VIII. évfolyam 11. szám

EMLÉKEZZÜNK KÖZÖSEN!

A jövő nyáron már tíz éve lesz annak,
hogy az első éjszakai szolgálatát teljesítő
Jakus Csabát halálos baleset érte. 21 éves
volt akkor. A maga elé tűzött nagy célt
megvalósította: hivatásos határőr lett. A
többi cél elérésére, az álmai megvalósítására már nem maradt ideje. A baleset körülményei máig tisztázatlanok, valószínűleg azok is maradnak. Az emlékek pedig
fakulnak. Ne engedjük feledésbe merülni
ezt a köztünk felnövő fiatalembert, sem azt
a szörnyűséget, amely azon a nyári éjszakán véget vetett ennek a fiatal életnek.
Emlékezzünk!
Ugyanígy emlékezni kell az ezt megelőző, 1991-ben (20 éve!) történt sokban hasonló esetre. Akkor két sorkatona fejezte be fiatal életét a vasúti síneken (18 és
19 évesek voltak akkor). Ezt az ügyet sem
derítette fel azóta senki, és valószínű már
nem is fogja.
De emlékezzünk!
És emlékezzünk mindazokra, akik az elmúlt 50 évben életüket áldozták az értelmetlenül felállított szögesdrótok, határsáv
közelében.
A kelebiai önkormányzat úgy döntött,
hogy a szolgálatteljesítés közben életüket
vesztett fiatal határőrök emlékére egy emlékművet állít. Egy méltó emlékművet! Ehhez azonban közadakozásra van szükség.
Bízunk a kelebiai lakosok támogatásában!

Ezért egy bizottságot állítunk fel, melynek
célja és feladata a felajánlott összegek begyűjtése és a munkálatok megszervezése,
összehangolása.
Méltányos lenne, ha Jakus Csaba halálának tizedik évfordulójára fel lehetne avatni
ezt az emlékművet.
Befizetni a kelebiai Takarékszövetkezetben lehet vagy rózsaszín
csekken bármely postahivatalban az
alábbi számlaszámon: 5310004910072178
Nem a régi sebeket akarjuk újra feltépni, hanem a gyógyíthatatlanra némi gyógyírt keresni!
Szervező bizottság

MEGHÍVÓ

A kelebiai keresztény felekezetek

ZENÉS TEADÉLUTÁNRA
várják az érdeklődőket.

Téma: A család - időskor és életünk alkonya,
az időskor örömei és problémái.
Előadó: Hegedűs László
az Őskeresztény gyülekezet Lelkipásztora
Helyszín: Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központ
Időpont: 2011. 11. 26. 14 óra
Az előadás után kötetlen beszélgetésre nyílik lehetőség.
Keresztény zenével, énekkel és egy pohár teával várjuk az érdeklődőket.
szervezők

2011. november

100,-

Szent Erzsébet Katolikus Bál
A kelebiai római katolikus egyházközség szeretettel meghívja
Önt és családját a Katolikus Bálra, mely
2011. november 25 - én 18 órakor kezdődik
az Agrárkereskedelmi Központban.
A részvételi összeg 2000 Ft/fő, mely magában foglalja
a vacsorát, italt és a zeneszolgáltatást.
A megmaradt összeget és a kihelyezett perselybe dobott
pénzt a hittanosok nyári táboroztatására
és a kirándulási költségeikre fordítjuk!
Bármilyen egyéb támogatást is szívesen fogadunk!
(például süteményt vagy fizikai segítséget)
A vacsora rántott szelet és sült csirkecomb, petrezselymes
burgonya körettel, káposztasalátával.
Jelentkezni november 13 - ig lehet!
„Némelykor nekünk is földre kell hajolnunk és megalázkodnunk, hogy utána bizalommal és örömmel emelkedhessünk fel.”

A Falualapítás
Ünnepe!
2011. december 16 - 17.
Szeretettel várunk mindenkit
a község alapításának 87. évfordulója
alkalmából
megrendezésre kerülő
kétnapos ünnepségre.
Idén is lesz tea, forralt bor, fluta, és persze
elmaradhatatlan az ünnepi torta!
Ez évben is mindkét nap színvonalas programmal
várjuk a lakosságot. A részletes programról bővebb
tájékoztatást a Kelebiai Hírmondó
következő számában és plakátokon
adunk.
rendezők
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Arany minősítés a Kelebiai Daloskörnek

November első szombatján népdaloktól volt hangos Mélykút Művelődési Háza. Ez a település adott otthont a
Vass Lajos Népzenei Szövetség IX. Országos Minősítő Versenyének „Hagyo-

mányos régiók, régiók hagyománya” címmel. A verseny felmenő
rendszerű, két éves ciklusú, az
elődöntőket tavasszal középdöntő,
majd az országos döntő követi. 26
csoport és szólista mérette meg
magát a rangos zsűri előtt, melynek tagjai: Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, Széles András
zenész, oktató, és Bakos Ilona a
Vass Lajos Szövetség alelnöke voltak. 10 órakor Kovács Tamás polgármester és Mikó Lászlóné alpolgármester asszony nyitó, üdvözlő
szavaival kezdődött a rendezvény.
Közel 3 órás volt a résztvevők bemutatkozása, jobbnál jobb programokkal. Délután került sor az értékelésre és az oklevelek átadására.
Közel 150 ember a naphoz méltóan énekszóval várta a zsűrit, melynek döntését Dr. Gerzanics Magdolna és
Bakos Ilona ismertette. A Kelebiai
Daloskör aranyminősítést kapott
és továbbjutott a középdöntőbe.
Az oklevelek átadása után a csoportve-

Indiában jártam

Egy pályázatnak köszönhetően október 9-től 26-ig Indiában, Nasikban, az
Art Indulge művésztáborban alkothattam. Magyarországot 11 művész képviselte ebben a programban. A tábor
Kovács Tibornak, a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ vezetőjének és Seema Moghe alapítványának
köszönhetően valósult meg. A Sula Vi-

neyard pincészet látott vendégül minket. Az első napon Nasikban egy zarándokhelyet kerestünk fel, majd a helyi
sziklatemplomokat látogattuk meg.
Este a színes piaci forgatagban töltöttük az időt. Nagyon nagy hatást gyakorolt rám az ottani emberek kedvessége,
vendégszeretete. A hatalmas gazdagság és a mély nyomor jelenlétét is érzékeltük.
Ezután 10 napon
keresztül az alkotómunkáé volt a főszerep. Minden este
filmvetítésekkel színesítettük a programot. Az indiaiak
körében nagy sikert

zetőket szakmai tanácskozásra hívták,
ahol alkalmuk nyílt a minősítő tapasztalatainak megbeszélésére. A szakmai
értékelés a választott zenei anyag minőségére, tájegységi azonosságára, az
éneklő csoporthoz való kapcsolódására,
a tiszta egységes hangzásra, a színes élményszerű előadásmódra, és a stílusos
öltözékre, megjelenésre vonatkozott. A
kelebiai dalosok jelesre vizsgáztak. Vajdasági dalcsokrukat, szép kifejező ének-

lésüket, jó szólistáikat, esztétikus megjelenésüket egyaránt megdicsérték. A
rendezvényt a jó előkészítés és a jó lebonyolítás jellemezte.
„Akik egyszer együtt énekelnek, sosem felejtik el egymást.”
mondta Kodály Zoltán.
A kelebiai dalosok sem felejtik el ezt
a számukra aranyat hozó napot!
Kovács Márta
művészeti vezető

aratott az általunk készített bemutatkozó film.
Rangoliversenyen, hennafestésen vettünk részt,
és egy híres indiai tenyérjóssal is találkozhattunk.
A tizedik napon nyílt meg
az indiai művészekkel közös kiállításunk.
A művésztelepi munka után
Aurangabadba utaztunk, útközben
megálltunk egy szárikészítő műhelynél,
ahol nagyon kedvesen fogadtak ben-

