Kelebia Község Tájékoztató Lapja
Ismét magunk mögött hagytunk
egy évet. Egy esztendőt, amely a felszínen csendesen telt, hiszen ünnepeinket, rendezvényeinket közösen nem
ülhettük meg. A mélyben azonban zajlott az élet. Dolgoztunk, terveztünk, reménykedtünk, örültünk a sikereinknek,
és szomorkodtunk a kudarcaink miatt.
Mindkettőből volt bőven. A legnagyobb
kihívást a bizonytalanság és a felelősség növekedésének feldolgozása jelentette. Bizonytalanság a járványveszély
miatt, felelősség növekedése a döntéshozók egyszemélyi döntési hatáskörének erősödése miatt. Úgy tűnik, mindez a 2021-es évet is terhelni fogja. A
biológiai járványveszély csak egy a sok
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Boldog új esztendőt Kelebia!

globális fertő közül. A COVID-19 terjedése mellett legalább annyira sátáni az
emberi lelket és szellemet maró, és végül megsemmisítő „egyenemberek létrehozását” megcélzó hatalmi akarat. Az
az akarat, amely a demokrácia függönye
mögött egy mesterséges színpadon merev tekintetű ember-bábúkat selyemzsinórokon rángat kénye-kedve szerint.
Gondoljunk csak a fogyasztói társadalom
kiszolgáltatott emberére, akivel elhitették, hogy a fogyasztással boldoggá teheti önmagát. Vagy szemléljük csak meg
azt a nihilista, ember mivoltából kifordult
embert, aki a hamis egyenlőség és szabadság jegyében feladja kultúráját, kitépi évezredes gyökereit, ősi meséket ír át

szexuális alapon és ad ártatlan gyermekek kezébe, vagy éppen egy-egy operációval nemi karakterén változtat.
Mi ez, ha nem a szabad akarat elrablása?! Egyéniségünk és nemzeti mivoltunk sárba tiprása.
A megpendített és aktuális világproblémák fényében felértékelődik, minőségi
kijelentéssé, sőt imává válik a „Boldog Új
Esztendőt” felkiáltás.
Boldog új esztendőt Kelebia! Nekem
ez azt jelenti, hogy itthon vagyok. Kívánom Kelebia község teljes lakosságának,
hogy 2021-ben mindannyian érezzék itthon magukat.
Boldog új esztendőt Kelebia! Nekem
ez az ősi földet jelenti. A forró homokot,

100 Ft

a tavakat, erdőket, és Szabadka város
közelségét. Kívánom, hogy mindannyian
szeressék ezt a földet.
Boldog új esztendőt Kelebia! Nekem
ez a hazát és kultúrát jelenti. A gyönyörű magyar nyelvet, a családokat, a hagyományokat és csonka Magyarországot jelenti. Kívánom, hogy 2021-ben is
mindannyian méltósággal tudják viselni
a nehézségeket, és önfeledten ünnepeljenek, ha annak eljött az ideje.
Ezekkel a gondolatébresztő sorokkal
kívánok minden kedves kelebiai lakosnak félelemtől mentes, reményekkel teljes, sikerekben gazdag új esztendőt!
Szeretettel:
Maczkó József polgármester

Köszönet Cseh Gábor festőművésznek
az adományokért
Tisztelt Olvasó!
Cseh Gábor festőművész 4 éve költözött Kelebiára. A sportpálya melletti pedagóguslakások egyikében élt és
alkotott. Az elmúlt évek során a kelebiai embereken és kiállításain keresztül ismerhettük meg személyiségét,
gyönyörködhettünk
alkotásaiban.
Egy pár hete Gábor úgy döntött, hogy

visszaköltözik szülővárosába, Szekszárdra. Azonban Kelebián is letette
kéznyomát, amely a festményein keresztül mutatkozott meg.
Cseh Gábor szereti Kelebiát, köszöni
a befogadást. Hálája jeléül festményeket hagyott hátra. Kilenc kelebiai témájú alkotást adományozott a településnek.

Kedves Gábor! Köszönjük az ajándékot. Kelebia Község Polgármesteri Hivatalának tanácstermében fogjuk
elhelyezni a képeket. Kelebia Község
Facebook csoportjában már megtekinthetők a festmények és az átadási
dokumentáció.
Maczkó József polgármester
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Ünnep a Szent Erzsébet Otthonházban

December 18.-án, ahogy szoktuk
is, megtartottuk karácsonyi ünnepségünket. Alkalmazkodtunk a helyzethez, a köszöntők, előadások előre
felvételre kerültek, melyeket a társalgóban a TV-ben vetítettünk le.
Nagyon megható volt a műsor. Köszönet és tisztelet a gyerekeknek,
felkészítőiknek érte. A Gézengúz
Óvoda nagycsoportosai és a Farkas
László Általános Iskola 5. osztályos
tanulói adtak elő műsort. Maczkó József polgármester úr és Dr. Pribitek
László plébános úr is ilyen formá-

ban tolmácsolta jókívánságait karácsony alkalmából. Az ünnepi ebéd
nagyon ízletes volt, köszönjük a kelebiai konyha dolgozóinak.
Mindhárom ünnepnapon házi sütemény, üdítő, szaloncukor, gyümölcs került az ünnepi asztalra. A
torta egy magánszemély felajánlása volt, a süteményeket a Pereputty
Egyesülettől kaptuk, a gyümölcsöt,
üdítőt, szaloncukrot helyi boltosoktól.
Dr. Tasi Hajnalka gyógyszerésztől
vitaminokat, krémeket kaptunk. Áb-

rahám János alpolgármester úr szervezésében gulyásleves és kalács is
került az asztalra.
Mindenkinek köszönjük, hogy
szebbé, örömtelibbé varázsolta lakóink számára az ünnepet.

