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LEVENTE SPORT NAPOK, KELEBIA

2018. augusztus 17-21. közötti időszakban a Levente Egyesület Kárpátmedencei résztvevőkkel, nemzetközi
ifjúsági focitorna sorozatot szervezett. Nyolc éves működésünk során ez
volt a legjelentősebb és legsokrétűbb
rendezvényünk. Sport tevékenységünk a korábbiakban is kivétel nélkül,
egyedi minősítést és minőséget jelen-

tett. Hagyományt teremtettünk azzal,
hogy a futball népszerűségének robbanásszerű terjedése időszakában - a
két világháború közötti évtizedekben
- bevezetett focitornák felelevenítését határoztuk el. Az idén március 15éhez kötődve írtuk ki immár hatodik
alkalommal a Levente Kupát. Az augusztusi sorozat napjaiban pedig 18-

án a VI. Szent László Kupát, 19-én a
II. Szent Korona Kupát, 20-án pedig
a VIII. Szent István Serleg küzdelme-

lok mellett a Kárpát-aljai színmagyar
település Zápszony focistái. Dél-vidéket három csapat képviselte: Teme-

it. A 2002/2003-ban született fiatalok
számára megtartott focitornák állandó résztvevői voltak a kelebiai fiata-

rin, Ada és Tornyos. További magyar
indulók voltak a Marosmente Makó és
Kiskunhalas. A sportesemények eredmény listája:
VI. Szent László Kupa: 1.Marosmente Makó, 2.Temerin, 3.Kelebia, 4.Zápszony, 5. Kiskunhalas. II. Szent Korona
Kupa: 1. Marosmente Makó, 2. Ada, 3.
Zápszony, 4. Kiskunhalas, 5. Kelebia.
VIII. Szent István Serleg: 1. Zápszony, 2. Kelebia, 3. Tornyos.

MAGYAR NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÁLÓZATA
ai Levente Sport Egyesület.
A tanácskozás után a temetőben
megemlékezést tartottunk Siflis Géza
nyughelyénél, halálának 70. évfordulója évében. Az egész napos programon
részt vett Siflis Géza szabadkai Balázs
Béla díjas filmrendező, aki a hálózati ta-

A sportesemények mellett a 2016
nyarán megalakított Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatának találkozója és a hálózat jövőjét illető megbeszélést
tartottunk augusztus 18-án. Résztvevő

tagszervezetek: Pro Veritas Egyesület
(Székelykakasdról), Híd Hagyományőrző
és Kulturális Egyesület (Dél-vidék), Összefogás az Európai Zápszonyért Egyesület (Kárpát-aljáról), valamint a Kelebi-

lálkozón, majd a temetői megemlékezésen előadást tartott a határon túli magyarság sorskérdéseiről és felmenője
- Siflis Géza - sorsának kelebiai beteljesedéséről.
Részt vett a délelőtti sport programon Laták István, az újvidéki Magyar
Szó sportrovat
vezetője, aki néhány nap múlva
részletesen számolt be a Levente
Sportnapok eredményeiről, különös tekintettel a
három Dél-vidéki
csapatra.
Augusztus 20-i
ünnepi szentmise
és új kenyér szentelés után a Szent
István szobornál
ünnepségre került sor a vendégek részvételével.
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Felhívás szakdolgozói munkakör betöltésére
Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza felvételre keres dolgozót 2018. október 1-jei kezdéssel idősek otthonába
ápoló munkakörbe.
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, az 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
A munkarend munkanapokon napi 8 óra, szükség esetén műszak végzése, naponta. A munkakör 2018. október 1. napjától tölthető be.
Feladata: Az idősek otthona gondozói, ápolói munka szakmai irányítása, összefogása.
* A gondozottak egészségügyi ellátásának megszervezése, irányítása és ellenőrzése.
* Ellenőrzi a gondozók-ápolók tevékenységét, és szakmai útmutatást ad.
* Gondoskodik a szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról.
* Gondoskodik a szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról.
* A gondozott orvosi vizsgálatra történő kísérése, intézményi autóval szállítása. Az intézményi autó vezetésére kapott meghatalmazás szerint az Otthonház Gépjárművek
Költségelszámolásnak Szabályzatában foglaltakat betartva.
* A orvos utasításai alapján irányítja a betegek gyógyszerelését, gyógykezelését.
* Ellátja a közgyógyigazolványok nyilvántartásával, érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.
* Szervezi és irányítja az Otthonház dolgozóinak munka alkalmassági vizsgálatát, felülvizsgálatát.
* Végzi a munkájához tartozó adminisztrációs teendőket (gyógyszernyilvántartás, kérelmezők, ellátottak személyes adatainak nyilvántartása, gondozási, ápolási terv).
* Az intézményvezető meghatalmazása alapján elvégzi a kérelmezők előgondozásának feladatait. Ennek során elvégzi a gondozási szükséglet vizsgálatát is.
* Szükség esetén a gondozottak pénzkezelésével kapcsolatos teendőket is ellátja, meghatalmazás alapján, az Idősek otthona pénz-és értékkezelési szabályzatában foglaltak szerint.
* Elkészíti a szakdolgozók műszakbeosztását, havi összesítését a mindenkor hatályos munkajogi szabályok szerint.
* Felelős a közegészségügyi rendszabályok betartásáért, a HACCP rendszer, Legionella szabályzat egységen belüli működéséért, az előírt dokumentáció vezetéséért, az étkezések megfelelő biztosításáért, az ezzel kapcsolatos változások, előírások nyomon követésért.
* Ellátja az intézményi veszélyes hulladék kezelési és nyilvántartási feladatokat.
* Feladata az egész intézmény részére a takarítószerek rendelése, nyilvántartása, kiosztása, kapcsolattartás a beszállítókkal, takarítóeszközök biztosítása.
Jelentkezni szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtásával személyesen az intézmény vezetőjénél lehet, 2018. 09. 14. napjáig.
Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u. 75. sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.
A munkakör betöltéséhez az alábbi szakképzettségek valamelyikének megléte szükséges: „E” kategóriás ápoló, vagy már ezirányú tanulmány végzése.
A felvétel elbírálásánál előnyt jelent „B” kategóriás jogosítvány megléte, számítógépkezelői alapismeretek (word, excel, szociális, egészségügyi nyilvántartó programok)
és idősotthoni munkatapasztalat.