II-Kr. u. V. században épült buddhista sziklatemplomokat láthattunk, ahol
Buddha életéről szóló falfestményrészletek maradtak fenn. Végül Mumbai-ba

nünket a helybeliek, és mivel még soha nem láttak fehér embert, rengetegen összegyűltek körülöttünk.
Másnap Ellorába folytattuk tovább
utunkat, ahol a VI-X. században épült
buddhista, hindu és jain sziklatemplomokat látogattunk meg. A hindu Kalisha templom nyűgözött le a leginkább,
egy sziklatömbből faragták felülről lefelé több száz éven át, a templomot
körben életnagyságú elefántok díszítették. Aurangabadban a Taj Mahal kicsinyített mását tekintettük meg és egy
vízimalmot. Aztán Ajantában, a Kr. e.

utaztunk, kétnapos városnézésen vettünk részt, és az utolsó előtti nap NCPA Központban nyílt meg a kiállításunk.
Életre szóló élményekkel gazdagodva
érkeztem haza.
Balázs Hajnalka
ig.h., rajztanár
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Elkezdődhet a szennyvízberuházás Kelebián!
Tisztelt Lakóközösség!
Elöljáróban ismertetni szeretném Önökkel a Magyar Állam
képviseletében eljáró Energia
Központ Nonprofit Kft. 2011.
október 27-én kelt levelét.
„Tisztelt
Polgármester
Úr!
Örömmel
értesítjük,
hogy a Környezet és Energia Operatív program támogatási rendszeréhez a
KEOP-1.2.0/2F/09 szennyvízelvezetés és- tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló) című
KEOP-1.2.0/2F/09-20100068 azonosító számú pályázatát az irányító hatóság vezetője támogatásra
érdemesnek ítélte. A projekt megvalósításához nettó 989.845.551,- Ft-ot,
azaz kilencszáznyolcvankilencmillió-nyolcszáznegyvenötezer-ötszázötvenegy
forintot a kohéziós alap és
a Magyar Köztársaság költségvetése finanszírozásában biztosítja. A támogatási arány: 80,19%.”
Tisztelt Kelebiaiak!
Községünk szennyvízprogramja kapcsán véget ért egy fejezet. Befejeződött az előkészítő
munka, amely 2008. augusztus 1-én kezdődött. Az előkészítő munka költségeinek 85 %-át
a Magyar Állam pályázat útján
biztosította. Így Kelebia Község
Önkormányzata 60,6 millió Ftot kapott arra a feladatra, hogy
a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési engedélyes terveit elkészítse.
A tervek elkészültek 2011. február 26-án befejeztük az I. fordulót, majd beadhattuk pályázatunkat a II. fordulóra, amely már
a konkrét kivitelezési munkákat
célozza meg, ez a pályázat nyert
most.

Várhatóan a tél és a következő év (2012.) tavasza a vállalkozók közötti versenyeztetéssel, a közbeszerzéssel fog
eltelni. Majd, 2012 májusában
elkezdődhet a tényleges munka. 2013 nyarára tervezhetjük
a műszaki átadást és indulhat
az egy éves próbaüzem. Tehát,
2014 őszére várható a rendszer
„beállítása”. Addig azonban még
rengeteg teendőnk van:
1. Az önkormányzati önerő
előteremtésének a kérdését kell
(!) megoldanunk. A 80,19 %-os
támogatás alapján könnyű kiszámolni, hogy közel 250 millió
Ft önerőt szükséges előteremteni. Ennek az összegnek az első forrása a Kelebiai Víziközmű
társulatban lévő tagok Lakástakarék Pénztárba (LTP) történő befizetéséből adódik. Második forrása az állami kiegészítő
támogatás. Harmadik forrása a
Víziközmű Társulat hitele, amelyet a beruházás utáni befizetésből törleszt. Negyedik forrása
- ha szükséges - az Önkormányzati hitel. Ötödik forrása az úgynevezett Európai Önerő Alapja, amelyet azok a beruházások
kapnak, amelyek uniós forrásból valósulnak meg. A miénk ide
sorolható. A pénzügyi konstrukció most van kidolgozás alatt. A
részletekről pontos tájékoztatást fogok adni.
2. Fontos teendőnk az állammal kötött Támogatási Szerződés precíz értelmezése és
aláírása, amelyre 60 napos határidőt szabtak.
3. Kiemelkedően fontos a
megbízható kivitelező kiválasztása.
4. Kiemelkedően fontos a szigorú és precíz műszaki ellenőrzés.
5. Fontos, hogy a Víziközmű
Társulatban lévő tagok pontosan befizessék a havi hozzájárulásaikat, hiszen a befizetett

összeg után kapjuk az állami
hozzájárulást és a befizetett összeg nyújt fedezetet a hitelhez.
Tehát, kérem azokat, akik hátralékosok, hogy próbálják rendezni tartozásukat. Azoknak,
pedig akik azt mondják, hogy
„úgy sem lesz ebből semmi” azt
tanácsolom, hogy gondolják át
véleményük logikáját és a negatív hozzáállással ne nehezítsék
közös munkákat.
6. Fontos, hogy az elkövetkezendő három hónapban kidolgozzuk azt a költségkímélő
megoldást, amelynek segítségével a gerincvezeték építésével párhuzamosan a házi bekötéseket is megoldjuk. Erről
szintén részletes tájékoztatást
fogok adni.
7. Nem kellemes és népszerű,
de szükséges feladatatunk annak kidolgozása, hogy akik nem
kötnek rá a rendszerre adott határidőn belül, azokra mekkora
mértékű talajterhelési díjat állapítunk meg.
8. Az igazságos közteherviselés miatt szükséges, hogy a kül-

területen élőket, szintén a talajterhelési díj bevezetésével, arra
ösztönözzük, hogy szennyvízderítő aknáikat zárttá tegyék és
így a szippantott szennyvíz a
tisztító telepre kerüljön.
9. Az elkövetkező időszak feladata az üzemeltető kiválasztása.
10. Végül, rendkívül fontos
feladatunknak tartom az érintettek rendszeres és korrekt
tájékoztatását: a nyitottság és
nyilvánosság bitósításával.
Tisztelt Lakóközösség!
Láthatják, nem egyszerű feladatot vettünk a vállunkra. Tudom, rengeteg vitatatható pontja van az eddig eltelt időszaknak.
Bízom abban, hogy sikerül célba
vinni és letenni a terheket, de
mindez Önök nélkül lehetetlen.
Ezért kérem a segítő hozzáállásukat a szennyvízprogram ügyében is.
Köszönettel:
Maczkó József
polgármester

