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2011. május

„Hagyományörző
gyermeknap”
2011. június 3-án vidám gyermeknapi programot szervezünk
tanulóinknak. A szervezésbe mindenki bekapcsolódik: iskolánk
diákönkormányzata, nevelői, szülői munkaközösség, Gyermekeinkért Alapítvány.
A rendezvény egész napos programmá nőtte ki magát.
Egy kis ízelítő a kínálatból:
- Nemzetközi rajzpályázat kiállításának megnyitója és díjazás
- Akadályverseny
- Vetélkedők
- Lábita bábszínház előadása
- Figura Ede zenés műsora
- Ördögbotos bemutató és foglalkozás
- Íjászbemutató és oktatás
- Meglepetés édesség
- Kézműves foglalkozások
- Foci
- Karaoke
- Vetélkedők díjazása
- Gyermeknap zárása

Kedves Olvasók!
A Kelebiai Hírmondó megjelenésével kapcsolatban beérkezett kérdőívek értékelése alapján szükséges a helyi újság megjelenése az általa hordozott információk
miatt. A válaszolók többsége megvásárolná a lapot, ezért a júniusi megjelenéstől
100,- Ft/példány lesz a hírmondó, melyet a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárban, valamint a helyi boltokban (CBA, Kicsi Ricsi Diszkont, Galgóczi Vegyeskereskedés, Gabi bolt, Moncsi Vegyeskereskedés) lehet megvásárolni. Az újság kezdésként kisebb példányszámban lesz elérhető.
Ezúton köszönjük, hogy válaszoltak kérdéseinkre és a továbbiakban is várjuk
észrevételeiket.
szerkesztők

A szülői szervezet támogatásával megvendégelünk minden gyereket egy finom bográcsos étellel. Különböző vidám versenyek
keretében szeretnénk megmozgatni az egész tanulóifjúságot.
Társrendezőink az OTP Bank és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat.
A részletes programot az iskola hirdetőtábláján fog megjelenni.
Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők

Kelebiai Hagyományőrző
Gyermeknap 2011.
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Hírek az iskolából

- Az április 20-án Tompán rendezték a Délterületi Iskolák tanulmányi versenyét 6 iskola
részvételével. A kelebiai gyerekek a következő
eredményeket érték el:
6. osztályos természetismeret: 1. helyezett: Gillányi Gréta, 2. helyezett. Mityók Kinga
5. osztályos német: 3 .helyezett: Tóth Alexandra
6. osztályos német: 2. helyezett: Honfi Dániel
7. osztályos német: 3. helyezett: Berényi László
8. osztályos német: 2 helyezett: Kiss Szimonetta, 3. helyezett: Kiss Izabella
5. osztályos angol: 3. helyezett: Vankó Márk
7. osztályos angol: 1. helyezett: Papp Bernadett
8. osztályos angol: 3. helyezett: Szalma Daniella
4. osztályos helyesírás: 2. helyezett: Gilicze Diána
7. osztályos helyesírás: 3.helyezett: Kovács Attila
Gratulálunk a tanulóknak, és a felkészítő pedagógusoknak köszönjük a munkáját!

- Április 19-én az „ITT a helyed!” kistérségi tehetségkutató versenyen Kiskunhalason zene/dal témakörben 4 tanulónk indult. Kiri Erika szóló énekkel II. helyezést ért el. Kiri Erika, Kiri Edit, Horváth Otília, Szűcs Klára kisegyüttesben népdalokat énekelt.
„Mi a „közös élmény” , ami a népdalokból zeng?
Maga az élet, a sokrétű magyar élet ezernyi bús és derűs emléke”
Kodály Zoltán
- A „Tiszán innen- Dunán túl” Országos Népdaléneklési Minősítő Verseny megyei fordulóján
továbbjutottak az országos versenyre kisegyüttes kategóriában Kiri Erika, Kiri Edit, Horváth Otília és Szűcs Klára. Budapesten, a Néprajzi Múzeumban rendezték az országos döntőt, közel 500
versenyző, 162
produkció, és a
lányok kategóriájában 54 kisegyüttes mérette meg magát 2
korosztályban. A verseny mellett sok színes, érdekes programról gondoskodtak a szervezők.
A résztvevők megnézhették a múzeum aktuális kiállításait, kézműves foglalkozások és a tehetséggondozásról szóló előadások várták a diák
és pedagógus hallgatóságot. Délután parlamen-