Felhívás szakdolgozói munkakör betöltésére
Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza felvételre keres dolgozót 2018. október 1-jei kezdéssel idősek otthonába és idősek
klubjába terápiás vagy szociális munkatárs munkakörbe.
A közalkalmazotti kinevezés határozott időre szól, az 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján, helyettesítésre. Egyenlőre táppénzes dolgozó távolléte idejére.
A munkarend munkanapokon napi 8 óra. A munkakör 2018. október 1. napjától tölthető be.
Feladata:Munkakör célja az ellátottak lelki egészségének megőrzése, helyreállítása, szociális, mentálhigiénéjükkel összegfüggő ügyeik intézésében segítségadás.
Az ellátottak részére a komplex gondozáson belül a célszerű, hasznos időtöltés megszervezése. A lakók egyéni képességeinek szinten tartása, fejlesztése, a betegségek következtében kialakult mozgásfunkciós zavarok enyhítése, rehabilitációja.
- Alapvető feladata a lakók foglalkoztatásának és mentális gondozásának szervezése
- a beköltöző lakót fogadja, segítséget nyújt az otthonában maradt, további adminisztratív ügyintézést igénylő ügyei vitelében,
- segíti a beilleszkedést, fokozott figyelemmel kíséri és elősegíti a társas kapcsolatok létrejöttét, azok ápolását
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának segítése,
- szervezi a hitélet gyakorlását,
- az intézményi ellátást kérelmezők és ellátásban részesülők szociális ellátásával kapcsolatos ügyek intézésében közreműködik
- mentális állapotukkal kapcsolatban intézkedést kezdeményez ha szükséges, illetve döntésre előkészíti azt
- felvilágosító tevékenységet folytat az egészséges életmód kialakítása érdekében
- a szakdolgozók továbbképzési tervét elkészíti
- a szociális országos nyilvántartási rendszer részére történő adatszolgáltatás, az igénybevevői nyilvántartásban mint adatszolgáltató munkatársi feladatok végzése
- az intézményben étkezők étkeztetésében közreműködik
- az intézményi valamennyi étkező részére megrendeli az étkezéseket az élelmezési szabályzat szerint, valamint elvégzi a hónap utolsó munkanapján a főzőhelyekkel az adagszám egyeztetését.
- Szervezi: az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (pl. séta, fekvőbetegek levegőztetése),
- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya-és társasjátékok),
- a kulturális tevékenységeket (pl. ünnepségek, névnapok). Figyelemmel kíséri a lakók egyéni évfordulóit (születésnap, névnap) és részt vesz azok ünnepélyessé tételének megszervezésében, lebonyolításában.
- Az idősek otthona lakói számára szervezett programokat az idősek klubja tagjai részére is biztosítja.
Jelentkezni szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtásával személyesen az intézmény vezetőjénél lehet, 2018. 09. 14. napjáig.
Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u. 75. sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.
A munkakör betöltéséhez a „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 3.
számú mellékletében a szociális munkatárs, illetve a terápiás munkatárs munkakörnél felsorolt végzettségek valamelyikének megléte szükséges.
A felvétel elbírálásánál előnyt jelent „B” kategóriás jogosítvány megléte, számítógép kezelői alapismeretek (word, excel, szociális, egészségügyi nyilvántartó programok) és idősotthoni munkatapasztalat.
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„Vegyél fel engem”!
Tegnap a halotti cédulát nézte egy
néni a templom kapuján. Majd felsóhajtott: - Hajh, hajh, mindnyájan elmegyünk!
Igen, elmegyünk. De nem mindegy, hogy hova. Mint ahogy nem mindegy, hogy vasárnap délelőtt 10 órakor a
kocsmába megyek, vagy a templomba.
(Vagy ha szabad - nem alaptalanul - egy
banális hasonlattal élnem, nem mindegy, hogy Húsvétkor a feltámadt Jézust
ünnepeljük-e, vagy a húsvéti sonkát.)
Ugyanígy nem mindegy, hogy halálom
után megyek a sötét sírgödörbe és ezzel konyec. Vagy pedig a halál lépcsőjére
lépve átlépek az Isten világába.
Húsvét óta a keresztény ember számára világos, hogy az ő igazi otthona az „égben” van. Ott van „örök lakása” és nem itt a földön. Temetésen
sokszor idézzük: ”A mi hazánk a menynyben van”(Fil.3.20.). Ez ugyan annak
a nem hívőnek, aki ott van a temetésen, mesésnek tűnik, de nekünk hívőknek igazság. Mert Krisztus feltámadása
óta hisszük, hogy itt a földön csak jövevények, „vándorok” vagyunk és igazi, végleges lakásunk odaát lesz.
Elgondolkodtatott, amit egyszer a
rádióban hallottam Müller Pétertől. Arról beszélt, hogy itt a földön a legidegenebb élőlény (mintha nem „idevalósi” lenne) az ember. Ha az állatokkal
összevetjük, szembetűnő, hogy azok
sokkal otthonosabbak ezen a bolygón.
Jobban idevalóbbak. Míg az állatok zöme születésük után önállóbbak, mindjárt talpra állnak, fickándoznak, nincsenek annyira anyjukra utalva (kiscsibe,
gida, halak). A kisbaba megszületése
után nagyon sokáig tehetetlen, édesanyja gondozására szorul… Később
ugyan az ember próbálja minél otthonosabbá tenni a földi életét, de ez nem
teljesen sikerül. Egy picit mindig idegen
marad a földön. Ezt az idegenség érzetét Pilinszky János kicsit felnagyítva,
és komor képekkel így festi meg a „Kihűlt világ” c. versében: „E világ nem az
én világom,/ csupán a testem kényszere./ Hogy egyre beljebb, mint a féreg/
furakodom beleibe./ Így táplálkozom a
halállal/ és így lakik ő jól velem./ Az életem rég nem enyém már,/ vadhúsként
nő a szívemen”./ Egy másik versében
pedig így: „Csillaghálóban hányódunk,
partra vont halak,/ szánk a semmiségbe tátog,/száraz űrt harap.”
Igen, a Bibliát nem ismerő ember is
érzi valahogy, hogy ez a föld nem igazi otthona, tranzit-állomás. Átvándorol.

