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Kárpát Fesztivál képekben
Az idén nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Kárpát fesztivál. Több százas közönsége gazdag programok közül válogathatott: népdalkórusok, tánccsoportok,
rock zenekarok és napjaink sztárjai is megfordultak a színpadon, de sok más mellett kézműves foglalkozáson, kertmozi vetítésen és képzőművészeti kiállításon is részt
vehettek a Kelebiára látogatók. A gyerekeknek volt még arcfestés és ingyenes ugráló vár.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik támogató segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
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Helyezettek Kárpát Fesztivál 2011.
Fehér bor
1. Aradszky László
2. Szabó Anita
3. Viljanac Milisav Bajsa

Borverseny

Vörös bor
1. Viljanac Milisav
2. Mengyán Károly
3. Viljanac Milisav

Félszáraz rajnai rizling
Cserszegi fűszeres
zsuplyánka
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Vizsolyi Biblia Fesztivál
Művészet - hit - hagyomány
2011. július 28 - 31.

baric vörös
vegyes vörös
Cabernet savinon

Főzőverseny
1. Vörös Csaba
birkapörkölt
2. Jakus Imre
körömpörkölt
3. Kelebiai Vámos Nyugdíjas Klub
marhapörkölt
Habverőverseny
1. Pathó Józsefné(Klári Mama)
Krumplis lángos
2. Jenovai Ágnes
Sajtos pogácsa
3. Csernákné Nagy Éva
Szilvás szelet

Az aranybogrács története

Kelebia testvértelepülése Kishegyes.
A helyi agrárszervezetek, egyesületek
már sok kelebiai programnak részesei
voltak. Most mi kaptunk meghívást a
kishegyesi Kecsketenyésztők Egyesülete hagyományos főzőversenyére. Talpai András főszervező (elnök) kitüntető
szeretettel fogadta a polgármester által
vezetett 5 fős delegációt.
Helyszín: a Dombos Fest színhelye, a
Hegyalja utca volt.
Minden csapat 3 kg kecskehúst kapott, melyet bográcsban kellett megfőzni. Két csapat gidát sütött nyárson.
A rendezvény alatt gida és bárány ki-

állítást szerveztek a helyiek. Délután a
27 csapat elkészítette a bográcsos ételét. 18 órakor történt a zsűrizés és nagy
meglepetésünkre a kelebiai bográcsos pörkölt kapta az első helyezést, az
aranybográcsot. Készítette: Ábrahám
János alpolgármester. Az est további részében Gálik Ervin hegedűművész
és barátai adtak egy kisebb koncertet, majd a Tanyaszínház előadása szórakoztatta a szépszámú közönséget,
a Vízkereszt vagy mit tudom én című
Shakespeare komédiát adták elő.
Kovács Márta
Műv. ház vezető

A 2010 - es nemzeti vágtán, az Andrássy úton kezdődött a történet.
A két település sátra szinte szemben
volt egymással. Bemutatkozás - ismerkedés - baráti szó, melyből következett
a vizsolyi meghívás. Vizsoly gyönyörű település a Zemplén nyugati oldalán a Hernád völgyében. Komoly szerepet játszott országunk történelmében,
leghíresebb időszaka a 16. század. Ebben a vérzivataros időben ajándékozta

meg Vizsoly nemzetünket az első magyar nyelvű teljes fordítású Bibliával,
Károli Gáspár munkájával. Ennek emlékére rendezik meg minden évben ezt
a fesztivált. A művészet, a hit és a hagyomány szellemében. Kelebiát a Daloskör és a Nyugdíjas Egyesület tánc-

csoportja képviselte. A 17 asszonnyal
táncházat vezettünk, ünnepi hívogatót
tartottunk és szombat este 30 perces
műsorral léptünk fel a szabadtéri nagyszínpad közönsége előtt. Emellett két
sátorban spárgaételeket kóstoltattunk:
majonézes spárgasaláta és spárgapuffancs, bográcsban vaddisznó pörkölt
készült. A rendezvénynek sok látogatója volt, helyiek, vidékiek, külföldiek, kik élénken érdeklődtek Kelebia
holléte felől is, megismerve a jó hangulatú aszszonycsapatot, megízlelve a
finom ételeket. Kevés szabadidőnk is akadt, melyet
rövid kirándulásokra használtunk fel. Megmásztuk
Boldogkővárát, mely szinte fogadja az alföldről érkezőt a Zemplén délnyugati kapujaként. Erdőbényén
meglátogattuk az Illés pincét, majd hazafelé tartva Gönc - Pálháza - Széphalom - Sátoraljaújhely - Sárospatak megtekintésével, megkerülve
ezt a gyönyörű hegységét országunknak már búcsúztunk is.
Kovács Márta
Műv.ház vezető
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Egy gondatlan vidám nap

