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A végzős 8. osztályos tanulók névsora
Bencsik Dávid
Berényi László
Dusnoki János
Fekete Betti
Kátai István
Kiri László
Kollár Dávid
Kovács Attila

Márton Dezideráta
Pálmai Máté
Papp Bernadett
Révész Patrícia
Simola Róbert
Szűcs Eszter
Szűcs Klára
Tandari Antal

Tóth Annamária
Tóth László
Tóthvásárhelyi Viktor
Varga Csilla
Vass Alexandra
ZsankóFanny

Kelebia Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, és a Kelebiai Hírmondó
szerkesztősége sok sikert kíván a Farkas László Általános Iskola végzős diákjainak!

Kelebiai Hírmondó
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Nemzeti Összetartozás Napja

III. Erdélyi Patrícia
Különdíj Kerekes Nikoletta
Szabadka
I. Bakic Nemanja
II. Béres Szintia
III. Balázs Flóra
Különdíj Barakovic Mia
Kishegyes
I. Vajda Emese
II. Csaba Kishegyesről
III. Úri Simon
Különdíj Világos Adriana
Különdíj Vanka Richárd
Bajsa
Dudás Viktor

„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”
/Sajó Sándor/
A Nemzeti Összetartozás Napját június 4-én, hétfőn ünnepeltük a művelődési házban.
Az ünnepélyes megnyitó délután fél
ötkor kezdődött, közreműködött az 5.
osztályos tanulók közül Farkas Petra,
Kozla Barbara, Tóth Gréta, Ördög Zsófia nemzeti érzelmű dalokkal készültek,
Kollár Valentina pedig verset mondott.
Volford Ákos 7. osztályos tanuló Kosztolányi Dezső versét szavalta, melynek
sorai mottóul szolgáltak az idei rajzpályázathoz.
Ezután került sor a „Mostan színes
tintákról álmodom” című Nemzetközi
Rajzpályázat ünnepélyes megnyitójára.
Balázs Hajnalka művésztanár a következő szavakkal nyitotta meg a kiállítást:
„Nagy örömünkre szolgált, hogy sok
szép munka érkezett a határon túlról
Kelebijáról, Szabadkáról, Kishegyesről

és Bajsáról is, ezenkívül a kelebiai óvoda és az általános iskola is részt vett a
megmérettetésben.
A kiállításra színes munkákat, festményeket vártunk. Nagyon jó látni,
hogy milyen sokféleképpen gondolkodnak a gyermekek és a tehetségük
kibontakoztatásában részt vevő pedagógusok. Minden műhely más-más
arculattal van jelen, és a kiállítás ereje
is ebben a sokszínűségben rejlik.
A rajzpályázatra küldött alkotások
kötődhettek a pályázat címadó verséhez, de minden más vershez és meséhez
is. Minden egyes rajz más-más világot
tár elénk. Megismertet a gyermekalkotó sajátos nézőpontjával, szemléletével.
A gyermeknek szabadságot ad a művészi közlésben a történelem nélkülisége, a gyermekkor sajátos jelrendszere,
ezt tükrözi csodálatos módon „alkotásaiban.” A „gyermeki szív”törekszik
a harmóniára, megteremti a harmonikus művészetet, ami maga a szeretet. A színek kavalkádja ezt a szeretet

még intenzívebbé teszi. Szinte kézzelfoghatóvá, tapinthatóvá válik a jelenléte. A befogadó közönség feladata, hogy
érezze, bensővé tegye ezt a szorgos
kezek által élővé gyúrt, megfogalmazott szeretetet, azáltal is, hogy érdeklődve tekinti végig ennek a kiállításnak
az anyagát és a szívében megőrzi ennek a kiállításnak az üzenetét.
Gogol szavaival szeretném a kiállítást mindenki figyelmébe ajánlani:
„Magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan széppé
varázsolhatja lelkének minden rezdülését.”
Ezután Balázs Hajnalka megköszönte a zsűri munkáját.
A zsűrizésben Laczi Lili keramikus,
Balázs Katalin művésztanár és Szádeczki Dezsőné igazgató vett részt.
A következő eredmények születtek:
Kelebija
I. Úri Szűcs Luca
II. Kovács Andor

I. Jász-Kun Művészeti Alkotótábor
2012.május 13-19-ig Szerbiában,
Ómoravicán (Bácskossuthfalván) rendezték meg az I. Jász-Kun találkozót. A
művésztáborban a jászok és a kunok történetével foglalkoztak a résztvevő festőművészek.
Kelebia községet Balázs Katalin és Balázs Hajnalka művésztanárok képviselték.
Az alkotók megtekintették Ómoravica természeti szépségeit, a halastót és a
dimbes-dombos szőlőskerteket. Az alkotás a nagy hagyományokkal rendelkező,
nemzetközi szinten is elismert 9+1 Mű-

vésztelep helyszínén zajlott kellemes környezetben. A főként idős emberekből álló táborban szakmai szempontból fontos
beszélgetések hangzottak el, és közben
barátságok, ismeretségek születtek ennek a találkozásnak a legfőbb hozadékaként.
A tábori munka Bácskossuthfalva híres
szülöttének, Hangya András festőművész
életének és munkásságának bemutatásával és a táborban készített festményekből álló kiállítással zárult. Az helyi művészeti élet hagyományai szerint sok-sok

érdeklődő tekintette meg a kiállítást és
jelen voltak a belgrádi és a zágrábi média képviselői is. Ekkor került sor Hangya
András születésének 100. évfordulója alkalmából készített emléktábla felavatására is, melyet a művész Londonban élő lánya leplezett le.
A kiállított alkotásokból a szervezők
szándéka szerint vándorkiállítás lesz, és
a következő években folyamatosan gazdagodó kiállítási anyag eljut majd Kelebiára is.
Balázs Hajnalka

Kelebia Óvoda
I. Hegedűs Luca
II. Solti Sándor József
III. Nagy Ákos Vajk
Különdíj Taupert Noémi
Kelebia Iskola (alsó tagozat)
I. Kovács Róbert
II. Farkas Kata, Ábrahám Réka
III. Harkai Fanni
Különdíj Plichta Bianka
Kelebia Iskola (felső tagozat)
I. Mata Dávid István
II. Horváth Otília
III. Volford Ákos
Különdíj Kozla Lilla Margit
Kelebia rajz szakkör
I. Volford Ákos, Pető Ágota
II. Horváth-Sebők Renáta,
Oltyán Renáta
III. Berényi Lilla, Berényi Dorka
Különdíj Orbán Anna
Külön öröm volt számunkra, hogy a
kishegyesi Ady Endre Általános Iskolából körünkben köszönthettük a díjazott
tanulókat.
Ezután a kiállítás megtekintése következett egy kis vendéglátással egybekötve.
A program este 6 órakor folytatódott
Végső István történész Trianonról szóló
előadásával. Különleges előadás részesei lehetett a hallgatóság, mert a trianoni történetet a kelebiai emberek szemszögéből is megismerhettük a korabeli
levéltári adatoknak köszönhetően.
A Nemzeti Összetartozás Napja a
kopjafánál történő koszorúzással zárult.
Balázs Hajnalka

