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Közelgő ünnep
A kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium
központi főünnepe a húsvét. Jézus pénteki keresztre feszítése utáni harmadik napon, vagyis vasárnap feltámadt a
Biblia szerint. Halálával megváltotta az
emberek bűneit, feltámadásával pedig
győzelmet aratott a halál felett. A valláson kívül a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban tartanak. A korábbi zsidó vallási
ünnep, a pészah a húsvétnak megfeleltethető ünnep, ami az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A
húsvét a tavaszi nap-éj egyenlőség ide-

jén tartott termékenységi ünnepekkel
is egybeesik, melyeknek elemei a feltámadás, illetve az újjászületés.
Az eredeti zsidó ünnepről az Ószövetségben olvashatunk. Ennek a lényege röviden az, hogy a zsidó nép
Egyiptomból való szabadulásának emlékére rendelte Isten az ünnepet az
alábbi rendtartás szerint: egy hétig a

szabadulás előtt csak kovásztalan kenyeret ehettek a zsidók, tehát a tilalom nem a húsra vonatkozott, hanem
a kovászra. A szabadulás napján az egy
esztendős bárányt (vagy kecskét) tűzön sütve kellett elkészíteni, tilos volt a
nyers és a vízben főtt hús fogyasztása.
A katolikus hívők Jézus negyven napos böjtjére emlékezve nem fogyasztanak húst, ez az eredeti böjt azonban
nem ilyen volt, hiszen Jézus a sivatagba
nem vitt kenyeret és vizet sem, mert a
kísértő azt kérte tőle, hogy változtassa
a köveket kenyérré, ha tehát lett volna
nála kenyér, ez nem lett volna kísértés.

Jézus azonban így válaszolt a kísértésre: „Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden igével, amely Istennek
szájából származik.” (Máté 4,4) Tehát
itt is megerősítést nyer az, hogy kenyeret nem fogyasztott. Ahogyan Mózes
sem, amikor a Sinai hegyen „ott vala az
Úrral negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem evett, vizet sem ivott.”

2021. március

A húsvét időpontja
Legkorábban március 22-ére, legkésőbb április 25-ére esik a nyugati kereszténység húsvétvasárnapja. A
húsvét és a hozzá tartozó ünnepek a
mozgó ünnepek közé tartoznak, vagyis
nem esnek ugyanarra a napra minden
évben. Húsvétot minden évben a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte
utáni vasárnap ünnepeljük. Amennyiben a holdtölte vasárnapra esik, úgy a
következő vasárnapra csúszik át az ünnep.
Nagycsütörtök a liturgikus hagyomány szerint az utolsó vacsora és Jézus
Krisztus elfogatásának napja. Az utolsó
vacsorához kapcsolódik a kereszténység legnagyobb misztériumának, az oltáriszentségnek, illetve úrvacsorának
az alapítása.
Nagypéntek Jézus Krisztus kereszthalálának emléknapja. Az évnek ez
az egyetlen napja, amikor a katolikus
templomokban nincs szentmise, csak
a népnyelvben csonka misének nevezett szertartás. Ekkor tartják a keresztimádást, aminek során a pap lebontja
a feszületről a violaszín leplet, valamint ekkor szokták az oltáriszentséget
a szentsírra helyezni.
Nagyszombat eredetileg a várakozás ideje, készülés a feltámadásra, amikor „alszik az élet, és reszket
a pokol”. Nagyszombathoz kötődik a
tűzszentelés szertartása. A tűz ös�szetett szimbólum: jelenti a halált
és a feltámadást, jelképezi az ismét megjelenő fényt, de Jézus tanítását is. A szentelt tűznél gyújtják
meg a Krisztust jelképező nagy húsvéti gyertyát, amelybe kereszt alakban öt tömjéndarabkát szúrnak, Jézus
öt sebének emlékére. Az esti szentmise kezdetén ezzel a gyertyával vonul be a pap a sötét templomba, háromszor megállva és egyre emeltebb
hangon énekelve: „Krisztus világossága!” A gyertyaszentelést követően
erről a gyertyáról gyújtják meg a hívek is a sajátjaikat, és a templomot
a nagyheti félhomály után ismét fény
árasztja el.

100 Ft

Húsvétvasárnap
A keresztény egyházakban Jézus feltámadásának ünnepe. Ünneplése a VIII. század körül vált általánossá, bár már a III.
századból vannak adatok, melyek húsvét
vasárnap megünneplésére utalnak.
Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők,
melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus
áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A
magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig
eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak.
Húsvéthétfő
Ezen a napon sok népszokás él, például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító
erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel mint kölnivel
vagy vízzel való locsolás maradt fenn
napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának,
eszerint a Krisztus sírját őrző katonák
a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy,
hogy lelocsolták őket. Régi korokban a
piros színnek védő erőt tulajdonítottak.
A húsvéti tojások piros színe egyes feltételezések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása és a tojások
díszítése az egész világon elterjedt. Más
vélekedések szerint a húsvét eredetileg
a termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna az emberek a
bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás
pedig magában hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is az öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.

Folytatás a 2. oldalon.
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Közelgő ünnep
Folytatás az 1. oldalról.
Húsvéti ételek
Jellegzetes, húsvétvasárnapi esemény az ételszentelés, melyet a mai napig gyakorolnak. A hívek asztalkendővel
letakart kosárban viszik a templomba
a húsvéti ételeket. A kosárba általában

sonkát, tojást, kalácsot, esetleg bárányhúst, tormát, túrót, sót tesznek. A megszentelt ételt aztán otthon elfogyasztják,
de a hulladékát sem dobják el: számos
vidéken a sonkacsontot a gyümölcsfára
kötik, a tojáshéjat beszántják a jobb termés reményében.
A legősibb húsvéti étel a bárány, melyet régen húsvétvasárnap készítették
ebédre, paprikásan, tárkonyosan vagy
egyéb módon.
A bárányt ma már kevesebben fogyasztják, a sonka viszont nem hiányozhat a húsvéti asztalról, melyet manapság
már nagyszombat este – de inkább csak
feltámadás után – szokás lakmározni.
A paraszti háztartásokban a téli disznóvágásból maradt füstölt sonka hosszú,
böjtös hetek óta a kamrában lóg, éppen ideje megszegni – leginkább ebből
a szükségszerűségből alakult ki a sonka
mai pótolhatatlan szerepe. A füstölt sonkát általában megfőzik, majd hidegen
főtt tojással, mustárral és tormával, újhagymával, paprikával, retekkel tálalják.
A torma nemcsak ízével illik a sonkához, de már a széder-vacsorának
is állandó kelléke, keserűsége Jézus
szenvedéseire emlékeztet. Göcsejben
egyenesen tormával szokás kezdeni a
húsvéti étkezést, magyarázatuk szerint
azért, hogy ha nyáron a szabadban alszanak, ne másszon szájukba a kígyó.
A tojás
A tojás vitathatatlanul a legfontosabb
húsvéti étel, és nem csak az, hanem az
ünnep legfontosabb világi szimbóluma.
A húsvéti tojáskultusznak számos
magyarázata van. A tojás a természet

egyik feltűnően tökéletes formája. Evidens termékenységjelkép, hiszen belőle
születik az új élet. Több teremtésmítosz
szerint is tojásból keletkezett a világ,
ezért a tojás a világ évről évre történő
megújulásának tavaszi jelképe . Az új
élet születését jelképező tojás már a kereszténység előtt is a feltámadást szim-

bolizálta így érthető, hogy később a feltámadt Krisztus jelképévé vált.
Ám nemcsak jelképisége, de a hagyomány is a húsvéthoz köti, hiszen a zsidók

pászka-vacsorájának is elengedhetetlen
része a sült tojás. Végül praktikus megfontolások is szerepet játszhattak a tojás
húsvéti uralmában: a nagyböjti időben az
emberek nem ehettek tojást, míg tyúkjaik éppen ebben az időszakban tojtak a
legszaporábban. A felhalmozódott tojást
viszonylag gyorsan el kellett fogyasztani
– ezért hasznosították többféle funkcióban is húsvétkor.
A nyúl
A húsvét másik jellegzetes szimbólu-

mává a nyúl vált, de hogyan kapcsolódik
ez az állat az ünnephez?
A múlt század elején elterjedt német
eredetű hiedelem szerint a húsvéti tojásokat a nyuszi tojja. Ebből alakult ki az-