A Karitász Egyesület megkeresésére Erzsi mama igent mondott és így
május 14 - én teli izgalommal, a 6 óra
46 perckor induló vonattal és két személykocsival utazott a csoport (27 szociálisan rászoruló gyermek, 3 kísérő és
2 szakács néni) a Máris tanyára. A harkakötönyi vasútállomásról kis gyalogtúra után megérkeztünk. Köszöntöttük
Erzsi mamit, lepakoltunk, meghallgattuk az ismertetőt és birtoka vettük a
játékparkot. Mindenki vidáman, önfeledten játszott, gokartozott, hintázott,
csúszdázott, kerékpározott, pörgőzött,
vonatozott...A tízórai (zsíros kenyér
és szörp) után megnéztük a csodálatos múzeumot, szellemkastélyt, a meseházikókat és futottunk a játékparkba. Még az is ebédelt a fenséges, igazi,

kolbászos, nokedlis paprikáskrumpliból és fejes salátából, aki otthon nem
eszi meg. Köszönjük Pathóné Klárika és
Oláhné Erzsike néninek. Az élelmiszer
alapanyagokat a karitász tagok és Fábiánné Mónika adományozták, az útiköltséget az egyesület fizette. Mindenki
kapott Erzsi mamitól egy reklámtáska
ruhaneműt, sajtot, édességet és még a
Máris boltban választhatott ajándékot.
Hálásan köszönjük a szép, vidám,
gondtalan napot és az ajándékokat. Isten éltesse Erzsi mamit! Jövőre is szeretnénk eljönni.
Köszönjük Mónika és Batikné Erzsike
segítségét, és nagyon szépen köszönjük
Krisztin Dezső vállalkozónak a sok-sok
csoki piros tojást.
Karitász Egyesület

VIII. évfolyam 8. szám

Nándorfehérvári diadal... emlékére

Ötszázötvenöt éve, 1456. július 22-én
a Nándorfehérvárt (a mai Belgrádot)
védő Hunyadi János vezette magyar
seregek megsemmisítő vereséget mértek II. Mehmed török szultán hadaira.
A Magyar Országgyűlés július 22-ét,
az 1456-os nándorfehérvári ütközet
napját kiemelkedő fontosságú, nemzeti emléknappá nyilvánította. A javaslat
előterjesztői szerint ez a nap a hazafiság, az önfeláldozás, az emberi helytállás, az európaiság és a kereszténység
mindmáig élő példaképe. A világraszóló
győzelemre minden keresztény templomban - III. Kallixtusz pápa 1457-ben
keltezett rendelete alapján - a déli harangszóval emlékeznek
A Nyugdíjas Egyesület a topolyai

testvér egyesülettel a Nagyapáti Kukac Péter Hagyományőrző Társulattal
karöltve július 23-án együtt emlékezett
meg egy közös kirándulással a várnál
lévő emlékműnél. Gyönyörködhettünk
a Kalamegdán csodálatos parkjában
és Duna-Száva festői szépségű torkolatában. Lehetőség nyílt a Karlócai békekötés helyszínén emelt „négyajtós”
kápolna megtekintésére is. Utunk utolsó állomása az újvidéki Péterváradi vár
volt, ahol búcsút vehettünk a Duna vajdasági szakaszától. A történelmi ismertetőt Pastyik László nagy tudású irodalmár-történésztől hallhattuk.
Reméljük ez a nap felejthetetlen élményeket nyújtott mindenkinek!
Horváth Zoltán

Köszönetnyilvánítás

Köszönet!
Ezúton szeretném megköszönni a Tűzoltóság és
mindazok segítségét,
akik a 2011. július 15 - én történt tűz oltásában
közreműködtek.

id. Maczkó József

Ezúton köszönjük meg támogatóinknak, hogy a Farkas László Általános Iskola nyári nyelvi tábora megvalósulhatott. Köszönjük Harmat Attilának, Vámos Jánosnak, a Gyermekeinkért Alapítványnak, valamint Kelebia Község Önkormányzatának, hogy
gyermekeink nyári tanulását és kikapcsolódását lehetővé tették.
Tisztelettel: a szervezők
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Az idei egyik nagy községi rendezvényre megszépült az Otthonház udvara. Amíg én nyári szabadságomat
töltöttem, kollégáim közül sokan úgy
érezték, hogy tenni kellene valami
hasznosat, valamit a jó cél érdekében.
Egy kora reggel bejöttek néhányan, de
az aznap dolgozók is nekiláttak az udvar rendbetételének. Köszönöm nekik
ezúton is, hogy szabadidejüket feláldozva hozzájárultak az intézmény még
szebbé, otthonosabbá tételéhez. Úgy
gondolom, jól összeszokott mára a mi
kis dolgozói csapatunk, és közösen, összefogással, odaadással végezve munkánkat, szeretetteljes légkörben tudjuk

