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2012. október

100,-

Irány Európa Kulturális Fővárosa!

Szeptember 28-án a kelebiai Nyugdíjas Egyesület és a NAVNYOSZ kelebiai
Klubja 65 fő részvételével közösen vett
részt egy egynapos buszos kiránduláson
Pécs-Villány uticéllal.
Mivel ilyen nagy volt az érdeklődés így
egy nagybusz és egy mikrobusz igénybevételével tudtuk lebonyolítani az utat.
Az előre megbeszélt időpontban 9.30kor érkeztünk Pécsre ahol már várt bennünket Varga Imre nyugalmazott pénzügyőr ezredes barátom és felesége, akik
a nap folyamán végig kalauzoltak bennünket és kiváló idegenvezetésüknek
köszönhetően csodálatos látnivalókban
volt részünk és életre szóló élményekkel
lettünk gazdagabbak.
A Barbakán kertnél szálltunk le a buszokról, így perceken belül a Dóm téren
találtuk magunkat.
A híres Pécsi Székesegyházzal kezdődött a program ahol a főtemplomon kí-

vül megcsodálhattuk az évszázadok alatt
összegyűlt és biztonsági üvegvitrinekben kiállított hatalmas értéket képviselő egyházi kellékeket (kézimunkával készült és gazdagon díszített miseruhák,
nemesfémből készült kelyhek, gyertyatartók, szentségtartók, misekönyvek,
főpásztori jelképek, tárgyak, kellékek
stb.) valamint egy rövid sétát tettünk a
híres altemplomban is.
A Janus Pannonius utcán végigsétálva (itt útba esett a sok-sok ezer különféle lakatot tartalmazó lakatfal) értük
el a gyönyörűen felújított Széchenyi teret, Pécs tulajdonképpeni városközpontját. Hiszen itt található a Városháza és a
Megyeháza is. Érdekes és híres színfoltja a térnek és hát Pécsnek is a 150 éves
török hódoltság korából ránk maradt török templom a Dzsámi, amely megtartva akkori jellegzetes nagy kupolás formáját, az évszázadok során végrehajtott

hozzáépítések és átalakítások megvalósítása révén katolikus templomként
funkcionál. Ebből kifolyólag a belső tere is érdekes és a szokásos templombelsőktől merőben eltérő kialakítású.
A templomból kiérve, mivel éppen
közelített a 12.00 órai időpont megnéztük és meghallgattuk a Dzsámi mögött
kialakított minden délben a magasba
kúszó modern haranglábon megszólaló
harangjátékot.
Ezután már csak pár lépést kellett
megtennünk a Cellárium étteremig, ami
tulajdonképpen egy több helyiségből álló
boltíves pince ahová 56 lépcsőn keresztül lehet lejutni.
Itt fogyasztottuk el a nagyon finom és
kiadós ebédet.
Ebéd után a Zsolnay Múzeum elől indult a városnéző kisvonat a „Dottó”
amelyre a nagy létszám miatt csak két
részletben fértünk fel.

Külön nekünk az Imre barátom által
előre összeállított útvonalon tekinthettük meg a város nevezetességeit mintegy 25 perc utazási idő alatt (Zoli sofőr
kitűnő, bravúros vezetése mellett, ami
külön élményt jelentett számunkra)
Az út során láthattuk ismét a Széchenyi teret, a Dóm teret, az újjá épített Pécsi Nemzeti Színházat előtte a csodálatos szökőkutakkal, a híres Zsolnay kutat
a kistemplom előtt, az újjáépített és kibővített egyetemi központot, a teljesen
új Bíróság és Ítélőtábla modern épületét,
a Bóbita Bábszínházat, a boltok utcáját,
a Pécsi Galériát, a nagyon hangulatos
sétáló utcát és még sok minden szépet.
A végállomás a Zsolnai Központ bejárata előtt volt. Nagy sétát tettünk a hatalmas területen elhelyezkedő Zsolnay
Központban ahol minden épület és minden park berendezés, díszítés a világhírű
Zsolnay művészet terméke.
Élményszámba ment a Zsolnay Aranykora Gyugyi gyűjtemény megtekintése,
mely az Egyesült Államokban élő Gyugyi
László mintegy 600 darabos egyedülálló Zsolnay-gyűjteménye a historizmus és
a szecesszió korának kerámiáiból mutat
be páratlan válogatást.
A Zsolnay Mauzóleumot csak kívülről
tekintettük meg, de ez már így is maga
a csoda volt!
Ezt követően buszokra szálltunk és
irány Villány az ország egyik leghíresebb
borvidéke. Gyönyörködhettünk a gondozott szőlőültetvényekben és végigsétálhattunk a számtalan pincéből álló pincefalun.
Találomra tértünk be egy-egy pincébe és kóstoltunk meg néhány finom bort.
Nekem személy szerint az oportói ízlett a
legjobban.
A szép, de kicsit fárasztó nap után
sok-sok felejthetetlen élménnyel gazdagodva szerencsésen hazaérkeztünk.
Köszönöm a csoportnak a fegyelmezett hozzáállást, remélem senki nem
bánta meg, hogy velünk tartott!
Horváth Zoltán szervező
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Erdei kiránduláson
a nagy-középső csoport