A Kelebiai Víziközmű-társulat
tájékoztatója...
Tisztelt társulati tagok, az elmúlt hetekben nagyon sokan
megkerestek bennünket, hogy biztos forrásból értesültek arról, hogy elmarad a szennyvízberuházás. Mi minden esetben
tájékoztattuk a kétkedőket, hogy a pályázat elbírálása folyamatban van, ha kis késéssel is, de biztos, hogy eredményes
lesz. A fenti tájékoztató bennünket igazol, hiszen a megvalósításhoz megkaptuk az engedélyt. Június hónapban kértük a hátralékkal rendelkező tagokat, hogy pótolják a mulasztásukat.
Sajnálatos módon nem fogadták meg a figyelmeztetést. Most
ismételten kérjük Önöket, hogy befizetési kötelezettségüknek
tegyenek eleget, hiszen az önerő biztosításához rendelkezésre kell állni az Ltp-s befizetéseknek és az ezek után járó állami támogatásnak.
Varga Sándor
IB. elnöke
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Iskolai hírek
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Csillagászat
2011. 10. 18 - án kedden a Farkas
László Általános Iskola diákjai két kísérővel: Gémesné Kati nénivel és Kropokné Erzsike nénivel ellátogattak a
kiskunhalasi Csillagvizsgálóba. Egy hűvös őszi napon indult el a csapat a délutáni vonattal. A hangulat már az indulásnál nagyon jó volt, izgatottan vártuk
az előadást. Amikor megérkeztünk a
Csillagvizsgálóba, mindenki helyet foglalt és elkezdődött a „Marsszondák” című előadás. Nagyon élveztük, és sok

új ismerettel gazdagodtunk. Ezután elmentünk a Muskátli cukrászdába, ahol
mindenki megtámadta a fagylaltos és
süteményes pultokat, a hangulat pedig
még jobban fokozódott. A vonat indulásáig hátra lévő időt a vasútállomás várótermében töltöttük. Hát volt ott minden, móka, játék, kacagás!
Egy szép napot tudhattunk magunk
mögött. Ezért az egész csapat nevében
köszönjük a kirándulást Erzsike néninek
és Kati néninek.
Szűcs Eszter

Színházi élményeink
Október 20-án iskolánk 20 tanulója vett részt Kiskunhalason egy színházi előadáson Szádeczki Dezsőné és Horváth Jenő vezetésével. A Szilády Áron Gimnázium tanulói Lloyd Webber és Tim Rice József és testvérei c. zenés darabját adták elő
a városi moziban. Az előadók jól felkészültek, érdekes díszletek és jelmezek támogatták a sikeres műsort.
Jókedvünket fokozta, hogy a vonatindulás előtt maradt időnk leülni a Muskátli
cukrászdában egy-egy sütemény elfogyasztására.
Mindannyian jól éreztük magunkat.
Szűcs Klára és Márton Dezideráta

Bepillantás a bocik életébe

A gyerekek örömére kiránduláson
vehettünk részt a közeli tehenészeti telepen. Az ovisokkal gumicsizmába
bújva körbejárhattuk a pajtákat, bepillantást tehettünk az állatok egy délelőttjébe. Megfigyelhettük az állatok
életét születésüktől a nagykorukig. Bocit simogathattunk, megnézhettük hogyan dolgoznak a fejőgépekkel, az itt
dolgozó emberek, megtudhattuk, hogy,
hol tárolják a kifejt tejet. A fiúk nagy
kíváncsisággal figyelték, milyen munkagépekkel és hogyan takarítják ki az
istállókat, mivel és hogyan etetik az állatokat. Minden gyermek élménnyel

- Az idén is méltó módon emlékezett iskolánk az 1956-os forradalomra, a hősökre és áldozatokra. Az ünnepi műsort a 4.a és a 4. b osztályok szolgáltatták igen
magas színvonalon. A történelmi események felidézése mellett gyönyörű szavalatokkal, énekkel és tánccal színesítették előadásukat. A tanulókat Sógor Lászlóné és
Kardosné Rókus Zsuzsanna készítette fel. Köszönjük a fáradozásukat.
- Iskolánkban, októberben nagy sikerrel papírgyűjtést szerveztünk. A pet palackok gyűjtése továbbra is folyamatosan történik. Köszönjük a tanulók, a szülők és a
pedagógusok munkáját.
- November 17-én, 17 órától az iskola tornatermében pályaválasztási szülői értekezletet szervezünk a középfokú intézmények képviselői részvételével. Szeretettel várjuk a 7. és 8. osztályos tanulókat és szüleiket!
- November 22-én (kedden) Hornyákné Sztanyik Magdolna képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó látogat el intézményünkbe, előadást tart az ismert rajz
tesztek elméletéről és gyakorlatáról és a színek jelentőségéről.

megtelve érkezett haza a látogatásról.
Köszönjük szépen a tehenészeti dolgozóknak, szülőknek, nagyszülőknek a
segítséget, együttműködést.
Nagycsoportos óvó nénik
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

2011. október 7-én megünnepeltük a községben
az Idősek Napját. A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának elnöke, Varga Sándor ünnepi köszöntője
után magam és dr. Pribitek László Plébános Úr is köszöntöttük a megjelent időseket és vendégeket.
Míg az elmúlt évben a műsor összeállításakor az
volt a mottónk, hogy fontos és szükséges a generációk közötti összetartás ahhoz, hogy szép, egészséges,
tisztességes időskort tudjunk megélni, addig ebben az
évben az volt a fő gondolatunk, hogy ezt a kort vidáman, a szép oldaláról megközelítve is lehet élni. Hiszen akkor mondható el, hogy az egészség az egyén
testi, lelki, pszichés jólétét jelenti. Ezen a rendezvényen erre törekedtünk. A mi munkánk által vannak

sokan az idősek közül ellátva mind fizikálisan, mind
szociális-mentáliasan. A testi jólétről az Önkormányzat Napközi Konyhája gondoskodott a finom ebéddel,
illetve mi a felszolgált süteménnyel, innivalóval. A lelki-pszichés jólét eléréséhez pedig programjaink nyújtottak segítséget.
Ünnepi műsorunkat a legfiatalabb korosztály képviselőjeként a kelebiai nagycsoportos óvodások éneke és tánca nyitotta meg. Felkészítőjük Honfi Erzsébet
és Kissné Magyar Judit voltak. Ezt követően a Farkas
László Általános Iskola 4. osztályos tanulója, Bozsákovics Luca mondott el egy mesét, és őt az osztálya vereses műsora követte, Sógor Lászlóné tanárnő vezetésével.
A Kelebiai Néptánccsoport Horváth Zoltánné vezetésében előadta a Sárközi Karikázó c. táncot. A Nyugdíjas Egyesület Sáfrány Tánccsoportja pedig egy charlestonnal kedveskedett nekünk, felkészítőjük Hernádi
Mónika volt. Az Otthonház idősek klubjának tagjai és
idősek otthonának lakói közül néhányan verssel és
tánccal mutatták be, hogy ilyen idős korban is lehet
aktívan, vidáman és példamutatóan élni. A kelebiai
Daloskör egy szép népdalcsokorral járult hozzá a mű-