gondozni lakóinkat, fogadni klubtagjainkat.
Július 28-án ellátogattunk szokásunkhoz híven Harkakötönybe, a Máris tanyára a Máris Gyorssegítő Szolgálat meghívására. Reggel küldték értünk
a buszukat, odaérkezve pedig vendégül láttak minket. A kirándulók mindegyike választhatott egy reklámtáska
ruhát, lábbelit, illetve délután kinyitották az ajándékboltot is, ahonnan el lehetett hozni egy-egy ajándékot. A nap

Lászlóné Erzsi néni 2 mesét és 1 indulót
küldtek be. Köszönjük nekik, hogy képviselték intézményünket és az első hefolyamán a bátrak kipróbálhatták a játszótéri játékokat, használhatták a Gokart pályát, de még páran a forgóra is
felültek.
A nap legszebb része az volt, amikor
bejelentésre került a tavasszal meghirdetett „Máris mese” és „Máris induló”
írására kiírt pályázat nyertes intézménye. Első helyezett a mi Otthonházunk
lett, Csikós Jánosné Kati néni és Vajda
Imréné Gizi néni egy-egy mesét, Krix
Jánosné Erzsi néni egy indulót, Oláh

lyezés elérésével öregbítik hírnevünket.
Büszkék vagyunk rájuk.
Köszönjük a kelebiai Hegedűs Jánosnak és kedves feleségének a kiránduláson való segítő munkájukat.

Értesítjük gondozottjainkat, a községből érdeklődőket, hogy előreláthatólag 2011. augusztus 25-én ortopédiai szűrővizsgálatra és termék felírásra
lesz lehetőség az Otthonház társalgójában, gyermekek részére is. A pontos
időpontról a község szokásos hirdető
helyein és a rendelőkben tájékoztatunk, illetve személyesen vagy telefonon az Otthonházban (József A. u. 75.,
77/454-224) lehet érdeklődni Stauth Józsefné ápolásvezetőtől, Jáger Ágnes szociális gondozótól. Jelentkezni is
náluk kell.
Turi Mária
intézményvezető

Készülünk
az új nevelési évre
Óvodánkban augusztus 1 - 12-ig
takarítási szünet van, ilyenkor az intézmény zárva tart. Megkezdődtek
a csoportok áthelyezése, figyelembe véve, azt a tényt, hogy mindig a
legkisebbek legyenek a mosdóhoz a
legközelebb. Ilyenkor a dajka nénikre nagyon sok feladat vár, minden
bútort elhúzni a helyéről, mindet lesúrolni, törölgetni, visszapakolni.
Az ágyneműk, a függönyök mosása, a szőnyegek tisztítása, a játékok fertőtlenítése is most történik,
hogy kezdéskor tisztán, rendben vegyék birtokba a gyermekek a csoportokat.
Tisztító meszelést is kell végezni a
konyha és a tálaló, előkészítő részben, mivel itt történik az élelmisze-

rek elosztása, tárolása.
Augusztus 15-től már jönnek az új
kisgyermekek a szülőkkel együtt ismerkedni, játszani. Próbálják szokni az új környezetet, a gyerekeket,
felnőtteket, hogy mire ténylegesen
kezdődik az óvodába járásuk, már
ismerősként maradjanak az intézményben.
Augusztus utolsó napjaiban már
minden óvónő dolgozik, készítik a
jeleket, díszítik a csoportokat, folyosót, hogy szép környezetben fogadjuk a gyermekeket. A nevelési év
szeptember 1-én kezdődik, szeretettel várjuk a régi és a leendő óvodásainkat.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető

2011. szeptember 19-25.