Szeptember 18-án délelőtt nagy izgalommal készültek a gyerekek, mert meghívást kaptak csoporttársuktól, Granyák Rékától egy erdei kirándulásra. A szállításról Ördög Katinka apukája gondoskodott, aki lovas kocsival vitt bennünket
Tompára. Rékáék házához nagy terület tartozik, ami kiválóan alkalmas állatok tartására. Érdekes állatokat láttunk, szürke marhát, racka birkát, póni lovat. A szép
füves területen a fiúk focizhattak, a lányok hintáztak, szaladgáltak. A kirándulás végén Szegediné Kovács Klára vendégül látott bennünket. Mindkét Szülőnek köszönjük a felejthetetlen kirándulást.
Iván Éva óvónő
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Préseltünk az óvodában

Sajnos az idei évben a szárazság miatt nem tudtunk a gyermekekkel elmenni, szüretelni.
Nagyon sok darázs volt ugyanis a
szőlőkben, ami nagy veszélyforrás lehet a kicsik számára. A fentiek ellenére mégis sikerült a szüreti hangulatot
„ belopni” az óvodába. Gyümölcsnapra kértünk minden gyermektől 1-2 fürt
szőlőt. Ezeket összegyűjtöttük.

Így elegendő mennyiség állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy az egész ovi
része lehessen legalább a préselés műveleteinek. Minden kisgyermek egyenként is kipróbálhatta a szőlődarálást,
préselést.
A munka végeztével elégedetten
kóstolhatták meg a finom, édes mustot.
Molnár Lászlóné óvónő

A kalocsai főzőversenyen résztvevő két étel receptje
Gidapörkölt Kelebia módra
Hozzávalók 10 főre: fiatal kecskehús 1,5 kg, vöröshagyma 50 dkg, fejes káposzta 50 dkg, zöldpaprika 2 db, paradicsom 2 db, fokhagyma 10 dkg, kömény őrölt 0,5
csomag, pirosarany 1 tubus 160 gr, zsiradék 10 dkg, kalocsai fűszerpaprika 2 dkg,
só ízlés szerint, bors fekete őrölt ízlés szerint, zsiradék
Elkészítése: A finomra vágott vöröshagymát a felmelegített zsiradékban üvegesre pároljuk. Rárakjuk az egyforma kockákra vágott kecskehúst. Megsózzuk és addig pirítjuk,
amíg kérget nem kap, levet nem enged. Ha zsírjára sült, mindig kevés vizet öntünk hozzá,
megkeverjük és tovább pároljuk. Ha puhulni kezd, hozzátesszük a cikkekre vágott étkezési paprikát, az apró kockákra darabolt káposztát, a többi fűszert és addig főzzük, hogy jó
sűrű tartalmas leve legyen, a hús megpuhuljon. A paradicsomot, és a fűszerpaprikát én fél
órával a vége előtt szoktam beletenni. A paradicsomnak a héját lehúzom és összekockázva a tetejére szórom, majd mindezt utoljára összefőzöm. Ropogós friss házikenyérrel kínálom, de köretként lehet hozzá galuskát vagy sós burgonyát is adni.
Jó étvágyat kívánok
Simoláné Juhász Márta
Kató Ángyi bográcsban főtt kakasa csipedett tejfölös tésztával, házi
csípős csalamádéval és csörögével.
Kakaspörkölt bográcsban
Hozzávalók: kakashús 12 kg, zsír /mangalica/ 0,5 kg, vöröshagyma: 2 kg, fokhagyma: 1 fej, só: 6 dkg, őrölt bors: 2 dkg, õrölt köménymag: 2 dkg, piros arany: 1
tubus, vegeta: 10 dkg, zöldpaprika: 6 db, paradicsom: 6 db, őrölt kalocsai csemege paprika: 12 dkg