ti látogatásra mehettek a kelebiai kislányok, hiszen csak át kellett sétálni a
Kossuth téren. A szereplés is jól sikerült, egy dunántúli karikázót adtak elő,
melyet ezüst minősítéssel értékelt a
zsűri. Ennek a sikernek az egész iskola
örült, szívből gratuláltak a lányoknak az
iskolatársak, tanárok. Köszönjük a felkészítést Kovács Márta tanárnőnek!
- Az alsó tagozatos osztályok az
anyák napi ünnepséget meghitt, bensőséges körülmények között osztálykereten belül tartották meg.
Szádeczki Dezsőné ig., Balázs Hajnalka ig.h.

Informatika verseny
2011.
március
31-én ismét megrendezésre került iskolánkban a helyi informatika verseny. A
tavalyi évben első ízben - hagyományindítóként - rendezett
verseny folytatása volt
az idei találkozó. Diákjaink csaknem másfél
hónapon át készültek
a bemutatókra órai
munkával, és nem kevés önálló egyéni felkészüléssel is. A fő témakör most a környezetvédelemre irányult, de választható volt tantárgyon belüli egyedi téma is. A
rendezvény jó hangulatban, de izgalmakkal teli volt, a végén pedig a legjobb versenyzők jutalma sem maradt el.
Eredmények, munkák címei:
I. helyezett: Pálmai Patrik, Szabó G. Ákos: Mexikói olajkatasztrófa
II. helyezett: Illés Viktor, Kiss Szimonetta, Vörös Attila: Villámok
III. helyezett: Kardos Dávid, Kozla Henrik Márk: Űrverseny
Gratulálunk a nyerteseknek, és a többi versenyzőnek is a szép és odaadó munkájukért!
Baráth Sándor informatika tanár
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Kalandra fel!

A tavaszi szünetben hatalmas kalandban volt része néhány nyolcadikos tanulónak, amit ezúton még egy-

szer szeretnénk megköszönni annak,
aki ezt lehetővé tette: Balázs Hajnalka
tanárnőnek.

A Bakony tárta ki előttünk kapuit,
Bakonybélen volt a szálláshelyünk, az
ottani általános iskola tornatermében
töltöttünk két éjszakát. Utaztatásunkról
és a finom bográcsos ételekről Kákonyi
Józsi bácsi gondoskodott, akinek hálásan köszönjük a fáradozását. Három
nap alatt több mint 40-km-t túráztunk.
Csodálatos helyekre jutottunk el. Persze nem volt ez egyszerű, hiszen rengeteg lejtős, csúszós, veszélyes terepen
másztunk hol föl, hol le, és ez egészen
fárasztónak és néha félelmetesnek bizonyult. A hangulat mindig fergeteges
volt, nem pánikoltunk, akkor sem, ha a
sötétség miatt eltévedtünk, mert kitű-

nő túravezetőnk, Faddi István segített
minket.
Csodálatos fák, szép virágok és különleges növények sokaságában gyönyörködhettünk.
Az utolsó napon már alig bírtunk
mozogni, mindenkinek nagyon fájt a
lába, de persze senki sem bánta meg,
hogy elment oda, ugyanis sok élménnyel, de főként sok tapasztalattal térhettünk haza. Ott tényleg megtanultuk,
hogy mi az, hogy fáradság és kitartás.
Szívből ajánljuk ezt a kirándulási lehetőséget másoknak is.
Kiss Izabella

Kedves Kelebiaiak!
A Magyar Közút Nonprofit ZRT. a
Föld napja alkalmából már hetedik alkalommal szervezi meg országos szemétgyűjtési akcióját, melyhez az idei
évben is csatlakozott a kelebiai önkormányzat. Az önkormányzat felhívására
lelkes önkéntesekkel a megyehatártól

egészen az 53-as főút kereszteződéséig az út szélét valamint település központjának és közösségi tereinek megtisztítását végeztük. A szemétgyűjtési
akcióban részt vettek a Farkas László
Általános Iskola tanulói is, akik a pénteki, valamint a hétfői napon több mint