XVIII. évf. 3. szám
tán, hogy az ajándékokat is ugyanilyen
formán születnek, melyeket a nyuszi a
kertben elrejtve helyez el, melyeket a
gyerekek megkereshetnek. Arra az elképzelésre, hogy hogyan alakult ki a tojást tojó nyúl ötlete, többféle magyarázat
is létezik az európai népek mondavilágában (például egy angol monda szerint a
nyúl eredetileg madár volt, és egy istennő büntetésből változtatta földönfutó állattá), az bizonyos hogy a nyúl szaporaságánál fogva a tavaszhoz és a tojáshoz
illő termékenységszimbólum, és a múlt

század második felére az ünnep legfontosabb állati jelképe lett.
(Források: www.magyarorszagom.
hu, www.hegyvidekujsag.hu)
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Tojásfa

Az idei évben is szeretnénk a községünk tagjait közös díszítésre hívni!
Március utolsó felében a falu központjában felállításra kerül a tojásfa.
Várjuk a szebbnél szebb és különlegesebbnél különlegesebb technikával készült tojás díszeket! Fotókat örömmel

Zöld levelek

fogadunk, melyeket közzé teszünk a
KÖSSZ Facebook oldalán.
A legkreatívabb díszek készítői jutalmazásban részesülnek!  
Díszítsük együtt Kelebiát!
Tóth-Bokros Barbara
Zsilinszki-Fodor Mónika

Tisztelt Nyugdíjasok!
Ismét eltelt egy hónap, és amire vártunk, a járvány enyhülése, nem következett be! Sőt, eddig nem tapasztalt
erővel tombol!
Bár, már többen is látni vélték, vélik a fényt az alagút végén, csak félő, hogy az a fény a szembe száguldó
gyorsvonat fénye! No de félre téve ezt a
morbid tréfát, gondoljunk inkább arra,
hogy eddigi 18 éves működésünk során
mennyi közös szép élményben volt részünk együtt! Március 9-én már éppen
egy esztendeje lesz, hogy megtartottuk
az utolsó rendezvényünket! Ezt követően még a nyár folyamán tudtunk találkozni az udvaron, a szabadban megfelelő távolságtartás mellett két szombati
klubnap és egy rendkívüli fokhagyma
pucolás alkalmával.
A közelgő Nőnap alkalmából kívánok
minden hölgynek minden jót: erőt, kitartást, egészséget, óvatosságot, bizakodást és reményt, hogy már nem sokat
kell várnunk a személyes találkozásig!

3. oldal

Kívánom mindezt saját magam és az
egyre fogyó férfi társaim nevében is! A
Nőnapon tisztelettel gondoljunk vissza
az idejekorán elhunyt Rácz Pisti Tagtársunkra is, hiszen több évvel ezelőtt Ő
kezdeményezte a Nőnap megünneplését, ami azóta már hagyománnyá vált
és ezen kívül is sok szép élményben
részesített sok embert a kirándulások
szervezésével!
Az idén már biztosan elmaradt, vagy
elmaradó rendezvények: az év eleji értékelő és tervező közgyűlés, a farsangi
mulatság, a nőnap, a havi fürdőzések, a
vezetőségi ülések, a hó végi klubnapok
és a testvérszervezeteink által hagyományosan megrendezésre kerülő események.
Kérésem az, hogy legyünk türelmesek, vigyázzunk magunkra és egymásra, amilyen hamar csak lehet, vegyük
fel a védőoltást!
Üdvözlettel:
Horváth Zoltán elnök

A gyerekek,akik az aktív magot alkotják a KÖSSZ foglalkozásokon, már levelek.
A magot elvetették a szülők, akikkel családi programjainkon együtt vagyunk.
Folyamatosan megújulnak, és általuk mi is, önkéntesek.
Adó 1% - a növekedésért!

Magyar kultúra napja kicsit
másképp…
Az idei évben sajnos nem tudtuk
méltóképpen megünnepelni a magyar
kultúra napját (január 22.). Eddig színházi előadásokkal emlékeztünk erre a
dátumra, amikor is -kézirata tanúsága szerint- Kölcsey Ferenc befejezte a
Himnuszt.
Idén a gyerekeket szólítottuk meg
ezen alkalomból, méghozzá játékos
rejtvények, és kvízkérdések segítségével. Farkas László Általános Iskola alsó
és felső tagozatos diákjai számára külün-kölün készültek feladatsorok, melyeket a gyerekeknek kitöltve vissza
lehetett juttatni a könyvtárba. Össze-

sen 45 diák küldte vissza megfejtéseket, akiknek szívből gratulálunk a szorgalmukhoz.
A helyes megfejtők közül minden
osztályból kisorsoltunk szerencséseket, akik ajándékcsomagot kaptak, de
minden lurkó kapott egy kis emléket a
részvételéért.
Ajándékcsomagot kaptak: Fábián
Kármen (2.o.), Király Martin (2.o.), Szögedi Botond (3.o.), Körmöci Levente
Csongor (3.o.), Tóth Dávid (4.o.), Herke
Renáta Zoé (4.o.), Knor Laura (5.o.), Illés Balázs (6.o.), Jakus Kata (7.o.), Ercsi Patrik (8.o.)
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Tájékoztató az önkormányzat munkájáról
Tisztelt Lakóközösség!
Legutóbb az elmúlt év végén adtam tájékoztatást az önkormányzati és polgármesteri munkáról. Időközben a veszélyhelyzet időpontját kitolták 2021. március 16-ig.
Fontosnak tartom, hogy Önök is lássák a
legfontosabb események alakulását községünkben, ezért néhány pontban tájékoztatom
a lakosságot a fejleményekről.
Néhány számadat az elmúlt évről:
* 2020-ban 16 db képviselő-testületi ülést
tartottunk.
* Önkormányzati rendeletek száma 17 db
volt, amelyből 9 db polgármesteri hatáskörben született.
* Önkormányzati határozatok száma 118
volt, amelyből 36 db polgármesteri hatáskörben született. A 36 db határozatból 11 db az
első veszélyhelyzeti időszakban, míg 25 db a
második hullámban keletkezett (2020. december 31-ig).
* Bizottsági ülések száma:
- Szociális és Egészségügyi Bizottság: 4 db
- Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság: 3 db
- Pénzügyi, Gazdasági és Községrendező
Bizottság: 7 db
- Ügyrendi, Ifjúsági és Sport Bizottság: 3 db
* Közmeghallgatás egyszer volt 2020-ban
Intézményeink helyzetéről:
1) Gézengúz Óvoda és bölcsőde: COVID19-es fertőzéssel jelenleg nem érintett az intézmény. Az alkalmazottak teljes létszámmal
dolgoznak. A gyermekek jelenléte kb. 90%os mértéket mutat.
2) Szt. Erzsébet Otthonház: A COVID-19es fertőzéssel jelenleg nem érintett az intézmény. Látogatási tilalom van. Január 31-én
(vasárnap) lebonyolódott az intézményi dolgozók és benntlakók vakcinás kezelése. Eddig rendkívüli esemény nélkül működött az
otthonház. Ózongenerátort vásároltunk az intézménynek.
3) Polgármesteri Hivatal: Jelenleg fertőzésmentesen, teljes létszámmal és részleges
nyitvatartási idővel működik az intézmény.
4) Művelődési ház és könyvtár:
A művelődési ház nagytermét térítésmentesen, egy esztendőre átadtuk a Kelebiai Billiárd és Darts Egyesületnek, bérleti szerződést
aláírtuk, jelenleg a nagyterem berendezésének beszerzése van folyamatban.
A könyvtár korszerűsítésre beadott pályázatunk nyert. Beruházási összeg, bruttó
3.957.520 Ft, önerő: 395.752 Ft. A támogatói
okirat megérkezett. A könyvtár festése befejeződött, várhatóan március vége fele szereljük be az új bútorokat. A könyvtárvezetői pályázat újból kiírásra került.
Itt kell említést tennem arról, hogy rendezvényeink vonatkozásában 2021-ben visszafogottságot javaslok. Ezt egyrészt az előadók és
technikát biztosító cégek magas árai, másrészt
a kiszámíthatatlan tervezés miatt indokolt.
5) Sportcsarnok: Jelenleg zárt kapuk mögött zajlanak az edzések, mérkőzések. A veszélyhelyzet feloldásával amatőr kezdeményezéseknek is helyet tud adni az objektum.
Az üzemeltetéshez szükséges személyi feltételek megoldottak.