sor sikeréhez, Kovács Márta vezetésével. Kiri Erika,
aki már tavaly is bemutatkozott rendezvényünkön fiatal, tehetséges énekesként, idén is elfogadta felkérésünket és mi tátott szájjal és könnyekkel küszködve
csodáltuk a tehetséges előadását.
Ebéd előtt közösen elénekeltük a Nyugdíjasok énekét. Reméljük, hogy akik eljöttek, jól érezték magukat
és egy kellemes nappal tudtunk az időseknek szolgálni
az Ő ünnepükön. Ez részünkről nemcsak erre a napra
szólt, mi a hétköznapokban is ugyanolyan tisztelettel,
alázattal, odaadással végezzük munkánkat értük.
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden fellépőnknek a színvonalas műsorért, felkészítőiknek a fáradtságos, odaadó munkáért.
Külön köszönjük meghívott szakmabeli vendégeinknek (kiskunhalasi Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ, Zsanai szociális intézmény), hogy megtisztelték rendezvényünket.
Végezetül, de nem utolsó sorban azoknak szeretnénk köszönetünket kifejezni, akik kétkezi munkával,
felajánlással támogatták rendezvényünket:
Kelebia Községi Önkormányzat, Nyugdíjas Egyesület, Kelebia, Napköziotthonos Óvoda, Kelebia, Farkas László Általános Iskola, Kelebia, Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház, Kelebia, Hinterszehr
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Ádám - hangosítás, Önkormányzati konyha dolgozói és élelmezés vezetője, Kelebia, tanyagondnokok,
Önkormányzat fizikai dolgozói. Külön köszönöm vala-

mennyi kollégám odaadó, fáradtságos munkáját.
2011. október 26-án részt vettünk Kiskunhalason a
Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halas Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében megtartott Idősek Napi kistérségi ünnepségen. Lakóink és klubtagjaink örültek a meghívásnak és szívesen vettek részt
a rendezvényen. Meghívást kaptunk november 3-ára
Mélykútra is a Gondozási Központ Idősek Napi ünnepségére. Ezen is részt vettünk a mai nap folyamán. A
„kirándulások” nemcsak a gondozottaknak hasznosak és tartalmasak, hanem a dolgozóknak is lehetőség van szakmai tapasztaltcserére, kapcsolatépítésre, lelki megerősítésre.
Turi Mária intézményvezető

FELHÍVÁS!
A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet felhívja a részjeggyel
rendelkező Ügyfeleit, hogy 2012. 03. 31-ig szíveskedjenek
Kirendeltségünket személyesen felkeresni.
Cím: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 132.
Köszönettel: Takarékszövetkezet
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Adomány a Szent-Györgyi
Albert Rotary Clubtól
Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas tudós, 1936/37 - ben a Rotary Club Szeged elnöke hitvallásának is felérő meghatározása szerint:
„Rotariánus mindenki, aki elsősorban nem érvényesülni, hanem szolgálni akar,
aki mást nem ütni, de megérteni akar, aki meg van győződve arról, hogy az építés
több, mint a rombolás, az együttműködés több, mint a civakodás...”.
Szeptember végén, október elején a rászoruló kelebiai családok is megtapasztalhatták, hogy az Alapítvány jelenlegi tagjai, vezetői is ennek a hitvallásnak a
szellemében tevékenykednek. Két teherautónyi Németországból származó használt bútort, ruhafélét adományoztak a Karitász Egyesületnek. Az egyesületi tagok
bontották a csomagokat, csoportosították bébi-fiú-lány-női-férfi ruhákat, majd a
meglévő listák alapján összeválogatták a családoknak a szükséges dolgokat. Az utca apostolok értesítették az érintetteket, akik még válogathattak a meglévő ruhákból, matracokból, székekből, szekrényekből is.
Voltak olyan személyek, akik valamilyen okból nem tudtak bejönni a csomagokért, nekik a Tanyagondnoki - és a Családsegítő Szolgálat, valamint a Karitász tagjai juttatták el az adományt. Hála, köszönet a segítségért is.
Köszönettel tartozunk Vankó Ede vállalkozónak is, aki rendelkezésünkre bocsátotta a régi varroda épületét, ahol bőven volt hely a tárolásra.
Az adományban részesültek köszönetüket fejezik ki mindenkinek, aki ebben a
segítő akcióban közreműködött.
„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat.
Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
(Teréz anya)
Karitász Egyesület

KARITÁSZ ELSZÁMOLÁS
A magánszemélyek által felajánlott 2009. évi személyi jövedelemadó 1 %-ból a
Kelebiai Karitász Egyesület 289.094.- Ft összeget kapott (2010. november 16-án),
melyet az alábbiak szerint használt fel :
2010. évben:
Szent Erzsébet napi kenyér
12.035.- Ft
karácsonyi élelmiszer csomagokra
137.700.- „
2011. évben: húsvéti élelmiszercsomagokra
116.414.- „
gyógyszer kiváltásra
12.945.- „
szociális segélyre
10.000.- „
Összesen :
289.094.- Ft
Minden kedves Támogatónknak hálásan köszönjük a felajánlást.
Továbbra is kérjük szíves támogatásukat, hiszen így az Önöktől levont személyi jövedelemadó egy részével saját községükben segítik a rászoruló gyermekeket, családokat.
Adószámunk: 18356382-1-03
Fodor Zita
elnök

FIGYELEM!
Dr. Józsa József fogászati
rendelőjének telefonszáma
megváltozott.
Az új elérhetőség:
77/950-681
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ADVENT!

Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A
karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig)
tart. Advent első vasárnapja egyúttal az
egyházi év kezdetét is jelenti.
Az adventi időszak
Advent a karácsony (december 25.)
előtti negyedik vasárnappal - más megfogalmazásban a Szent András apostol
napjához (november 30.) legközelebb eső
vasárnappal - veszi kezdetét, és karácsonyig tart. Advent eredete a 4. századig
nyúlik vissza. VII. Gergely pápa négyben

határozta meg az adventi
vasárnapok a számát.
Advent első vasárnapja, a keresztény egyházi év első napja mindig
november 27. és december 3. közé esik.
A december 25. előtti utolsó vasárnap advent
negyedik vasárnapja, az
azt megelőző advent harmadik vasárnapja, és így tovább. 2006ban azért volt érdekes advent negyedik
vasárnapja, mert december 24-ére esett,
a legkésőbbi időpontra, amely még karácsony előtt van, hiszen ez a nap karácsony
előestéje, vagyis szenteste (ebből következik, hogy advent első vasárnapja nem
lehet később, mint december 3.).
Az időszak neve
Az advent szó jelentése „eljövetel”.
A latin „adventus Domini” kifejezésből
származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás
az eljövetelben éri el jutalmát. Régebben
egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték
ezt az időszakot.