IX. évfolyam 6. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Trianon és Kelebia
- egy előadás összefoglalója

Sokáig hallgatni kellett róla, most
sokan beszélnek róla, de mégis mindig keveset tudunk a 20. századi magyar történelem legmeghatározóbb
eseményéről. A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én, 16:30-kor írták alá. Az első világháborúban vesztes Magyarország területének és
lakosságának kétharmada veszet
oda. Történelemi múltunk, régióink,
városaink, mint Erdély, Felvidék, Délvidék, Temesvár, Kassa, Pozsony,
Kolozsvár, Ungvár, Arad, Fiume stb.
Híres királyaink, költőink, vértanúink, nagyjaink szülő- vagy nyughelye,
nagy csaták, dicső várormok kerültek
más országokhoz.
A trianoni béke, mint oly sok magyar sorsforduló legendák és tévhitek
árnyékában van még mindig. Nem
csupán rossz, de néhány számunkra már fontos dolog is ekkor fogant
és született meg. Egyes települések,
mint Kelebia, soha nem nőhettek volna ki a pusztából, ha nincs a gyászkeretes diktátum.
Lássuk a tényeket. Mit is határozott meg pontosan a trianoni békeszerződés? Legfontosabb fejezetei
a következők voltak: Magyarország
határai; Európára vonatkozó politikai
rendelkezések; Egyes európai államokra vonatkozó politikai rendelkezések; Katonai, hadihajózási és léghajózási rendelkezések; Hadifoglyok
és sírhelyek; Büntető rendelkezések;
Jóvátétel; Pénzügyi rendelkezések;
Gazdasági rendelkezések; Légi közlekedés; Kikötők, vízi utak és vasutak.
Mit is veszítettünk pontosan? A tények és adatok drámai képet festenek le. Idegen kézbe került: a faállomány 88%-a, a termőföld 61,4%-a,
a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített
utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és
bankintézetek 67%-a. 325 411 km2ről 92 963 km2-re csökkent az ország
területe, 20.886.487 főről 7 615 117
főre esett a lakosságszám. 3,3 millió
magyar határon túlra került. Ausztriához, Csehszlovákiához, Lengyelországhoz, Olaszországhoz, Román
Királysághoz és a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz is kerültek magyar
területek. A magyar királyi honvédség létszámát 35.000 főre korlátozták. Európai mini-állam lettünk. Vékonyabb a lista, ha a „jónak” ítélhető

„eredményeket” nézzük. A török kor,
illetve a Habsburg elnyomás után
független lett Magyarország.
Volt-e lehetőség az ellenállás az
1920 körüli időkben, vagy a teljes
belenyugvás jellemezte a magyarságot? Erre a legjobb válasz a következő felsorolás, ahol a trianoni határok
felülvizsgálatát, sokszor nem kérték,
hanem esetlegesen fegyveres ellenállással harcoltak ki sok bátor település. 1920. augusztus 1-jén az őrségi Kerca határőrei a két falu felkelt
népével összefogva kiűzték a szomszédos Szomoróc községet megszálló
szerb-horvát-szlovén csapatokat. A
Zala megyei Szentistvánlakot a határmegállapító bizottság Magyarországnak adta. Sopron az 1921-ben tartott
népszavazás alapján a Magyarországhoz tartozás mellett döntött (9
községgel). Az Ausztriának ítélt országrészen Vas vármegye szombathelyi járásában kitört zendülés ill.
tiltakozás nyomán több határ menti falu: Felsőcsatár, Horvátlövő, Narda, Ólmod, Pornóapáti, Szentpéterfa,
Vaskeresztes népszavazás után 1923.
január 10. és március 9. között átkerült Magyarországhoz. 1924-ben Somoskőnek sikerült kiharcolnia, hogy
Magyarországhoz tartozzon. Zajta
község (Szatmár vármegye) kapcsán
Gál Lajos helyi iskolaigazgató, kántortanító kitartásának és lelki erejének köszönhetően a falu visszakerült
Magyarországhoz.
Mint minden eseményhez ehhez is
legendák sokasága fűződik. Így Apponyi Albert gróf mindent lehengerlő több nyelvű beszéde, ami 1920.
január 20-án hangzott el. Az, hogy
négy nyelven mondta el, igaz, de
csak rövid összefoglalókban összegezte a magyar nyelvű mondandót,
és a nagyhatalmak képviselőit nem
hatotta ez meg. Főként elcsatolt vagy
határmenti falvakban terjedt el, hogy
a csehek, szerbek, románok kis patakokat folyóként tüntettek fel, hogy
a földrajzi határokat meghamisítsák. Ez a vád nem volt igaz, csupán
az 1930-as években vált népszerűvé ez a pletyka. Clemenceau francia
miniszterelnök magyargyűlölete, ami
szerint fia rossz házassága miatt utált
minket szintén közszájon forog a mai
napit. Pedig az idős politikus a családi
ügyéből nem csinált politikát, és ex-

mennyével később is jó kapcsolatot
ápolt, leveleztek egymással. Érdekes
felvetés volt, hogy bizonyos nagyhatalmi képviselőket „tudatlan szakértőként” mutatták be a magyar újságok és „történelmi” tanulmányok. A
hiba csak ott csúszott be, hogy csupa olyan ember szájába adtak kitalált mondatokat, akik nem is vetek
részt a béketárgyalásokban, sőt, valószínűleg kitalált személyek voltak.
Sokáig több alap szakirodalom is tévedett, bizonytalankodott, hogy vajon a Nagy- vagy a Kis-Trianon palotába kötötték-e meg a szerződést.
Mára „kiderült”, hogy előbbiben. Hűséges városnak mondjuk Sopront, de
a mai tények és néhány visszaemlékezés egyre inkább kétségbe vonja, hogy ekkora százalékban szavaztak-e Magyarország mellett a soproni
polgárok. A népszavazás céduláit már
nem lehet kutatni, megsemmisítették
őket, így csak találgathatunk. Főként
az 1990-es években bukkant fel a talány, hogy a trianoni békét 80 évre
írták alá, így az felülvizsgálható lesz.
Viszont a szerződés átolvasása után
egyértelmű kiderül, hogy ez az állítás
félrevezetés volt. Nem létezik ilyen
záradék, ráadásul a mai határokat az
1947-es párizsi béke írta elő.
Mi lehet/lehetett a kiút a magyarság számára a trianoni sokk után.
Mindenképpen a hazai kultúra intézményrendszerének fejlesztése, az
oktatás a világ élvonalába kerülése, magyar zene, néptánc és népzene terjesztése, az ételeink és italaink
jobb marketingje, a határon túli magyarokkal való kapcsolatok építése,
szorosabb együttműködés a nemzetiségeinkkel. A Nemzeti Összetartozás
Napján ezek kellenek, hogy vezéreljenek minket.
Miként született meg Kelebia? Település, amit senki nem akart, mégis
a mai napig él és virul. Büszke múltja
van, amit sok vita és „háborúskodás”
is befolyásolt. Az egykor a szabadkai
határhoz tartozó Kelebia pusztarész
valóban a trianoni határnak köszönheti fogantatását. Sokáig senki nem
szerette volna, ha önálló település
lesz. Ám az itteniek küzdelme, a nemzetközi vasútvonal végül meghozta az
eredményét. 1918-tól 1921. augusztus 20-ig szerb megszállás alatt állott
a terület. Ezután a magyar közigaz-