Az ÁRH-hoz mindenki csatlakozhat, aki fontosnak érzi az emberi kezdeményezés, cselekvés és részvétel fejlesztését, a demokrácia és a civil társadalom
erősítését. Örömmel fogadják olyanok érdeklődését, akik szívesen szerveznének az állampolgári részvételhez kapcsolódó programokat, de olyan szervezeteket is, amelyek az ÁRH-t hozzákapcsolnák meglévő, vagy futó kezdeményezéseikhez. Mindenki más is hozzájárulhat a program sikeréhez, aki ellátogat az
ÁRH eseményeire, vagyis ha részt vesz a részvétel hetén.
A programszervezéshez érdemes megtekinteni az ÁRH blogját, illetve az ÁRH
online tervezőfelületét, szívesen teszünk ajánlásokat e-mailben (matev@
kkapcsolat.hu), illetve ajánljuk a tavalyi programok átböngészését.
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület az ómoravicai testvér egyesülettel közösen
szervezett sportnap keretében szeptember 24-én kapcsolódik a programhoz.
Az ÁRH hivatalos honlapja: www.arh.kozossegfejlesztes.hu
ÁRH képek, hírek: http://reszvetelhete.wordpress.com
Nyitott tervező felület: http://cpw-arh.wikispaces.com
További információ Varga Mátétól,
az ÁRH nemzetközi és hazai koordinátorától kérhető:
H-1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel: (36 1) 201 57 28, fax: (36 1) 225 60 13,
matev@kkapcsolat.hu, www.civilkollegium.hu, www.kka.hu
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A Tolvaj dicsérete?
Jézusnak van egy különös, félre is
érthető példabeszéde (Lk.16. 1-8.)
Egyik kollegám emiatt soha fel sem olvassa a híveinek. Pedig nagyon rosszul
teszi. Azért, mert ez Jézus egyik legfontosabb figyelmeztetése, buzdítása arra,
hogy megtaláljuk azt, ami a legfontosabb és legértékesebb számunkra. Jézusnak ez a beszéde összecseng ezekkel a máskor mondott súlyos szavaival:
„Ti keressétek elsősorban (mindenekelőtt) Isten országát...”(Mt. 6.33.)
Arról szól ez a példabeszéd, hogy Jézus egy csalót, egy tolvajt megdicsér.
Hogy az „ügyeskedő” dicséretén ne
botránkozzunk meg, látnunk kell, hogy
miért, miben dicséri meg. De nézzük az
elejéről.
„Egy gazdag embernek volt egy intézője. Bevádolták nála, hogy eltékozolja vagyonát. Magához hívatta és így
szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot
a vagyonkezelésről. Nem maradhatsz
tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott: Mitévő legyek? Uram elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem tudok,
koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy befogadjanak házukba az
emberek, mikor elcsapnak, elbocsátanak az intézőségből, és munkanélkülivé válok.. - Egyenként magához hívatta
ura minden adósát. Az elsőtől megkérdezte: Mennyivel tartozol uramnak?
Száz korsó olajjal, felelte az. Vedd elő
adósleveled, mondta neki, ülj le hamar
és írj ötvenet. Aztán egy másiktól kérdezte: Hát te mennyivel tartozol? 100
mázsa búzával, volt a válasz. Vedd elő
adósleveled, mondta neki, és írj 80at... Az úr megdicsérte a tékozló intézőt, mert okosan cselekedett. Bizony a
világ fiai okosabbak a maguk nemében
a világosság fiainál.”
A megértéshez az első kérdés, hogy
kik azok a „világ fiai”. Egész egyszerűen azok, akiket Isten nem érdekel, akik
nem hisznek a túlvilágban, ahogyan ma
is sokan. Viszont a „világosság fiai” az
Istent állítják életük középpontjába és
legfőbb céljuk a mennyországba jutás.
Ezután nézzük, miért dicséri Jézus a
csalót és ugyanúgy a „világ fiait”. A csaló intéző a világosság fiainak példaképe lehet - nyilván nem a csalásban, hanem élete bebiztosításában. Ahogy ő az
életét (és öreg napjait, „nyugdíjas éveit”) „okosan” bebiztosította, ugyanúgy
kellene nekünk is az örök életünket bebiztosítani. Így tett, ahogy bajbajutott,
azonnal kapcsolt. A rafinált terve alkal-