Kedves Szülők!
Ha szeretnétek, hogy a Mikulás idén
is személyesen vigye el ajándékát
házatokba,
kérjük jelezzétek ezt Nekünk!
Bővebb információ:
Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
6423 Kelebia, József Attila u. 91.
Tel.: 06-77/454-210, 06-30/455-84-95
Mikulás segédek

Anyakönyvi hírek
2011. október havi születések
Fazekas Noel Dénes
Anya: Varga Nóra, apa: Fazekas Zsolt
Született: Szeged, 2011. 10. 06.			
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Pankovics Sándor 51 éves
Ördög János 83 éves
Bozsákovics Andrásné 66 éves
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KÖNYVEK KÖNYVE
Ennek az írásnak először azt a címet
akartam adni, hogy „Miért nem szeretik
a katolikusok a Bibliát?” Mivel ettől a címtől kárpálást várnának vagy sejtenének
az olvasók, ezért megtévesztő lenne. Hiszen én buzdítani akarok mindenkit e drága kincs olvasására pont az elhanyagolása
okainak felsorolása révén.
Amit Louis Evely leírt azt mindenki tudja: „A katolikusoknak nem ízlik a
Szentírás. Nem ízlelik.”(Az öröm útja.33
o.) Bár szinte mindenki polcán ott van, ott
porosodik. Az is köztudott, hogy - pláne
az idősebb generációt - nem buzdították
az olvasására. Helyette jámbor imakönyveket, rózsafüzért adtak a kezükbe. Míg
másvallású testvéreink pontosan idézik,
szinte még az utcán is a zsebükben hordják, nekünk nagy a Bibliában való járatlanságunk.
Mielőtt az okok felsorolásába belekezdenék, előtte azért a fő okot leszögezném. Ez pedig az, hogy híveink nincsenek tudatában, hogy a Biblia milyen óriási
KINCS, és mit veszítenek azzal, hogy nem
forgatják. Úgy vélem, nem túlzok a következő hasonlattal. Aki hagyja a polcán
porosodni a Bibliát, az hasonló - tételezzük fel - ahhoz a világ egyik leggazdagabb milliárdosához, aki egy szép napon
az összes pénzét, kincseit tűzbe dobná,
összes vagyonáról lemondana és ez által
koldusszegénnyé tenné magát. De erről
már sokszor írtam részletesen. Most csak
megemlítettem.
A sok ok közül, amiért a katolikusok
nem szeretik a Bibliát, előreveszem azt,
hogy nem ismerik a Bibliától való felvillanyozottságot, azt, ahogyan lázba tud
hozni. Szinte a „hetedik mennyországba” repít, amikor így tűzbe hoz. Egy-egy
mondatától, mely különösen szíven talál,
olyan boldogok tudunk lenni, amit semmivel fel nem cserélnénk.
Pár hete voltam egyik ismerősömmel
a szanki barátomnál. Két kedves vendége volt. Jehova Tanúi voltak. Azt mondja a vaskos, buta előítélet, hogy erőszakosak, katolikus- gyűlölők. Nos, ezekkel az
emberekkel eltöltöttünk vagy 3 órát. De
hogy ez csak kb. félórának tűnt, nekik volt
köszönhető. Rajongással beszéltek a Bibliáról. Azonnal felütik ott, ahol kell. Ahogy
kipirult arccal keresték, felolvasták, magyarázták, látszott, hogy ők tényleg szeretik, Isten mondatainak, szavainak tartják. Ugyanakkor áradt belőlük a szeretet.
Mindkettő: az Isten- és emberszeretet. Az
előbbi a Biblia-szeretetükön érhető tetten. És szanki barátomtól tudom, hogy
bárkin, bármikor, sokszor ingyen segítenek. Mindenesetre, mikor elváltunk tőlük
és kocsiba ültünk, azt mondtam ismerősömnek, amit az emmauszi tanítványok
mondtak egymásnak Jézus szentírás-magyarázata után: „Ugye lángolt a szívünk,
mikor”(Lk.24. 32.) beszéltek az Írásokról?

Sokan azért nem szeretik a Bibliát, és
nem olvassák, mert nem tartják fontosnak. Egy ósdi, unalmas, múzeális „bútordarab” a szemükben. Az óriási többséget
„még kötéllel se lehetne odavonszolni” bibliaórára. Ha a misén felolvassuk a
szentírási részeket, semmi megrendülés.
Unott végighallgatás. Mintha ez lenne sokak fejében: „A történet ismerős, a szereplők élettelenek, a keret távoli, az értelme
nehéz”.(Louis Evely: Az öröm útja 36.o.).
Sokan nem értik, hogy lehet ezt „használni” a mai, a másikat eltiporni akaró világban templomon kívül. Szerintük a kereszténység a gyengék vallása, mert hirdeti pl.
a türelmet, az ellenségszeretetet, a megbocsátást. Pedig, ha csak az utolsót is nézzük, mennyire megcáfolható az állításuk.
Hát nem sokkal, de sokkal nagyobb erő
kell egy nagy sértés megbocsátásához, és
nem sokkal könnyebb-e meg nem bocsátani? Hát még az ellenségszeretethez mekkora erő kell? (Mt.5. 44.)
Miből tudom, hogy az említett két
másvallású nagyon szereti a Bibliát? Abból, amit meséltem róluk. És miből tudom,
hogy sok katolikusnak nem fontos, nem
szereti a Bibliát? Onnan is, hogy megkérdezlek kedves olvasó: fontos Neked az Isten szava? Szereted?
Ha ezekre a kérdésekre nemmel válaszolsz, akkor azt mondom, te egy őszinte
ember vagy. Azért, mert ez a nem igazolja tetteid. Hiszen nem olvasod. Ha fontos
lenne neked, akkor olvasnád. Mint ahogy
olvasod azt, ami érdekel. Pénzt, időt nem
sajnálva beszerzed ezeket. Ha fontos lenne számodra, az istentiszteleten „csupa
fül” volnál és nem „az egyik füleden be a
másikon ki.” Ezt nem bántóan, szeretettel
szeretném mondani.
Sokan nem érzik magukat megszólítottnak, mert sokszor „halott betűk” számukra a Biblia sorai. Nem érzik, hogy Isten azt pont nekik mondta, valamiért, az ő
érdekükben. Ennek kiküszöbölésére ajánlatom: a türelem, de főleg az éberség, a
nyitott szív, a „nyitott fül.” Szívesen kiterjeszteném a Biblia minden mondatára ezt
a jézusi intelmet:”Akinek füle van a hallásra, az hallja meg!”(Mt.11.14.) Sok, színesebbnél színesebb történetet lehet olvasni elmúlt évszázadok nagy embereiről,
hogy mely bibliai mondatok által érezték
magukat Istentől megszólítottnak és melyek hatására változtak meg gyökeresen.
Biztos az olvasók közül is többeknek volt
ilyen élménye. Engedjétek meg, hogy az
én szerény, egyik Istentől való megszólítottságomat elmeséljem! Még régebben,
Kecelen összejártam esténként egy vallás
iránt nagyon érdeklődő társasággal. Késő
éjszakába nyúlóan beszélgettünk, poharaztunk. A vége felé mentől több pohárral
hörpintettünk, annál jobban élveztük a teológiai szócsatát, de a mámort és a lebegést is. Sőt néha a végén, hazafelé menet,
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a lábam feszítő izmait igencsak működésbe kellett hoznom. Ezek után történt,
hogy amint egyik reggel közömbös lélekkel olvastam a misén a Szentleckét, ehhez a mondathoz értem: „ a parázna, a
viszálykodó, a haragtartó...az irigy...a részeges...nem lesz Isten országának örököse.” (Gal.5.20-21.). Ez nagyon szíven
talált: ha részegeskedek, akkor nem megyek be Isten Országába, ami pedig a legfőbb vágyam és életem értelme, akárcsak neked, kedves olvasó. Persze, azóta
is szeretem a jó bort, de sokkal jobban vigyázok arra, hogy ne „mértékkel és tartózkodással” igyak. Ugyanis az idézőjelbe
tett két szónak ez az értelme: mérték a
vödör és tartózkodás az asztal alatt.
Sokan éppen azért nem olvassák a
Bibliát, mert nem hisznek abban, hogy
meg tudnának változni tőle. Pedig nem
csak a szívünket képes megforgatni, úgy
hogy megtanít Jézust követni, hanem
még mozdulatainkba is, kiüresedett vallási szokásainkba is képes életet lehelni.
Példa lehet erre a mi katolikus keresztvetésünk. Sok ember magára hányja a keresztet, mint általában a mi kis hittanosaink. Ez hókuszpókusz. De semmivel sem
ér többet a 10 órai szentmisén -mondjuk
- a háziasszony szép szabályosan vetett
keresztje és hozzá az érthetően megformált szavai, ha közben arra gondol, hogy
a déli húslevesbe cérnametéltet vagy zabszem tésztát tegyen. De amikor egy bibliás ember keresztet vet, akkor nagy szeretettel arra gondol, amit Jézus mondott:
„aki utánam akar jönni, az vegye fel keresztjét mindennap!”(Mt.16.24.) Ez már
gyönyörű keresztvetés. Mitől? A Bibliától. Mert ez a forrása annak az érzésnek,
mely így fogalmazható meg:”Jézus, én
szeretlek, amit pont azzal akarok kimutatni, hogy ahogyan Te magadhoz ölelted
a keresztet, ugyanúgy én is Téged akarlak utánozni a keresztem, a bajaim mindennapi türelmes hordozásában.”
Arról még nem sokat hallottam, hogy
pl. a matematikától vagy a biológiától zül-