6) Piactér: Változatlanul üzemel.
7) Védőnői szolgáltatás: Változatlanul, fertőzésmentesen üzemel.
8) Tanyagondnoki szolgáltatás: Változatlanul, visszafogott szállítási kapacitással üzemel.
Projektjeinkről: Itt egyrészt a lezárt és futó
pályázatainkról, másrészt az előkészítés alatt
álló projektjeinkről, harmadrészt a tervezésekről beszélnék.
1) Konyhafejlesztés: Műszaki átadás megtörtént, apróbb külső munkák maradtak tavaszra.
2) Kerékpárútépítés: A téli leállás után,
már folytatjuk a munkákat, a projekttervnek
megfelelően haladunk.
3) Tanyaházfejlesztés (II.ütem): Műszaki átadás megtörtént. A járványveszély miatt
a közösségi tér üzemeltetése szünetel. (Lásd:
Csillogó gyermekszemek című cikket)
4) Hungarikumos pályázat: A gyermekrajzpályázat lebonyolódott. Következik a fotópályázat lezárása.
5) Orvosi rendelő felújítása (Dr. Szabó féle): A nyílászárócserék megtörténtek. Jelenleg
az épület szigetelése zajlik. Tavasszal várható
a gépészeti munkák elvégzése.
6) START-2021. Közmunkaprogram: A
leegyeztetett kelebiai program keretein belül 12 hónapon keresztül 13 főt tudunk foglalkoztatni. A bérkiadásokon felül beruházási és
dologi kiadásokra várhatóan 9.325.261 Ft-ot
kapunk. Az általános növény- és állattenyésztési tételeken (vetőmag, takarmány stb.) túl
szarvasmarha terelőrendszert, önetetőket és
szivattyút is vásárolni fogunk.
7) A magyar falu program kapcsán nyertes pályázatok kivitelezése (temetői infrastruktúra, Csikós-féle ház felújítása) előkészítés alatt áll.
A református egyház szintén a magyar falu forrásból újítja fel a az imaházat.
8) Kisteherautót vásároltunk a fizikai állomány részére. 1.550.000 Ft értékben. A jármű hat személyes és platós.
9) A salakos pálya parkolóvá való átalakítására irányuló tervezői szerződést aláírtam.
Hátra van még a játszótér bővítésére és a térvilágítás tervezésére vonatkozó szerződések
megkötése.
10) Az Ady e. utca déli részén kerékpárutat tervezünk. A tervezői szerződést a napokban írom alá. A központi T-elágazástól indulva
a Kosztolányi utca utáni vasúti átjáróig készülnek a tervek.
11) Az Ady-Árpád utcák szélesítési és felújítási terveire vonatkozó szerződést szintén
aláírtam.
12) A temetőrekonstrukciós és az új ravatalozótervek ügyében kaptam egyeztetésre alkalmas anyagot (rajzok, látványterv, műszaki
leírás, problémák felvetése). Az egyházközséggel való egyeztetés után a képviselőkkel, majd
a lakossággal való konzultáció következik.
13) A Natúrpark területén információs
táblák kihelyezése van folyamatban. Kelebiát a központi parkba, a kerékpáros pihenőhöz
és az 55-ös 5501-es utak találkozásához kerültek táblák.
14) Energetikai korszerűsítésre írnak ki

pályázatot önkormányzatok részére. Ennek előkészítése van folyamatban. A tervezői szerződést már aláírtam. Érintett objektumok: Sportcsarnok, Agrárkereskedelmi
Központ, művelődési ház és könyvtár, fogorvosi rendelő, bölcsőde.
15) Elkészült az önkormányzat belvízvédelmi terve.
16) A Budapest-Kelebia-Belgrád vasútvonal felújítása kapcsán az illetékes tervezőiroda felvette velem a kapcsolatot. Telefonos
egyeztetés után a következő témákban tudtak választ adni:
a) Déli irányba tekintve a vasútvonal bal oldalán várhatóak kisajátítások.
b) A vasútállomás teljes vágányszerkezete cserére kerül.
c) Egyetlen vasúti átjárót sem szünetnek
meg. Mindegyik átépítésre kerül. Megmarad
mindenhol a szintbéli kereszteződés.
d) A vasútállomás épületének felújítása
szintén a beruházás része lesz.
17) Az elmúlt év őszén elkezdődött a következő Uniós ciklus (2021-2027) Fejlesztési terveinek településenkénti felmérése. Közel 60 db
projekttervet készítettem Kelebiára vonatkozóan, amelyből prioritási sorrendben, 15 db-ot
kellett beküldenem a Megyei Önkormányzathoz, leírással és becsült költségvetéssel. A prioritási sorrendben 3. volt a belterületi csapadékvízhálózat teljeskörű kiépítése.
Időközben a Megyei Önkormányzatok részére, a visszamaradó források terhére, megnyitották a TOP-2.1.3-16-BK1 pályázati csomagot, amely a települési környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztést tűzte zászlójára.
Több körös tárgyalás után sikerült elérnem azt, hogy a kelebiai csapadékvízelvezetés kiépítése is bekerüljön a megyei csomagba. Mostani állapot szerint 26 település vesz
részt az említett pályázaton.
Kelebia várhatóan 170 millió Ft-ot fog
kapni, amiből 151 millió Ft a beruházási rész.
Az előkészítő munka elkezdődött. A tervezővel megkötöttem a szerződést. A pályázatot
beadtuk.
Tervezett műszaki tartalom: Az Ady E.
utcán déli irányban a vasúti átjáró vonalától, döntő részben mindkét oldalon (bal oldalon nyitott, jobb oldalon a vasútállomásig zárt)
csapadékvízcsatorna építése a Kosztolányi
D. utcáig. Majd a Kosztolányi D. utcán bekanyarodva kb. 200 m után záporvíztározó tavat alakítanánk ki a volt agyagbánya helyén.
Ez lenne az I. ütem, majd az új uniós pályázatokból megépítenénk a II. ütemet (Deák F. u;
Móra, Cseresznye, Határőr u.)
Az említett beruházás 2022-ben valósul
meg.
18) Az 1950-es évek tanyavillamosítása Kelebián is úgy zajlott, hogy a meglévő
TSZ-központok transzformátorairól kötötték
le a hálózatot az ellátandó tanyákhoz. A privatizáció során a transzformátorok magánkézbe kerültek, de a hálózatnak nem volt tulajdonosa. Ebből következőleg gazdája sem, így
az évtizedek során az oszlopok és a vezetékek
tönkrementek. Ennek következtében gyakori áramkimaradások, gyenge áram problé-