Elkészítés: Az apróra vágott vöröshagymát a bográcsban olvasztott zsíron üvegesre pirítjuk, megszórjuk egy kevés törött borssal kis vizet öntünk alá. A gondosan
megtisztított kakas húst hozzáadjuk és befűszerezzük: só, bors köménymag, pirosarany, felaprított paprika és paradicsom, tehát mindent egyszerre rakunk rá.
Vizet öntünk alá és lassú tűzön főzzük kb. 2-3 órát. Mielőtt megfő a kalocsai őrölt
paprikát 15 perccel előtte szórjuk rá és még egy kicsit összeforraljuk
Tejfölös csipedett tésztával tálaljuk. Jó étvágyat!
Csipedett házi gyúrt tészta 10 személyre:
Hozzávalók: 0,7 dkg liszt, 6 db tojás
Kemény tésztát gyúrunk, vékonyra kinyújtjuk és nagyméretűre csipedjük. Lobogó sós vízben kifőzzük,
hideg vízzel leöblítjük, kevés olajat teszünk rá, hogy ne ragadjon össze, majd tejföllel összekeverjük.
Házi csípős csalamádé: zöldpaprika, zöld paradicsom, uborka, vöröshagyma, káposzta vékonyra szeletelve,- ízesítés: só, cukos, ecet köménymag.
Csöröge:
Hozzávalók: 6 tojás,6 kanál tejföl, 2 kanál porcukor, 1 kanál rum, liszt amennyit
felvesz, olaj a sütéshez.
6 tojássárgáját elkevertjük 6 kanál tejföllel, 2 kanál porcukrot, 1 kanál rumot
adunk hozzá és lisztet
amennyit felvesz, hogy könnyen gyúrható tésztát kapjunk. Nagyon vékonyra kinyújtjuk és csöröge metélővel különböző formákra vágjuk. Forró olajban aranysárgára sütjük és még melegen vaníliás cukorba forgatjuk.
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Iskolai étkeztetés
Tisztelt Szülő!
A gyermekétkeztetésre vonatkozó
legfontosabb szabályokról az alábbiak
szerint tájékoztatjuk.
Az étkezési térítési díjat havonta előre kell megfizetni.
Amennyiben a tanuló betegség vagy
más egyéb okból nem jön iskolába, és
nem kér étkezést sem, a Napköziotthonos Konyhán (77/454-271) telefonon,
az élelmezésvezető bejáratánál kihelyezett postaládába berakott levél által
vagy személyesen tudja lemondani az
étkezést. Azt a lemondást tudjuk figyelembe venni, amelyet a hiányzás napja
előtt 14.00 óráig a fentiek szerint megtörténik. A visszamondott étkezések díját a következő hónapban jóváírjuk.
A térítés díj befizetés helye: Napköziotthonos Konyha – Kiss Zoltánné élelmezésvezetőnél.
A befizetés napja: minden hónap 10.
napja. Amennyiben ez a nap ünnepnap,
vagy munkaszüneti napra esik, akkor
az azt követő első munkanap.
A befizetés elmulasztása esetén pótbefizetésre van lehetőség az élelmezésvezető által meghatározott és közzétett
időpontban. Amennyiben ekkor sem
kerül befizetésre, a térítési díjról szóló
számlával együtt postai befizetési csekket küldünk a fizetésre kötelezett szülőnek, gondviselőnek. Kérjük a számlán
szereplő fizetési határidő betartását.
Felhívjuk a normatív kedvezményben (ingyenesen, vagy kedvezménnyel
étkezők) részesülő gyermekek szülőinek figyelmét az alábbiakra.

Az ingyenesen vagy kedvezményes
áron gyermekek részére biztosított étkezésekhez az államtól támogatást igényel az önkormányzat.
De csak azokra a gyermekekre tudja
az állami támogatást igényelni, akik az
osztálynapló szerint iskolában is voltak.
Abban az esetben, ha a gyermek bármilyen ok miatt nem volt iskolában, és
a hiányzást a szülő nem jelezte a konyha felé, akkor a gyermek részére az étel
elkészült, de támogatást nem tudunk rá
igényelni, és ez az elmúlt években jelentős költségekkel terhelte az önkormányzatot.
Ezért kérjük a szülőket, hogy ha ingyenesen vagy kedvezménnyel étkeznek gyermekeik, és bármilyen okból
hiányoznak az iskolából, óvodából, azt
jelezzék a hiányzás napja előtt 14.00
óráig a fenti telefonszámon.
Amennyiben a szülő nem jelzi a hiányzást, a konyha által elkészített ételt
ki kell fizetni, az kiszámlázásra kerül.
Mivel ebben az esetben a szülőnek ki
kell fizetni az étkezést, feltétlenül vigye is el. A szülők részéről történő kellő odafigyeléssel megelőzhető az, hogy
hiányzó gyermekek részére készítsen
ételt a konyha.
Kérjük a tájékoztatást szíveskedjenek tudomásul venni, és az abban foglaltakat betartani.
Kelebia, 2012. szeptember 24.
Maczkó József sk.
polgármester
Szádeczki Dezsőné sk.
iskola igazgatója
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Iskolai hírek
- Minden osztályban megtartották
a tanév első szülői értekezletét a nevelők.
- Új gyógytestnevelő, Kenyeres Erika foglalkozik a gyerekekkel heti 2 alkalommal.
- Berkó Istvánné végzi a fejlesztést
az iskolában az SNI-s és BTM-s tanulóknak.
- A védőnő, iskolánk volt tanulója
Klepács Edina leadta az iskolaegészségügyi programtervét. Megtörténtek
a tisztasági szűrések.
- Folytatódik a logopédiai kezelés a
rászoruló tanulóknál Pajtás Péterné irányításával.
- Megszerveztük a mindennapos
testnevelést az 1. és az 5. évfolyamon,
ennek keretében heti egy alkalommal
néptáncon vesznek részt a gyerekek.
- Folytatódik az iskolagyümölcs
program. Minden alsós tanuló naponta kap almát illetve körtét a tanév folyamán.
- Megkezdődött a hitoktatás is az iskolában, római katolikus és református
hittan tanulására van lehetőség.
- Folytatódik a zongoraoktatás is,
még van lehetőség a gyerekek bekapcsolódására.
- Iskolánk az idei évtől kísérleti jel-

leggel beindította a második idegen
nyelv oktatását angol és német nyelvből. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
a tehetséges diákok lehetőséget kapnak arra, hogy heti két órában választott idegen nyelvük mellett egy másodikat is tanulhassanak. A kezdeményezés
azzal a céllal jött létre, hogy a diákoknak – az alapokat elsajátítva – a középiskolában ne jelentsen nehézséget a
második idegen nyelv tanulása.
Szádeczki Dezsőné
igazgató
Iskolánkban a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 2011/12-es tanévben is működött az IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer). Ennek folyamán hat
pedagógus kísérte figyelemmel és segítette a HH-s és HHH-s tanulók iskolai
és iskolán kívüli életét. Tartotta a kapcsolatot a szülőkkel és a tanulók osztályfőnökeivel. Az érintett tanulók ebben a félévben is kaptak támogatást,
melynek értéke 6250 Ft volt. Ezt vásárlási utalvány formájában a Tompán található Vuk gyermekruházati üzletben
válthatták be. A pályázaton nyert pénzből bútorokat, valamint fejlesztő játékokat is vásároltunk az iskola részére.