gatás helyenként csak igen gyengén
tudott hatni az itteni eseményekre.
Így még az is előfordulhatott, hogy
egy menekült szabadkai tisztviselő, kelebiai polgármesternek adhatta ki magát határon túl ragadt családja előtt.
Tompa és Csikéria községek hamarabb megalakulhattak, és ez a
késlekedés sokáig hátrányosan érintette Kelebiát. Különleges országos
közigazgatási szervezet irányította a
vidéket, és az itteni emberek lobbizása nem volt túl eredményes a saját
maguk érdekében. Így a „szabadkai
örökségből” Kelebia csak 1119 kat.
holdat kapott, a magyar területre került földingatlan 29%-t. Ez fájópont
maradt a két világháború között az itt
élők számára..
1924. december 12-én alakult meg
a képviselőtestület. Tóth Sándor bíró
és Gille András jegyző irányításával,
se pénz, se támogatás mellett. Nem
volt anyagi lehetőség, csak buzgalom
a kelebiaikban. Ám ezt néha visszafogták egyedi ideológiai viták is. Hátráltatták a valódi döntések és munka elindulását. A revízió gondolata, a
„Szabadkát elszakított tőlünk” érzés
leküzdhetetlensége, rivalizálás Tompával, mind befolyásolták a Trianon
utáni Kelebia közéletét. Olyan ötletek, hogy a vasútállomásra országzászló kell, hogy a délszlávos utcaneveket meg kell változtatni, vagy,
hogy legyen a község neve Újszabadka csak színesítették az helyi közbeszédet.
Persze voltak valódi problémák is,
amelyek máig hatnak. A kettősbirtokosság kialakulása, amely a határon átívelő új gazdasági-társadalmi
réteg kialakulásához vezetett. Vagy
a menekült kérdés ügye sokakban
kettőséget ébresztett. Megosztotta az amúgy sem egységes kelebiai
népet. Viszont az eredményeket ez
mind nem vehette el. A középületek,
a Szabadka felé néző római katolikus
templom, a lassú, de biztos fejlődés
utat törtek a kilátástalanságból. Kelebia története Trianon nélkül elképzelhetetlen, így a helyiek számára a
Nemzeti összetartozás Napja még inkább fontos kell, hogy legyen, saját
múltjuk megismerése miatt is.
Végső István történész
(Kiskunhalas)
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Daloskörös hírek

Megkezdődtek a tavaszi rendezvények. Szomszédaink, az Ásotthalmi Népdalkör április 14-én, szombaton a Petőfi Sándor Művelődési Házban rendezte,
immár 26. alkalommal Tavaszköszöntő Népzenei Találkozóját. Bordányból,
Deszkről, Mórahalomról, Királyhalomról,
Mélykútról, Tataházáról, Zákányszékről
érkeztek fellépők. Április 28-án Ópusztaszerre utaztunk a Szeri Népdalkör dalostalálkozójára. Szegedi és Szatymazi
csoportokkal léptünk fel. Mind két találkozóra a rendkívül jól szervezett, barátságos megrendezés egyfajta közösségi
összefogás volt jellemző.
A mindennapi gondokban megfáradt
asszonyok és férfiak szemébe csillogás
költözött, amikor elkezdték énekelni
népdalaikat. A ráncok kisimultak, a néha esetlegesen reszkető hangok megacélosodtak,- ezt teszi az ének szeretete. A múltba vetett gyökereink fontos
eszköze a magyar beszéd, ének és tánc.
A népdalkörök által előadott csokrok
nagy sikert arattak, az ismertebb nótákat a közönség is együtt énekelte a
fellépőkkel. A meghívott csoportok kis
ajándéktárgyat és emléklapot kaptak a

szervezőktől.
Öröm volt számunkra, hogy részesei
lehettünk népdalkörös barátaink ünnepének, nívós produkcióval, szép egységes fellépő ruhában képviseltük településünket. Elődeink hagyatékának
megőrzése és ápolása mindannyiunk
számára fontos és szép feladat.
Május 12-én országos megmérettetésre készült a Kelebiai Daloskör. Mezőkövesden rendezték meg a Vass Lajos Országos Népzenei Találkozó 2.
középdöntőjét.
Ez a kétévente megrendezett versenysorozat a régi, nagyon közkedvelt
Repülj Páva! folytatása.
A Vass Lajos Népzenei Szövetség
1995-ben alakult azzal a céllal, hogy
összefogaja, segítse a Kárpát- medencében élő és működő népdalköröket.
A verseny során szóló és csoportos
produkciók mérték össze tudásukat,
akiket háromfős szakmai zsűri / Széles
András, Czidráné Bodza Klára, Gerzanits Magdolna/ értékelt.
Daloskörünk ARANY minősítés kapott.
Kovács Márta

A zsűri
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PÁLYÁZAT!
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Pályázatot hirdet a kelebiai Napköziotthonos Óvoda vezetői állásának betöltésére
az alábbi feltételek szerint:
a.) Napköziotthonos Óvoda Kelebia, Ady E. u. 108. Óvodavezetői megbízás
b.) A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
c.) A megbízás a pályázat elbírálását követően 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart.
d.) A megbízás feltétele:
- óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás.
e.) Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
f.) A pályázathoz csatolni kell:
f.1.) A pályázó szakmai életrajzát,
f.2.) az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
f.3.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
f.4.) iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
f.5.) igazolás eddigi munkaviszonyokról,
f.6.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,
f.7.) nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri.
g.) A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 230% vezetői pótlék.
h.) A pályázat benyújtásának határideje: a NKI internetes honlapon való megjelenéstől
számított 30 napjáig beérkezőleg.
i.) a pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell benyújtani a Kelebia Községi Önkormányzat címére (6423 Kelebia, Ady E. u. 114., tel.: 77/454-201).
j.) A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő soron
következő testületi ülés.
2.) Elrendeli a fentiekben meghatározott pályázati kiírás közzététellét az Oktatási Közlönyben, és a NKI internetes honlapon.

KIE nyertes LEADER pályázata

A Kelebiai Ifjúsági Egyesület több helyi civil szervezet mellett pályázott a múlt év (2011.)
őszén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007 - 2013 keretében a LEADER Civil szféra eszközfejlesztése célterületre. A pályázat elkészítésénél fontos szempont volt,
hogy - nyertes pályázat esetén - olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, melyek segítik az
egyesület munkáját a helyi ifjúságpolitikai koncepció cselekvési tervének mentén haladva, mely egy kérdőíves felmérés alapján elégíti ki a helyi igényeket a kelebiai fiatalok szabadidejének hasznos eltöltéséhez (pl. kirándulás, fotószakkör, csocsó, asztalitenisz stb.). A
cselekvési tervben található fotószakkör jelenleg társadalmi összefogásként, saját erőből,
amatőr szinten működik. Az Egyesület több tagja hobby szinten foglalkozik főként természetfotózással - kihasználva ezzel a település természet adta lehetőségeit. A fotók - immár
hagyományként - évről évre a Kelebiai Kárpát Fesztivál fotókiállításán kerülnek bemutatásra. Az eszközök összeállításánál a fentieket vettük figyelembe, így beépítésre került a
pályázatba: 1db laptop, 1db színes, multifunkcós nyomtató, valamint 1 db digitális fényképezőgép, valamint 40 db műanyag szék, mely komfortosabbá tenné a jelenleg használt
pinceklubot és egy - egy rendezvény lebonyolításánál is nagy segítséget jelent.
A napokban örömmel értesültünk róla, hogy a benyújtott pályázat nyert, 470. 103.- Ft
támogatásban részesült az egyesület. Jelenleg a megvalósítás előkészítése folyik. Reméljük, hogy az eszközöket minél előbb sikerül beszerezni és használatba venni.
KIE tagok
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Önkormányzati hírek
80/2012 ((V.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Határon átnyúló pályázat (IPA) benyújtása Kelebia belterületi
kerékpárút építésére
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló Együttműkődési Program keretében pályázatot kíván benyújtani.
2.) A feljesztéshez szükséges saját forrást az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3.) A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat célkitűzéseivel, a megvalósítandó belterületi idegenforgalmi célokat szolgáló kerékpárút létesítésével egyetért.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéhez.
81/2012 ((V.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Határon átnyúló pályázat (IPA) benyújtása a Kelebia településen kialakításra kerülő túraútvonal létesítésére.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló Együttműkődési Program keretében pályázatot kíván benyújtani.
2) A feljesztéshez szükséges saját forrást az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3) A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat célkitűzéseivel, a megvalósítandó kutatási célokat szolgáló monitoring ház és idegenforgalmi célokat szolgáló túraútvonal létesítésével egyetért.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéhez.
82/2012 ((V.24.) sz. képviselő-testületi határozat
Határon átnyúló pályázat (IPA) benyújtása Kelebiai Kárpát Fesztivál
megrendezésére
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország-Szerbia
IPA Határon Átnyúló Együttműkődési Program keretében pályázatot kíván benyújtani.
2) A feljesztéshez szükséges saját forrást az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3) A Képviselő-testület a benyújtandó pályázat célkitűzéseivel, a Kelebiai Kárpát
Fesztivál (2013. július 18-21.) megrenezdésével egyetért.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételéhez.
75/2012 ((IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 6.
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 46.346 eFt összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési rendeletét 23.807 eFt összegű
működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §

. oldal

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
3.) Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
72/2012 ((IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtására az önkormányzatok európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésére.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012.(III.1.) BM rendelet alapján.
2.) A tervezett fejlesztés
a.) pontos megnevezése: Kelebia Község szennyvízcsatornázási és -tisztítás fejlesztésének megvalósítása (II. forduló)
b.) Összköltsége: nettó: 1.235.770.470,- Ft.
c.) pénzügyi ütemezés 2012. évben: nettó 62.594.390,- Ft,
2013. évben: nettó 64.144.396,- Ft
2014. évben: nettó 2.428.342,- Ft
d.) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése
3.) A projekt megvalósításához szükséges saját forrást az önkormányzat 2012. évi

költségvetésben biztosítja.
4.) A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelő használatát biztosítja, és nem
idegeníti el.
5.) A kivitelezés során igénybe vesz közfoglalkoztatottakat.
6.) Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
76/2012 ((IV.26.) sz. képviselő-testületi határozat
Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Egyetért azzal, hogy Kelebia Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be
a nyári gyermekétkeztetésre.
2.) Vállalja, hogy 2012. június 18. napjától 2012. augusztus 31. napjáig terjedő
időszakban 126 fő gyermek részére 45 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg
étkeztetést biztosít a Napköziotthonos konyhán keresztül.
3.) A 126 fő nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekekről a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a pályázat kedvező elbírálása esetén dönt.
4.) Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.

Nyári
Gyermekétkeztetés
A tavalyi évekhez hasonlóan idei évben is lehetőség nyílt
a szociális nyári gyermekétkeztetésre. A miniszteri döntés
értelmében, községünkben 126 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára tudnak
a nyári szünidő ideje alatt 54 napra meleg ételt biztosítani, amelyet az elnyert 2.993.760 Ft támogatásból fognak
megvalósítani.

. oldal

Kelebiai Hírmondó

HALÁL VAGY FÖLTÁMADÁS?
Egy öreg nénike szólt a bölcs zsidó rabbinak, hogy döglenek a libái. - Hol tartod
őket? - kérdezi tőle. - A folyóparton. - Napon vagy árnyékban? - Napon. - Hát tartsd
az árnyékban! - ajánlja a rabbi. Pár nap múlva találkoznak. - Továbbra is döglenek a libáim, mit tegyek? - kérdi a nénike. - Tartsd
a napon! - most így a rabbi. Napok múltán
ismét találkoznak. - Még mindig döglenek
a libák -kesereg a nénike. Jön a bölcs tanács: - Tartsd őket az ólban! Majd megint
összefutnak: - Na, mi van öreganyó? Mire
az feleli: - Mind megdöglött. Erre az a fejéhez kap: - Ej, a kutyafáját, de kár, pedig
még annyi ötletem lett volna!
Kár a libákért. De mégsem olyan nagy
tragédia a kimúlásuk, mint mikor ember
hal meg - mondhatnánk. Az állat különben sem tudja, hogy vár rá a halál. Viszont legtöbb emberre - mint nyomasztó
teher - ránehezedik, hogy vár rá a félelmetes vég, a Kaszás. Akkor mindannyian egy végső pózba merevedünk. Kihull
a kezünkből minden. S ha hamvasztanak,
akkor elférek egy kisgyerek markában.
Az unokáim még kijönnek november 2án, a síromon gyertyát gyújtani, de a dédunokáim már nem biztos. Úgy kb. 100 év
múlva senki sem emlékszik rám, a legcsekélyebb nyomot sem hagyok az emberek
emlékezetében. Hacsak híresség nem leszek. De melyikünk lesz az?
Ellenben tényleg a halálé az utolsó szó?
Mint az állatok esetében? A legvégén csak
a kaszás vár minket? Mi, keresztények
az első Húsvét hajnalától hisszük, hogy
nem csak a halál vár minket szívünk utolsó dobbanásakor, hanem a föltámadt, ragyogó Krisztus is. Ezt tudjuk hittanóráinkról, a sok prédikációból. Hisszük is
legtöbben, - bár ezt se minden hívő -de
ez a hitünk miért nem gyűrűzik be életünk
utolsó perceibe? Miért nem tudunk a Kaszáshoz és a Föltámadotthoz úgy viszonyulni, mint akiket most felsorolok.
Minket, papokat sokszor hívnak haldoklók ágyához. Találkozunk néha azokkal, akik nem félnek a haláltól. De nem
azért, mert a sok szenvedés után már
óhajtják a kínoknak véget vető halált.
Nem, nem. Nem azért nincs bennük félelem. Sőt, látszik rajtuk valami nyugalom,
békesség. Végtelen csend simítja ki vonásaikat az arcukon. Azért, mert szilárdan hiszik, hogy ott a „túlsó parton” várja
őket valaki, és a legjobb helyre kerülnek.
Hazatalálnak. Itt csak táboroztak. Vándorok voltak.
Morus Tamás esete lélegzetelállító.
Ártatlanul lefejezték. Előtte a vérpadon
egyik tréfás megjegyzése követte a másikat. Honnan volt hozzá ereje, lélekjelen-

léte? Onnan, hogy épp olyan biztos volt a
feltámadott Krisztussal hamarosan való
találkozásban, mint ahogy én tudom azt,
hogy most itt, Kelebián csütörtökön 1/2 6
van, és 10 perc múlva találkozni fogok a
mise előtt Tompán Jagicza József diakónus úrral. - Morus Tamás így tréfálkozott
a bakóval: „Jól célozz, le ne vágd a szakállam, mert az nem volt részes a felségsértésben!” Majd megölelte a hóhért e szavakkal: „nagy szolgálatot teszel nekem,
drága barátom. Köszönöm, hogy gyorsan átsegítesz a Mennyországba, ahol Jézus már türelmetlenül vár!”
A halálos ágyán, oldalán fekvő Béda
Venerabilis utolsó perceiben kérte szerzetestársait, fordítsák a hátára, hogy az
ég felé nézzen, és így azonnal láthassa, amint meghal, az elé jövő Krisztust.
Hol vagyunk mi ettől az óriási hittől? Egy
másik középkori szent meg kérte családtagjait, hogy támogassák, tartsák karjait
a halálos ágyán. Azért, hogy amikor jön
Krisztus a halála pillanatában, lássa, amint
kitárt karokkal várja.
De ne csak régi szenteket említsek.
Ma is vannak ilyen gyémánthitű keresztények, akik példájukkal a húsvéti reményünket erősítik. Az idős Kati néni így mesélte el férje boldog halálát. Férje, József
mély, bibliás hitű volt. Utolsó perceiben
széttárta karjait csodálkozva, és többször
kérdezte, majd kijelentette:” Hol a halál?
Hol a halál? Nincs halál, nincs halál!”, majd
odaérkező gyermekeinek megfogta kezét, és békésen elaludt az Úrban.
Még jól emlékezünk II. János Pál agóniájára, amit a médiában nyomon követhettünk. Hát, a hit szemével nézve nem
gyönyörű halál-e ez, amikor mondja haldokolva: „Ne sírjatok! Engedjetek elmenni! Nyugodt vagyok, Boldog vagyok.” Ez
hát a nagyszerű halál. Nem a hirtelen halál, bár arra mondják sokan, mivel így
mentesül az elhunyt a sokaknak kijutó
szenvedéstől.
Tegnap az erdőben jártam. Versenyt
futottam a Piroskával, kutyusommal egy
erdei ösvényen. Már majdnem lehagytam, amikor egy alattomos gyökérben
hirtelen úgy felbuktam, hogy az orromon
támaszkodtam meg. Miközben a földet
törölgettem, elkezdtem elmélkedni azon,
hogy 65 éves elmúltam, tehát egyre jobban közeledik az Utolsó Felvonás, aminek
előszele volt ez az elesés is. Akkor végleg lezáródik életem, és elém lép a Feltámadt Krisztus, akiről oly sokat beszéltem.
Igen ám, de más beszélni Róla, mint majd
személyesen találkozni, kezet fogni Vele. Tényleg, milyen lesz ez? Ki az közületek, aki nem kíváncsi erre? Vajon milyen