XVIII. évf. 3. szám
ma és már-már életveszélyes helyzetekkel
kellett szembenéznünk. Immár 15 éve levelezek szolgáltatóval, minisztériumokkal annak érdekében, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntessék. Közel két éve mozdult
meg az ügy: elkezdték áttervezni a hanák tanya környéki, a sztipityjárási és a vermesjárási villany hálózatokat. A hanáktanyai -legkisebb- beruházás 2019-ben lebonyolódott, a
másik két szakasz fejlesztését pedig a napokban kezdték el.
A sztipityjáráson 3400 méter vezetéket
bontanak le és 5000 méter új hálózat épül, 2
db transzformátort telepítenek.
Vermesjáráson közel 5000 méter vezetéket bontanak le és közel 7700 méter új hálózat
épül, 3db transzformátorállomást telepítenek.
A beruházás becsült költségvetése: 200
millió Ft +ÁFA.
19) ÁSZ vizsgálat: „Az Állami Számvevőszék befejezte az összes magyarországi önkormányzat… korrupció elleni védettségének jelen idejű monitoring értékelését.” …
„Az Ön szervezete és az önkormányzat hivatala az integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé tartozik.”
( Idézet az ÁSZ 2021. január 29-én született jelentéséből.)
A jelentés magáért beszél.
20) Új bölcsőde építésének kapcsán tervezőkkel vagyok tárgyalásban. A helyszín még
nem véglegesedett
21) Új iskolai sportpálya helyének ügyében
szintén tárgyalásokat folytatok.
22) Az ipari terület (laktanya és környezete) továbbfejlesztésének érdekében tervezőkkel, ingatlantulajdonosokkal tárgyalok.
23) A Római katolikus egyház által beadott
15 millió Ft értékű templomfelújítási pályázat
még mindig bírálati szakaszban van.
24) Folytatódik az M9-es autópálya nyomvonalának egyeztetése. Kelebia-Öttömös érdekelt lehet közös lehajtó ügyében.
25) Civil kezdeményezésre, külföldi tőke
beemelésével kutyamenhely létesítésére látunk jó esélyt. Kijelöltük a helyszínt: Citromtó- a szennyvíztisztító teleptől délre, kb 1 haos terület. Jelenleg az előkészítő, tervező és
költségbecslő munkák folynak.
Az előttünk álló hónapok legfontosabb feladatai:
1) A járványveszélyt csökkentő védelmi
rendszer fenntartása, erősítése.
2) Költségvetési egyensúly fenntartása:
a) 603/2020 Kormányrendelet befagyasztott minden önkormányzati díjemelést
(pl. térítési díjak)
b) 4/2020 Kormányrendelet arról szól,
hogy a 25.000 főnél kisebb önkormányzatoknak az év folyamán visszaadja a visszatartott 50% iparűzési adót.
3) Fontos, hogy intézményeink biztonságos üzemeltetését fenn tudjuk tartani.
4) Fontosak a fejlesztések és a pályázati
önerők biztosítása.
5) Fontos, hogy a lakosság, vállalkozók
korrekt tájékoztatást kapjanak.
Köszönöm a figyelmet!
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester
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Községünk 2021. évi költségvetéséről
Polgármesteri pályafutásom 25 éve alatt most fordult elő először, hogy a veszélyhelyzet miatt a képviselő testület kiiktatásával kellett költségvetési rendeletet alkotni. Természetesen a szükséges intézményvezetői egyeztetéseket lebonyolítottam, nem hivatalos képviselői tanácskozást megszerveztem, és folyamatosan
konzultáltam kollégáimmal, akiket arra kértem, hogy fokozott körültekintéssel kezeljék a rendkívüli helyzetet.
Legfontosabb alapelvek, amelyekre a 2021. évi költségvetést építettem:
1. Intézmények stabil működését megőrizni
2. Hitel nélküli gazdálkodást fenntartani
3. A kelebiai és térségi civil szervezetek fenntarthatóságát segíteni
4. Létszámcsökkentés nélküli működést biztosítani
5. Az önkormányzati szakterületekre felkészült szakembereket alkalmazni
6. A járványveszély tompításának érdekében a szükséges eszközöket beszerezni
7. építési terveket készíteni
8. Hazai és uniós terveinket befejezni
9. Új hazai és uniós projektekre felkészülni, és pályázni
10. A külterületi –elsősorban tanyasi- lakosság életkörülményeit javítani
A legfontosabb alapelvek mellett természetesen további irányelvek is vannak,
amelyek segítségével az un. „finomhangolásokat” is el tudom végezni.
A veszélyhelyzetben nem lehet közmeghallgatást tartani, ezért írásos formában
tudok tájékoztatást adni a konkrét számokról:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg:
Bevétel: 962.321.949 Ft.
Kiadás: 962.321.949 Ft.
Kiadások között szerepel az un. általános tartalék: 6.923.183 Ft.
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi létszáma: 81,5
fő.
- Önkormányzatnál: 13 fő+17 fő közfoglalkoztatott
- Polgármesteri Hivatalnál: 19 fő
- Szent Erzsébet Otthonháznál: 17 fő
- Gézengúz Óvoda és Bölcsődénél: 15,5 fő.
A veszélyhelyzetre tekintettel a kormány megtiltotta a helyi adók és díjak (pl.
étkezési térítési díj) emelését. Az iparűzési adót felére csökkentette, majd egy januári intézkedéssel a 25.000 fő alatti településeknek az elvett adót az év folyamán visszaadja.
Az önkormányzat költségvetése: 632.454.611 Ft.
A Polgármesteri Hivatal költségvetése: 129.968.947 Ft.
A Szent Erzsébet Otthonház költségvetése: 125.651.027 Ft.
A Gézengúz Óvoda és Bölcsőde költségvetése: 73.747.364 Ft.
A könyvtár és a művelődési ház költségvetését az önkormányzat költségvetésébe építettük be.
A puszta számok mellett említést kell tennem azokról a beruházásokról, felújításokról, tervezésekről és eszközbeszerzésekről, amelyek 2021. évet érintik.
Ezek a következők:
1. Az épülő kerékpárút 2021. májusig történő befejezése. (pályázati forrás)
2. A dr. Szabó-féle orvosi rendelő és szolgálati lakás 2021. májusig történő befejezése. (pályázati forrás)
3. A temetők előtti utcaszakaszon (Széchényi u.) vízhálózat bővítés. (pályázati forrásból)
4. A temetőben urnaparcellák kialakítása egyházi beruházásban. (I. ütem, pályázati forrásból)
5. A temetőben új ravatalozó, kerítés, villanyhálózat, urnaparcellák, parkosítás,
parkoló és biztonságtechnikai tervek az év folyamán készülnek el. Kisebb tételekre az idén, nagyobb tételekre 2022-2023-ban pályázunk.
6. A Csikós-féle házat pályázati forrásból megvásároltuk. Van még 2 millió forintunk, hogy az állagmegóvási munkákat elvégezzük, majd megnyitjuk falu-, és