Kedves rendszeres
és leendő Véradók!
2012.11.28-án, szerdán, 12.00-14.30

Ingyenes nyári gyermekétkeztetés pályázati pénzből
2012. évben is lehetőség nyílt
a gyermekek nyári étkeztetésére, melyet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
2012. évben nyújtott támogatás
igénylésének, folyósításának és
elszámolásának részletes szabályairól szóló 23/2012.(IV.18.)
NEFMI rendelet (továbbiakban
R.) szabályoz.
Községünkben 2012. június 18. napjától 2012. augusztus 31. napjáig 54 munkanapon

keresztül napi egyszeri melegétel formájában a Napköziotthonos Konyháról valósult a nyári
gyermekétkeztetés. A pályázat
benyújtáskor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 126
fő kiskorú gyermek került kiválasztásra.
Az elszámolást követően
2.953.720 Ft összeg került felhasználásra.
Maczkó József
polgármester

között Kelebián, az Agrár Kereskedelmi
Központ épületében várjuk Önöket.
Magyar Vöröskereszt
Kiskuhalasi Szervezete

Küzdősport-önvédelmi edzések
(thai-boksz, krav-maga, aikido)
Hétfőnként 19-20 óráig
a Művelődési Házban.
Jelentkezni lehet a helyszínen
Cseh Lászlónál, vagy a
06/30-281-96-14-es telefonszámon.

. oldal

Kelebiai Hírmondó

IX. évfolyam 10. szám

Család, nagy család, katolikus család
A keresztény családokról a hittan órákon, prédikációkban sokat hallani. De más
hallani róla, és más katolikus családban élni, felnőni. Biztos sokan nőttetek fel ilyen
családban. Szívesen meghallgatnálak benneteket. Ezt nem tudom megtenni, viszont
én veletek meg szeretném osztani mindazt, ami szép volt a mi családunkban. Az
egyik, ami legeslegszebb volt, hogy sokan
voltunk. De le is szögezem, hogy a keresztény családok egyik legfőbb jellemzője, ragyogó ékessége, hogy sokan vannak, feltéve, ha ennek nincs biológiai akadálya.
Mivel már öregedő, „keményfejű” ember
vagyok, az a véleményem, hogy ahol csak
egy-két gyereket vállalnak, főként a könnyebbségért, azokat nem is tartom keresztény családoknak. Bármennyire is templomjárók.
Mi 9-en voltunk, illetve áldozatos szüleim 8 gyereket neveltek fel. Általában –
amikor hittanosaimnak mondtam, hogy
9-en vagyunk – csodálkoztak, húhúgattak, elég sokan kinevettek. Miért voltak
ilyen tökfilkók? Mert fogalmuk sem volt arról, hogy milyen boldogság, milyen pazar
nagycsaládban élni. Igaz, a szülőknek nagy
áldozat, sok fáradság, de még nagyobb
öröm a sok „pulyájuk”. Hát még nekünk,
gyerekeknek, milyen nagy boldogság volt?
Halálomig emlékezetemben maradnak
a közös fogócskázások, a sok nevetés, a
varázslatos szentesték az „angyalok citerájával”, majd a szánkó siklása, és a kölni szagú húsvéthétfők…Életem legboldogabb évei a gyerekkori, otthon töltött
évek voltak, bár édesapánktól – aki szigoFontosnak tartom, hogy megosszam ezeket a változásokat!
Az országgyűlés 2011. december
19-én elfogadta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt.
Lényeges változás a települési önkormányzatok szerepe. Megalapította a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot a 202/2012. (VII. 27.) Korm.
rendelettel. Az intézményfenntartó
központ kapott felhatalmazást arra,
hogy gyakorolja az állami fenntartású köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói jogokat, és ellássa az
e feladatokkal összefüggő kötelezettségeket. A fenntartó határozza meg
az adott tanítási évben indítható iskolai osztályok, kollégiumi csoportok
számát. Ehhez kapcsolódóan jóváhagyja az iskola tantárgyfelosztását.
Ezek a fenntartói döntések alapvetően határozzák meg az adott iskolában