Jézus arca? Számomra az emberi arcok
a legérdekesebbek. Nagyon szeretem a
kellemes tónusú hangokat is. Az Ő hangszíne nagyon szép zengésű lehet. Olyan
lesz-e Jézus, ahogy a jámbor szentképeken ábrázolják a szelíd arcával? Az ő korában minden férfinak volt szakálla. Talán
már levágatta a szakállát. De hát akkor
még nehezebb lesz felismerni! Milyen színű a szeme?
Biztosan mosolyogva fog várni mindannyiunkat. Hogyan köszöntsem? A „Dicsértessék a Jézus Krisztus”-nak örülne
a legjobban? Vagy másnak? Hosszú fehér köntösét lecserélte-e korunk divatjára - netán kopott farmerre? Jézus ugyanis
korszerű mindig, sosincs benne muzeális
mozzanat, ahogy egyes ellenségei vélik.
De hát ezek csak külsőségek. Inkább az
izgat, hogy mi lesz arról a véleménye, hogy
utóbbi időben - talán - túlhangsúlyoztam
a jóságát. Esetleg orromra fog koppintani, ujjával szerényen megint. Mert túlságosan jó színben tüntettem fel, aki talán
még Kelebia és Tompa legnagyobb bűnösét is befogadja a Mennybe - persze bizonyos tisztító büntetés ellenében.
El tudok képzelni Jézus és köztem egy
ilyen párbeszédet: - Laci, azért nem kellene ennyire agyba-főbe dicsérni engem,
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már megmondtam az elém térdeplő gazdag ifjúnak is, hogy ki jó. „Senki sem jó,
csak egyedül az Isten.”(Mk.10.19.) - De
hát Te Isten vagy! - vágnám rá hirtelen.
Mire Ő csak rejtelmesen mosolyogna, és
kicsit tétován, kétszer-háromszor végigsimítana a szakállán.
Ott porolkodva az erdei úton, ezzel
nyugtatgattam magam: hát még se sértődhet meg a mi utolérhetetlen Jézusunk
azon, hogy jóságát a végtelenbe magasztaltam. Hisz tőle jobb ember nem volt
még a világon, s nem is lesz. Ezért bátorkodtam utolsó éveimben rengeteg érvet
felhozni amellett, hogy mivel ő annyira
szereti az embereket, szinte senkit sem
enged pokolba hullani. Így legszebb húsvéti reményem az, hogy mindannyian feltámadunk az örök életre. Közületek sem
fog elkárhozni senki. Ott leszünk a jóságos Feltámadott társaságában a mennyei
lakomán.
A végén felteszem mindenkinek a leírtakból folyó kérdéseket. Kit vársz? A
félelmetes Kaszást? Vagy a boldog Feltámadást? Érdemes-e nem hinni a szeretettől sugárzó Feltámadottban? Ismeritek-e ezt a társasjátékot, hogy KI NEVET
A VÉGÉN?
Pribitek László plébános

Csíksomlyói zarándoklat 2012.

Ötödik alkalommal vehettünk részt a csíksomlyói zarándoklaton. Mikor először lehetett
részünk ebben a katartikus élményben, elhatároztuk Zolival ide, amíg erőnk engedi, szeretnénk visszajönni. Ez történt az idén is pünkösd szép ünnepén.
Az ünnepi búcsús szentmise fél 1-kor kezdődött a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti
nyeregben, a Hármashalom oltárnál. A búcsú napján a hívek Máriát dicsőítő énekkel, körmenettel érkeztek, először a hagyomány szerint mindig a gyergyóalfalvi keresztalja. Ezután a felvonulás az érkezés sorrendjében történt, a menet fokozatosan több kilométer
hosszú lett. A szentmise szónoka ft. dr. Tempfli Imre, a németországi Kirche in Not/Ostpriesterhilfe katolikus nemzetközi segélyszervezet osztályvezetője, a Stuttgarti Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa volt.
Oscar Wildot idézve azt mondta, az embertől elvehetik, amit birtokol, de az igazi kincseket, amelyek benne honolnak, soha nem vehetik el. „Lelked kincseivel lehetsz boldog, azokat nem veheti el senki” - hangsúlyozta Tempfli Imre.
Az összefogás erejét emelte ki: „Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül az életben is
testvérek maradjunk” - jelentette ki Tempfli Imre. Hozzátette, ha egy ember álmodik, az
csak álom, ha sok ember álmodik, az álom valósággá válik. „Kapaszkodjunk össze, hogy a
lelkes testvériség valósággá váljon” - mondotta.
A mi kis csapatunk egymást segítve jutott fel a nyeregbe, majd a mise végén kegyelemmel jutottunk vissza minden baleset nélkül „Máriával, Jézus anyjával”.
Horváth Zoltánné
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Itt a búcsúnap, indul a csapat...

Ismét eltelt egy év és újra búcsúzni
kellett az iskolába induló nagycsoportosoktól. Június 1-én a nagy-középsősök
évzáró és ballagási műsorára került sor
az óvodában. Ebből a csoportból 6 kisgyermek indul iskolába és őket búcsúz-

tatták a középsősök egy szép, színvonalas műsorral. A gyermekek az évközben
tanult versekből, körjátékokból összeállított műsort adtak elő. Befejezésként „
A csipkerózsika „ című mesét dramatizálták, ami igényes, szép díszlettel és

eszközökkel került bemutatásra. A gyerekek ügyesen szerepeltek, tetszett a
vendégeknek, nagy tapssal jutalmazták.
Június 2-án, szombaton az Agrárkereskedelmi központban került sor a nagycsoportosok ballagására. Ez a műsor kicsit eltért a hagyományoktól sok zenés,
táncos része volt, ami mindenkinek na-

gyon tetszett. Ezt egy „ fergeteges” mese
követte - Hófehérke és a hét törpe.
A díszlet, a jelmezek és a gyerekek
előadása nagy elismerést váltott ki a
közönségből.
Mindkét műsor után az óvó nénik és
a dajka nénik megvendégelték a gyerekeket.