lött, házasságtörő, részeges ember megtért, jobb és boldogabb ember lett. Bár
elméletileg néha előfordulhat. Viszont
Krisztus óta ezrével tértek meg a Bibliától és lettek jobb és boldogabb emberek. Amikor a Bibliát a Könyvek Könyvének mondjuk ez nem pátosz, nem naiv
rajongás, hanem tény. Vagy amikor azt
mondjuk, hogy a Biblia nem unalmas, hanem izgalmas, szinte az egekbe röpít, akkor erről meg is győződhetsz. Csak kettőt említek. Nézd meg az Echo tévében az
„Isten Isten” c. bibliamagyarázatot. Szombaton fél 3-kor és vasárnap reggel 7-kor
van. Mi, akik nézzük, óriási erőt, életkedvet, reményt, boldogságot merítünk belőle. Úgy gondolom, még egy ateista is felvillanyozódna tőle, ha nem is térne meg.
Vagy milyen nagy gyönyörűség és kedvcsináló a Bibliához a Mai Ige c. protestáns
szentírás-magyarázat? (Tudom, hogy
mindezeket leírva se várhatnám el azt,
hogy ahogyan fiatal korunkban egy szerelmes levelet remegő kezekkel téptünk
fel, ugyanúgy mindenki ilyen izgalommal,
kíváncsisággal és dobogó szívvel fogja
ezután felütni a Bibliát. De azt már talán
igen, hogy mélyebben elgondolkozzatok).
Ha ma élne Szt. Ágoston, a nagy bibliamagyarázó, még neki is ajánlanám az
említett tévéműsort és a Mai Igét. De az
ő korában még nem volt televízió. Neki segítségére jött a szomszéd házban
játszó gyerekek közül egy kislány hangja, információja. Ezt kiáltotta: „Tolle et
lege!”(Vedd és olvasd!). Ő ezt az előtte levő Bibliájára értette. Találomra felütötte,
és pont azt olvasta ott, ami őreá vonatkozott, ami a végső lökést adta a megtéréséhez.
Végül minden kedves olvasómnak
mondom, mint a kislány:”Tolle et lege!”.
Aztán lesz, aki nem veszi, és nem olvassa
továbbra sem, de lesznek, akik veszik és
olvassák, és őket is irányítani fogja, mint
Ágostont, ebben a gubancos életben és
göröngyös utunkon. Mely hova is vezet?
Pribitek László plébános

KÖZLEMÉNY

Tisztelettel és szeretettel tudomására hozom mindenkinek, hogy bárki kiteheti hozzátartozója Halotti Céduláját a templomon levő és előtte álló két hirdetőtáblára. Tehát azok is, akik egyházi temetést nem akarnak, csak polgári
temetést. - Viszont, ők már harangozást nem igényelhetnek - az egyházi törvények értelmében, - mivel „hitehagyásnak” minősül az, ha valaki Istent (imákat,
papi beszentelést) kihagyva temetkezik.
Dr. Pribitek László plébános
és a római katolikus képviselőtestület

Krisztus király templomunk
búcsúja

2011. november 20-án 10 órakor ünnepi szentmisén celebrál Paskó
Csaba atya, püspöki helynök, a szerbiai Kelebijáról. Kegytárgyak, vallásos
tárgyak vásárlása a búcsú alkalmával lehetséges.
Mindenkit szeretettel várunk!
Római Katolikus egyházközség
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Október végéhez érve ismét összefoglalom röviden az Egyesületünket is érintő eseményeket, rendezvényeket, majd
vázolom az előttünk álló közeljövő terveit, feladatait.
OKTÓBER
-7-én mi is részt vettünk a községi Idősnapi Rendezvényen, ahol többek között fellépett a helyi Daloskör mellett a Nyugdíjas Tánccsoport is. Finom
volt az ebéd, udvarias volt a kiszolgálás.
Ez úton is köszönjük ezt a hagyományosnak számító kedves rendezvényt a fellépő
együtteseknek, az Önkormányzatnak és a

résztvevő előtt sikerrel lépett fel Bácskatopolya és Ásotthalom előadói mellett a
Színjátszó csoportunk, a Tánccsoportunk
és a Daloskör is. A kulturális műsor végén
ez alkalommal is öten vehették át a „Kelebiai Nyugdíjas Egyesületért Díj” oklevelet a hozzá tartozó különleges trófeával.
Ők név szerint:
Hernádi Gyuláné (Jakab Éva aki tagja a daloskörnek, a tánccsoportnak és ha
kell színészkedik is)
Horváth Gyuláné (Drótos Kató aki
énekel a daloskörben, benne van mindenféle színjátszásban. A közönség leg-

Szent Erzsébet Otthonház csapatának.
-13-án ismét mórahalmi fürdőzésen vett részt a szokásos kis csapatunk.
Ez alkalommal is kellemesen és hasznosan töltöttük el a rendelkezésre álló közel
öt órás időt ebben a szép környezetben.

főbb kedvence.)
Miklósovics Károlyné (Piroska, aki
táncol, színészkedik, jelmezeket varr, és
újabban már kézimunkázik is, mellesleg
a vezetőség munkájában is aktívan rész
vesz)