rú ember lévén – néha még a nadrágszíjból is kaptunk. Amit meg is érdemeltünk.
Kényeztetést nem kaptunk tőle, de annál
több szeretetet. Hát még Anyukánktól! Arról tényleg azt mondhatom, amit Petőfi az
édesanyjáról: „hogy mi ő nekünk, azt el
nem mondhatóm, nincs rá szó, nincsen rá
fogalom”. Szinte mindig vidámak voltunk.
Éhesen is. Az 50-es évek elején, a Rákosi korszakban csak egy hajszál választott el
attól, hogy éhezzünk.
Játékaink? Szegénységünk miatt bizony labdán kívül nem is igen volt más játékunk. De minek is kellett volna, amikor
sokkal jobb volt egymással játszani, vagy
azokkal, amiket a saját kezünkkel gyártottunk…A sok izgalmas versenyzésre emlékezem: ahogy gyalog mentünk a 6 km-re
eső szarvaskúti szőlőnkbe, közben versenyt futottunk. A falu végén levő Varjú
- tóban is sokszor versenyeztünk kutyaúszásban. Volt lovasverseny is. Persze a ló
nem nyerített, mert két keresztbe tett bot
volt. A hosszabbikat a lábunk közé kaptuk.
Volt mikor versenyeztünk, melyikünk tud
messzebbre köpni. Csúzlival célba lőttünk.
Bicikliabronccsal meg karikáztunk.
Persze mindezektől még nem voltunk
keresztény család. Hanem ilyenektől: szüleinkkel közösen imádkoztunk reggel, délben és este. Ha olykor összeverekedtünk,
mindjárt ki is kellett békülnünk. Édesapánk
ezt mondta ilyenkor: „Csókoljátok meg
egymást”! És mi megrendülten nyomtuk
egymáshoz kipirult képünket.
Vártuk nagyon a vasárnap reggelt,
amikor a család apraja-nagyja sietett a

fél 8-as kismisére. Legtöbbször ott szüleinkkel együtt áldoztunk. Egyszóval mi
tényleg vártuk a vasárnap reggeli harangszót, mert szerettünk templomba járni. A
mai napig mindig nehezemre esik, amikor
a hittanosokat noszogatni kell a misére járásra. Látom, nem mindegyik jön szívesen
misére, vagy még többször a szüleik tartják vissza őket. Mi fiúk, ezen kívül minden
nap mentünk ministrálni is. Télen ez nehéz volt. Akkor még nem fűtötték a templomokat. Nem felejtem el a sok lábfázást.
Főleg havas időkben. Szánkózás közben
estig átázott a bakancsunk, ami reggelig
nem száradt meg. Ezekben a hideg, vizes
cipőkben és vékony harisnyában mentünk
reggel ministrálni a 6 órás hajnali misékre. A hajnali misék után aztán hamarosan
jött a gyönyörű Karácsony és annak karácsonyfája, mely egy földíszített borovicska volt. Körülötte elénekeltük rém hamisan, de boldogságtól csillogószemekkel a
„Mennyből az angyalt”.Ugyanis szüleimnek is, és mindegyik testvéremnek igen
rossz volt a hallása. De azért a Jóisten és
az angyalok biztos nem fogták be a füleiket, hanem türelmesen végighallgatták.
Bár a szüleinktől kapott nagyon szerény
ajándékok szegényességükkel rímeltek a
„rongyos istállóra”, de a szívünk gazdag
volt: a szeretettől. Tehát nálunk ott régen
jobban megvalósult valami a régi betlehemi éjszakából, mint manapság a busásan
ajándékozó családokban. Hát nem kiáltó nagy szegénységbe született ott Betlehemben a Kisjézus? De két ember, Mária
és József szeretettel ölelték karjaikba. És ez

Egy tanító tapasztalataiból…
Változások a nevelés-oktatás terén I.rész
foglalkoztatható pedagógusok létszámát. Mindez 2013.szeptember 1-jén
lesz hatályos.
A köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az állam – az óvodai nevelés kivételével, amelynek
megszervezéséért a települési önkormányzat a felelős – gondoskodik a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
Ennek a feladatának az állam intézmény alapításával és fenntartásával,
vagy egyházi, illetve magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján tesz eleget, melyek 2013.január 1-jén lépnek életbe.
Miniszteri irányítás alá kerül a pedagógiai szakmai szolgáltatások
(szaktanácsadás, pedagógusképzés,-

továbbképzés, önképzés, tehetséggondozó versenyek) köre is.
A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak
történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése a jövőben a Könyvtárellátó kiemelten közhasznú nonprofit
korlátolt társaságon keresztül valósul meg.
Az állami feladatok végrehajtásában közreműködik az oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörében eljáró központi hivatala. A
központi hivatalt a kormány jelöli ki
rendeletében. Ezt a feladatot az Oktatási Hivatal látja el.
A köznevelésről szóló törvény alap-

mindent felülírt.
Végül még ennyit, hogy az én gyerekkoromban még a szülők mondták meg nekünk, hogy mi legyen és nem a gyerekeik,
mondták meg a szülőknek, hogy mi legyen. A mi gyerekkorunkban nem a gyerekek mondták meg a szüleiknek, hogy
van e kedvük hittanra járni, hanem - nagyon helyesen - a szülők kötelezték gyerekeiket a hittanra, akárcsak az iskolába járásra.
A mi gyerekkorunkban még a szülők
vezették gyermekeiket a Jóistenhez, akár
az evangéliumbéli édesanyák gyermekeiket Jézushoz, ki magához ölelte őket. Ma
már látom, nemegyszer a gyerekeknek
kell vezetniük szüleiket a Jóistenhez. Úgy,
hogy ha nem járnak vasárnap misére, akkor a gyerekek hívják őket. Egy kis hittanos mondta, hogy szüleit esténként invitálja, hívja imádkozni. Viszont azt egy kórházi
főorvos mesélte el, hogy egy 5 éves kisfiú
hogyan vezette, térítette vissza az elhagyott Istenéhez.
A kisfiúnak mondták a műtőben: –
Most mindjárt aludni fogsz! Erre a kisfiú
feltérdelt a műtőasztalon. Összetette kezeit, keresztet vetett, majd mondta: – Akkor én most imádkozom, otthon is lefekvés előtt elmondom az esti imát. A főorvos,
aki megvárta, míg befejezi az imát, később
könnyes szemekkel mondta: - Amióta ez
történt, újból megtanultam imádkozni,
már rendszeresen imádkozom, és az évtizedek óta elhanyagolt szentmisékre újra
elkezdtem járni.
Pribitek László plébános
ján kiépül az országos pedagógiaiszakmai ellenőrzés rendszere, amely
óralátogatás keretében győződik meg
minden egyes pedagógus munkájának a színvonaláról.
2013. január 1-jétől a járási hivatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a tanköteles tanuló
igazolatlan mulasztásával összefüggő hatósági eljárás lefolytatásáról. A
járási hivatalok tehát átveszik a jegyzőktől a tankötelezettség teljesítésével, nyilvántartásával összefüggő feladatokat.
A járási illetékességű tankerület az
általános iskolák fenntartásával kapcsolatosan látja el az intézményfenntartó központ szervezeti és működési
szabályzatában meghatározott egyes
fenntartói feladatokat.
Folytatása következik…
Horváth Zoltánné
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