Gyermeknap az óvodában

Ebben az évben bár egy kicsit később, de újból sikerült vidám gyermeknapot
szerveznünk a kicsiknek. Forgóhinta, légvár, trambulin várta a játszani vágyókat.
Pihenésképpen üdítővel, sós ropogtatnivalóval, jégkrémmel kínáltuk meg a gye-

rekeket. Egész délelőttön át tartó programra több szülő és kistestvér is eljött.
A jó hangulat kialakításához nagymértékben hozzájárult Hinterszehr Ádám, aki
a zenét biztosította az óvodások szórakoztatására.
Óvónők
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Iskolai hírek
- Május 11-én a Délterületi Iskolák Versenyén vett részt iskolánk. Legeredményesebben teljesítő tanulóink:
Molnár Emma 5.b német nyelv III. helyezés
Honfi Dániel 7.b helyesírás III. helyezés
Honfi Benedek 7.b német nyelv II. helyezés
Szmolenszki Ákos 7.b angol nyelv III. helyezés
Papp Bernadett 8.o angol nyelv III. helyezés
A felkészítő tanárok: Nagy Sára Kata, Horváth László, Szádeczki Dezsőné
- Május 19-én tavaszi nagytakarításra hívtak bennünket a tompai cserkészek. 40
tanuló indult el szülők és Karitasz tagok felügyeletével és gyűjtötték össze a szemetet
a Kelebiát és Tompát összekötő út mentén az erdőgazdaságig. Itt találkoztak a tompai
cserkészekkel és közös játékkal ért véget a program.
- Május 22-én iskolánkban bolhapiacot szerveztünk, a gyerekek nagy lelkesedéssel csereberéltek, árultak, vásároltak.
- Május 30-án megtörtént a kompetenciamérés iskolákban a 4., 6. 8. évfolyamos
tanulók körében.
- Május 30-án volt a Kihívás Napja. Közös tornával indítottuk a programot. Délután
különböző sportágakban mozoghattak a gyerekek.
- Az osztályok nagy része szervezett anyák napi műsort.
- Június 2-án szombaton rendezték meg a tompai cserkészek a hagyományőrző
VI. Regős Napot a Tompa- bárómajori kastély parkjában, melyre szeretettel meghívták iskolánk tanulóit. Tanulóink érdekes programokban vehettek részt, például kézműves foglalkozásokon, ügyességi próbákon, komédiások bemutatóján, lovagi tornán,
táncházi mulatságon.
- Június 8-án Varga Sándor a Polgárőrség képviseletében közlekedésbiztonságról
tartott előadást a hetedikes tanulóknak.
- Június 12-én rendezik meg Gyöngyösön a Városi Békenapot, melyre meghívást
kaptak tanulóink, akik részt vettek a Béke-Virág Mandala pályázaton. Munkáikat kiállítják a Mátra Művelődési házban, és felkerülnek a Világharmónia futás honlapján a
Mandala Rekord alatt. A következő tanulók alkotásait válogatták be a kiállításra: Volford Ákos 7.b, Tóth Annamária 8.o, Pető Ágota 3.a, Papdi Liza Róza 2.a, Orbán Anna
2.b, Oltyán Renáta 2.b, Herke Noémi Fanni 2.b, Gillányi Gréta 7.b, Kollár Enikő 7.b, Sólya Tamara 2.b
A szervezők elismerő levélben köszönték meg a közreműködésünket:
„Nagyon szép alkotások érkeztek Kelebiából, mindet ki lehetne állítani,
de más iskolák tanulóinak is lehetőséget kell adnunk. A legtöbb tanuló
Kelebiából vehet részt a kiállításon. Többen, mint a gyöngyösiek!
Gratulálok Balázs Hajnalkának, a felkészítő tanárnak.
Köszönettel és tisztelettel: Móráné László Kornélia szervező”
- 1999 óta minden év májusában megrendezésre kerül a Göndör Kupa. Tanulóink idén is részt vettek ezen a versenyen. Ügyesen fociztak, hiszen a 7. -8. évfolyamosok a döntőbe jutottak, az 5-6. évfolyamosok II. helyezést értek el. Gratulálunk a fiúknak és edzőjüknek, Bögre Károlynak!
„Az Én Európám” az Európai Unió gyermekszemmel című pályázat eredményei
Alsó tagozat
I. Csapi Dominika 3.b
II. Gere Vivien 3.b
III. Portényi Róbert 3.b
Felkészítő pedagógus: Vörös Józsefné
Felső tagozat
I. Kollár Enikő
II. Horváth Otília
III. Baranyi Patrícia Vivien
Különdíj: Gillányi Gréta
Felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka
Az elért eredményekhez gratulálunk!!!
Medve Matek Verseny
2012. május 23-án megrendezésre került a Farkas László Általános Iskolában
a Medve Matek Verseny.(Főszervezők: Balázs Hajnalka , Gémes Gézáné)
A gyerekeknek 3 fős csapatokba kellet szerveződniük. A verseny elején minden
csapat kapott egy menetlevelet. A csapatokat ún. barlangokba várták a különböző
feladatok. Minden helyesen megoldott feladatért egy kis medve-matricát kaptak a me-

netlevelükre. A verseny végén a matricák száma alapján dőlt el az eredmény:
5-6.osztály:
I. helyezett: Einstein tanítványai (Danis Félix , Szabó Valentin , Vankó Márk)6.o
Felkészítő pedagógus: Gémes Gézáné
II. helyezett: Vámpírok (Ughy Renáta , Tóth Zsuzsanna. Tóth Fatima ) 6.o
Felkészítő pedagógus: Gémes Gézáné
III. helyezett: Micimackók (Granyák Luca, Ricz Júlia , Molnár Emma ) 5.b
Felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka
7-8. osztály:
I. helyezett: A halál medvéi (Honfi Dániel, Szmolenszki Ákos, Pálmai Diána)7.o
Felkészítő pedagógus:Balázs Hajnalka
II. helyezett: Gumi Macik (Honfi Benedek,Kovács Veronika Anna, Gyulavári Tamás)7.o
Felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka
III. helyezett: Matek zseni mókusok (Papp Bernadett, Szűcs Klára , Márton Dezideráta) 8.o
Felkészítő pedagógus: Gémes Gézáné
A versenyben a legérdekesebb és legszórakoztatóbb az volt, hogy nem egy teremben
kellet dolgozni, hanem a termek között rohangálva kellett, időre megoldani a feladatokat. Úgy gondolom minden versenytársunk nagyon élvezte ezt a versenyt.
A negyedik osztályosok közül 15 tanuló vett részt a versenyben, ők is 3 fős csapatokban mérték össze tudásukat. A legsikeresebb csapat a Panda Maci volt, melynek tagjai:
Babusák Viktória, Papp Enikő, Kürti Ádám
Felkészítő pedagógus: Sógor Lászlóné, Kardosné R. Zsuzsanna
Kozla Lilla Margit 7.o
Kovács Veronika Anna 7.o
- Közérdekű információk:
Ballagás: 2012. június 16-a, 9 óra
Utolsó tanítási nap: 2012. június 15-e (péntek)
Tanévzáró ünnepség: 2012. június 20-a (szerda) 16 óra
Vidám, gondtalan, balesetmentes nyári szünetet kívánunk!
Szádeczki Dezsőné ig., Balázs Hajnalka ig.h.

Egy tanító tapasztalataiból...
Ismét véget ért!
Igen a tanév. Szinte, mintha most
kezdődött volna el és máris június van.
Kinek milyen élmények jutottak? Ki
használta fel ezt az évet arra, hogy tudását gyarapítsa, ki volt az, aki csak
bejárt a suliba, de az egészet szenvedésnek fogta fel.
A kis elsősöknek akadályt jelentett
a Tudás várába bejutni vagy könnyedén tanulták meg a betűvetés tudományát?! Milyen érzés tölti el őket, hogy
már mindent elolvashatnak? Számországban boldogulnak?
Aztán a nyolcadikosok további életét
nagyban befolyásolja a februárban meghozott döntés: hova tovább? Melyik középiskolába jelentkezzen. Viszik-e tovább az emberi együttélés legelemibb
szabályait, meghatározó értékeket, mint
a tisztesség, egymás tisztelete, a szülő tisztelete, hűség, szeretet, becsületesség, megbízhatóság, áldozatkészség,
egymásért vállalt felelősség, a nemzetért vállalt felelősséget?!
Mennyi izgalmas tanulmányi-, sport-