Erről árulkodnak képeink is.
Mindenkinek egy nyugodtabb,
egészségben bővelkedő, sikerekben
gazdag boldog új évet kívánok ellátottjaink, dolgozóink nevében is.
Turi Mária intézményvezető
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Karitász hírek

Szomorú hírrel kell kezdenem az írásomat ebben a hónapban. Egy szerencsétlen közlekedési balesetben elment,
itt hagyott bennünket az egyesületünk
alapító tagja - évekig, míg Kelebián élt
-, szíve, lelke mozgató rugója, Mike Árpádné Margóka. Mindannyiunknak Ő
volt a példakép! Isten és a rászoruló
emberek hű szolgája volt.
Elvesztése a Családnak és falunk lakosságának, volt tanítványainak nagy
fájdalmat okoz. Mondjunk egy imát lelki
üdvéért és emlékét őrizzük meg örökké! Folytassuk az elkezdett munkáját
olyan szeretettel, ahogy Ő tette az embertársaiért!
„Ünnepé tenni a karácsonyt és kön�nyebbé tenni a hétköznapok terheit!”- hirdette meg a Katolikus Karitász
a 2020-as évben az ünnepi összefogás célját.
A mi egyesületünk is részt vett ebben az akcióban. 13 csomagot kaptunk

a központtól, melyet a Kelebiai Polgárőrség közreműködésével juttattunk a
főleg tanyás térségben élő idős, magányos személyeknek. A 8 kg-os élelmiszer csomagokban tészta, liszt, cukor,
olaj, konzervek, fűszerek voltak.
Ebben a hónapban sikerült lebonyolítanunk Galgóczi Attila, Varga Krisztián boltvezetők segítségével a szokásos
karácsonyi csomagok osztását vásárlási utalványok formájában. Attól függően, hogy magányos személy vagy
egy-több gyermekes család kapta a támogatást, különböző összegben vásárolhattak élelmiszert az üzletekben. A
NEA-TF-20 EG- 0296 pályázatunk is
hozzájárult a tevékenységünk sikerességéhez.
Sajnos decemberben elmaradt a hagyományos Ádventi Forgatag, mikor
egy vacsorával kedveskedtünk a tanyán élő családoknak, és a magányosok karácsonya rendezvényünk. Az ön-

kormányzat azonban finom bablevessel
és kaláccsal lepte meg ezeket a személyeket. Az egyesületünk lisztet ajánlott
fel a kalács sütéséhez. Ezúton köszönjük meg a Napköziotthonos Konyha
dolgozóinak az önzetlen munkáját, valamint a tanyagondnokoknak a gyors
célba juttatást.
Az elmúlt évben a Sántha Márta Művelődési ház is támogatta egyesületünket a leselejtezett könyvek eladásából
befolyt összeggel, amit a karácsonyi

csomagoknál használtunk fel. Köszönet érte.
Adományozni a Kelebiai Karitász
Egyesület 53100049-10001349 bankszámlaszámára bármikor lehet, átutalással. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni az adományozó nevét és azt,
hogy milyen célra fordítsuk a felajánlást. Hálásan köszönjük! Ne feledjük!
Adni jó! A legkisebb is számít!
Horváth Zoltánné

(1943-2020)

Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy Mike Árpádné-Margó néni- iskolánk volt pedagógusa távozott közülünk. Pályáját 1964.
augusztus 1-én kezdte Kelebián a központi általános iskolában, ahol
nyugdíjazásáig tanított.
„Munkáját a teljes hivatástudat jellemzi.”- írta róla Szabados Ilona,
az akkori igazgató.
Ezt magam is megerősíthetem., hiszen nem csak tanítványa, hanem
néhány évig kollégája is lehettem. Szeretettel szívemben, könnyekkel
a szememben gondolok rá. Olyan tanító néni volt, aki miatt a kislányok
egy része-példáját követve- szintén ezt a pályát álmodta magának. Nekem valóság lett.
Köszönöm Margó Néni!
A Farkas Lászó Általános Iskola minden egykori és jelenlegi dolgozója nevében búcsúzunk Tőled.
Fodor Betty
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Ünnepekre várva
Nyertes pályázattal a kelebiai
Az első félév talán legesemény- távozott ajándék nélkül.
könyvtár korszerűsítéséért
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dúsabb és legizgalmasabb hónapja
a december. Ilyenkor sok programmal hangolódunk rá az adventi időszakra. A pandémiás helyzet miatti
korlátozások sem akadályoztak meg
bennünket abban, hogy ugyan az intézmény falain belül, de biztosítsuk
az ünnepekre való készülődés várakozással teli, bensőséges hangulatát.
Bár a Mikulás személyesen nem
jelenhetett meg az intézményben,
az utcafronton tanuló apróságok óra
alatt is fürkészve figyelték, krampuszaival hátha mégis elsuhan az ablakok alatt. A hagyományt fenntartva,
a szülői munkaközösség segítségével minden diák padjára odacsempészte a leginkább édességekkel teli, virgácsmentes csomagot. Mivel a
kéthetes karanténra ítélt osztályok
tanulói jól vették az akadályokat,
ezért kicsit később, de szintén megkapták a télapó ajándékát.
A mesemondó versenyről sem kellett lemondani. Ebben az évben csak
az alsó tagozatosok vállalkoztak a
mesetanulásra. A kis mesemondókat
saját osztálytársaik zsűrizték. Szavazataikkal csak a legszebben mesélő
-osztályonként egy- tanulót juttatták
tovább. A négy mesemondó közönség
nélkül, mégis mindenkinek mesélt. Az
online mesemondó versenyt ugyanis
minden osztálycsoportban megosztottuk, így a szülők is megnézhették,
hallgathatták gyermekeiket.
A mesemondók közül az
1. helyezést: Márton Borka 1. osztályos
Kovács Fruzsina 2. osztályos tanulók kapták.
2. helyezést: Selymes Lara tanuló ért el.
3. helyezést: Csernák Sára érdemelte.
A mesemondó verseny minden
résztvevőjét könyvvel jutalmaztuk.
Az év utolsó tanítási napján szoktuk megszervezni a gyerekek körében közkedvelt Bolhapiac-ot, amire ebben az évben sajnos nem volt
lehetőség. Helyette azonban sokan
behozták az iskolába az általuk már
nem használt, de jó állapotú játékaikat, könyveiket, egyéb apróságokat.
A sok adományból az alsós tanulók
mindegyike választhatott magának
egy neki tetsző darabot. Senki sem