mas célja elérésére. Ezek után semmi
teketóriázás. Azonnal hívja az adósakat
az adósleveleikkel. Energikusan, célratörően el is éri, amit kitűzött. Megtalálta a kiutat.
Ez a stílusa, módszere a „világ fiainak”. Ők céljuk eléréséhez másképp,
sokkal okosabban, fifikásabban, csavaros ésszel, energikusabban, fáradhatatlanabbul, ügyesebben állnak hozzá,
mint a „világosság fiai” a maguk céljához: az evangéliumi éltben való gyarapodáshoz, a Krisztus követeshez, mely
kell a menny elnyeréséhez.
Nézzünk rá néhány példát. Ott a
meggazdagodás, a karrier. Lásd, a
„világ fiai” mi mindent megmozgatnak és mennyi agyalást, fantáziát, leleményt, következetességet, energiát, aktivitást, rátermettséget, sok
virrasztást, jó bizniszeket, rengeteg
munkát vetnek be annak érdekébe,
hogy minél több legyen a pénzük, s
ami rajta megvásárolható, hogy nagyobb jólétben élhessenek s végül
öreg napjaik gondtalanul be legyen
biztosítva.
„Minden kereskedelmi vállalkozás,
amely mérleghiányt, vagy működés
zavart észlel, azonnal elgondolkodik,
szakértőket hív össze, megpróbál talpra állni, és minden energiáját mozgósítja, hogy leküzdje a válságot.” (Henry
Boulad: Érted vagyok, 2011. ápr. 17.o.)
Vajon a „világosság fiai” miért nem így
cselekednek?
Eszembe jut az is, amit egyszer a
„Vasárnapi újságban” hallottam. Olyan
ügyeskedőkről beszéltek itt, akik a kiírt
unió-s pályázatokért valami furfang útján 2-szer is vettek fel pénzt. Ilyen egyszerű halandó, mint én még követni és
megérteni is alig tudtam ezt a csalást és
óriási pénzéhséget.
Sokan mi mindent megtesznek a betegségükből való kilábalás érdekében,
még nagyon öreg korukban is, pedig
már a nyakukba liheg a Kaszás. De nem
sajnálják a pénzt, bármit megadnak a
„főorvos úrnak”, csak segítsen rajtuk.
Aztán ott vannak az élsportolók.
Mi mindent megtesznek a sikerért, az
aranyéremért, a „hervadó koszorúért
(1.Kor. 9.25.)”Rengeteget edzenek, kínozzák magukat, hogy a dobogó legfelső fokára kerüljenek. Az atlétáknak
pattanásig feszülnek izmaik, az ökölvívók laposra veretik magukat, a motor-és autóversenyzők életüket kockáztatják szüntelen, csak hogy elsőnek

fussanak be.
Bizony, bizony a „világosság fiainak” is éppilyen elszántsággal, ilyen
megfeszített tempójú célra törekvéssel, a végsőkig való elszántsággal, fáradhatatlanul, ötletdúsan kellene törekedniük az üdvösség elérésére.
S közben mi van? Hát ezt teszik a
„világosság fiai”? Sajnos, nem. Ellenkezőleg. Mert nagyon is restek, lusták, érdektelenek, passzívak, nemtörődömök,
földhözragadtak, pocsolyában dagonyázók, égre nem tekintők, Isten utáni
vágyat elfojtók, Mennyország után nem
vágyakozók. Csak figyeld meg a templomokat, bibliaórákat, vallásos rendezvényeket, és látod, egyre kevesebben
látogatják őket. Aztán a világ legértékesebb, legizgalmasabb könyvét, Isten személyesen hozzád írt „szerelmes
levelét” hányan olvassák, még hozzá nagy érdeklődéssel? Úgy - vagy hasonlóképpen - amint örömmel és remegő ujjakkal bontod ki egy szeretted,
vagy szerelmed hozzád írt kedves levelét. Hányan olvassák a Bibliát naponta a „világosság fiai” közül? Ne tévesszen meg senkit az eladott Bibliák nagy
példányszáma. Megmondom, hogy hol
vannak. A szekrények polcain porosodnak, használatlanul, biztosíthatlak róla...A tied hol van?
Még egy fontosat látni kell: egy összehasonlítási szempontot. A két tábor

célját, tétjét, törekvési irányát is vessük össze. Az egyik tábor múló, elpusztuló dolgokért (az egészség elmúlik, a
pénzt, az aranyérmet nem visszük odaátra) vet be olyan ügyesen, kitartóan,
szívósan minden energiát, míg a „világosság fiai” milliószor értékesebb, soha el nem múló, a „hervadhatatlan koszorú”(1.Kor.9.25.), a végtelen értékek,
az Örök Boldogság irányában mozdulnak el olyan passzívan, lajhárként, oly
kevés érdeklődéssel, oly vétkesen ostobán. Ez hasonló ahhoz, mint amikor
valaki felkínál neked egy üveggyöngyöt
és egy gyémántot, s te gyorsan kikapod
a kezéből az üveggyöngyöt, és a gyémántot visszautasítod.
De mégsem akarom szomorúan befejezni ezt a megdicsért tolvajról szóló
töprengésemet. „Amíg a nappal tart”,
amíg dobog a szívünk, változtathatunk
az Istenhez, a „gyémánthoz” való viszonyunkon, az üdvösségünk munkálásán.
Ha mi is leleményesek, célratörők, sokkal buzgóbbak leszünk „Isten országának keresésében”, akkor az Úr minket
is megdicsér és „okosnak” fog mondani (Lk.16.8.).
Tanuljuk meg tehát azt, amit így is
hívhatnánk - egy TV műsor címét kölcsönözve - hogy „értékmentés másként”.
Pribitek László
plébános

Az Induló Fiatal Gazdák
Támogatására 40.000 euró
azon 18-40 év közötti
magyar állampolgárok részére, akik:
- mezőgazdasági végzettséggel rendelkeznek, gazdálkodni szeretnének, de nincsen hozzá alaptőkéjük,
- szeretnék kipróbálni magukat a mezőgazdaságban,
de nincsen hozzá végzettségük? A mezőgazdasági végzettséggel nem rendelkezők egy Aranykalászos gazda
tanfolyamon szerezhetik meg a szükséges alapokat,
- vagy akik jó befektetési lehetőségnek, üzleti lehetőségnek tekintik ezt a támogatást.

