: Kedd: 08.00-10.00 13.00-15.00
Varga Sándor IB. elnök

Kelebiai Hírmondó

12. oldal

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2013 jan
orvos neve
ügyelet helyszíne
14 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
15 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
16 szerda
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
17 csütörtök
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
18 péntek
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa, Attila u. 95
19 szombat
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa, Attila u. 95
20 vasárnap
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa, Attila u. 95
21 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
22 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
23 szerda
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
24 csütörtök
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa, Attila u. 95
25 péntek
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
26 szombat
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
27 vasárnap
Faddy Zoltán dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
28 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
29 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
30 szerda
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
31 csütörtök
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa, Attila u. 95
2013 február
1
péntek
2
szombat
3
vasárnap
4
hétfő
5
kedd
6
szerda
7
csütörtök
8
péntek
9
szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat

orvos neve
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Kiss Csaba dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Miklósiné dr. Tóth Éva

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

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

X. évfolyam 1. szám

Miklósiné dr. Tóth Éva
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Kiss Csaba dr

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

Anyakönyvi hírek
2012. december havi élve születések
Szegedi Zalán
Anya: Kismárton Nóra, apa: Szegedi Szabolcs, Született: Szeged, 2012.12.08
Vörös Roxána Dzsenifer
Anya: Kuszenda Zsuzsanna, apa: Vörös Csaba, Született: Kiskunhalas, 2012.12.10
Csillag Gabriella és Klepács Edina védőnők
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2012. október
A hónap folyamán elhalálozott: Török János 53 éves, Snyehola Ferenc 64
éves, Szmolenszki Franciska Etelka 83 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
2012. november
A hónap folyamán elhalálozott: Fodor Béláné 78 éves, Stauth Józsefné 84
éves, Szádeczki Dezső Antal 61 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
2012. december
A hónap folyamán elhalálozott: Lukács Andrásné 92 éves, Szűcs János Sándor 65 éves, Vecsernyés János Sándor 53 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.

Teleki Mária aktő.

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)
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.