Az ötödik osztályosok dallal, verssel és egy szívbemarkoló történettel
köszöntötték az időseket.
Az iskolában a karácsonyi köszöntést osztályszinten szervezték meg
a pedagógusok. Meghitt beszélgetésekkel, ajándékkészítéssel, filmvetítéssel, rajzolással, az iskolai bábcsoport előadásának kiscsoportos
megtekintésével telt a téli szünetet
megelőző utolsó tanítási nap.
Decemberben két rajzpályázatra is
készíthettek az érdeklődők pályaműveket. Kelebia Község Önkormányzata értékes tárgyi jutalmakkal díjazta
az „Értékeink Gyerekszemmel” címmel meghirdetett pályázatára beérkezett, legszebben és legigényesebben kivitelezett rajzokat.
A Gyermekeinkért Alapítvány „Mit
jelent számomra a Karácsony?” c. pályázatára beadott munkák értékelésére január 15-én kerül sor.
Nemcsak a gyerekek, hanem intézményünk is igyekszik kihasználni a különböző pályázatok adta lehetőségeket. Így az
EFOP-3.2.4-16-2016-00001. „Digitális kompetencia fejlesztése” pályázaton iskolánk LEGO oktatási eszközökkel gazdagodott. Informatika
tanárunk hamarosan robotika szakkör keretében fogja tanítani az érdeklődőket azok használatára.
Ezen kívül további 22 db tablettel
gyarapodott az iskola digitális eszköztára, amelyeket már nemcsak a
szakköri foglalkozásokon, hanem a
tanítási órákon is használnak a tanulók.
Az elmaradt Karácsony Kupa helyett neveztünk a Kinder Sport+ - A
játék öröme játékrendszer programra, melynek során a feladatok eredményes és dokumentált teljesítését
követően, az iskola értékes sportszercsomagot kap, sorsolás útján pedig pénznyereményhez juthat.
Szeretném megköszönni minden
intézményünket támogató civil szervezet, magánszemély segítő együttműködését, és a további eredményes
munkában bízva, a Farkas László Általános Iskola minden dolgozója és
tanulója nevében Boldog Új Évet Kívánok!
Fodor Betty
intézményvezető

Kelebián községi könyvtárat 1951-ben hozták létre, az akkori Tanácsháza épületében. Kapuit 682 db dokumentummal nyitotta meg. Később az állomány a művelődési házba költözött. Jelenleg közel 9000 dokumentum található az intézményben. A könyvtár terei közösségi funkciók ellátására csak
korlátozottan alkalmasak, a berendezés statikus, a különböző programokhoz
nem igazítható. A fejlesztés érdekében pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA).
A pályázat legfőbb törekvése az, hogy részben kibővítsük, másrészt újra
gondoljuk a meglévő terek szolgáltatási funkcióját a legoptimálisabb berendezéssel. A megvalósítás során a könyvtár 112 m2-es alapterületét 13 m2-el
megnöveljük. Új teret alakítunk ki a gyermekeknek.
A beadott pályázatot elbírálták, és támogatásban részesítették.
Vissza nem térítendő támogatásként 3.561.768,- Ft-ot nyertünk.
Önerő: 395.752,- Ft.
A fejlesztés teljes költségvetése: 3.957.520,- Ft.
A következő eszközöket fogjuk beszerezni és beépíteni:
- bútor
- karnis, függöny
- székek, fotelek
- 2 db számítógép
- ülőpárnák
- szőnyegek
A változásokkal a könyvtári szolgáltatások minőségének emelkedését kívánjuk elérni.