, mesemondó-, szavaló-, rajzverseny áll
mögöttetek! Ezekekkel szülőknek, nevelőknek és magatoknak is örömet szereztetek.
A felejthetetlen osztálykirándulások,
színházlátogatások, témanapok mindmind biztos emlékezetes marad. A
szakköri lehetőségek, melyek jól kiegészítették az órai munkát és lehetőséget
adtak a még többet tudni vágyóknak,
tehetségük kibontakoztatására.
Végre itt a szünidő! Ám ennek veszélyei is vannak! Nagyon kell vigyázni,
hogy a gyermek ne keveredjen bele veszélyes kalandba, vigyázzon a fürdőzésnél, kerékpározásnál. Mindig a fejüket
használják, ne vagánykodjanak, mert a
baj hamar bekövetkezik! Aki olyan balesetet szenved a saját hibájából, amit el
lehetett volna kerülni, az nem hős, hanem buta.
Hasznos időtöltést, sok-sok közös
családi programot kívánok mindenkinek a nyári szünetben!
Horváth Zoltánné
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Kábítószer-kereső kutyák
Kelebián

Május 15-én délelőtt nagy élményben volt része iskolánk tanulóinak.
Élőben nézhettük meg, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kábítószer-kereső kutyái, Dina és Yellow, hogyan
végzik munkájukat.
A kutyás bemutató része volt annak a felkészülésnek, amelyen a kutyák
és gazdáik az utóbbi néhány hónapban
részt vettek. A gyakorlatozó két kutya
és a vezetőik fogják képviselni országunkat az Ausztriában, júniusban megrendezésre kerülő 7. Európai Kábítószer-kereső Kutya Bajnokságon.
Miközben az ebek tették a dolgukat
a pályán, Pálinkás András őrnagy úr fo-

lyamatosan magyarázta, hogy az állatoknak éppen mi a feladatuk.
Először csomagkutatást végeztek,
majd bemutattak egy fegyelmező gyakorlatsort, amelyben a kutyáknak minden külső zavaró tényező ellenére is
gazdájuk utasítását kellett végrehajtani.
A bemutató alatt lövések is eldördültek, ez persze csak még izgalmasabbá
tette a dolgot.
A gyerekekkel együtt reméljük, hogy
részvételünk a bemutatón hozzájárul
ahhoz, hogy a kutyusok sikeresen szerepeljenek a versenyen.
Borbás Mária tanító

Föci óra, kicsit másként...

Az elmúlt földrajz óra a szokottnál különlegesebb volt. A tanárok serege elözönlötte a tantermet. Hatással
volt ránk és Erzsike nénire is ez a körülmény. Mi az óra elején eléggé megvoltunk szeppenve,majd az óra végére felszabadultunk. Nagyon élveztük az órát,
és szerintünk Erzsike néni is.

A tananyag érthetőbb és átláthatóbb
volt az interaktív táblával. Dél-Európa
országait,tájait,élővilágát,nemzeti kincseit filmek segítségével ismerhettük
meg.
Reméljük ,hogy máskor is lesz még
ilyen föci óránk.
7. b osztályos tanulók

. oldal

Gyereknap az iskolában

2012. június 1-jén a szülői munkaközösség a tanárokkal együtt gyermeknapot szervezett az iskolában. Hívtak lufi
állatokat készítő bohócot, gólyalábasokat és testfestőt. Akadályversenyt is
szerveztek, külön az alsó- és a felső tagozatosoknak. 9 órakor az osztályok kivonultak a focipályára. 10 óráig gólyalá-

basok szórakoztatták a diákokat, ezután
elkezdődött az akadályverseny. Délben a
verseny után, az eredményhirdetés előtt
csirkepörköltet ebédeltünk, kalácsot és
fagyit is kaptunk.
1 órától a gólyalábasok már az iskolaudvarban játszottak a kicsikkel, míg
a nagyok mással foglalták el magukat.
Mindenki várta az eredményhirdetést. Minden
csapat nyert és oklevelet is kapott. Egy tökéletes napot töltöttünk
együtt barátainkkal, diáktársainkkal. Köszönjük a szervezőknek ezt
a gyönyörű délelőttöt.
Papp Bernadett,
Tóth Annamária

1 óra a „kozmikus hulladék”-kal

Dr. Balog István, csillagász
újból ellátogatott
hozzánk egy érdekes előadást
tartani. Ezen a
délutánon az űrszemétről láttunk egy bemutatót.
Mi is az űrszemét? Az űrszemét,
más néven kozmikus hulladék, mindazon mesterséges eredetű tárgyak neve, amelyek a világűrben keringenek,
és már nem hasznosíthatók és nem hozhatók működőképes állapotba. Ezek a
tárgyak főleg a mesterséges holdak és
űrállomások kisebb-nagyobb levált darabkái, alkatrészei, valamint használaton kívüli műholdak, alacsony Föld körüli pályán maradt utolsó rakétafokozatok
és az űrséták, szerelések során elszabadult eszközök, amelyek együttesen alkotják a kozmikus hulladékot.
A világűrben mozgó hulladékok nagy
veszélyt jelentenek a Föld körül keringő objektumokra. A világűr környezetének védelméhez hozzátartozik a kihelye-

zett eszközök biztonságos üzemeltetése,
a szennyezés megelőzése, és a kozmikus
hulladék eltávolítása, megsemmisítése. A használaton kívüli, de kevés üzemanyaggal még rendelkező műholdakat
célzottan valamelyik óceán felé irányíthatják. A légkörbe való belépés megtervezése és lebonyolítása komoly feladat,
mert nem csak a lakott területek elhelyezkedését, hanem a repülők és a hajójáratok mozgását is figyelembe kell
venni. Amennyiben a kapcsolat megszakad az irányítás és az objektum között,
a műhold véletlenszerű helyen és időben
léphet a Föld légkörébe.
Emlékezetes eset: pl. Az első amerikai
űrséta (Gemini-4) során Edward White
elhagyott egy fél pár kesztyűt. A kesztyű
egy hónapon keresztül 28000km/h sebességgel keringett a Föld körül.
Érdekes és tanulságos 1 órát tölthettünk el a már jól ismert csillagász társaságában!
Papp Bernadett, Tóth
Annamária,Tóth Dominik,
Pintér Krisztián
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Egy laza matekóra, sok tanárral...
Június 5-én, kedden rendhagyó matek óránk volt. 7 pedagógus jött az óránkra,
hogy a majd 1 éve
használatos interaktív
tábla használatába betekintést nyerjen.
Gémes Kati néni a
függvényábrázolást ismételte át velünk. Ennek során a tábla használati lehetőségeit is bemutatta. Ebben mi is segítségére voltunk. Igaz ezen az órán
egy kicsit visszahúzódóbbak voltunk, mint általában, hiszen mégis csak több tanár
kísérte figyelemmel a
munkánkat.
Az óra számunkra hasznos volt az ismétlés szempontjából, a látogatóknak
pedig széleskörű betekintést nyújtott a
tábláról.
8. osztályos
tanulók

Helytörténeti vetélkedő

„Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent
és munkálkodhass a jövőn!”
/Széchenyi István/
Iskolánkban hagyománnyá vált a 8.
osztályosok számára rendezett helytörténeti vetélkedő.
Ennek alapelve, hogy az iskolánkból
elballagó gyerekek megismerkedjenek
Kelebia történetével. A felkészüléshez
segítséget adott a Kelebiáról megjelentetett könyv, Miskolczi
Miklós : Trianon gyermeke, Kelebia.
A versenyt megelőzően 4 csoportban készültek fel tanulóink. Előzetes feladatként minden
csoport tablót készített,
és verset írt Kelebiáról.
Ezt követően az előzetesen megbeszélt
és kijelölt fejezetek feldolgozásával be
kellett a csoportoknak mutatni a falu jellegzetességeit. Szó esett az iskola törté-

netéről, Kelebia természeti értékeiről, a
kultúráról és a sportról is.
Majd kvíz kérdések következtek,
puzzle játék, ennek kapcsán a képen látható intézményekről kellett röviden beszámolni a csoportoknak.
Szó esett Kelebia címeréről, hibakereső játék volt ezzel kapcsolatban. Zárásként pedig a régen használatos, otthonról hozott tárgyak bemutatása történt,
előzetes gyűjtőmunka alapján.
A feladatok értékelése pontozással
történt és egyes feladatokat meghatározott időre kellett elvégezniük. Volt feladat,
ahol a tudás segítette a gyerekeket, volt
ahol az ügyességük, leleményességük. A
vetélkedő végén a csoportok Kelebia jellegzetes ételéből, a spárgából készített finomságokkal kedveskedtek egymásnak.
Úgy gondolom, hasznos időtöltés volt

a tanulók számára, és a csoportok az
egymással történő vetélkedés mellett
tanultak is egymástól.
Színes Gabriella
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Kosárlabda bajnokság