tájháznak.
7. A Napköziotthonos Konyhánál apróbb pótmunkákat fognak végrehajtani a tavasz folyamán.
8. Az agrárkereskedelmi központ melegítő konyhájának felújítására különítettem el forrást.
9. A könyvtár komplex felújítása is pályázati forrásból és önerőből valósul meg.
Itt jegyzem meg, hogy az idén 70 éves a könyvtárszolgáltatás Kelebián.
10. A Start mintaprogram keretében különböző eszközök (pl. marha szorítókarám) kerülnek megvásárlásra pályázati pénzből.
11. Egy közművelődési pályázat segítségével sörpad garnitúrákat vásárolunk a
művelődési háznak.
12. A szociális otthonnak ózongenerátort, telefonokat és új elektromos kerékpárt fogunk vásárolni.
13. Terveket készítünk:
- temetőtervek
- kerékpárút tervek: Ady Endre utca déli részére
- Ady ás Árpád utcák szélesítésére és felújítására
- parkoló tervek a salakos pálya helyére
- új iskolai sportpálya tervek
- belterületi csapadékvíz-elvezetési tervek
- energetikai tervek (művelődési ház, bölcsőde-fogorvosi rendelő, sportcsarnok,
agrárkereskedelmi központ)
- ipari park II. ütem tervei
14. Pályázatot adtunk be a piactét felújítására, a volt Tüzép telep kármentesítésére és a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére az Ady Endre utca déli részén.
15. A Magyar Falu program keretében pályázatokat fogunk beadni:
- közművelődési szakember alkalmazására
- Siflis köz (óvodaút) szilárd útburkolattal való ellátására
- urnaparcella építésére
- szolgálati lakások felújítására
- óvodaudvar rendezésére
16. A Belügyminisztériumhoz pályázatot fogunk beadni az Ady Endre utca északi
részén a konyhától a vámpalotáig utcaszélesítésre és burkolat felújításra.
17. Folyamatban van a vámpalota ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának
kormányzati intézkedése. Az első negyedévben döntenek az átadásról.
18. 2021-ben több forrást szánunk a tanyasi utak karbantartására: útszélek takarítása, gléderezés.
A teljesség igénye nélkül próbáltam rávilágítani az önkormányzati és polgármesteri munkát megalapozó költségvetésre.
Több folyamatban lévő ügyet nem említettem. Ilyenek: csendőrlaktanya sorsa, Juhász-féle ház ügye, volt növényvédelmi állomás kérdésköre, játszóterek stb.
Bízom abban, hogy a veszélyhelyzet nem befolyásolja gyökeresen az önkormányzati rendszer működését.
Mindenesetre az építő javaslatokat szívesen veszem, és kész vagyok beépíteni a falu terveibe.
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

Kiigazítás
A Kelebiai Hírmondó 2021. februári számában közölt Búcsúztató Mike Árpádné temetésére című cikk szerzője Dr. Pribitek László plébános úr.
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szerveztünk, ahol az infrastrukturális elmaradottságból fakadó panaszok melCsillogó gyermekszemek
lett a résztvevők – a beszélgetések vé-
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Településvezetőként
kötelességem szót emelni akkor, amikor valami jó megszűnni látszik, amikor egy közösségépítő, identitáserősítő program
vagy kezdeményezés „csak úgy” eltűnik a közélet palettájáról, majd köddé válik. Kötelességem szót emelni, hiszen a vidék még mindig Magyarország
mostohagyermeke, ezen belül a magyar
tanyavilág a magára hagyott és kirekesztett mostohagyermek. Sajnos a tanyafejlesztési program végnapjait éli.
Semmilyen jelet nem látok arra vonatkozóan, hogy a tanyavilág kiemelt támogatotti státusza megmaradna. „Csak
úgy” eltűnik, mint nagyon sok kezdeményezés, amelyek a vidéki „kisemberek”
túlélési esélyeit növelik. Van, ami nem
tűnik el. Igaz, rengeteg adminisztrációs
terhet hordoz a magyar tanya- és falugondnoki szolgálat, de a Berci bácsi féle erkölcsi gerince még megvan, és remélem ez így is marad. Kelebián, amíg a
közvetlen külterületen élők 3-4 kilométerre laknak a belterülettől, addig a tanyasorokon élőknek 10-15 kilométert
kell utazniuk ahhoz, hogy elérjék a faluköz-pontot, és hozzájussanak a kívánt
alapellátáshoz. Azt gondolom, hogy ezek
a tények már magukban indokolttá tehetik a falu- és tanyagondnoki szolgálat beindítását. De van itt egy másik, egy
sokkal fontosabb indok, amely a pénz és
a gazdaságosság felett áll, mégpedig az
a tétel, hogy az élő és élni akaró embe-

ri közösségeket vétek megszüntetni, levegőjét elvenni – legyen az tanyavilág,
vagy ne adj Isten egy iskola. Kelebián
megszívleltük ezen indokokat, amelynek
következtében az 1990-es évek elején a
szolgálat kezdetleges formában elkezdődött. Majd 1996-ban az első gondnokságot, 1997-ben a második gondnokságot vezettük be. Itt szeretném kiemelni
néhai Szanyi Éva áldozatos munkáját a minisztérium részéről. Büszke vagyok arra, hogy Kelebia adhatott helyet
1997-ben a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Egyesület alakuló ülésének. Azóta számos programban, pályázatban és
határon átnyúló projektekben vehettünk
részt. Elismeréssel kell szólnom néhai
Friebert Gábor Mihály és Békési Károly
volt kelebiai tanyagondnokok emberségéről és lelkesedéséről. Hasonló odaadás
jellemzi a mostani tanyagondnokaink
(Bíró Zoltán és Kocsis György) munkáját is. A települések igazán sokat köszönhetnek az „alapító atyák” zseniális ötletének, de legalább ugyanannyi köszönet
illeti azokat, akik becsülettel akarják és
tudják működtetni a szolgálatokat.
Rendkívül nagy öröm volt számomra
az, hogy a Földművelésügyi Minisztérium
meghirdette a tanyaprogramot. Kelebia
Község Önkormányzata a kezdetektől
fogva pályázott. Autókat tudtunk cserélni, eszközöket vásárolhattunk, amelyek
segítségével biztonságosabbá tehettük
a működést. Időközben tanyagyűléseket