Egy tanító tapasztalataiból…
Az öreg fa és a négy gyermek
Egy édesapa azt vette észre, hogy a fiai nagyon gyorsan megjegyzést tesznek
másokra - kortársaikra és idősebbekre is - az öltözködésük, viselkedésük, anyagi
helyzetük miatt. Az apát bántotta a gyermekei hozzáállása, ezért elhatározta, hogy
egy kis leckével próbál hatni rájuk.
Egymástól több hónapnyi eltéréssel elküldte mind a négy gyermekét abba a távoli faluba, ahol ő megszületett és gyermekkorát élte. Azt mondta nekik: „nézzétek meg azt az öreg gyümölcsfát az egykori házunk udvarán, amelynek az árnyékában sokat játszottam kicsi koromban, és számoljatok be nekem arról, milyennek
láttátok!”
Az első gyermeke, aki télen nézte meg a fát, ezzel a hírrel tért vissza: „A fa halott, kopasz és ronda.” A második gyermek, aki március elején járt a kis háznál, arról számolt be, hogy a fán zöldellő rügyek bontakoznak, és az élet jeleit mutatja. A
harmadik gyermek, aki májusban látogatta meg a fát, ezt mondta: „A fa gyönyörű! Telis-tele van színes és illatos virágokkal!” Végül a negyedik fiú, aki kora ős�szel utazott apja gyerekkori szülőházához, ezt a hírt hozta: „A fa ágai roskadoznak
az ízletes gyümölcsöktől.”
Az édesapa ekkor így szólt gyermekeihez: „Mindannyian igazat mondtatok, de
nem a teljes igazságot! Ugyanazt a fát láttátok, de négy különböző állapotában.
Ha egy fát nem lehet megítélni egyszeri ránézésre, akkor egy embert még kevésbé! Ha valóban helyesen akartok véleményt alkotni valakiről, akkor végig kell
követnetek élete minden egyes szakaszát. Türelmesen és kitartóan kell figyelemmel kísérnetek élete egész folyamát.
Ezzel a közreadott történettel kívánok mindenkinek békés, boldogabb, szebb jövőt!
Horváth Zoltánné
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Sikeres pályázattal Kelebia helyi értékeinek népszerűsítésére
Kelebia Község Önkormányzata 2020-ban pályázatot adott be az
Agrárminisztériumhoz a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására.
A pályázat 3 millió Ft támogatást
nyert.
Ebből az összegből jórészt a kelebiai értéktárban szereplő helyi értékek népszerűsítését célzó kiadványokat jelentetünk meg, köztük egy
a helyi értékeket bemutató füzetet,
valamint spirálozott falinaptárakat,
és egy A/4-es naptárat, melyből december folyamán minden kelebiai
háztartás kapott egy-egy példányt.
A projekt kapcsán meghirdettünk
egy rajzpályázatot, és egy fotópályázatot, melyek díjazása is a költségvetés részét képezi. A projekt
célja, hogy a kelebiai lakosok felfedezzék értékeinket, és saját szemükön keresztül láttassák őket. A gyerekeket a nemzeti értékek tudatos
megismerésére, gyűjtésére, a helyi
hagyományok, és értékek ápolására
szeretnénk ösztönözni.
A gyermekrajzok elbírálása megtörtént, a legjobb alkotásokat az elkészült és a készülő kiadványokban
szerepeltetjük. A rajzok január közepéig megtekinthetők a Sántha Márta
Közösségi Színtér valamint a könyvtár ablakaiban egy kiállítás keretében.
A rajzok készítői közül 14 gyermek részesült elismerésben: az alsósok korosztályban Bíró Anikó, Csernák Blanka, Fődi Fanni, Madaras
Lotti, Mándity László Olivér, Portényi Polett, Rab Ábel, Vajzer Richárd,
a felsősök közül pedig Juhász Réka,
Knor Laura, Kovács Dávid, Manczinger Valentina, Penovácz Jázmin és
Szögedi Petra.
A fotópályázat eredményeiről a
későbbiekben születik döntés.
A pályázatban helyett kapott kiállítóterek kialakításával kapcsolatban paravánok beszerzése is.
A helyi értéktár folyamatosan bővül, bárki javaslatot tehet nemzeti értékekre. Azok, akik javaslatot
szeretnének tenni, a kelebiai könyvtárban tájékoztatást, és segítséget
kaphatnak Bíró Melindától.
Javaslatokat az alábbi kategóriákban lehet megtenni:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei
és tárgyi javai beleértve az erdészet,

halászat, vadászat, az élelmiszerek
és állategészségügy területét;
b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai;
c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt
épített része, amely elsődlegesen
az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja, valamint az embert körülvevő környezet
fenntartásához kapcsolódó szellemi
termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés - beleértve
a kézműipart, kézművességet is szellemi termékei és tárgyi javai;
e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai;
f) nemzetiséghez kapcsolódó érték: az adott nemzetiség identitásához kötődő jelen- vagy múltbeli nyelvi, folklór, öntevékeny, illetve
hivatásos előadó-művészeti, hitéleti, alkotóművészeti hagyományainak
összessége, valamint nemzetiség által épített és tárgyi örökség;
g) sport: a fizikai erőnlét és a
szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy
szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy
szellemi sportágban kifejtett tevékenység;
h) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához
kapcsolódó szellemi termékek;
i) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi
termékei és tárgyi javai.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell
- a javaslattevő adatait (név, elérhetőség),
- a nemzeti érték megnevezését,
- rövid bemutatását, egyedi jellemzőinek, történetének leírását,
- Az indoklást az értéktárba történő felvétel mellett,
- a nemzeti érték fellelhetőségének helyét,
- valamint, ha van ilyen, akkor a
nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listáját.
Felhívom a lakosság figyelmét,
hogy helyi érték kritériumainak bármi megfelelhet, egy régi családi recept, ami erre a tájegységre, vagy
településre jellemző, egy gyűjte-

mény, ami egyedülálló a településen, egy foglakozás, ami kihalófélben van, egy különleges épület, egy
élőlény, egy régi szokás stb.
Kérem Önöket, hogy mindezeket figyelembe véve, segítsék Kele-

bia helyi értékeinek feltérképezését,
hogy ezáltal átörökíthessük azokat a
jövő generációinak.
Bíró Melinda