További információ: Huczek Péterné
30/515-8583
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Egy tanító
tapasztalataiból...
Lehetősségek a szünidőben
Június közepén gyermekünk felsóhajt: De jó, nem kell korán vekkerre
ébrednem, lustálkodhatok, amíg kedvem tartja! Valljuk be őszintén, hogy a
mi fejünkben pedig ez jár: De, jó nem
kell este könyörögni a csemetének,
hogy menjen már aludni, vagy reggel
ráncigálni az ágyból és sürgetni, s rohanni vele, hogy időben érjünk óvodába, iskolába, munkahelyünkre.
Részben a szülőnek is pihenés a
szünidő, hisz fáradtan hazaérve az
egész napi munka után nem kell a
gyerek házi feladata miatt veszekedni, újraíratni a leckét, tanítani a verset. Nincs fogadóóra, nincs szülői értekezlet stb...(Vajon a nagy mennyiségű
felszabadult idő, energia mire lesz jó?
Kirándulunk, játszunk a gyerekkel,
esetleg tanítgatjuk egyszerűbb ételek
elkészítésére?)
Azonban gonddal is jár, hisz a dolgozó szülőnek csak 3-4 hét szabadsága van, amelyből már vett ki néhány
napot, ha pl. hivatalos ügyeket kellett
intézni, illetve még tartalékolni szeretne az év végéig.
Sok családban gond a két hónap megszervezése. Mi lesz a kis 7-8
évessel, akit nem lehet egyedül otthon
hagyni? Mi lesz a nehezen kezelhető
serdülővel, aki kezdetben élvezi a szabadságát, de előreláthatóan 1-2 hét
után unatkozni kezd. Arra mindenképpen figyeljünk, hogy minél kevesebb
időt szánjunk, hagyjunk a gyereknek
a semmittevésre, televízió és számítógép előtti kontrolálatlan és korlátlan időtöltésre.

Szükséges, hogy gyerek elmehessen a nagymamához, nagypapához,
akiknek a hiányát az iskolaév folyamán
sok család megéli. El kell viselnünk azt
a helyzetet, ha úgy látjuk, hogy gyerekeink semmi értelmeset nem tesznek.
A kikapcsolódáshoz a passzív pihenésre is szükség van. Gondoljunk bele, sok felnőtt is képes órákat semmittevéssel tölteni!
Felmérések szerint a kicsiket otthon
éri a legtöbb baleset! Nagyon kell vigyáznunk rájuk, hogy ne történhessen
velük semmi rossz! Tudom, fárasztó szinte egésznap, félszemmel rájuk ügyelni, de szükséges, testi épségük megóvása érdekében, hisz szinte
naponta hallani rettenetes gyermektragédiákról. A testi védelem mellett,
próbáljanak időt és energiát tartalékolni apróságuk érzelmi, értelmi fejlesztésére, amit érdemes játékosan,
játékokkal, közös együttlétek alkalmával megtenni.
A gyerek számára a legfantasztikusabb nyaralás, ha együtt a család! Biztosan állíthatom, hogy ebből
a szempontból nem az a fontos, hogy
külföldre mennek-e nyaralni, vagy itthon maradnak. A közös élmények, az
együtt töltött idő, az egymásra figyelés, az igazán meghatározók.
Azt kívánom minden kicsinek és
nagynak, gyereknek és felnőttnek,
hogy az egész éves mindennapi rohanást sikerüljön leállítani, és minél többet beszélgessenek, szórakozzanak,
süssenek - főzzenek együtt a szünidőben!
Horváth Zoltánné

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel
(ócska vas)
hétfőtől péntekig
8 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia Bajcsy - Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627, 06-70/516-50-50
E - mail: karometal@t-online.hu
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Anyakönyvi hírek
2011. július havi születések
Kruska Noel
Anya: Fábián Henrietta
Apa: Kruska Ernő
Született: Szeged, 2011. 07. 07.
Ruska Dzsenifer
Anya: Sándor Barbara
Apa: Ruska Péter
Született: Kiskunhalas, 2011. 07. 22.