30 zsák szemetet gyűjtöttek össze belterületi utak mellett. A fáradt csapat
Szádeczki Béla „mesterszakács” zúzapörköltjével csillapította éhségét, amit
a konyha ebédlőjében fogyasztottunk
el. Szeretném megköszönni az általános
iskola vezetőségének szervező munká-

ját, az iskolásoknak az aktív részvételt,
és szeretném megköszönni azon önkéntesek munkáját, akik szabadidejüket feláldozva dolgoztak környezetünk
megtisztítása érdekében.
Ábrahám János
alpolgármester
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Biciklitúra a Halastónál

A Föld világnapja alkalmából kirándulást szervezett az iskola diákönkormányzata a környezetvédelmi szakkörrel közösen a Halas-tavakhoz.
Szerda délután egy kisebb csoport biciklivel elindult a kelebiai Halas -tavakhoz.
A hangulat már akkor is nagyon jó volt. Elsőnek megnéztük a felső zsilipet, ahol
egy kis időt töltöttünk. Ez idő alatt mindenki megtekinthette a védett növényeinket. Kísérő tanáraik: Kardosné Rókus Zsuzsika néni és Kropokné Kiss Erzsike néni voltak. Ezután tovább indultunk a négyes tóhoz, ahol siklókra találtunk. Eljutottunk egy házhoz, ahol uzsonna szünetet tartottunk. Ezután nagy nehézségekkel a

mocsaras úton elértünk a határig. Itt volt egy kis fényképezkedés és mókás futkározás. Szürkülettájban a sok fáradt gyerek hazaindult.
Az egész kirándulás vidáman telt el.
Szűcs Eszter, Fekete Betti, Márton Dezideráta, Szűcs Klári
(7. osztály)

Mozi látogatás Kiskunhalason

2011. április 18-án moziba voltunk Kiskunhalason, ahol a Rangó című mesefilmet néztük meg az ovisokkal és a szülőkkel. A film után fagyizás következett egy
közeli cukrászdába, majd sietnünk kellett a vonatra. A gyerekek nagyon élvezték a
kirándulást. Köszönjük szépen a szülők, nagyszülők együttműködését!
Középső csoportos óvó nénik
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Arcfestés és ugráló
vár az óvodában

Térség Íz - lelő

2011. április 11-én délelőtt a Kölyökidő tagjai látogatták meg óvodásainkat. Minden gyermek arcára egy vidám figurát festettek, majd az udvaron felállított ugráló
várban játszhattak a gyerekek és közben szép fényképeket is készítettek róluk.
Kiscsoportos óvó nénik

2011. június 3 – án a Kiskunhalasi
Kistérség gastrobrand – „Térség Íz –
lelő” sorozatának zárásaként Kelebián
a településre jellemző spárgaétel bemutató, kóstoló várja a község lakosait. A program része volt 2010 őszén
Kiskunhalason a savanyúmáj nap, a
31. Nemzetközi Szüreti Karnevál keretein belül, majd a kunfehértói törpeharcsa paprikás, valamint a tompai
töltött paprika. Községünkben spárgaszezon lévén nem is lehetett volna alkalmasabb időpontot
találni a helyi spárgaétel specialitások bemutatására.
A programról bővebb tájékoztatást plakátokon juttatunk el
a lakossághoz.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hagyományápolás,
hagyományőrzés,
Húsvéti ünnep
Húsvéti ünnepkörre jellemző dekorációt készítettünk a csoportokba, a folyósóra az esztétikai élmény fejlesztése céljából. Húsvéti verseket, énekeket, mondókákat, játékokat tanítottunk a gyerekeknek. A gyerekekkel közösen tojást festettünk,
ajándékokat készítettünk az ünnep alkalmából. Beszélgettünk a hagyományokról,
szokásokról. Fontos volt a családias hangulat megteremtése az egymásra figyeléssel, egymás élményeinek meghallgatásával.
Nagycsoportos óvó nénik

Egy tanító tapasztalataiból...
Vajon milyen anyuka vagyok?