gén – mindig köszönték az együttlétet,
köszönték, hogy közösségben lehettek
egymással. A tanyasi boltok megszűnésével az utolsó társalgó tér is megszűnt.
Valamit tenni kellett! Célul tűztük ki
egy közösségi színtér kialakítását, aminek következtében tanyát akartunk vásárolni.
Azonban szerencsénkre, egy idős néni, aki a szociális otthonunkba költözött,
jelképes összegért felajánlotta a tanyasoron lévő házát és telkét. Úgy bonyolódott az ügy, mintha valakivel előre
megbeszéltük volna. Felújítási terveket
készítettünk. A tanyaprogram pályázati kerete determinálta az ütemekre való
bontást. 2018-ban adtuk be az első pályázatunkat. A nyert forrásból (7,6 millió forint) és önerőből (850.000 forint) a
főépület teljes felújítását elvégeztük, és
még 3 db laptopot is tudtunk vásárolni.
Egy tanyaház gondnok alkalmazásával
megoldódott a napközbeni felügyelet.
Mindezek után jöhettek is az „ügyfelek”,
és jöttek is. Nehéz elfelejteni azt a pillanatot, amikor a kíváncsi gyermekcsapat
lelkesen birtokba vette a közösségi teret, és csillogó szemekkel, kicsit huncut
módon, de mégis hálásan tekintett a felnőttekre.
Második pályázatunkat 2019-ben adtuk be. Az elnyert forrásból (közel 8 millió forint) a melléképületet kis játszóházzá alakítottuk át, illetve óvodás korú
gyermekeknek játékokat vásároltunk. A
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meglévők mellé további számítógépeket
helyeztünk ki. Célunk: a kisgyermekes
családoknak olyan tér biztosítása, ahol
szülői felügyelet mellett, kulturált körülmények között élvezhetik az együttlét örömeit. Természetesen, az önkormányzat egy éves programterv alapján
különböző foglalkozásokat bonyolít le a
tanyaházban. Sajnos az elmúlt esztendőben a járványveszély miatt kisebb
– nagyobb meg-szakításokkal tudott
működni a színtér. 2020-ban akartuk
beadni III. ütemre az igényünket (udvarrendezés, szabadtéri játékok kihelyezése), de nem írták ki a pályázatot, sőt, látva a 2021-es központi költségvetést, az
idén sem fogják.
Alapvetően az elégedettség érzése erősebb bennem, mint az elégedetlenségé. De, mégis… Igaz, van Magyar
Falu Program. Igaz, a kelebiai Vasútföldön, vagy ahogyan a helyiek mondják,
Kolbászsoron, ha nem is kolbászból van
a kerítés, de 20-25 családnak és 30-40
gyermeknek sikerült olyan fészket rakni,
ahová rendszeresen betérhet: olvashat,
internetezhet, kézműves foglalkozásokon vehet részt, vagy csak egyszerűen emberi módon kezet foghat egy másik emberrel. Jó ez így! Hála Isten, hogy
így alakult!
Maczkó József
polgármester
Megjelent a Duna-Tisza Közi
Falugondnoki Hírlevél XXIV. évf.
126. számában

A LÁTHATATLANUL LÉTEZŐ ISTEN
Isten bár nem látható, de van. Ostoba ember az, aki azt mondja, Isten
nincs, mert nem látom. Van olyan dolog, ami nem látható, de nyilvánvaló,
hogy létezik. A virág illata talán látható?
A finom fagyi íze látható, vagy a hangod látható? A levegőt látod? Nem. De
ki merné mondani, hogy ezek nem léteznek?
A mese szerint az Édenben a tyúk elhatározta, hogy tudós professzor lesz.
„ Lássuk csak – kezdi kárálni – először
is megoldom a nagy problémát, miszerint a tyúk, már mint én voltam-e előbb,
vagy a tojás? Első következtetésem: Én
voltam előbb, mert tojás csak tyúktól
lehet. Tehát előttem nem lehetett tojás. Második következtetésem: Mivel a
fajtám tojásból kell ki, mégis csak volt
előttem tojás.” A tyúk itt elakadt. Úgy
tűnt, hogy az ő tyúkesze nem volt elégséges e kérdés megfejtéséhez.
Utána azon törte a fejét, hogyan fedezhetné föl a világ legfontosabb dol-

gát. De nem sokáig törte, mert tyúkesze azt súgta, hogy ő, a tyúk a
legfontosabb a világon. Ezután büszkén
világgá kotkodácsolta önnön fontosságát. Meghallva ezt a bagoly,- aki már
akkor is a legbölcsebb madár hírében
állt, - odarepült és a fülébe huhogta: Balga állat, mit képzelsz magadról. A
levegő a legfontosabba világon.” Erre megkérdezte a tyúk: - A levegő, az
meg mi? De a bagoly nem válaszolt,
csak elröpült.
- Ha tényleg a levegő a legfontosabb
a világon, megyek megkeresni, hogy
az enyém legyen - így morfondírozik magában a tyúk. Elsőként a patakhoz ment. Ott megkérdezett egy halat,
hogy tudja-e, hol találhatná meg a levegőt. A hal így válaszolt: - Mifelénk senki sem hallott a levegőről. Utána megkérdezte a sast. – Te sok mindent látsz
éles szemeiddel ott a magasban, talán tudod, hol találom a levegőt. A sas
így válaszolt: - Igen, a levegő egy mély

barlangban van, mely az Éden nyugati
szélén egy elefánt alakú szikla mögött
van. De a tyúk a jelzett helyen nem találta, se a barlangot, se az elefánt alakú sziklát.- Becsapott a sas – dühöngött – nem is létezik a levegő! Hiszen
senki sem látta!
Visszament a bagolyhoz és felkiáltott
neki a fára: - Hazudtál! Nincs is levegő, mert hiszen senki sem látta! A bagoly megcsóválta a fejét: - Ó, te buta
tyúk, a levegő láthatatlan, mint az Isten
is. Ott van mindannyink körül. „Benne élünk, mozgunk és vagyunk”,( Ap.
Csel.17.27.) Ha levegő nem lenne, akkor mi se lennénk. Erre a tyúk fejében
világosság támadt. Szégyenkezve lehajolt és csak ennyit mondott: - Köszönöm bagoly.
Igen, ha levegő nem lenne, mi sem
lennénk. Igen, ugyanígy ha Isten nem
lenne, mi sem lennénk. De tudunk-e
hálát adni Istennek a sok jóért és szépért, amikkel nap s mint nap megaján-

dékoz minket?
Amikor majd földi utunk végeztével
a következő pillanatban megjelenünk a
Jóisten előtt, szavakat alig találva kérdezzük majd Tőle: ” Uram, Istenem, mivel érdemeltem ki, hogy megszülessek,
hogy éljek, most pedig azt a határtalan
jóságodat, hogy örökre boldog legyek,
többé ne legyen semmi bajom, gondom?” – Mert a Mennyek Országában,
már nincsen próbatétel. Ott már nem
fáj az ember feje, nincs magas vérnyomása vagy magas cukra. Ott már nincs
betegség, semmitől nem kell félnünk,
csak örülnünk, békében és boldogságban fogunk élni, és újra meg újra megtapasztalni, hogy ennek soha nem lesz
vége.
Isten itt a földön, ha láthatatlan is, de
odaát ragyogó szépségében fogjuk látni. Még szebb lesz, mint a Tábor-hegyi
színeváltozásban (Mk. 9. 2-8.)!
Pribitek László

Kelebiai Hírmondó
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7. oldal

Hittel, reménnyel és szeretettel Húsvét ünnepe felé
Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetében a következőket írja: „A megtérés
ezen időszakában megújítjuk hitünket,
merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki
mindannyiunkat testvérré formál Krisztusban. A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint megtérésünk
feltételei és kifejezőeszközei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), a
megsebzett emberre való odafigyelés
és a róla való szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyával folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé teszi az őszinte hit, az élő remény
és a tevékeny szeretet megvalósulását.
A hit arra hív bennünket, hogy befogadjuk az Igazságot, és tanúságot tegyünk róla Isten és minden testvérünk
előtt. Ebben a nagyböjti időszakban
a Krisztusban kinyilvánuló Igazság befogadása és megélése elsősorban azt jelenti, hogy megnyitjuk szívünket Isten
igéje előtt, melyet az Egyház nemzedékről nemzedékre továbbad.” – folytatja a
Szentatya.
A Szentírást én is olvashatom, ott

van kezünk ügyében, de ma már arra is lehetőségünk van, hogy naponta megérkezzen telefonjainkra az aznapi evangélium (pl.: evangelium365). A
szentmisében való találkozás mélysége, öröme és békéje szintén jó alkalom
arra, hogy meghalljam az engem megszólító Istent. A pénteki keresztúti imádságok által átérezhetjük és újraélhetjük
Krisztus áldozatát, szenvedésének útját. A szentségek vétele (szentgyónás és
szentáldozás) közelebb visznek bennünket Isten titkához, ahogyan a személyes
imádságaink is.
„A remény, mint „élő víz”, lehetővé teszi utunk folytatását. Remélni azt jelenti,
hogy hisszük: a történelem nem zárul le
hibáinkkal, erőszakos és igazságtalan tetteinkkel, a Szeretetet keresztre feszítő
bűnnel.” – fogalmaz Ferenc pápa.
Böjte Csaba, ferences atya írja:
„Megváltómban bízom és hittel vallom,
hogy nem a világ vége közeledik, hanem egy új, nagyszerű korszak hajnalán
áll az emberiség.” Az alamizsna, a jótettek összefüggésben állnak a reménnyel:
aki magot vet a földbe, már látja annak