Annak ellenére, hogy tényleg jól akarjuk érezni itt magunkat, igyekszünk minél szebben, otthonosabban berendezkedni, és tényleg félünk a haláltól, hogy
mi történik azután?...Végül azt mondja Müller Péter, hogy minden emberben
két én van. Egyik: nyugtalan és mohó.
Mindent begyűjteni akar, amíg élünk
ez alatt a 70-80 év alatt. Mert „csak
egyszer élünk”. Ez a jelszava. A másik
énünk viszont nyugodt és békés. Az ő
jelszava, hogy „örökké élünk”!
Van egy elgondolkodtató, megrendítő mese egy kis fűszálról. Egy dombon hajladozott elégedetten a szélben.
Mikor megéhezett, a földbe markolt
egy molekula után. Föl akarta venni,
de előbb megmagyarázta neki: „Nézd,
én most megeszlek. Bár szívből sajnállak, hogy most véget vetek a létednek, hogy én élhessek.” Erre a molekula: „Te nem értesz semmit. Én itt nem
vagyok több, csak egy élettelen molekula. De ha elfogyasztasz, akkor én eleven leszek, mert sejtté válok, én Te leszek. És épp ezt akarom. Olyan akarok
lenni, mint Te, egy élő fűszál, táncolva
a szélben, sütkérezve a napon. Végy fel
engem, kérlek!” Megértette ezt a fűszál
és fölszívta magába. A molekula most
ugyan, mint molekula meghalt, de mint
élő sejt föltámadt, tovább élt a fűszálban.
Akkor odaszökkent egy kis barika.
Megkívánta a füvet. Nyomban ki akarta tépni a földből. Hirtelen megállt, sőt
vissza is táncolt. Így morfondírozott:
„Milyen önzés lenne tőlem, ha véget
vetnék egy boldog fűszál életének itt a
természet ölén”. A fűszál viszont így: ”
Látom, éhes vagy rám. Ne sajnálj engem elfogyasztani! Én itt begyökereztem a földbe. Mozdulni sem tudok. De
ha bekapsz, akkor én hússá-vérré válok
benned. Én Te leszek, és ugrándozhatom a zöldben. Nem fog fogságban tartani többé a föld. Egyél meg engem!”
Erre a bárányka megette. Így a fűszál,
mint növényke meghalt ugyan, de föltámadt, tovább élt, mint kisbárány.
Közben lassan lement a Nap. Estefelé a bárányka visszafutott az akolba.
Jött a házigazda kisfia. Karjába zárta,
csókolgatta és sírt.
- Ugyan mit sírsz te fiú? - kérdezte
a bárány.
- Holnap ünnep lesz nálunk, Húsvét.
A papa azt mondta, hogy levág téged és
mi mindnyájan megeszünk.
- De hiszen te fiú, te egyáltalán nem
érted miről van szó! Ünnepeljetek csak