Az, hogy minden anya a saját gyermekét tartja a legszebbnek, legaranyosabbnak az összes közül, ez természetes. De, hogy van ez fordítva?
Boti unokám, ha meglát a tv-ben
egy szép szőke nőt, mindjárt bejelenti, ott van az én szép anyukám. Igen
a bölcsisek, kis óvodások szintén az
anyukájukat látják a legszebbnek, legjobbnak. A kisiskolások első anyuka-témájú fogalmazásaikban is tőmondatokban, de mindig csak a szépet, jót írják
az édesanyjukról. Lényegében mindazt
a szépet, amit a költők, művészek alkotásaikban hosszan és bonyolultan mondanak el az anyaszeretetről, már az a
kisgyerek is el tudja mondani, aki csak
éppen az első, ügyetlen mondatainak
szavacskáit rakosgatja össze, amelyekkel ki tudja fejezni viszonyát a környező világhoz.
Vajon megmarad ez a csodálat örökké? Igen, ha az anya élete végéig egész
életmódjával, életvitelével példaképként áll gyermeke előtt, még akkor is,
ha gyermeke már felnőttsorba került.
Ő kell, hogy jelentse mindenkor a biztonságot, a megbízható hátországot, a
támaszt, s ő kell, hogy legyen a bölcs
kritikus és tanácsadó, akihez gyermeke

feltétlen bizalommal fordulhat az életküzdelem sokszor bonyolult, nehéz pillanataiban.
Példaképnek lenni - a nevelés legigényesebb, legnehezebb követelménye, tényezője. Annál is inkább, mivel
a példaadás nevelői hatása éppen akkor a legnagyobb, amikor a szülő ennek
nincs tudatában, amikor nem céltudatosan akar hatni a gyermekre, amikor
kevésbé ellenőrzi önmagát.
Hatvanadik születésnapomra a lányok meglepetést szerveztek Nonókáéknál. Finom, különleges ételek, torta,
ajándék, minden volt, ahogy látták, tanulták tőlem. DE! A legnagyobb ajándék számomra mégis az volt, mikor felidézték gyermekkoruk egy-egy szép
emlékét, és amikor megfogalmazták,
elmondták, mit kaptak, mit tanultak tőlem, s mindketten olyan anyukák szeretnének lenni, amilyen én voltam, vagyok.
Összegezve elmondhatjuk: anyuka úgy törődjön önmagával is, hogy
gyermekei ne csak mindig jónak, hanem húsz év múlva is szépnek, csinosnak lássák. Milyen anyuka Ön? - az erre a kérdésre adott válasz hű tükre a
nevelésnek.

szerkesztők

Gyermekeinkért Alapítvány
A Gyermekinkért Alapítvány kuratóriumát kibővítette az új iskolavezetés.
Kuratóriumi tagok az alapító felkérésére a következő személyek lettek:
Elnök: Ábrahám János önkormányzati képviselő, szülő
Tagok: Balázs Hajnalka igazgatóhelyettes, Füzesi Eleonóra a gyermekjóléti
szolgálat munkatársa, szülő, Gyuris Noémi védőnő, Házi Irén pénzügyi szakember, szülő, Horváth Zoltánné alapító
tag, Honfi Erzsébet óvodapedagógus,
szülő, Huczek Péterné pénzügyi szakember, szülő, Kumich Lászlóné a szülői
munkaközösség tagja, Kovács Márta a
művelődési ház igazgatója, Mészárosné
Franzer Hajnalka a szülői munkaközösség elnöke, Szabó-Gné Vámos Ildikó a
szülői munkaközösség tagja, az alapítvány titkára, Szűcs József önkormányzati képviselő, a Kelebiai Ifjúsági Egyesület elnöke.
A cél az volt, hogy minél szélesebb
körben képviselve legyenek a kelebiai
gyermekek a csecsemőktől az ifjúságig, és az alapítvány megfogalmazott
céljai minél hatékonyabban valósuljanak meg.
Mik is ezek a célok?
a.) A Kelebiai Farkas László Általános

Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Sántha
Márta Könyvtár és Művelődési Ház
- eszköz ellátottságának fejlesztése
- nehéz anyagi körülmények között
lévő, kiváló képességű gyermekek segítése
- a nyelvtanítást segítő cserekapcsolatok létrehozása, nevelőképzés
- a szabadidő hasznos eltöltéséhez
személyi, tárgyi feltételek megteremtése
- versenyeztetések segítése
b.) Az alapítvány az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
- Szabadidős programok szervezése
- Családi napközi működtetése
- Művészeti oktatás, képzés
- Egészséges életmódra nevelés
Amennyiben Ön egyetért ezekkel a
célokkal, úgy támogassa az alapítványt
adója 1 %-ának felajánlásával, vagy
bármilyen egyéb támogatással, adománnyal, munkával.

Adószámunk:
19049869-1-03
Szabó-Gné Vámos Ildikó
alapítvány titkára
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Helyesbítés

A Kelebiai Hírmondó előző, április számában tévesen jelent meg a térítési díj
havi összege az idősek otthonában. Nem 4.100 Ft hanem 74.100 Ft. Elnézést kérünk a tévedésért.

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
5/2011. (III.18) rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló rendelet módosítására.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115.§ (1)
bekezdésében, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 12/2010.(V.28.) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja.
1.§.
Az ökr. 4.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§. Az idősek otthonában a térítési díj:
- napi összege: 				
2.470,- Ft
- havi összege:			
74.100,- Ft.
2.§.
Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Maczkó József sk. polgármester
Oltyánné Kozla Erika sk. jegyző

Anyakönyvi hírek
2011. április havi születések
Fülöp Lázár
Anya: Dobó Katalin, Apa: Fülöp Sándor
Született: Kiskunhalas, 2011. 04. 08.
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KELEBIA Kft egységes
szolgáltatási árjegyzék
Érvényesség kezdete: 2010. 04. 01-től
Áraink a következő árjegyzék megjelenéséig vannak érvényben.
Szolgáltatások
megnevezése

SZJ
szám

SZOLGÁLTATÁSOKÁRAI
óradíjban
hektárban
nettó áfa m. bruttó
nettó áfa m. bruttó
Hóeltakarítás
81.27 6.280 25% 7.850
Pótkocsis szállítás 49.41 4.700 25%
5.875
Tolólapozás
43.12 6.280 25% 7.850
Fűkaszálás
01.61 2.000 25%
2.500
Szántás
01.61				 20.000
25% 25.000
Kombinátorozás
01.61				 10.000
25% 12.500
Tárcsázás
01.61				 10.000
25% 12.500
Vetés
01.61				 10.000
25% 12.500
Zúzás
01.61				 10.000
25% 12.500
Műtrágyaszórás
01.61				 5.800
25% 7.250
Rendsodrás
01.61 				 5.800
25% 7.250
Permetezés
01.61 				 4.800
25% 6.000
Gyomirtózás
01.61				 4.800
25% 6.000
Fűkaszálás
01.61 				 8.500
25% 10.625
Spárgahúzás
01.61				
6
25% 7,50/m
Bálázás
01.61				
66
25%82,50/db
Fizetési felszólítás 74.87 				 600
25% 750 /db
Fontos megjegyzések:
-0,4 ha alatti megrendelés esetén 600 Ft + áfa számolunk fel.
-Egy hektár feletti szolgáltatásnál 5% kedvezményt nyújtunk.
-Egy hektár feletti komplett (3 művelet) szolgáltatásnál 10% kedvezményt nyújtunk.
-A menetlevélen a megrendelővel le kell igazolni a munka elvégzését.
-Óradíjas munkánál a telephelyről történő indulástól érkezésig kell számolni az időt.
-Állásidőre 50%-os díjat kell számolni.
Juhász Péter ügyvezető

Polgárőrség tájékoztatója...
Gyuris Noémi védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy május 1-től önálló közbiztonsági járőrözésünket, támogatás hiányában átmenetileg felfüggesztjük.
Varga Sándor
PE elnöke

MÉH-TELEP!