2012. július 11-én részt vettek lakóink és klubtagjaink közül néhányan
a Vaskúti Idősek Otthona által szervezett, Vaskúton megrendezett 2012. évi
Bács-Kiskun megyei szociális intézmények számára meghirdetett Kulturális
Seregszemlén.
18 intézményből színpadi játék, vers,
próza, egyéni, csoportos ének, csoportos tánc, hangszer kategóriákban 60
produkciót láthattunk. A gondozottak
művészeti alkotásaiból sikerült berendezni egy kis tárlatot.

Négy klubtagunk és egy lakónk csoportos tánccal lépett fel először, ebéd
után 2 klubtagunk vers, próza kategóriában jeleskedett, a délután folyamán
pedig 2 klubtagunk és 1 lakónk egyéni,
csoportos ének műsorszámot adott elő.
A rendezvény ideje alatt kiállításra
kerültek a lakóink és klubtagjaink által
készített művészeti alkotások (például festett gipsztányérok, asztali díszek,
festett üvegek, gobleinek, hímzések).
A zsűrinek nehéz volt a döntés, mivel minden produkció a maga nemében

sikeres volt, voltak fiatal, középkorú,
idős szereplők, akik közül nem könnyű
kiválasztani a legjobbat, mert mindegyik egy más értéket közvetít és jelenít meg. Ugyanakkor nehéz a döntés
akkor is, amikor egy ép ember produkcióját próbáljuk hasonlítani egy fogyatékoséhoz. A cél nyilvánvalóan a győzni
akarás volt, de ebben a körben már az
is eredmény, ha valaki ki mer állni, sőt
meg akar valamit mutatni abból, amiben jó, amit szeret. Ezek jelentik számukra az igazi sikerélményt. Mindent
egybevetve a versenyt a Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató Intézmény ellátottjai nyerték meg. A szokás az, hogy a
következő évben a nyertes rendezi meg
e nemes rendezvényt. Reméljük, oda is
el tudunk menni.
Kitartóak voltunk, a nagy meleg ellenére is megvártuk az eredményhirdetést.
Július 30-án ellátogattunk szokásunkhoz híven Harkakötönybe, a Máris tanyára a Máris Gyorssegítő Szolgálat meghívására. A program a szokásos
volt, busszal vittek és hoztak minket,
meleg ebédet kaptunk, ruhákat választhattunk, illetve az ajándékbolt-

ból egy-egy tárgyat is elhozhattunk. A
nap folyamán bejártuk a „Mesevárost”,
a bátrak kipróbálhatták a játszótéri játékokat, használhatták a Gokart pályát.
Augusztus 24-én a községbe látogató olasz és horvát vendégeket láttuk
vendégül, műsorral is kedveskedtünk
nekik. Úgy véljük, jól érezték magukat
nálunk a szabadtéri programon.
Szeptember 11-én Ópusztaszeren
kirándultunk. Sokan most jártak itt először. Bejártuk a parkot a Parkjárattal,
néhányam megnézték a Feszty-körképet, legtöbben a Rotunda kiállításait tekintették meg. Az idő is kirándulásra alkalmas volt, egy szép, tartalmas napot
töltöttünk el gondozottjainkkal.
A következő képsorokban mutatjuk
be, hogy milyen programjaink, foglakozásaink voltak a nyár folyamán.
Turi Mária intézményvezető

Karitász hírek!
2012. szeptember 14-én „palacsinta találkozót” szerveztünk a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Otthon elkészítetett mintegy
200 db. palacsintát a 30 gyerek szinte pillanatok alatt eltüntette, a karitász tagok nagy örömére. Kb. két órás programot játékok, vetélkedők tették még színesebbé. Voltak akik nagy
örömmel vettek részt ezen a találkozón, néhány
gyerek azonban ott hagyott bennünket. Tanulságunk, az iskolával együtt nagyobb gondot kell
fordítanunk a gyerekek felügyeletére.
Karitász Egyesület