holnap velem! Úgy, hogy mindnyájan
esztek belőlem. Nézd, én most csak egy
kis négylábú vagyok az állatvilágból.
De ha megesztek, olyan leszek, mint
Ti. Akkor én Te leszek. Beléd épülök.
S végre az leszek, amiről mindig is álmodtam: ember.
Másnap ünnepeltek az emberek a kis
báránnyal. Mint bárány ugyan most halott volt, de a halálán keresztül beépült
az emberekbe és föltámadt. Átváltozott
az emberek ünnepi hangulatává, örömévé, szeretetté és az emberek közötti közösséggé.
Eddig a mese, de az már nem mese, hanem keresztény hitünk legnagyobb igazsága, hogy Isten azért küldte
el Fiát, Jézust, hogy halála és föltámadása által minket egy magasabb világba, magasabb létrendbe emeljen. A földi emberből „égi”(föltámadt) embert
akart. Akarta, hogy mi, emberek egy
magasabb létezésbe, egy tökéletesebb,
szebb és boldogabb világba kerüljünk.
Nem akarta, hogy megmaradjunk egyszerű embervoltunkban: az emberi élet
minden korlátjával, bajával, szenvedéseivel. De mi is gondoljunk bele: hát
csak az öntudatlan molekula, a fűszál
és az oktalan állat kerülhet magasabb
létezési rendbe? Csupán ezek? Minket,
a Jóisten legkedvesebb, legértékesebb
teremtményeit, a „teremtés koronáját” nem akarná Isten egy magasabbtökéletesebb világba emelni? Ahol már
megszűnünk, mint földi ember, de tovább élünk, mint kiteljesedett föltámadt emberek? Mi nem változhatunk
át úgy, hogy értékesebbek legyünk, értékesebb életet éljünk?
Világunkban a halál átváltozást, föltámadást eredményez. Egy magasabb
lépcsőfokra lépést jelent, egy értékesebb létezés feltételét. (Mindez szimbolikus értelemben ezzel a fizikai törvény
is egybecseng:”Az anyag nem vész el,

csak átalakul.”)
Mi hisszük, hogy Jézus a halálból föltámadva átlépett ebbe a magasabb létezési rendbe. (Jelezte ezt az is, hogy
Húsvétkor megjelent apostolainak a
teremben, bár az ajtók zárva voltak
Jn.20.26.). De Jézus nemcsak önmagáért támadt fel, hanem miértünk is. Ezért
– mint ígérte is - mi is feltámadunk.
Mert Ő nem akarta, hogy életünkben a
halálé legyen az utolsó szó, az legyen az
utolsó állomás.
Pál apostol írja: „Nekem a halál nyereség”. Ez a mese szereplőinek kérését
juttatja eszünkbe: „vegyél magadhoz;
legelj le; egyél meg; ne sajnáljatok elfogyasztani”! Ezt kérik, mert „tudják”,
hogy így jutnak egy jobb, magasabb állapotba. Ezért nem félnek a megszűnéstől, a haláltól. Sőt óhajtották sóvárogva.
A vértanú Morus Tamás életrajzában
olvashatjuk, hogy kivégzésekor tréfálkozott. Sőt a hóhért is megölelte. Megköszönte neki a szolgálatot, amit azáltal
tesz, hogy átsegíti gyorsan a túlvilági élet boldogságába. Miért tudott így
viselkedni? Ilyen nagy lelkierőről csak
azért tudott tanúságot tenni, mert sziklaszilárdan hitte a föltámadást, hitte,
hogy a halála után ezerszer jobb lesz
neki, mint a földi életben.
Te tudnál-e így hinni? Ha nehéz is,
akarjuk szilárdan hinni, hogy a halál kapuján át, (annak lépcsőfokára lépve)
egy sokkal szebb, boldogabb, értékesebb világba, létezésbe érkezünk. Megérkezünk a feltámadt Jézus országába.
Mit is mondott a molekula a fűszálnak? Ezt:” Vegyél fel engem!” Mint ez
a mesében szereplő molekula, életünk
napjain sokszor sóhajtsuk a föltámadt
Jézus felé: „Gyönyörű és boldog országodba vegyél fel engem! Vegyél fel engem! Vegyél fel engem!”
Dr. Pribitek László plébános