2011. március hónapban elhalálozott:
Honfi István Lászlóné 71 éves
Árva Sándor 65 éves

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas)
hétfőtől péntekig 8 órától 15 óráig.

A hónap folyamán házasságkötés nem volt.

Igény esetén házhoz megyünk!

A hónap folyamán elhalálozott:
Szalai Péter 76 éves
Erinecz János 44 éves
Berec Geza 72 éves

6423 Kelebia Bajcsy - Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627, 06-70/516-50-50
E - mail: karometal@t-online.hu

Ka-Ro Metal Kft.

Balázs Katalin aktő.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Eltelt egy hónap és ismét jelentkezek a szokásos tájékoztatómmal. Röviden beszámolok most is az elmúlt hónap Egyesületünket is érintő történéseiről és vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
ÁPRILIS
-11-én egy ún. Tavaszköszöntő rendezvényen voltunk (21 fővel) Ásotthalmon
az ottani nyugdíjas testvér szervezetünk meghívására. Házigazdáink ez alkalommal
is kitettek magukért, mert nagy szeretettel fogadtak bennünket és finom uzsonnával, valamint talpalávaló zenével kedveskedtek nekünk és a szintén jelenlévő mórahalmi vendégeknek. Tánccsoportunk itt is nagy sikerrel adta elő a jelmezes dixitáncot. A mellékelt fotó a rendezvény egyik érdekes epizódját mutatja.
-14-én került sor Mórahalmon a szokásos havi fürdőzésre. A megromlott időjárás és a beinduló tavaszi munkák miatt többen ígéretük ellenére sem tudtak részt
venni ezen a kellemes eseményen. A mellékelt fotón a jakkuzzit élvező kis csoportunk egy része látható.
-A 30-ra tervezett ún. Tánc
világnapja c. községi rendezvény május 15-re lett elhalasztva.
-Szomorú történése volt április hónapnak Berec Géza tagtársunk váratlan elhunyta. Fájdalmas
veszteség az Egyesületünk számára. Mindig emlékezni fogunk jó
humorára, vidám egyéniségére.
Népszerű volt, sokan szerették és tisztelték. Ennek bizonyítéka, hogy az Egyesület tagjai közül április 21-én számosan kísértük el utolsó útjára és a Daloskör egy
oda illő énekszámmal vett részt a szertartásban. Mindig jó szívvel fogunk emlékezni rád, nyugodj békében GÉZA!
MÁJUS
Betervezett programjaink: 1-jén 10.00 órától ún. Családi majális a Nyugdíjas Házban, 9-én a halasi nyugdíjas szervezet utólag érkezett meghívására Színjátszó Csoportunk a helyi Művelődési Házban előadja Az Unió macskája c. darabot. (Most érkezett az információ, hogy
a május 9-re tervezett Kiskunhalasi színi előadás Drótos Kató művésznő betegsége miatt őszre halasztódik. Kitartást és
jobbulást kívánunk neki!), 19-én fürdőzés Mórahalmon, 28-án 18.00 órától
Klubdélután, melynek keretében közbiztonsági tájékoztatót tart Varga
Sándor pö. parancsnok
JÚNIUS
-9-én fürdőzés Mórahalmon, indulás a szokásos 10.06-os busszal a MÁV állomástól.
-A 18-ra tervezett 3D-s mozilátogatás még bizonytalan, mert Kiskunhalason
ebben az évben indult ez a program és még nincs kiforrott rendje e vetítési módnak. Jelen pillanatban csak a májusi mozi műsor áll rendelkezésre, a júniusi program ügyében még folyik az információgyűjtés.
-25-én 10.00 órától Klubnapot tartunk a Petőfi utcában halászléfőzéssel
egybekötve. Az ebédelni szándékozók a vezetőség tagjainál jelentkezhetnek, ill. fizethetik be az ebéd árát (500.-Ft\adag) június 17-ig.
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