. oldal
Szeptember végéhez érve röviden
összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, és vázolom
az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
SZEPTEMBER
-13-án mórahalmi fürdőzésen
vett részt 12 fős csapatunk; ez alkalommal is kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló időt.
-15-én meghívásra részt vett a kalocsai főzőversenyen Horváth Gyuláné Drótos Kati, aki a jó szereplésért
Emléklapot kapott. A másik kelebiai résztvevő /Simoláné Márti/ pedig a
több mint 100 pályázó között többedmagával az előkelő harmadik helyen
végzett. Gratulálunk mindkét szereplőnek!
-28-án került sor a Pécs-Villány
úti céllal meghirdetett kirándu-
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

-12-én 15.00 órától Ásotthalmon
lesz rendezvény a Borostyán Klub
szervezésében, melyre mi is hívatalosak vagyunk. Részvételi díj: 1000.- Ft/
fő, amit a részt venni szándékozók XI.
hó 5-ig fizethetnek be a vezetőség tagjainál. Indulás Ásotthalomra a Nyugdíjas Háztól: 14.30-kor személygépkocsikkal.
-16-án 16.00 órától Újbor kóstoló lesz a Nyugdíjas Házban lilahagymás
zsíros kenyérrel és libatepertővel. Akinek van, bora hozza magával. Részvételi díj 500.- Ft/fő, amit XI. 12-ig lehet
befizetni a vezetőség tagjainál.
-23-án Egyházi rendezvény lesz
az Agrárcentrumban. Részleteket erről is a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-24-én 17.00 órától lesz a havi
Klubest, melynek programjáról később születik döntés.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
várjuk Egyesületünk tagjait. Az orvosi előadásra, a mórahalmi fürdőzésekre
és az újbor kóstolóra meghívjuk és szeretettel látjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

lásra, melyre 65 fő jelentkezett. A kirándulás nagyon jól sikerült egy életre szóló élménnyel gazdagodhattak a
résztvevők. Sajnálhatja, aki lemaradt
róla. Az élményekről egy külön kis cikk
számol be. A mellékelt fotó a Zsolnay
kiállításon készült.
-29-én 18.00 órától Klubest volt az
itthonmaradottaknak. A megjelent 10 fő
sütemények és italok társaságában igen
jól érezte magát. Kellemes és vidám beszélgetés, valamint tánc volt a program.
OKTÓBER
Betervezett és utólag beiktatott
programjaink:
-1-jén a Színjátszó Csoportot
Kunbajára, a Foltvarró csapatot pedig Ásotthalomra hívták meg. Mindkét
helyen idősnapi rendezvény keretében
fognak szerepelni, ill. bemutatkozni.
-5-én 08.00 órától Kelebián lesz a
hagyományos Idősnapi rendezvény
kultúrműsorral, benne sok-sok fellépővel, szereplővel. Az érintettek az írásos
Meghívókat már kézhez kapták.
-11-én mórahalmi fürdőzés lesz,
Indulás a MÁV állomástól a 10.16-kor

induló autóbusszal.
-18-án 17.00 órától Dr. Szabó Péter háziorvos tart előadást a Nyugdíjas
Házban „Szív és érrendszeri betegségek” címmel.
-23-án a hagyományos községi
ünnepségre kerül sor. A részleteket a
Kelebiai Hírmondóból tudhatjuk meg.
-24-én, szerdán 16.30-tól Dr. Juhász
Miklós vetített képes előadást tart a
Nyugdíjas Házban a fűszernövényekről.
-27-én 17.00-tól tartjuk a hagyományos szüreti rendezvényünket az
Agrárcentrumban több kül- és belföldi
testvér szervezet részvételével. Vacsora előtt ez alkalommal is gazdag kultúrműsor fogja szórakoztatni a megjelenteket. A részvételi díjat /1500.- Ft/ X.
20-ig lehet befizetni a vezetőség tagjainál.
A rendezvény keretében kerül átadásra a „Kelebia Nyugdíjasaiért díj” az
arra érdemes 5 személynek.
NOVEMBER
-8-án fürdőzés lesz Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a
10.16-os autóbusszal.

LEVENTE SPORT EGYESÜLET
A 2010. októberében megalakult Kelebiai Levente Sport Egyesület (KLSE)
jelenéről és jövőjéről az utóbbi időben
több szülő is érdeklődött. Köztudomású, hogy az egyesület már megalakulása előtt is a helyi fiatalok sporttevékenységének szervezését tűzte ki célul.
A 2011/2012-es bajnoki szezonban serdülő csapatunk részt vett a Bács-Kiskun
megyei U-16 korosztály számára kiírt
bajnokságban. Ugyanebben az idényben a Népi Sportkőr (KKNSK), a megyei III. osztály bajnoka lett. 2012. tavaszán olyan sporttámogatási pályázat
(TAO) került meghirdetésre, amelyre
önmagában egyik kelebiai sportegyesület sem tudott volna startolni. A KLSE
azért, mert 2011. január 1-én még nem
volt hivatalosan bíróság által bejegyezve, a KKNSK pedig azért, mert nem volt
kellő számú igazolt játékosa. A sikeres
pályázat benyújtása érdekében a KLSE
serdülőkorú és az U-13 korosztályokat
átigazoltuk, a náluk is kisebbeket leigazolta a KKNSK azért, hogy a pályázati feltételként előírt Bozsik programban
való részvételünk biztosítható legyen. A
két sportegyesület egyesítette lehetőségeit, így az előírt feltételek létrejöttek, a pályázat nyert. Ennek eredménye a sportpálya locsolórendszerének
modernizálása, a téli időszakban törté-