A kelebiai Római Katolikus
Egyházközség sekrestyést keres.
Jelentkezni lehet a plébánián.
dr. Pribitek László plébános
Tel: 0630/452 7494

Kelebiai Hírmondó
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Jubileum
2008. szeptember 1-én felnőtt lettem. Az élet szakaszait mérföldkövek,
nevezetes dátumok kötik össze, illetve
választják el. A magyar törvények szerint a 18. életév betöltésével leszünk
felnőttek, szüleink szerint még 22 évesen sem, a serdülő pedig már 14 évesen úgy érzi, hogy felnőtt. Van, aki hozzám hasonlóan úgy gondolja, hogy egy
ember az első hivatalos munkába álláskor tölti nagykorúságát. Munkájáért,
életéért most már saját maga felel.
Én 10 éve érkeztem Kelebiára, hogy
új életszakaszt kezdjek, saját lábamra
álljak, önálló keresettel rendelkező magyar állampolgárként én is azt mondhassam, felnőttem. Munkába állásom
első napján (úgy, ahogyan az összes
utána következő napon) kedves mosollyal és csillogó szemmel fogadott drága
kolléganőm, Dobáné Marika a ligában:
,,Miért kopogtál, hiszen te már itt dolgozol?’’… Itt dolgozom? –furcsa volt a
fülemnek. …én itt dolgozom, nyugodott meg a lelkem, és köpenyt húztam,
majd leültem a várandós kismamáknak
fenntartott székre. Marika ismét elmosolyodott: „Biztos vagy benne, hogy az
te helyed? ’’- és az asztalomra mutatott. Összenevettünk, és én már akkor
tudtam, hogy a világ legdrágább kolléganőjét kaptam a Jóistentől. Marika az
első közös munkanapunktól az utolsóig
segített abban, hogy szakmáját szerető, talpraesett, magabiztos védőnő lehessen belőlem. Saját munkaidejét és
pénztárcáját sem kímélve közös családlátogatásokra vitt, hogy megismertessen a körzetben. A kiskunhalasi és a
helyi vezetőségnek, dolgozóknak oly-

kor szó szerint a kezemet fogva vitt és
mutatott be.
Számos olyan problémahelyzet elé
sodort az élet munkám során, amelynek
megoldását úgy érzetem, hogy a főiskolán nem tanították. Ilyenkor mindig Marikához fordultam. Sosem nevetett ki,
vagy mondta volna, hogy ,,ez hülye kérdés.’’ Ott segített, ahol tudott. Nemcsak
kollégák, hanem barátok is voltunk. Úgy
éreztem, hogy én már annyi jót kaptam,
hogy egyszer megkérdeztem Tőle: ,, Hogyan fogom én ezt a sok segítséget Neked meghálálni?’’ Természetesen, mint
mindig, akkor is elmosolyodott és azt
mondta: „Nekem nem kell semmit sem
megköszönnöd, vagy meghálálnod, csak
annyit kérek, hogy ezt ne felejts el! Ha
majd neked is lesz friss diplomás kolléganőd, add át Neki ezt, amit én adtam!
Fogd a kezét, és segítsd őt úgy, ahogyan
én segítettelek a kezdetektől. Ne engedd, hogy a rengeteg dokumentáció és
más nehézségek kedvét szegjék! Lássa ő
is, hogy milyen szép ez a szakma!’’
Idén szeptemberben 10 éve ismertelek meg drága Marika. Hiszem, hogy
odafentről látsz engem, és büszke vagy
rám, hiszen új kolléganőt kaptam, és
fogom a kezét, úgy ahogyan Te tetted
és tanítottál engem. Kérlek Benneteket, kedves kolléganők, Gabi és Móni, hogy ezt a „kincset’’, amit Marikától
örököltem, fogadjátok szeretettel, és
majd annak idejét adjátok Ti is tovább.
Drága Marika! Rád pedig meleg szívvel gondolok én is éppúgy, ahogyan a
falubéli gondozottjaid. Mindent nagyon
köszönünk Neked!
Gyuris Noémi
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Egy tanító tapasztalataiból…
Újra itt a szeptember