Egy tanító tapasztalataiból…
Mesélj neki!
Örök kedvenc témám: mesélés a
gyerekeknek! Életük megváltozott,
és ennek rengeteg előnyét élvezzük
nap, mint nap. De el kell ismernünk,
hogy a fejlődésnek vannak árnyoldala is. Az egyik ilyen hátrány, hogy
kevesebb idő jut gyermekeinkre. Elmaradnak, vagy rövidülnek a nagy
családi beszélgetések, amelyek kiváló táptalajt kínáltak az anyanyelvi fejlesztésre. Ilyenkor ugyanis a
gyerekek aktívan bekapcsolódhattak a társalgásba, ezáltal gyakorolva a beszédet.
Egyre gyakrabban tapasztaljuk,
hogy az esti mese felolvasása helyett a szülők elindítanak a tévén
vagy a számítógépen egy videót,
mondván, hogy nincs idő a mesélésre. Pedig a tévézés nem pótolja az
élőszóban elmondott mesét. Sajnos
ez is hozzájárul a beszédhibák kialakulásához.
A videó azonban nem készteti gyermeket a fantáziájának meg-

mozgatására, hiszen itt mindent készen kap. Ráadásul itt lehetőség sincs
a párbeszédre: ha valamit nem ért
gyermek, nem tudja senkitől megkérdezni, hiszen a televízió nem válaszol. Azt is tapasztaltam, nem szeretik a gyerekek, ha tévénézés közben
kérdéseinkkel megzavarjuk őket!
A mese lehetőséget ad arra is,
hogy megtanulja a gyermek, mi az
életben a jó, és mi a rossz. A meséken keresztül kialakíthatjuk bennük
azt a belső iránytűt, mely egész életében vezérelni fogja. Fontos a mesélés után kicsit beszélgetni a szereplők jelleméről, cselekedeteikről,
mintát adva ezáltal a gyereknek a
helyes viselkedésről.
Szépen kérlek! Ma este mesélj a
gyermekednek! Hidd, el megtérül az
a kis idő ezerszeresen! Összetartozás érzését, élményt ad neki! Olyan
hamar felnőnek, és már nem igénylik, hogy veled töltse az idejét!
Horváth Zoltánné

gyümölcsét; aki tanítja a gyermeket,
látja maga előtt az értékes felnőtt embert; aki tovább adja a hitét, megvallja
kereszténységét, már látja, hogy ezáltal
épül Isten országa; aki becsületesen él
és dolgozik az szavak nélkül is kimondja: ezt nem hiába teszem. A remény abból táplálkozik, hogy Krisztus velem van
minden élethelyzetemben és utat mutat
számomra.
Hitünk és reményünk legtökéletesebb
megnyilvánulása a szeretet, melyet Krisztus nyomdokain járva az emberekre való
odafigyelésben és a velük való együttérzésben élünk meg. A böjt, vagyis a lemondások segítenek bennünket, hogy helyet
adjak az életemben Istennek és a másik
embernek. Segít, hogy tudjam helyesen
szeretni magam és ezáltal képes legyek
felismerni: miként kell jól és helyesen szeretnem Istent és embertársaimat.
Legyen ez a Nagyböjti Szent Negyven
Nap alkalmas idő arra, hogy az imádság,
a jócselekedetek és a böjt eszközei által
el tudjunk mélyülni, meg tudjunk erősödni a hit, a remény és a szeretet erényeiben.

Egyházközségi hirdetések:
1. Nagyböjt péntekjein keresztutat
imádkozunk 15.00-tól
2. Szent József ünnepét követően
március 21-én, vasárnap a 8 órai szentmisében ünnepélyesen megáldjuk az
édesapákat.
3. Szent Három Nap és HÚSVÉT ÜNNEPE (amennyiben a járványügyi helyzet engedi!)
• NAGYCSÜTÖRTÖK, az utolsó vacsora emlékezete (ápr.1.) – szentmise
16.30-kor
• NAGYPÉNTEK, Urunk szenvedésének emlékezete (ápr.2.) – 15.00-kor keresztút, majd nagypénteki szertartás az
ünnepélyes kereszthódolattal és a Passióval
• HÚSVÉTI VIGÍLIA (ápr.3.) – ünnepi szentmise 17.30-kor tűzszenteléssel,
keresztségi fogadalmak megújításával
és körmenettel
• HÚSVÉT VASÁRNAP (ápr.4.) – ünnepi szentmise 8.00-kor (10.00-kor is
lesz mise)
• HÚSVÉTHÉTFŐ (ápr.5.) – ünnepi
szentmise 8.00-kor

Epilógus
Kedves Diákjaim, Tisztelt Szülők!
Mindig a lezárás a legnehezebb: a regény utolsó oldala, a vers utolsó metaforája, egy végső jelenet a filmben, az utolsó kimondott szó …
… Aztán a csend marad. Körbevesz, átölel. És lehúz a Gondolat. Zuhan a lélek a
semmiből sehová, parttalan tereken át. S legbelül nem marad más, csak a Magány.
Ez a lezárás, ez az elválás. Mint mikor valaki teljesen hontalan.
Hogy értsétek: mennem kell, de nem Miattatok, hisz Értetek volt „minden: önkínzás, ének”. És igen! Szeretném, hogyha szeretnétek!
Veletek voltam én egy egész. Ám most, mint a Gazdának – ki régen egy helyütt
művel földet: szánt, vet s arat – egy „kedves” vendég mutat ajtót, új utat. Az, kit
már az előző ház ura ugyan kiebrudalt, most mégis urat játszik a vendég ott is, újra, hová őelőtte a jelt még a béke ujja írta. Midőn fojtott szavunkra friss, gyermeki
szóval még Ti feleltetek, de már nem borítja ránk nagy szárnyát virrasztó éji felleg.
Ó, mennyi-mennyi már, ki elfeledte, hogy hatalma annak van, ki szeret. S annak
van hatalma, kit szeretnek, ki azzal vissza soha nem él. Mert csak annak van hatalma, ki tudja: mások felett hatalma nincsen.
Bár mondják, az emelt hangszín megvetendő. Hogy ki hangos, embertelen.
Mondják, mert nekik a halk, szelíd Tartalom semmit nem üzen. Jöjjön felőlük hangorkán, üvöltsenek a szólamok, én elébük kiállok s földig hajolok, ha ily hangos beszédjüket tölti meg hasonló érzemény és tartalom, miről én most itt dalolok!
Megyek. Indulok. „Még szomorú se vagyok, megszoktam e szörnyű világot /
annyira, hogy már néha nem is fáj, – undorodom csak.”
Hitvány volt mind, ki a Költőt az árok széléig terelte. S lám, a szebb jövő mindőjüket elfeledte! De a Költőt soha…
„Quippe ubi fas versum atque nefas: tot bella per orbem, tam multae scelerum facies; ...”
„Mihelyt a jog és a jogtalanság összekeveredik, háborúk lepik el a földet és a bűnök sokasága; …” (Vergilius)
Kelebia, 2021. február 4.
Horváth László
tanár, az 5. osztály osztályfőnöke
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Február hónapban születtek:
Szőke Nimród Balázs
Szül. hely: Kiskunhalas, szül. idő: 2021.02.10.
Édesanyja: Nagy Petra Enikő, édesapja: Szőke Norbert