nő öltöző felújítás, stb.
A két társadalmi szervezet együttműködését megelőző megbeszélések
során felmerült a sportegyesületek fúziójának ésszerűsége is. Elképzelhető,
hogy erre a változásra, a tél folyamán
összehívandó összevont sportközgyűlésen sor is kerülhet. Végtére is a falunak egyféle sportélete van. Más kérdés,
hogy 2010-től, mikortól a KKNSK-nak
még ifjúsági (U19) csapata sem volt,
a Leventés gyerekek jól jöttek a TAOs pályázathoz. A KLSE azonban tovább
működhet olyan formában, hogy évente több, lokális sporttörténeti jelentőségű gyermek labdarúgó tornát rendez, vagy a mások által megrendezésre
kerülőkön veszünk részt. Évente adunk
otthont magyar és határon túli labdarúgó palántáknak a Levente, a Radnai kupák, a Szent István Serleg rendezvényein. Élő pályázataink vannak,
a Szent László Kupa - Dél-vidéki egyesületekkel közös szervezésű -, többfordulós sporttalálkozókra. Részt vállalunk
a Bozsik programban, amelyben a legkisebbek sportszeretetének kialakítása a cél. Kezdeményezésünk és legjobb
szándékaink ellenére, az augusztus végi olasz - 20. éves, jubileumi - sporttalálkozó ugyan elmaradt, azonban 2013.
június végére meghívásunk van Monte-

cassianoba és ott remélhetőleg megvalósul a Levente SE eredeti elképzelése,
a két évtizedes sporthistória felelevenítése, egy rangos, gyerek focitorna keretében.
A jövő évi terveinkkel kapcsolatban
fontos tudni, hogy a jövő nyári olasz túrára csak Levente SE tagdíjat fizető játékosokat és szülőket tudunk magunkkal vinni. A szervezés folyamata még
ebben a hónapban elindul. A szülőket és
a gyerekeket egy taggyűlés keretében
tájékoztatjuk az olasz túrával és a Levente SE-vel kapcsolatos fejleményekről. 2013-tól, a kelebiai munkavállalók
az SZJA 1%-át a közhasznú státusszal

rendelkező Levente SE számára is utalhatják, amely bevétellel a jövő évi, több
korosztályos focitornáinkat tudjuk finanszírozni. A kérdés tehát egyértelmű: a Levente Egyesület él és ezúton is
kérjük a szülőket, hogy a havi 100, illetve 200 Ft-os tagdíjakat Balogh-Szabó Bélánál folyamatosan rendezzék. Az
ősz folyamán tartandó sport közgyűlésen pedig az olasz túra részletei mellett, a Levente Szilveszter vagy sportbál dilemma eldöntésére és más fontos
témák megbeszélése miatt is jöjjenek
el. A meghívókat a gyerekekkel fogjuk küldeni.
Levente SE

2012. október 23-án 17,00 órai kezdettel

Kelebia KNSK - MVM Paks
hírverő villanyfényes labdarúgó mérkőzés
lesz a kelebiai sportpályán.
Előmérkőzést a Kelebiai Levente SE játszik.

Kezdési időpont: 15 óra.
A belépés díjtalan!
Minden kedves sportkedvelőt szeretettel várunk.
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Kelebiai Hírmondó

. oldal

A betonba zárt hidegháború
A túra a Zöld Közösségi Ház és a Erdei Iskola szervezésében történik.
Költség: Túravezetési díj (helyszínen fizetendő)
Felnőtteknek 600 Ft., gyermekeknek 400 Ft.
Szükséges felszerelés: zseblámpa
A túra és bemutató után, aki szeretne, az részt vehet egy bunker kiásásában!
Kérjük, hogy a résztvevők előzetesen jelentkezzenek telefonon (06/30-257-7541), vagy e-mailben (erdeiiskola@morahalom.hu) Szűcs Anikó Erdei iskolavezetőnél.

Kirándulás gyerekeknek és felnőtteknek a magyar Maginot-vonal beton erődjei
közé a kelebiai erdőben, fűszerezve a ’80-as években, ezekben az erdőkben szolgálatot teljesítő, sorállományú határőrök emlékeivel, felszerelésük és fegyverzetük bemutatásával.
A túra ideje: 2012. október 20. szombat 9 óra 30 perc
A túra hossza: 4 km
A találkozó helye a mellékelt térkép szerint
A túra kiindulási pontjának GPS koordinátái: 46°13.242’N illetve 19°38.812’K

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2012
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

okt.
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda

orvos neve
Rigler László dr.
Szabó Péter dr
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr.
Rigó Anna dr.
Rigó Anna dr.
Rigler László dr.
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.

ügyelet helyszíne
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
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, Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92.

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

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
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Szeretettel várjuk
Önt és kedves
családját
az 1956-os forradalom
és szabadságharc
évfordulója alkalmából
szervezett
közösségi ünnepségre.
Időpont: 2012.10.23. 16 óra
Magyar-szerb Agrárkereskedelmi Központ.
A pontos programról, a kihelyezett
plakátokon tájékozódhatnak.

Anyakönyvi hírek
2012. szeptember havi
A hónap folyamán házasságot kötött:
Magyar Ferenc és Szabados Julianna
A hónap folyamán elhalálozott:
Szalai Péterné 84 éves
Vida Antal Szilveszter 48 éves
Horváth János 67 éves
Rédai József 81 éves
Balázs Katalin aktő.
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.