Tanítóként mindig izgatottan vártam a szeptemberi tanévkezdést.
Egész nyáron átnézegettem a régi
és aktuális Tanító című szakmai lapot ötletmerítés céljából. (Akkoriban
még nem volt internet, ennyi pillanatok alatt elérhető segédanyag!) Egész
másképpen éltem meg azokat a
szeptembereket, mikor a saját lánykáim kezdték az első osztályokat.
Most egy kicsit más aspektusból
tekintek szent Mihály havának első
napjaira…
Kezdődik az iskola! Vele együtt néhány olyan probléma, melyekkel különösen az elsősök és szüleik még sosem találkoztak. Kevesebb a játék,
több a megtanulandó ismeret, nagyobbak az elvárások és ismét alkalmazkodni kell egy újabb közösséghez.
Hogyan tudunk segíteni a gyereknek
ebben?
Az iskolához való alkalmazkodás a
gyerek fejlődésének fontos állomása,
ami dominálóan a csoportba való beilleszkedéstől függ. Egyidejűleg, több
területen alakulnak ki új viszonyok.
Ezek a következők:
Tanuló-tanító viszony: a legideálisabb, ha érett, harmonikus, türelmes
és elnézőbb lesz a tanár. A pedagógus
már ebben a korban is gyakran minta, olykor példakép a gyerekek előtt!
Tanuló-tanuló viszony: Az ekkor
felmerülő kérdések: elfogadnak-e,
elfogadom-e a többieket. Bevonnak
vagy kiközösítenek, bevonok vagy

kiközösítek? Rendszerint kialakul
egy centrum, ennek lesz egy vezetője, mellette pedig létrejön a periféria.
Hol fogok elhelyezkedni?
Tanuló-szülő viszony:ez a legfontosabb! Ugyanis általában a szorongó, neurotikus anyák gyerekeinél
vannak legtöbbször iskolai gondok.
Olyan anyáknál, akik maguk is viaskodtak anno… saját anyjukkal, mert
annak túlzott volt az uralma vagy túlzott a védelme.
Iskolai kudarcok okai: nevelési hiba, testi adottság, iskolai kifáradás,
pszichés zavar.
Főleg a felső tagozatba kerülés
okoz ilyet, mert ez már komoly életmód változást jelent a gyereknek. Eddig egy tanítója volt, most már több
tanára van, ez önmagában módosítja
a csoporttevékenységet, a felügyelet csökken, az önállóság nő, a tempó
és követelmény nő. Egy egészséges
gyerek ezt bírja. Ha nem, akkor nem
nyíltan jönnek az ellenállások, hanem
burkolva. Érdektelenség, nyugtalanság, fejfájás, fáradtság, evési zavarok, hasi fájások, alvászavarok, stb.
tünetek képben szokott ez fellépni.
Ha ezek a nem-kívánatos reakciók
rögzülnek, később súlyosbodnak, rányomják bélyegüket a gyerek egész
tanulására, egész iskolai pályafutására.
Mindenkinek eredményekben gazdag tanévet kívánok!
Horváth Zoltánné

MUNKALEHETŐSÉG!

Karitász hírek

2019. évre 4 fő
spárgaszedőt keresek,
kb. 2 havi időtartamra,
kiemelkedő fizetéssel,
bejelentéssel.
Érdeklődni:
06-30/493-72-35