Horváth Zoltánné (Böbe, aki vezeti a tánccsoportot, a kézimunka szakkört, aktív tagja a színjátszó csoportnak
és egyébként is mindenütt tevékenyen ott
van, ahol csinálni kell bármit is. Több sikeres pályázatot írt és nagyban segíti a vezetőség munkáját.
A bál során tombolasorsolást is tartottunk. A tombolasorsoláshoz anyagilag járult hozzá Huczekné Parák Marika
és Farkas András mellett a Kicsiricsi
bolt, valamint néhány tagtársunk is. Valamennyiüknek köszönjük az anyagi segítséget. Finom volt a Kiss Jani tagtársunk
által főzött csülök pörkölt vacsora, jól ténykedett a Nagy Józsi által irányított lelkes
udvarias kis fiatalokból álló csapat a felszolgálás terén. A zenét Míg Józsi barátunk
szolgáltatta, akinek besegített Ásotthalmáról Szilveszter. A vacsorát megkoronázta a Nagy Évike által készített hatalmas
és finom torta. A bálon résztvevők kellemesen érezték magukat és jól szórakoztak. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a bál
előkészítésében és lebonyolításában valamint a „romeltakarításban” résztvevő összes közreműködőnek és segítőnek.
A mellékelt fotó a bál közönségét és új
jelmezben a Palotást táncoló Tánccsoport
színpadi fellépését mutatja.
NOVEMBER
Betervezett programjaink: 8-án fürdőzés Mórahalmon, 11-én 16.00 órától Márton napi Újbor Kóstoló lesz a
Nyugdíjas házban, libatepertővel és lilahagymás libazsíros kenyérrel, A rendezvényen bárki részt vehet, csak kérjük a szán-

dékot előre jelezni. Részvételi díj nincsen,
akinek van új bora az feltétlenül hozzon
magával, hogy legyen mit megkóstolni!
14-én 15.00 órától Libabál Ásotthalmon (indulás 14.30-kor a Nyugdíjas háztól, részvételi díj 1.000 Ft./fő), 27-én 17.00
órától Klubdélután és Közgyűlés.
DECEMBER
-8-án fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.06-os
autóbusszal.
-13-án 15.00 órától orvosi előadás
lesz a Nyugdíjas Házban. Az előadás keretében Dr. Rigler László háziorvos fog
beszélni az egyik leggyakoribb időskori
betegségről a derékfájásról.
-17-én kerül sor a hagyományos Falualapítási ünnepségre az Agrárcentrumban. A részletekről a Kelebiai Hírmondóban kapunk tájékoztatást.
-31-én 17.00 órától tartjuk, az év utolsó rendezvényét az ún. Óévbúcsúztató
Batyusbálunkat. A bál programjáról a
decemberi Kelebiai Hírmondóban adunk
bővebb tájékoztatást.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi
fürdőzésekre és az orvosi előadásra pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Az év végéhez közeledve jegyzem meg,
hogy többen is tagdíj hátralékban vannak.
Kérem, hogy a szerénynek mondható
éves tagdíját minden hátralékos az év végéig rendezni szíveskedjen!
Sutka István
Egy. titkár

Ingyenes Szűrővizsgálati Program

-29-én került sor a szintén hagyományosnak számító Szüreti Bálunkra az
Agrárcentrumban. A rendezvényen több
testvér szervezetünk (Ómoravica, Bajsa, Bácskatopolya, Ásotthalom, Öttömös)
képviselői is részt vettek. A mintegy 140

Németh Szilveszterné (Mariska, Õ
az Ásotthalmi klub vezetője és már több
év óta szervez programokat a kelebiai
nyugdíjas egyesület tagjainak, és ha hívjuk, mindig itt van többedmagával a mi
rendezvényeinken is.)

A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület, gyakran a súlyos szívinfarktus vagy agyvérzés előrejelzője is lehet. A tünetmentes perifériás érbetegek felderítésére és a körükben tapasztalható megdöbbentő szív- és érrendszeri halálozási arány
csökkentése érdekében csatlakoztam az Ereink Védelmében (ÉRV) elnevezésű országos
Szűrőprogramhoz, melynek keretében Kelebiaiak részére előzetes időpont egyeztetést
követően a szűrővizsgálatot ingyenesen elvégezzük. A vizsgálat fájdalommentes, a vérnyomásmérő és ultrahangos Doppler- mérőfej segítségével történik.
Bővebb információ: http://www.ervprogram.hu/
Lehetőség van teljes körű egészségi állapotfelmérésre is az AMP NON Invazív Vérkép
és Metabolit Analizátor segítségével. Az Analizátor automatikus, vérvétel nélküli vérkép meghatározását teszi lehetővé. A vizsgálat 117 paramétert mutat ki, amelyekből a
központi idegrendszer, a szív és érrendszer, a belszervi és mozgásszervi, vérkeringési,
anyagcsere valamint daganatos és egyéb megbetegedések állapíthatók meg. A vizsgálat fájdalommentes kb. 15 percet vesz igénybe, de a kapott eredmények kb. 3 hetes intenzív kórházi kivizsgálásnak felelnek meg. Sajnos az AMP vizsgálatra jelenleg csak térítés ellenében van lehetőség.
A vizsgálat helyszíne: II. sz. háziorvosi rendelő 6423 Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u. 56/B.
Időpont egyeztetés a 454-247 telefonszámon vagy személyesen a rendelőben lehetséges.
Dr. Szabó Péter
Háziorvos, Foglalkozás-egészségügyi szakorvos
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Kislányom egyszer csak hazaállított
egy gyönyörű koromfekete hosszú szőrű perzsa, városi cicával, akit lakásban
tartottak, szobatisztaságra neveltek,
azonban túl sokan voltak már az otthonukban, ezért Evelinnek ajándékozták.
Nekem fenntartásaim voltak: egy
faluban, lakásban tartani az állatot... az
állatnak kinn van a helye!!! De meggyőzött gyermekem:
- A macska szobatiszta, nem lesz vele semmi gond. - De milyen nemű, milyen nevet adjunk neki?
Összegyűlt a rokonság megnézni az
új családtagot, megállapították, hogy
nőstény macska, vagyis kislány. Névadó szülő kislányom lett:
- Legyen a neve Héra. - nem szokványos macska név, de legyen. A következő lépés az állatorvos meglátogatása volt, vigyük el, hogy ne legyen
még több kiscicánk, mert nem akarom
elásni a macskákat, ha megszületnek,
de cica óvodát sem szeretnék. Telefonáltunk tehát Dr. Patócskainak, hogy
van egy lány cicánk, műtse meg, hogy
ne legyen többé kismacskája. Felvilágosított ő nem végez ilyen műtétet, de
adjunk neki gyógyszert (antibébi tablettát) és így meg lehet előzni a dolgokat. Közben, ahogy a cica nőtt, nődögélt kezdte otthon érezni magát nálunk,
mindig ott volt ahol mi voltunk - nappali, konyha, háló, de még a WC-re is
elkísért bennünket. Kezdte felfedezni a
környezetet, ment volna ki az udvarra
is, de mi nem engedtük neki, mert az
egyik kedves szomszéd elmondta, hogy
valaki mérgezi a macskákat... Ezt hittem is, és nem is.
De hát a mi cicánk csak-csak néha
kiszökött, mert már az ajtót is ki bírta
nyitni- felugrott az ablak párkányra ott
leült és addig nyomta az ajtó kilincset,
míg ki nem nyílt neki az ajtó. Ezért is
már, sürgősen el kellett vinni a műtétre
nehogy véletlen boldog nagyszülők legyünk. Mivel hogy, néha-néha kiment igaz nem volt piszkos-koszos - fürdésre
ítéltük, minden héten egyszer megfürdettük, igaz először nem nagyon tetszett neki, de utána már megszokta ezt
a kötelező házirendet. Egyszer egy fürdés után benn a nappaliban épp a férjemmel néztük a tv-t és közben a mi
macskánk ült a fotel tetején és nyalogatta magát, mi pedig olyat láttunk a
férjemmel mint még soha... A mi kicsi cicánk nem Héra, hanem Hérosz ...
egymásra néztünk és éktelenül el kezdtünk nevetni, képzeljék el, hogy elvittük
volna az állatkórházba, hogy ne legyen
kismacskája, végezzék el rajta a műtétet, közbe meg fiú.