Tisztelt Nyugdíjasok!
Egyesületünk és a saját életünkből is
eltelt egy újabb esztendő, amely olyan
volt, hogy életünk végéig bizony keserű szájízzel fogunk rá vissza emlékezni!
Februártól kezdődően a Covid-19
betolakodott az életünkbe, és a mai napig itt él velünk, és megkeseríti a mindennapjainkat!
A 2020-as évre tervezett programjainkból és a szokásos községi rendezvényekből alig valamicskét tudtunk
megvalósítani. Ezek is csak rövidke, távolságtartó összejövetelek lehettek!
Elmaradtak a fürdőzések, a bálak,
a községi nagy ünnepélyek, főzős rendezvények, a már leszervezett kirándulások, színházlátogatások a Vajdasági
és hazai testvérszervezetekkel tervezett szokásos éves összejövetelek.
Rendes körülmények között készülnénk, a 13 éve megszokott januári évértékelő közgyűlésünkre, ahol már
elfogadásra kerülhetne az ez évi program tervezet is!
Ezzel ellentétben még semmit sem
tudunk tervezni. Csak bizakodni tudunk
abban, hogy hatásos lesz a vakcina, és

minden nappal kicsit előbbre lépünk a
sorban, és egyszer csak védetté válhatunk a vírussal szemben!
Sajnos tagtársaink közül is többen
vannak, akik beleszaladtak a fertőzésbe, és legalább egy esetben a találkozás
halállal végződött. Pedig minden valószínűség szerint ez a legrosszabb forgatókönyv egy kis odafigyeléssel elkerülhető lett volna!
Szomorú következmények nélkül
és biztonságosan találkozni, és tervezgetni majd csak akkor fogunk tudni, ha
már elmúlik a járvány veszély!
Addig is arra kérlek Benneteket,
hogy legyetek türelmesek, elővigyázatosak, és maradék nélkül tartsátok be
az előírásokat!
Vigyázzunk Magunkra, Egymásra és
Szeretteinkre!
A mielőbbi személyes találkozás reményében kívánok Mindenkinek egy
vírus mentes sokkal boldogabb újesztendőt!
Üdvözlettel:
Horváth Zoltán
az egyesület elnöke

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
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Kelebiai Hírmondó
Elfogadta a Parlament az ősterKARÁCSONY SOK NEVE
Nagyon vártuk a Karácsonyt a korona-vírus miatti megszorítások mellett is. Külöa gyermekek. Az anyukák tán nem annyira a sok házi teendő miatt. Gyerekkomelői, családi gazdasági rendszer nösen
runkban hajnali misékre járni nem kis teljesítmény volt. 6 órakor kezdődött. Még aludtunk volna. Amikor igyekeztünk a misére, sokszor csikorgott cipőnk alatt a fagyos hó.
és az agráradózás reformját
Estétől reggelig az átvizesedett bakancsaink még nem száradtak meg. Lábunk a minist6. oldal

Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvállalkozások, miután a
Parlament 174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett törvénytervezetet.
A Parlament 2020. november 17-én
174 igen szavazattal, 6 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által kezdeményezett, az Agrárminisztériummal, a
Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi
Minisztériummal közösen kidolgozott törvénytervezetet, amely új alapokra helyezi a
mezőgazdasági működési formákat, megreformálja a családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az eddiginél is kedvezőbbé teszi az
adózási rendszert.
A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. Jövő évtől három szervezeti forma
mentén alakul a családi gazdaságok szabályozása. Ezek az őstermelők, az őstermelők
családi gazdaságai (ŐCSG) és a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT).
Őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben
meghatározott mező-, erdőgazdasági és
kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből
származó bevétel a teljes őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.
Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megközelítőleg 1 millió forintra nő azon értékhatár, amelyet el nem érő
éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet megállapítania, azaz nem kell személyi jövedelemadó bevallást készítenie. Ezen értékhatáron
felül az őstermelők kétféle adózás – az átalányadózás és a tételes költségelszámolás
– közül választhatnak.
Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió
forintos kvázi adómentes határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 10
millió forintra nő. A következő lépcsőfok
ennek a kétszerese, a jelenlegi minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint
– eddig van lehetőség kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb árbevételnél
már tételes költségelszámolásra kell áttérni. Kedvező változás, hogy az adómentes
sáv átlépése esetén csak az afeletti ös�szegre vetítve kell megfizetni az adót. Az
őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek bevételnek, azok adómentessé válnak.
A kistermelői rendelet hatálya alatt te-

vékenykedők is részesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből.
Esetükben őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás – így nem számít majd bele a 25%-os
bevételi korlátba –, ha saját maga dolgozza fel a saját gazdaságában előállított
alapanyagot, és az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem haladja meg.
Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság egyesített formája az őstermelők családi gazdasága,
jövő évtől ez a működési forma áll rendelkezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél
megszabott értéket többszörözi a résztvevők számával, a kedvezményes adózás
felső értékhatára viszont nem haladhatná
meg a 4 személyre számított összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg
80 millió forintot.
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
Új minősítő kategória jön létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági
társulat kaphatja meg, aminek tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak,
valamint kizárólag mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak.
A minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél
kedvező elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.
A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem - adófizetés kötelezettsége nélkül kivehető a normatív
támogatásként kapott összeg, a saját földért kapott bérleti díj, és a társaság által
legalább 15 évig használt föld vételára vagy
tőketörlesztése. Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja meg az
50 millió forintot.
Az egyes működési formákról és adózásukról bővebb információ a NAK portálján
érhető el.
A NAK online rendezvényekkel, emellett a közeljövőben kiadvánnyal, külön honlappal, videókkal, kalkulátorral segíti tagjai
tájékozódását, eligazodását, hogy megtalálják a számukra legkedvezőbb működési formát.