Ebben az évben is tudtuk támogatni a legjobban rászoruló
családok gyermekeit beiskolázási támogatással. 5 darab Erzsébet utalványt kaptunk a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megyei Katolikus Karitász központtól. Az idén augusztus elején
szerveztünk kirakodó vásárt az Agrár központban használt ruhákból, cipőkből, játékokból, műszaki dolgokból. A befolyt összegből 12 családnak tudtunk adni 5.000 Ft összeget, amit a
gyermekek beiskolázására használhattak fel.
A megyei központ vezetésében változás történt. Szántó Ambrus helyett Cselik Beatrix lett a vezető. Hálásan köszönjük a régi vezetőnk munkáját és Isten áldását kérjük az új, fiatal vezetőnk munkájára.
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Önkormányzati tájékoztató
A közterületek és ingatlanok tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletről.
Tisztelt ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók!
2018. augusztus 30-án rendeletet fogadott el Kelebia Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a közterületek és ingatlanok tisztántartásáról. Ennek az a célja, hogy elősegítse községünkben a köztisztaság fenntartását, a települési környezet tisztaságának fokozatos javulását. A rendelet előírásai mindenkire vonatkoznak
(magánszemélyek, jogi személyek), akik Kelebián (valamennyi utcában, ill. Vasútföldön, Négyesjárásban, Bácsboristában, Sztipityjárásban a tanyasorokban) ingatlan tulajdonnal rendelkeznek, vagy ingatlant használnak.
A rendeletnek az a lényege, hogy az ingatlan tulajdonos, ill. ingatlanhasználó köteles az ingatlan előtti járda, valamint a járda -ahol nincs járda, ott az ingatlanhatár- melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozására, a tisztántartására, gyommentesítésre, köteles megakadályozni a parlagfű virágzását, köteles
irtani az allergén növényeket. Köteles továbbá az ingatlan előtti járda síkosság
mentesítésére, valamint a hóeltakarításra. Ez a rendelet nem csak a lakóházak tulajdonosaira vonatkozik, hanem minden ingatlantulajdonosra (szántó, erdő, stb.).
Művelési ágtól és használattól függetlenül minden tulajdonosnak tisztán kell tartani az úttest és az ingatlana határa közötti zöldterületet.
Akinek az ingatlana előtt nyílt csapadékvíz elvezető árok van, azt tisztán (hulladék és gyommentesen) kell tartania. A meglévő árkokat betemetni nem lehet.
Akinek az ingatlana előtt sövény van, azt köteles folyamatosan karban tartani
annak érdekében, hogy a közlekedést és a láthatóságot ne akadályozza.
Amennyiben az ingatlantulajdonos vagy használó a fent felsorolt feladatait nem
teljesíti, az önkormányzat elvégeztetheti azokat az ingatlanhasználó terhére, de az
nem mentesíti a használót a bírság alól.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent felsorolt kötelezettségek elmulasztójával szemben kiszabható bírság mértéke 150.000,- Ft-ig terjedhet. A szabályozással nem a bírságolás a célja az önkormányzatnak, hanem a köztisztaság fokozása,
a parlagfű és allergén növények visszaszorítása. Kérjük megértésüket és együttműködésüket.
Kelebia, 2018. szeptember 4.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal

A Szent Erzsébet Otthonház
hírei
Tájékoztatjuk kedves nyugdíjasainkat, hogy a minden év októberében megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepségünkre 2018. október 5-én kerül sor a
Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ (Kelebia, József Attila u. 79/1.) épületében. A programról személyre szóló meghívót küldünk ki Önöknek, illetve a szokott helyeken meghirdetésre kerülnek.
Turi Mária
intézményvezető

. oldal

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés
tekintetében a 12.000 Ft összegű
fűtési hozzájárulásról
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Kormány-határozat értelmében természetbeni
támogatást kap minden olyan téli rezsicsökkentésben eddig nem részesülő / vezetékes gázzal vagy távhővel nem fűtő/ háztartás.
A cél az, hogy azon családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik
olyan településen élnek, ahol ugyan ki van építve a gáz- vagy távhőhálózat, de az
utcájukban, házukban nincs bekötve, ezért mással, például fával fűtenek. A döntés
alapján háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
A lakott külterületi ingatlanokhoz, ahol nincs vezetékes gáz, kiküldésre kerülnek az igénybejelentő lapok. A többi háztartás, ahol nincs vezetéses gáz bekötve
és azon háztartások akik vonatkozásában nem került folyósításra a 12.000 Ft összegű támogatás március-április hónapban a gázszámlájukon nem szerepel az összeg, igényelhetik a támogatást a Kelebiai Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában a szükséges formanyomtatvány, igénylőlap benyújtásával. Az igénylőlap a
Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában igényelhető és a www.kelebia.hu honlapon elérhető.
Az igénylőbejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját ( tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az
adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Az
igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.
A Belügyminisztérium októberben összegzi és a kormány elé terjeszti, majd a
szükséges pénzügyi forrást az önkormányzatok részére utalja és tájékoztatja azokat a szükséges eljárásról.
Az önkormányzatok feladata lesz majd kiválasztani azokat a vállalkozásokat,
ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Ifj. Gilicze Lajos
Őszi erdő
Búcsúzik a nyár, s az ősz felölti
rozsdabarna gúnyáját.
A fáradt napsugarak még be – be
szöknek a kopasz fák közé,
kutatni a nyár elharvadt virágai
nyomát, vagy meglesni
a cserjén ugráló kis madárt.
Lágy szellő suhan a fák közt,
viszi az ősz illatát, bebújik
ingujjba, s fellebbenti ruhád,
majd tovafut, s pajkosan mosolyog,
mint egy kisgyerek a csíny után.
A selymes avarszőnyegen félve
lelépünk, mint első bálozók,
mozdulataink lassúk és tétovák,
kéz a kézben megyünk a nyár után.
Órák a percek, napok az órák,
ha velem vagy, de mikor lesz
újra, hogy szeresselek.
Mikor lesz újra, hogy csillog a szemed,
mikor lesz újra, hogy fogod a kezem,
mikor lesz újra, hogy mosolyogsz rám,
mikor lesz újra, mikor, mondd már!.
Megállunk, megáll számunkra az idő,
elhal a szó, ajkaink gyáván közelednek,
és az őszi erdő meglesi szerelmünket.