Szegedi Erik
Anya: Kissné Szegedi Marianna
Született: Kiskunhalas, 2011. 07. 22.
Szegedi Dávid
Anya: Kissné Szegedi Marianna
Született: Kiskunhalas, 2011. 07. 22.
Gyuris Noémi védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2011. július havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Kis Károly Ferencné 79 éves
Laczi Istvánné 90 éves
Berényi László 80 éves

Balázs Katalin
aktő.
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Tisztelt nyugdíjasok!
Július végére érve szokásomhoz híven összefoglalom az elmúlt hónap
Egyesületünket érintő eseményeit,
majd röviden vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
JÚLIUS
-2-án Egyesületünk képviseletében
15 fő részt vett a Bácskatopolyán
rendezett íjász és kézműves találkozón, ahol a Daloskör is fellépett.
-7-én kellemes időben és jó hangulatban 13 fő vett részt a havonta szokásos mórahalmi fürdőzésen.
-A 14-17 között lebonyolított VIII.
Kárpát Fesztivál szinte minden
programjában tevékenyen részt vettek
Egyesületünk képviselői is. Már az első napon a Horváth Zoltán által szervezett nemzetközi borversenyen tevékeny segítséget nyújtott egyesületünk
hét fős csapata a verseny lebonyolításában és a finom vacsora elkészítésében. Köszönet a segítőknek! A jól sikerült rendezvény sorozaton fellépett
a Daloskör és a Tánccsoport két felállásban. Pénteken a dalos találkozó zárásaként arattak nagy sikert a Horváth
Zoltánné által betanított Sárközi karikázóval, szombaton pedig a Sáfrány
csoport adta elő a már sok sikert megért botos táncot. Kb. 50 tagtársunk
jó étvággyal fogyasztotta el Kiss János
kakaspörköltjét a vasárnapi főzőverseny keretében. Köszönet illeti a rendezvénysorozatban közreműködő, segítő tagtársainkat!
-23-án 50 fő vett részt a nándorfehérvári győzelem 555. évfordulójára rendezett belgrádi ünnepségen a várban felállított emlékműnél,
a Bácskatopolyai Nagyapáti Kukac Péter egyesülettel közösen. Az ünnepség során mindkét egyesület koszorút
is elhelyezett. A jól sikerült kirándulás
keretében Belgrádban fellépett a Kelebiai Daloskör is. Hazafele jövet pedig
a résztvevők megálltak Karlócán, a békekötés helyszínén és Újvidéken megtekintették a híres Péterváradi várat.
Újvidékről már szakadó esőben buszozott haza a csapat.
-Ugyancsak 23-án 16 fős csoportunk Szegedre utazott, hogy a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében
rendezett „Víg özvegy” c. operettet
megnézze. A 23-i előadás a folyamatos eső miatt sajnos elmaradt és ezért
24-én újra Szegedre utaztunk és ez alkalommal szerencsénk volt, mert a
nagy sikerű előadás befejezéséig nem
esett. Az előadás végén a színészek rö-

vid taps mellett búcsúztak, mert váratlanul nagy eső érkezett és a közönség
esernyők alatt tömörülve hagyta el a
nézőteret.
-30-án egy több, mint 30 fős csoport Miklósovicsné Piroska vezetésével a Kübekházi Operett Fesztiválra utazott, egy másik csoport pedig
Maczkó József polgármesterünk vezetésével részt vett az észak-magyarországi Vizsolyon egy kulturális
rendezvényen. Mindkét eseményről
a következő havi Hírmondóban fogok
beszámolni.
AUGUSZTUS
-4-7 között Bácskatopolyán lesz
egy kézimunka kiállítás, melyen a
mi foltvarró csapatunk munkáit is kiállítják.
-7-én Bajsán veszünk részt egy ún.
szőlész-borász-gyümölcsész találkozón, ahol a foltvarróink Topolyán kiállított anyagát is be fogják mutatni.
-18-án mórahalmi fürdőzésen
veszünk részt. Indulásos a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal.
-20-án részt veszünk a községi ünnepségen. Az ünnepség programját a
Kelebiai Hírmondó augusztusi számából, illetve a községben kifüggesztésre
kerülő plakátokról fogjuk megtudni.
-27-én 17.00 órától Klubdélutánt
tartunk a Nyugdíjas Háznál szalonnasütéssel egybekötve. Egy esetleges
rövid kultúrműsorról később születik
döntés.
SZEPTEMBER
-8-án lesz a szokásos havi fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os busszal.
-10-i Kiskunhalasi Szüreti Napokra még nem kaptunk meghívót, de
addig még van idő bőven, hogy meghívjanak bennünket, ha akarnak.
-12-i Ásotthalmi Szüreti Bál a
legfrissebb tájékoztatás szerint elmarad. Helyette a később megrendezésre kerülő Mártonnapi Bálra kívánnak
minket is vendégül látni.
-24-én lesz a hagyományos Sportnapi Rendezvény Ómoravicán,
melyre minket is várnak a házigazdák.
Jelentkezni és az útiköltséget (1500.Ft/fő) befizetni a vezetőség tagjainál
lehet IX. hó 15-ig.
-24-én 17. 00 órától Klubdélután
lesz az itthon maradottaknak.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
várjuk Egyesületünk tagságát, a mórai
fürdőzésekre hívunk másokat is!
Sutka István egy. titkár
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Augusztus 20.
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