Kelebiai Hírmondó
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Cicám egy élete
A lényeg a lényeg, Héroszt megszabadították férfiasságától, azonban fiú
macska lévén, hajtotta a vére... Néhanéha kiszökött egy-egy órára, de ennyi mozgás -gondoltuk - jár neki. A lányom folyamatosan mondta, hogy ne
engedjem ki, mert valami baja lesz,
de hát városi macskából falusi macska
lett, szerette a levegőt és a szabadságot, szemlélgette a környezetet. Reggel kiengedtem 4. 30kor, amikor mentem dolgozni, férjem pedig 5. 30kor
engedte be, mivel ő akkor ment munkába. Napközben egyedül volt otthon.
Ez így ment nap, mint nap, azonban
egy napon más történt. Amikor hazaértem 13 óra után már fogadott az ajtóban, nyávogott és dorombolt. Ez után
végeztem a szokásos otthoni teendőket
-mosás, főzés, takarítás - a macska pedig a szobában volt. A férjem este érkezett haza de őt már nem üdvözölte
Hérosz. Elkezdtük keresni a lakásban.
Egy kis idő után megtaláltuk a gyerekek szobájában a fotel alatt, ahová soha
sem szokott bemenni. Ekkor már zilált,
mint akinek nagyon melege van, és néha-néha nyávogott. Néztünk egymásra
a férjemmel, hogy mi lehet a baj, talán
ennyire melege van!? De hát, máskor
is ilyen meleg szokott lenni a lakásban,
sőt, oda szokott leülni a cserépkályha
elé és nézi a tüzet, mi el is neveztük tűz
imádónak.
Teltek-múltak az órák, a mi cicánk egyre rosszabbul lett, ekkor már
eszünkbe jutott a szomszédom, amit
mondott, hogy mérgezik a macskákat!
Egész éjszaka a macska mellett voltam,
simogattam, vizes szivaccsal törölgettem és néztem az órát, hogy mikor virrad, mikor lesz reggel, hogy tudjuk hívni az orvost hozzá. Hérosz fájdalmasan
nyávogott... én sírtam, imádkoztam, de
segíteni... sajnos nem tudtam.
Nagyon-nagyon sokára lett reggel, beültem vele az autóba és könnyeim között, alig látva az utat, elindultam
az orvoshoz. Odaértem és Dr. Patócskai azt mondta:
- Gyerekek, ezt a macskát megmérgezték... Adok egy injekciót, ha 10 óráig megmarad, akkor reménykedhetünk,
ha 14 óráig él, akkor túléli.
Hazavittük a macskát letettük a hideg kőre és reménykedtünk. Elmúlt 10
óra, kezdtünk reménykedni. Fél egykor nekem el kellett mennem, dolgozni,
nem akartam magára hagyni a cicát, de
muszáj volt. Elbúcsúztam tőle.
Soha nem szoktam telefonálni haza a

munkahelyemről, de most 14 óra után
hazatelefonáltam a férjemnek, aki otthon volt Hérosszal.
- Hogy van? Él még?
- Igen él, de nincs jól. Néha keservesen nyávog, hogy segítsek rajta... de
nem tudok.
De a Dr. azt mondta, ha 14 óráig kibírja, akkor túléli, tehát már kicsit megkönnyebbültem látván, hogy nagyon élni akar
a kiscica, érzi, hogy a család tagja lett. 15
órakor megint felhívtam a férjem, hogy
tájékoztasson, mi van a macskával. A telefon végén csend... néma csend... egyszer csak megszólalt a férjem:
- Elment. Meghalt.
Ezt az érzést nem kívánom senkinek,
nem egy családtagot vesztettünk el, de

megszerettük, úgy élt velünk, mint egy
rossz kisfiú, de sajnos nem tudtuk megvédeni.
A lakókörnyezetünkben valaki vagy
valakik megmérgezték Héroszt!!! Sajnos nem tudom, hogy ki volt és vádaskodni nem fogok. A gyilkosságért börtön jár akár egy állat életéről van szó,
akár egy emberéről. Az állatok védelmében keményen megbüntetném, aki
ezt tette és teszi velük. Ha elém állna az aki ezt tette, nem tudom mit csinálnék. Megbocsátani nem tudnék neki, mert elvette egy ártatlan, érző állat
életét, aki városban született, és falun
halt meg...
Kedves állatvédők, állat kedvelő emberek!!! Védjétek meg az állatokat az
ilyen „emberektől”!
Tisztelettel:
Gécziné Torma Zsuzsanna

Levente szilveszter!

A Levente SE szeretettel várja Önt és családját
2011. december 31 - én 18 órakor kezdődő szilveszteri bálra.
A részvételi összeg 3000 Ft + 1 üveg pezsgő és aprósütemény.
Helyszín: Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központ
Menü: Svédasztalos vacsora
A talpalávalót Horváth Zsolt és társai szolgáltatják.
Rendezvényünk támogatásaként szervezési segítséget elfogadunk.
Levente SE elnöksége

Eladó!

Kelebia központjában 5 lakásos társasházban egy 99 m2-es,
3 szoba+ebédlő+konyha+fürdőszoba+WC helyiségekből álló erkélyes lakás eladó, garázzsal, melléképülettel és pincével.
Érdeklődni: Plichta Mónika
Tel.: 06-70/770-25-69 vagy plichtam@gmail.com

HÁZ ELADÓ!
Kelebia, József Attila u. 6. szám alatti 3 szobás, szigetelt ház, melléképülettel, garázzsal, gazdasági épülettel eladó.
Irányár: 2,5 millió Ft
Érdeklődni: 06-70/366-4021, 06-30/370-7886

Érdekel, hogyan tudnád jelentős idő és
pénzráfordítás nélkül anyanyelvi szinten elsajátítani
az angolt? Eleged van már abból, hogy évek óta tanulod és
mégsem mersz megszólalni angolul, nem kapod meg a várva
várt diplomád, vagy a nyelvpótlékot?
Segítségünkkel és egy több ezer éves
gyakorlat újjáéledésével ezentúl könnyedén
és lazán fogod beszélni, várva várt juttatásod is megkapod,
és ha szükségét érzed,
még folyamatos külföldi munkát is biztosítunk!

Érd: Huczek Péterné 30-515-8583

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80
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2010 dec.

orvos neve

ügyelet helyszíne

1

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

2

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

3

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2011 nov.
orvos neve
ügyelet helyszíne

4

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

5

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

11

péntek

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

6

kedd

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

12

szombat

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

7

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

13

vasárnap

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

14

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

15

kedd

16

8

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

9

péntek

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

Tompa, Széchenyi u. 10

10

szombat

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

12

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

13

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

18

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

19

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

22

kedd

23

16

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

17

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

18

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

Tompa, Széchenyi u. 10

19

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

21

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

22

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

23

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

24

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26

hétfő

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

26

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

27

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

28

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

28

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

29

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

29

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

30

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

1

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30 szerda

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
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.