8. oldal

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

március

orvos neve

ügyelet helyszine

8

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

9

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

10

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

11

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

12

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

13

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

14

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

15

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

16

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

17

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

18

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

19

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

2021. január hónapban elhalálozott:
Dudás Zoltán		
64 éves

20

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

21

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

2021. február hónapban elhalálozott:
Barta András		
66 éves
Snyehola István		
45 éves
Kovács József Gergely
90 éves

		

20 órától Szarvas Gyula dr.

22

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

23

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

24

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

25

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

26

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,deák F.utca 92.

27

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

28

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

29

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

30

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

31

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

Kiri Laura
Szül.hely: Kiskunhalas, szül. idő: 2021.02.17.
Édesanyja: Pék Ágnes, édesapja: Kiri Zsolt

Védőnői Szolgálat

2021. február hónapban házasságot kötött:
Tóth Zsolt és Kátai Renáta
Fehér Vidor és Keresztes Anita
Pipicz József és Fodor Adrienn
							
Teleki Mária anyakönyvvezető

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
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

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

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Február 10-én tartottuk a Farsangi mulatságokat az oviban és a bölcsiben. Nagyon ötletes jelmezek voltak, a
gyerekek szívesen viselték. A Szülők finom sütiket és nyalánkságokat hoztak
a gyerekek nagy örömére.

Kelebiai Hírmondó

9. oldal

A Gézengúz Óvoda és Bölcsőde hírei

Télkergető
26-án elkergettük a telet, amikor is
a gyerekek által készített Kisze-bábot
elégetjük, amit minden évben a nagyok
készítenek nagy lelkesedéssel. Ebben a
hónapban a Boldog Óvoda keretében
a nagyok a félelmeikről beszélgettek,
amit lerajzoltak, rátettük a Kisze-bábra, és elégettük azokat is. Erőteljes
hanggal, kerepeléssel, dobolással űztük el a telet.

Könyvtár korszerűsítés Kelebián

Megkezdődtek a kelebiai könyvtár felújítási munkálatai.
Ahogy azt már korábban megírtuk, pályázati forrásból új bútorokat, szőnyegeket, eszközöket kap a könyvtár.
A festési munkálatok már be is fejeződtek, a mellékelt képek a folyamat egy-egy pillanatát mutatják.

Bíró Melinda

Kelebiai Hírmondó
Iskolai hírek

10. oldal

A február sem telt el eseménymentesen a Farkas László Általános Iskolában.
A Kinder Joy of Moving – A mozgás
öröme elnevezésű sportprogram iskolánkban is zajlik a negyedik osztály részvételével. Ennek keretében a gyermekek testmozgása áll a középpontban és

64 iskola indulhat az értékes nyereményekért. A program saját gyártású feladatai segítséget nyújthatnak az iskolai -, illetve akár a távoktatás során is.

A mindvégig kitartóan gyakorló iskolák között értékes pénznyereményeket
sorsolnak ki, amely nyeremények felhasználásával a nyertes iskolák felszerelhetik tornatermüket az általuk kiválasztott sportszerekkel és eszközökkel,
vagy hozzájárulást kaphatnak tornater-

mük felújításához. Az eddigi feladat alkalmával tanulóink egy 3D-s szív alakzatot formáltak meg Bögre Károly tanár
úr vezetésével.

XVIII. évf. 3. szám

Február 12-én megtartottuk a farsangot a járványügyi helyzet előírásainak
betartásával. Minden tanulónk beöltözhetett osztályszinten, az egyéni jelmezek
értékelésre kerültek zsűrink által.
A legjobbnak ítélt jelmezek:
1. osztály: Demóna (Márton Borka)
2. osztály: Assasin’s (Serfőző Máté)

Szabóné Vámos Ildikónak, aki képviselői tiszteletdíjából vásárolt tombolatárgyakat a gyerekeknek, valamint minden
szülőnek is, aki egyéni felajánlásokkal
hozzájárult a gyerekek öröméhez. Emel-

3. osztály :Festőművész (Madaras
Lotti)
4. osztály: Pantomimosok (Horváth
Boglárka, Sóti Hanna)
Különdíj: Minecraft (Fazekas Roland)
A gyerekek, akik jelmezt öltöttek,
kivétel nélkül mindannyian csokoládét kaptak, osztályszinten pedig tortát, süteményt és üdítőt fogyaszthattak. Tombolasorsolás is volt, melyhez
intézményünk felajánlásokat kapott. Külön köszöntet szeretnénk mondani ezért

lett köszönjük Papp Péternek is az ajándéktárgyakat és a Szülői Munkaközösség hozzájárulását is.
A hatodik osztályosok februárban is
részt vehettek a KÁVA Színház és Kulturális Műhely foglalkozásán. A járvány
miatt online valósulhatott meg a találkozó. A gyerekek ez alkalommal is nagyon lelkesen és aktívan vettek részt a
drámapedagógiai órán, mely egy pályázat keretében már több éve zajlik iskolánkban.
Nagy Sára Kata

1848. március 15. kitört a pesti forradalom
1848-ban Párizsból indult útjára az
a forradalmi hullám, mely Bécset követően Pestet is elérte. Március 15-én
tört ki a forradalom, melyet egy másfél
éves szabadságharc követett.
A pesti események megindítói, szervezői értelmiségi fiatalok közül kerültek ki, akik között megtalálhatjuk Petőfi Sándort, Vasvári Pált, Jókai Mórt
is. A forradalom terve a Pilvax kávéházban született meg. A szervezők először az egyetemi ifjúságot szólították
meg az Egyetem téren, majd Landerer

nyomdájához vonultak, melyet lefoglaltak. Itt nyomtatták ki Kossuth Lajos
reformköveteléseit kissé radikálisabb
formában tartalmazó 12 pontot, valamint Petői forradalmi hangvételű versét, a Nemzeti dalt is. Délután háromra
röplapok segítségével gyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum kertjébe. Ekkor már tízezer fős tömeg gyűlt ös�sze, majd a Városházára, utána pedig
Budára a Helytartótanácshoz vonult a
tömeg, hogy kiszabadítsa Táncsics Mihályt börtönéből.

A Nemzeti Színházban aznap este a
nép kívánságára a Bánk bán című előadást tűzték műsorra.
A pesti események fegyveres beavatkozás és vérontás nélkül zajlottak.
V. Ferdinánd és a bécsi udvar a pesti eseményeket követően kinevezte
gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az első felelős ministeriumot. A pesti
forradalomnak is köszönhető az áprilisi törvények megszületése (április 11.),
amelyek eltörölték az elavult, rendisé-

gen alapuló politikai rendszert és lehetőséget biztosítottak a polgári fejlődésre.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc társadalmi reformjaival a
polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Nagy szerepe volt a modern nemzeti identitás kialakításában,
és társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindításában.
-szerkesztők-
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