rálás közben majd megfagyott. De mindez a rossz eltörpült amellett, hogy egyre közelebb jött a varázslatos Karácsony. Számoltuk a napokat: ”Na, még ennyit és ennyit alszunk Karácsonyig!”
Ez a csodálatosan szép ünnepünk sok elnevezést kapott, de mi is adhatunk neki. Nem
így a többi ünnepnek. Még ebben is kitűnik különlegessége, gazdag tartalma.
Gyakran nevezik a SZERETET ÜNNEPÉNEK. Mert ilyenkor minden szívben felizzik
a szeretet. Még a kőszívek is meglágyulnak. Egyre sűrűbben hallani ezt az elnevezést,
ahogy fogyatkozik a hívők létszáma. Igen, ez szép elnevezés, de mégsem az igazi.
Ugyancsak gyakran keresztelik el a Karácsonyt a CSALÁD ÜNNEPÉRE. Ilyenkor minden szép, minden jó, minden „tökjó”, ahogy a fiatalok mondják! Olyan boldogság ilyenkor összejönni a családtagokkal. Főleg, ha egyébként ritkán kerül erre sor. Most csak
mi vagyunk együtt, a roló leengedve, a kapu bezárva. Szinte összebújunk. De bármilyen szép, meghitt érzelmek is cirógatják lelkünket, azt azért nem árt bevallanunk, hogy
ez a szűk családi körben való megünneplés, a finom falatok bekebelezése, lakmározása nagyon ellentétes az első Karácsony lényegével… Hisz mi szép, mi jó volt az első karácsonyban? Mi szép van egy hideg „rongyos” istállóban, mi jó van a kivetettségben, a
betlehemi polgárok közönyében? Mi jó van abban a szívszorító szegénységben, amibe
beleszületett a Kisjézus. Viszont egy valami széppé, ragyogóan széppé tette az első Karácsonyt: megjelent benne az Isten, az Isten fia..! Mit tehetünk, hogy a mi családunk karácsonyozásában is tükröződjék az első Karácsony mondanivaló lényege, fénye, szeretete? Annak nem kell, hogy lelkiismeretfurdalása legyen, aki Szentestére magányos,
akár hajléktalan embert hív meg az asztalához. Nemcsak azért, mert „JÓNAK LENNI JÓ”,
hanem mert az önzés meg rossz. Képmutató, nem igazi Karácsony az, amikor kimarad
belőle a Szentcsaládra emlékeztető kivetettség és a rászorultak felkarolása.
Adhatnánk ilyen megnevezést is, hogy Karácsony a BÉKE ÜNNEPE. Ilyenkor a harctereken is tűzszünet van. Szinte lehetetlen ilyenkor valakire is haragudni. Szenteste még
az égből is béke permetez. Milyen szép a Hozsanna imakönyvben a 17. ének nyitánya:
„Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez.”
A BOLDOGSÁG ÜNNEPÉN betölti a lelkeket egy olyan boldogság, ami nem evilágtól
van, hanem az égtől, a Mennyországtól.
FENYŐFA ÜNNEPÉNEK is nevezték a Karácsonyt egy lelketlen korban. Ekkor Jézust
szerették volna a vezetők megölni a lelkekben. Az ateista hatalom még Jézus nevének
kiejtésétől is félt: gyűlölte. Kérdezem, mivel jobb egy tárgyat, egy fenyőfát ünnepelni,
mint egy személyt, aki később életét föláldozta értünk?
Lehetne az AJÁNDÉKOZÁS ÜNNEPÉNEK is nevezni ezt a szép ünnepünket. De lehetne a SZEGÉNYEK ÜNNEPE is. Azért, mert aki „rongyos istállóban”, jászolban, állatok
etetőjében feküdt, örökre szolidaritást vállalt a mindenkori szegényekkel.
Az ÁMULAT ÜNNEPÉNEK is nevezhetjük. Hiszen el kell ámulnunk azon, hogy ezt a hatalmas világmindenséget alkotó Isten, meg tudott jelenni egy síró kisbaba képében, a mi
emberi „karosszériánkban”.
Emlékezünk még erre a szlogenre: „nincs Karácsony Corvin nélkül?” Ha a KERESKEDŐK ÜNNEPÉNEK neveznénk, abban is volna némi igazság, mivel ilyekor sok pénz folyik be nekik. Végül is ez igen negatív megnevezés. Ugyanígy az is kritikus megjelölés
lenne, ha „STILLEN ACHT-os ÜNNEP-nek hívnánk, mivel szenteste sokakban túlteng
a nosztalgia és a szentimentálizmus. Bizony, erre szűkül le. – Kodolányi János „ Az égő
csipkebokor” c. könyvében így ír az igazi ünneplésről: „ az ünnep nem vigasság, eszemiszom, nem csinnadratta, nem. Az ünnep megtisztulás. Az ünnep csend. Megállás. Elmerülés az időtlenségben. Hangtalan ujjongás, néma zokogás. Mosoly a könnyek között.
Könny a mosolyban. Ahogy a felkelő nap, a lenyugvó Nap ragyog át a felhők résein.”
A felsoroltak között azért van több szép elnevezés is. Viszont a legigazibb elnevezés,
hogy KRISZTUS SZÜLETÉSNAPJÁNAK ÜNNEPE. Vagyis megünneplése Jézus Krisztus örvendetes születésnapjának. Ha valaki Karácsonyt úgy ünnepeli, hogy Jézust kihagyja
belőle, az pont a lényeget, a legfontosabbat hagyja ki. Karácsonyi ételek példáján mutatva, az hasonló lenne ahhoz, mintha a mákos bejgliből kihagynám a mákot vagy a halászléből a halat. Mindenekelőtt arra emlékezünk Karácsonykor, Jézus születésnapján,
hogy mi emberek a világtörténelem legnagyobb ajándékát kaptuk a jászolban megsimuló kisbabában, pólyásban. Ettől nagyobb ajándék a világtörténelemben még nem
volt, és nem is lesz.
Tulajdonképpen ezt az isteni ajándékozást követjük mi, amikor szeretteinknek ajándékozunk a pénzünkből és a szívünkből. Az én karácsonyi jókívánságom nem az, hogy ”kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok! Azt kívánom minden kedves olvasómnak, hogy ne
csak most Karácsonykor, hanem egész évben, minden nap mi magunk legyünk ajándékok
egymás számára! Egész évben szeressük egymást, ahogy Jézus szeret minket (Jn.13.35).
Sose gyűlölködjünk! És az ellenünk vétkezőnek mindig megbocsátsunk.(Mt. 6.12 ).
Végül tegyük fel ezt a kérdést magunknak: „ a felsorolt elnevezések közül vajon mi
lehetne az én Karácsonyom neve?”
Pribitek László
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Kelebia Települési Értéktárába újonnan felvett helyi értékekeit bemutató sorozatunk következő állomása két
olyan civil szervezet, amelyek tevékenysége hosszú évek óta meghatározza a település életét:

Kelebiai Hírmondó
Értékeink

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület
2003. szeptember 3-án alakult 22 fő
részvételével elsősorban nyugdíjas vasutasokból. Mára már nem csak a volt
vasúti dolgozókból kerülnek ki tagok,

zösen osztoznak az épületen, és azóta
már fel is újították pályázati forrás segítségével.
Tevékenységeik között meg kell említeni a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő klubesteket, melyekre mindig az aktualitásnak megfelelő
előadásokkal, zenés-táncos, vagy csak
beszélgetős programokkal várják a tagokat. Ugyancsak havi rendszerességgel szerveznek Mórahalomra, a Szent
Erzsébet Gyógyfürdőbe programokat,
melynek felelőse az egyesület titkár.
Negyedévente egészségügyi előadásokkal várják az érdeklődőket, de ilyen
gyakorisággal szerveznek színházlá-

és a taglétszám is többszörösére duzzadt.
Az egyesület az elérendő célokat, tevékenységeket alapszabályban rögzítette.
Az első pont máris érdekesnek számít: a település művelődéspolitikai
céljainak megvalósítása elsősorban
nyugdíjasok, de más korosztályok vonatkozásában is.
A további pontok a helyi kulturális
örökség megőrzésére, a lakóhely, természet és környezet megóvására vonatkoznak. Kiemelik az idősek tudásának, mint erőforrásnak felhasználását
elérendő célként. A további célok közé sorolják olyan közösségi színterek, klubok, foglakozások létrehozását,
amelyek a minőségi mozgást helyezik előtérbe, valamint, amelyek művelődésorientált, kulturált kikapcsolódási
lehetőséget biztosítanak.
A kezdeti nehézségek után sorra
kezdték szervezni a programokat egyre több pályázati lehetőséget tudtak kihasználni. Az önkormányzat minden lehetséges eszközzel segíti munkájukat.
2004-ban az egyesület rendelkezésére bocsátott egy a Bajcsy utcán található családi házat melyet azóta is székhelyként használnak a nyugdíjasok,
de a karitásszal és polgárőrséggel kö-

togatásokat is. Évente több alkalommal kerül sor többnapos kirándulásokra is. Hogy csak néhány példát említsek
az elmúlt évekből. A csíksomlyói búcsú
idejére szinte minden évben terveznek
erélyi utazást, melynek keretein belül a búcsú helyszínén kívül felkeresnek
más látnivalókat is: Parajd, Békás-szoros, Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, stb. de
rendszeresen felkeresik Böjte Csaba atya által vezetett gyermekotthont,
ahová könyveket és más adományokat
juttatnak el. Ehhez hasonló kirándulás
alkalmával járták be Pécset Belgrádot,
Budapestet.
Két nagyobb, elsősorban a nyugdíjas egyesületet érintő rendezvényük
van, amelyek már kinőtték a Bajcsy utcai családi ház falait. Az egyik a farsangi
mulatság a másik a szüreti bál. Ezekről
a rendezvényekről, még a későbbiekben a Sántha Márta Művelődési Ház
programterve kapcsán írni fogok.
A nyugdíjas egyesület egyike azoknak a civil szervezeteknek, akik a
legnagyobb odaadással ápolják a
kapcsolatot Kelebia határon túli testvértelepüléseivel.
Az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően több klub és csoport
is működik a KNYE-n belül: a Foltocska
Foltvarró Klub, amely több kiállítást is

A Kelebiai Nyugdíjas
Egyesület értékteremtő,
értékőrző tevékenysége

szervezett Kelebián és más településeken is, valamint a KNYE tánccsoportja,
és a színjátszó csoport, akik rendszeres
résztvevői a Kelebiai rendezvényeknek.