1994. 04. 12.
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2018. augusztus hónapban születés nem volt.
2018. augusztus hónapban házasságot kötött:
Kozla János és Répa Kata
Tamás Roland és Sziládi Erika Anikó
Molnár Mihály és Pető Hajnalka
Kormos Márta 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.
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06-70/940-70-80

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

szeptember

orvos neve

ügyelet helyszine		

7

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

8

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

9

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

10 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

11

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

12

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

13

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Kelebia,Deák utca 92		

14 péntek

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

15

szombat

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

16

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10

		

20 órától Tóth Éva Dr.

17

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

18 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

19

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

20 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

21

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

22

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

23 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

24 hétfő

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

25

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

26 szerda

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

27

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

28 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

29 szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

30 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10

hétfő
szerda

kedd
csütörtök

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

6423 Kelebia

06-77/737-757, 06-30/7905-779

Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.

Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67

Tel.: 77/454-627

Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355

06-70/516-50-50

Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Nyár végéhez közeledve szokásomhoz híven összefoglalom a tárgy hónap
Egyesületünket is érintő eseményeit,
majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Augusztus
-4-én zajlott le a vajdasági Bajsán az
ún. Kadarka Fesztivál, melyre mi is
hívatalosak voltunk. A jól sikerült rendezvényen 5 fős csapatunk vett részt
és nagyon jól éreztük magunkat vendéglátóink körében. A mellékelt fotók a
rendezvényen készültek.

a következő havi Hírmondóban fogunk
részletesen beszámolni.
Szeptember
-1-jén a hagyományos Szüreti Rendezvényre vagyunk hívatalosak a határon túli Bácskossuthfalvára.
Indulás a Nyugdíjas Háztól 08:00 órakor lesz.
-17-én Ásotthalmára vár bennünket az ottani testvér szervezet
tagsága. A rendezvényen részt venni szándékozók IX. hó 10-ig jelentkezhetnek és fizethetik be a részvételi díjat

-16-án mórahalmi fürdőzésen
vettünk részt 12 fővel és nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló
fürdőzési időt.
-25-én 16:00 órától un. Sátoros
Klubdélutánt tartottunk a Nyugdíjas
Ház udvarán felállított sátorban, ahol
vendégül láttuk a bajsai testvér szervezet képviselőit is. Tapasztalatunk sze-

(1.000.- Ft/fő) Sutka István csoportvezetőnél. Indulás személygépkocsikkal a
Nyugdíjas Háztól 13:30 órakor.
-20-án lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a MÁV állomástól 10:21kor induló autóbusszal fogunk elutazni.
-29-én 18:00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban, melyre szeretettel elvárjuk Egye-

rint a megjelent vendégeink és tagtársaink jól szórakoztak és kellemes
élményekkel gazdagodva térhettek haza, bizonyítják ezt a mellékelt fotók is.
-30-án került sor a Rácz Pista tagtársunk által szervezett veszprémi
autóbuszos kirándulásra, amelyről

sületünk tagságát.
Október
-5-én lesz a hagyományos községi
idősnapi rendezvény az agrárcentrumban, melyre ez alkalommal is bizonyára névre szóló meghívókat fognak
kapni az érintettek.

-6-án az aradi vértanúkról lesz
községi szintű megemlékezés, melyre
elvárják Egyesületünk tagjait is.
-13-án 17:00 órától tartjuk a hagyományos Szüreti Mulatságunkat
a Nyugdíjas Házban, mely során finom
vacsorát fogunk felszolgálni a résztve-

10:21 órás busszal fogunk elutazni.
-27-én 17:00 órától tartjuk a havi
klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, de a
mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az

vőknek. A részt venni szándékozók X.
8-ig jelentkezhetnek Rácz István főszervezőnél.
-18-án lesz a soros mórahalmi
fürdőzés, melyre ez alkalommal is a

Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 08. 31.
Sutka István egy. titkár
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