a 2011. augusztus 20-án
tartandó rendezvényünkre.

Program:
8 órától ünnepi szentmise
a Római Katolikus Templomban
1000 óra Ünnepi mûsor
a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi
Központban
- Polgármesteri köszöntõ
- Állampolgársági eskütétel
- Községi díjak átadása
30

Hirdetmény
Kelebia Község Önkormányzata
értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő,
Kelebia, Ady Endre u. 168. szám
és 397. hrsz. alatti társasházban
lévő I. emelet 1. sz. alatti,
2
64 m alapterületű, tehermentes, lakását.
Irányár: 2 850 000 Ft.
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal
8. sz. irodájában kapható.

Az önkormányzat felhívása
az ingatlanok előtti
közterületek gondozására!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ingatlan tulajdonosának
kötelessége az ingatlan előtti közterület gondozása, tisztántartása,
a közút széléig. Ez alatt azt is érteni kell, hogy az odatelepített növényzet folyamatos ápolása (sövényvágás, lombos fák gallyazása) is
az ingatlantulajdonos feladata függetlenül attól, hogy a növényzetet
az önkormányzat vagy az ingatlantulajdonos ültette.
Az önkormányzat közterület használatról szóló 3/2010.(I.29.) számú rendelete értelmében szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható az ingatlantulajdonos, aki az ingatlan
előtt közterület gondozási kötelezettségét elmulasztja.
Kérjük minden érintett polgár közreműködését abban, hogy községünkben ápolatlan, elhanyagolt közterület ne legyen.
Önkormányzati hivatal
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A Kelebiai Polgárőr Egyesület
2010. évi egyszerűsített közhasznú beszámolója
Adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

4. Tagdíjból származó bevétel

14

5. Egyéb bevétel

42

15

A. Befektetett eszközök

15

8

C. Tényleges pénzbevétel

445

481

II. Tárgyi eszközök

15

8

E. közhasznú tevékenység ráfordításai

349

478

Forgóeszközök

96

99

349

478

IV. Pénzeszközök

96

99

96

99

111

107

96

99

111

107

111

107

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

96

99

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

96

99

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások		

452
7

Eszközök összesen:
C. Saját tőke
Források összesen:

Közhasznú eredmény-levezetése		
A. Összesen közhasznú tevékenység bevétele

445

481

I. Pénzügyileg rendezett bevételek

445

481

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Közhasznú tev. tárgyévi pénzügyi eredmény
K. Tárgyévi eredmény

Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

a. helyi önkormányzattól
b. központi költségvetésből

150

61

C. Értékcsökkenési leírás		

e. egyéb

239

35

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

2. Pályázati úton nyert támogatás		

350

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		

20

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege		

61

Varga Sándor PE elnöke
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

2011
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
auguszt.
orvos neve
ügyelet helyszíne
hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa, Széchenyi u. 10
kedd
Faddi Zoltán dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
szerda
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
csütörtök
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95
péntek
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
szombat
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
vasárnap
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa, Széchenyi u. 10
kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
szerda
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
csütörtök
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95
péntek
Faddi Zoltán dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
szombat
Faddi Zoltán dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
vasárnap
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa, Széchenyi u. 10
kedd
Faddi Zoltán dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
szerda
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92

2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

orvos neve
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr

ügyelet helyszíne
Tompa, Attila u. 95
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

VIII. évfolyam 8. szám

Traffipax
Nap
08.10-én
08.11-én
08.12-én
08.13-án
08.14-én
08.15-én
08.16-án
08.17-én
08.18-án
08.19-én
08.20-án
08.21-én
08.22-én
08.23-án
08.24-én
08.25-én
08.26-án
08.27-én
08.28-án
08.29-én
08.30-án
08.31-én
Jóváhagyom:

Idő (tól-ig)
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-17.00

Felállítási hely
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Dr. Husti János r. alezredes
kapitányságvezető

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/454-230
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van.
Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb
időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és
szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott
formában ügyelnek)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