7. oldal

Még a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület megalakulása előtt a nyugdíjas klub
jó hangú asszonyaiból verbuválódott a
Kelebiai Daloskör 2001. szeptember 8án. Kelebia olaszországi testvér települési kapcsolatának ápolása apropóján
vártak vendégeket Montecassianoból a
településen. Erre az alkalomra készültek az asszonyok egy pár nótával, de az
alkalmi fellépésből csakhamar rendsze-

környező település dalosköréhez járnak
népzenei találkozókra: Öttömös, Ásotthalom, Balástya, Szatymaz, Kisszállás,
a határon túl pedig Palics.
A kelebiai rendezvényeken nem csak
énekelnek, de komplett megemlékezéssel is készülnek, vagy éppen a szervezés oroszlánrészét veszik át a művelődési háztól alkalmanként.
2011-ben Kelebia Község Kitüntető
díjat vehettek át.
Rendszeresen vesznek részt népzenei minősítőkön, a Vass Lajos Szövetség által kiírt minősítő országos középdöntőjén arany minősítést szerzett a
csoport. (Kovács,2011.)
A daloskör elsősorban népdalokat
énekel, dalcsokraik egy-egy tájegységhez kötődnek. Előszeretettel válogat-

res próbák lettek először az iskolában,
utána a nyugdíjas házban. Amikor jelenlegi vezetőjük Kovács Márta átvette a daloskör irányítását, a művelődési
ház lett a kis csapat otthona, ahol azóta is egy külön próbaterem áll a dalosok rendelkezésére. Bár a művelődési ház patronálja a csoportot, mégis a
nyugdíjas egyesület sajátjának tekinti a daloskört és nagyon büszkék elért
eredményeikre.
A Kelebiai Daloskör a kezdetek
óta rendszeres résztvevője a település rendezvényeinek. Ezek az események a teljesség igénye nélkül: március 15., Húsvét, Pünkösdi hangverseny,
Kárpát Fesztivál, augusztus 20., Idősek
napja, október 6., október 23., Falualapítás ünnepe. Rendszeresen meghívást
kapnak a Szent László napján megrendezett ünnepségre a vitéztelepi iskolához, illetve a testvér települési rendezvényekre. Szoros kapcsolatot ápolnak
a bajsai népdalkörrel, a Testvériség
Művelődési Egyesülettel, a nagyiratosi Forray Népdalkörrel. Ezen kívül több

nak Bácska, illetve a dél-alföldi régió
dalaiból, ezzel is hangsúlyt fektetve e
térség népzenei hagyományainak megismerésének fontosságára.
A daloskör vezetője vallja: „Az együtt
éneklés elmélyíti az összetartozás élményét, ami –mivel mégiscsak társas
lények vagyunk- az egyik legjobb érzés”.
A Kelebiai Daloskör hasonlóan Kelebia más civil szervezeteihez, fontos
szerepet tölt be a település kulturális életében. Saját kulturális tevékenységükön kívül rendszeresen vesznek
részt szervezőként, segítőként a helyi
művelődési ház rendezvényein, programjain, de szoros az együttműködésük más intézményekkel és civil szervezetekkel.
Sajnos a jelenlegi vírushelyzet mindkét civil szervezet munkáját ellehetetleníti, hiszen tagjaik többsége a veszélyeztetett korosztályból kerülnek ki, de
reméljük, hogy mihamarabb vissza fog
térni minden a régi kerékvágásba, és
újra találkozhatunk!

A Kelebiai Daloskör
értékteremtő,
értékőrző tevékenysége

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Novemberben és decemberben születtek:
Molnár-Varga Milla
Szül. hely: Kiskunhalas
Szül. idő: 2020.11.20.
Édesanyja: Varga Mirella
Édesapja: Molnár Ferenc
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Molnár-Varga Márton
Szül.hely: Kiskunhalas
Szül.idő. 2020.11.20.
Édesanyja: Varga Mirella
Édesapja: Molnár Ferenc

Ábrahám Zalán Bence
Szül.hely: Kiskunhalas
Szül.idő: 2020.11.30.
Édesanyja: Tóth Gréta
Édesapja: Ábrahám Zoltán Bence

Vajzer Flóra
Szül.hely: Kiskunhalas
Szül.idő: 2020.12.03.
Édesanyja: Béres Ilona
Édesapja: Vajzer Péter

Horváth-Sebők Dávid
Szül.hely: Kiskunhalas
Szül.idő: 2020.12.10.
Édesanyja: Horváth-Sebők Renáta
Tamás Gergő
Szül.hely: Szeged
Szül.idő. 2020.12.16.
Édesanyja: Sziládi Erika
Édesapja: Tamás Roland

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

január

orvos neve

ügyelet helyszine

11 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

12 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

13 szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

14 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

15 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

16 szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

17 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

18 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

19 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

20 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

21 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

22 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

23 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

24 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

25 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

26 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

27 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

28 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

29 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

30 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

31 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

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)

Gere Richárd
Szül.hely: Kiskunhalas
Szül.idő:2020.12.22.
Édesanyja: Balla Viktória
Édesapja: Gere Richárd

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József

Védőnői Szolgálat

06-77/737-757
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67

2020. december hónapban elhalálozott:
Gilicze Lajos István 85 éves
Teleki Mária
anyakönyvvezető

Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság

Kelebia Község Tájékoztató Lapja

Tördelés és nyomdai munkák:
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.