VII. hó 23-ra Belgrádba szervez egy nagyszabású ünnepségen való csoportos részvételt a bácskatopolyai nyugdíjas szervezet, amelyre minket is meghívtak
és számítanak a Kelebiai Daloskör fellépésére is az ünnepség keretében. A belgrádi kirándulás keretében többek között vár és múzeumlátogatás is szerepel a programban. Visszafelé jövet Újvidéken a gyönyörű Péterváradi és a Karlócai várat is
meg fogjuk látogatni. Kiadásként csak az útiköltség fog felmerülni, mert az étkezésről mindenki egyénileg gondoskodik.
Íme a kínálat, amelyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi
fürdőzésekre pedig ismételten meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is!
Horváth Zoltán Egy. elnök és Sutka István Egy. titkár
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Örülsz-e a Föltámadásnak?
A Biblia legnagyobb örömhíre az,
hogy Jézus a halálból föltámadt és mi is
feltámadunk. Örülsz-e ennek?
Pál apostol örvendetes hírnek nevezi azt, hogy Isten a régieknek tett ígéreteit nekünk teljesítette azzal, hogy
feltámasztotta Jézust (Ap. Csel.13. 3233.). Azt tanítja, hogy Jézus feltámadása olyan, mint egy okmányon a pecsét
és az aláírás. Így hiteles az okmány. E
nélkül érvénytelen és hamis. Jézus a feltámadásával igazolta, hitelesítette tanítását és önmagát, hogy Ő valóban az Isten, az Isten Fia.
Ez így igaz, de valójában a föltámadás, a Húsvét nem jelent nekünk örvendetes hírt! Bár énekeljük, fújjuk teli torokból: „Örvendetes napunk támadt,
Jézus Krisztus mert feltámadt! Örvendjünk, vigadjunk..!(Hozsanna imakönyv 85. ének). De mintha az énekünk
is hamisan csengene. És szívünk-lelkünk nincs eltelve az említett örömmel.
Olyan pléh-pofával énekeljük. Az őskeresztényeknek sokáig nem volt más
ünnepük, mint a Húsvét, Jézus feltámadásának boldog megünneplése. Ha
ma valaki végignézi Húsvétkor a katolikus templomokban összegyűlt híveket,
vagy azokat, akik részt vesznek a körmeneten, nem azt látja, hogy itt egy örvendező közösség ünnepel. (Nem egy
körmenet inkább halotti menethez hasonló.) A templomokban fehér szegfűk
és kálák tömege díszeleg, az emberek
ünneplőbe öltöznek, a szél lobogtatja a gyertyákat és lengeti a zászlókat,
zúgnak a harangok, de az arcok nem
tükrözik a Feltámadás örömét. Milyen
más arckifejezéssel tömjük magunkba
a húsvéti sonkát, vagy hogy kacagunk,
amikor a bálban egymás vállába kapaszkodva lejtjük a „Megy a gőzös Kanizsára...” nótát.
Az első keresztények nem rendeztek körmenetet, nem díszítették fel virágokkal a templomaikat - nem is volt
templomuk. De a szívüket-lelküket eltöltötte a húsvéti öröm. És ez meglátszott arcukon, egész külsejükön ragyogott. Még inkább meglátszott azon,
hogy a vértanúságot is vállalták a feltámadt Krisztusért. Nem táncoltak,
nem nevetgéltek, hanem egyszerűen
örültek, de azt szívből. Ők elfogadták
nagy hittel és meg is tapasztalták nagy
örömmel Isten ígéreteinek teljesedését,
amit éppen a feltámadással kaptak. Ezt
kell nekünk is.
Jézus azt mondta Tamásnak: „Boldog
vagy, mert láttál engem, de boldogabb,
aki nem lát és mégis hisz.”(Jn.20.29.)
Isten az évenként megismétlődő Húsvéttal is ezt a hitet akarja megerősíteni, növelni, örömtűzként lángra lobbantani, hogy egyre jobban higgyük Jézusét
és a mi föltámadásunkat. Ebből az erős
hitből aztán majd az öröm is meg fog

születni bennünk.
Mert mit is kaptunk ezzel az „örvendetes nappal”? Azt, hogy Isten erősebb
és hatalmasabb minden emberi gonoszságnál: a diktátoroknál, az eladósítóknál, a csalóknál, a pénz urainál, az
erkölcs züllesztőinél; hogy Isten győz
a végén és nem a sátán, hogy a vértanúk erősebbek, mint az őket megölő császárok; hogy a jóság, az igazság
erősebb, mint a pénz, a fegyver, a rafinált politika; hogy a halál kapu, amin
átlépve Jézussal találkozunk; hogy nem
semmisülünk meg, hanem tovább élünk
a síron túl is.
A napokban olvastam, hogy Churchill
miniszterelnök hogyan tervezte meg a
maga temetési szertartását a Szent Pál
katedrálisban. Kívánsága volt, hogy
fönt a kupolában a kürtös a szertartás
végén fújja el a Takarodót, amit katonai temetésen szoktak játszani. Rögtön
utána egy másik kürtös, aki a kupola másik oldalán áll, az Ébresztőt kezdje játszani.
Húsvét reggelén Jézus feltámadt a
halálból, a Menny Ébresztőt játszott.
Micsoda örömhír! Nekünk ez ezt jelenti: ha majd elhangzik nekem a „Jó éjszakát!”, odaát”Jó reggelt!” fog megszólalni. Húsvét öröme tehát azt jelenti,
Isten hűséges ígéreteinek teljesítésében. Nem csap be, mint mi szoktuk
egymást. Lehet, érdemes, sőt egyedül
benne érdemes remélni, hinni. Abban
is, hogy találkozunk elhunyt szeretteinkkel. Hogy minden szenvedés - a reuma, a vérnyomás, a cukorbetegség, a
rák, a depresszió, a bűnök, a rossz lelkiismeret, a mások okozta szenvedés ott nemcsak elmúlik és nem lesz többé,
hanem értékké válik földi életünkben,
ha elfogadva azokat Jézusnak ajánljuk.
Húsvét azt is jelenti, hogy az jár jól,
aki Jézus útján jár, és nem az, aki a maga útján a saját feje után megy; hogy
a földi és örök békességünket egyedül
Istenben találhatjuk meg; hogy a bűn
csak ront és árt; hogy lehet újra kezdeni, minden életet jobbá lehet tenni;
hogy van boldogság a földön is, de az
égben még inkább.
Ha hívő ember egy csendes zugban
ezeken elgondolkodik, elmélkedik, akkor a szívét bizonyára eltölti az őskeresztények húsvéti öröme. De megértelek titeket is, templomba nem járó
kedves kelebiai és tompai testvéreim,
hogy mindezeket Nektek nehéz hinni. Nekünk, hívőknek könnyebb, mert
gyerekkorunktól belénk ivódott a feltámadás hite, ha öröme nem is. De hátha
- Isten segítségével - a ti szívetek elől is
elgördül az a bizonyos sírt elzáró nagy
kő és föltámad benne a Hit, vagy úgy is
mondhatnám, hogy meghalljátok majd
a kürtös „Ébresztő” szavát.
Pribitek László plébános

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

orvos neve

ügyelet helyszíne

június		

orvos neve

ügyelet helyszíne

9

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

1

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa Attila u. 95

10 kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

2

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

11 szerda

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

3

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

12 csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

4

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

13 péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

5

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

14 szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

6

hétfő

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

15 vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

7

kedd

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

16 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

8

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

17 kedd

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

9

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

18 szerda

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

10

péntek

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

19 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

20 péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

szombat

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

21 szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12

vasárnap

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

22 vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

hétfő

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

23 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

14

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

24 kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa Attila u. 95

25 szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

16

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

26 csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

17

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27 péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

18

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28 szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

19

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

29 vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

30 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

21

kedd

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

31 kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy Zs u. 39

22

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

23

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

Körzeti orvosaink:

24

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

25

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

Fogorvosi rendelő: 06-77/454-230

26

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

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

27

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

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

28

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

29

szerda

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

30

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

hétfő

Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