Az idei évben is megrendezésre került iskolánkban az osztályok közötti kosárlabda bajnokság. A bajnokságra 13 csapat nevezett, összesen 70 tanulóval.
A bajnokságot 4 csoportban bonyolítottuk le: 5-6.-os fiúk; 5-6.-os lányok; 7-8.-os lányok;
7-8.-os fiúk!
A bajnokság végeredménye:
5-6.-os lányok:
1. Vámpírok 6.o (Ughy Renáta,Tóth Zsuzsanna,Tóth Fatima Alexandra, Siloma Renáta)
2. Jócsajok 5.a (Ördög Zsófia,Farkas Petra, Virág Nikolett,Vass Anna, Tóth Nikolett, Baranyi Viven)
3. Vadmacskák 5.b (Kollár Valentina, Doszkocs Dóra, Árva Barbara, Granyák Luca, Ricz
Júlia)
A csoport kosárkirálya: Simola Renáta 34
5-6.-os fiúk:
1. Farkasok 6.o (Balogh-Szabó Bence,Balogh Dávid,Szabó Valentin,Dominic Daibor,Danis
Félix)
2. WLS 6.o (Miklós Balogh Máté,Gálfi Dániel,Kátai Dániel,Kajtár Bence,Vankó Márk)
3. Sasok 5.a (Musák Roland,Szabó Martin,Deli M. Dániel,Kárász Balázs,Kozla Zoltán, Szabó G. Gergő)
4. Kakok 5.b (Kovács István, Illés Attila,Kalmár Dávid,Berényi Bálint,Paska Tamás)
A csoport kosárkirálya: Balogh-Szabó Bence 22
7-8.-os lányok:
1. 5 fekvőtámasz 7.b (Batiz Barbara,Penovácz Klaudia, Ábrahám Virág, Horváth Otília)
2. Gumilabdák 8.o (Márton Dézi, Papp Bernadett, Szűcs Klára, Révész Patrícia, Varga Csilla)
3. Másnaposok 7.a (Kovács Veronika, Mazug Ivett, Kiri Edit, Kozla Lilla)
A csoport kosárkirálynője: Révész Patrícia 12
7-8.-os fiúk:
1. Hentesek 8.o (Bencsik Dávid, Kátai István, Pálmai Máté, Dusnoki János, Kovács Attila)
2. Dream Team 7.a (Tumbász Zsolt, Jancsik Arnold,Horváth Dávid,Tandari Attila, Kiri Kornél, Varga Ádám)
3. Lavantos 7.b (Kollár Marcell, Volford Ákos, Fülöp Henrik, Ilcsik Roland,Szamosvölgyi
Rómeó)
A csoport kosárkirálya: Pálmai Máté 34
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Bögre Károly testnevelő

Bemutató
Moliére: A fösvény című drámája a 7.b osztály
előadásában
Június 8-án a
7.b osztály a Fösvény című dráma
felvonásaiból válogatott és adott
elő jeleneteket. Az
osztályban 5 csapatot alkottunk és
önállóan készültünk fel. Mindenki a saját személyiségéhez illő karaktert választotta. A szabadtéri színpadon és az
osztályban mutattuk be a darabot. A jelmezeket mi válogattuk össze. A szövegeken
is változtattunk, hogy jobb hangzású, és humorosabb legyen. Az előadások remekül sikerültek, mindenki kivette a részét a munkából. A legtetszetősebb karakterek:
Harpagon, a kapzsi idős ember, Marianna, a gyönyörű párizsi fiatal lány, házasságszervezője Fruzsina néni és Marianna szerelmese Cléante. Az inasok és a szolgák
is humoros alakjai voltak az előadásnak. Egyesek próbálták eljátszani az ellenkező nem szerepét. Főleg Honfi Dánielnek sikerült ez, aki tetszetős kislányt alakított.
A jelmezek fontos eleme volt a paróka, a szemüveg és a szakáll is, ami egyesekről
elég nehézkesen, sőt nem is jött le!
7.b osztályos tanulók
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Május végéhez érve röviden összefoglalom az Egyesületünkben az elmúlt hónapban történt jelentősebb eseményeket,
majd vázolom az előttünk álló két hónap
terveit, feladatait /Egyesületünk megalakulása óta immár 100. alkalommal/.
MÁJUS
-1-én Családi majálist rendeztünk a
Nyugdíjas Házban. A jól sikerült rendezvényen Kiss János tagtársunk finom főztjét
és többek által készített süteményeket fogyasztottuk el. A csaknem estig tartó rendezvényen ez alkalommal is a sok vidám
játék és a tánc tette emlékezetessé a résztvevők számára ezt a napot.
-5-én került sor az Agrárcentrumban a
Tánc Világnapja alkalmából tartott községi rendezvényre. A telt ház előtt lezajlott
gazdag program keretében többek között
fellépett Egyesületünk Tánccsoportja is.
-10-én a szokásos havi mórahalmi
fürdőzésen vettünk részt. A kellemes
időjárás mellett a szép környezetben eltöltött órák igazi kikapcsolódást jelentettek ez

alkalommal is a résztvevőknek. /A mellékelt fotó a szaunában izzadó bátrabb csapattagjainkat mutatja/.
-14-én un. Tavaszköszöntő rendezvényen voltunk Ásotthalmon. A rendezvényen négy település nyugdíjasai vettek
részt, mi 13 fővel képviseltettük magunkat. Rendhagyó módon egy játékos szórakoztató vetélkedőre került sor. Minden
település nyugdíjasainak el kellett énekelni három-három általuk előre kiválasztott
dalt. Természetesen ebbe minden jelenlévő tevőlegesen is bekapcsolódott.
A végén a zsűri értékelt és természetesen minden csapat a maximális pontszámot kapta, így minden csapat kapott egy
kis ajándékot. A finom marha pörkölt vacsora elfogyasztása után következett a
táncmulatság és a tombola. Jó kis buli volt.
Erre a rendezvényre a Foltocska klub
tagjaitól egy rögtönzött kiállítást is kértek, melyen a legfrissebb alkotások kerültek bemutatásra. /A mellékelt fotón a rendezvény résztvevői táncolnak/.
-24-28 között került sor a Horváth Zol-

tán által szervezett erdélyi kirándulásra. Az öt napos Erdélyi zarándoklat nagyon
jól sikerült. Minden betervezett programot
meg tudtunk valósítani és annak ellenére,
hogy tulajdonképpen végig borongós idő
volt és esett az eső, mi egyszer sem áztunk
meg. Érdekes módon mindig mire kiszálltunk a buszból elállt az eső. A csíksomlyói
nyeregben megtartott búcsúi szentmisén eddig még soha nem vett részt ennyi
ember. Megható volt látni azt a sokszázezres magyar emberekből álló tömeget, akik
mindannyian saját akaratukból jöttek el
ide. A mesés tájakról, a sok szép élményről sokat lehetne mesélni, de inkább azt, javasolom, hogy jövőre személyesen ki kell
próbálni. Szóval én úgy gondolom, hogy a
résztvevőknek egy életre szóló élményt jelentett ez az utazás. Az 5 napos útról ízelítőt a www.bobemorzsak.blogspot.com oldalon kaphatnak.
JÚNIUS
Betervezett programjaink: -4-én részvétel a községünkben is megrendezésre
kerülő ún. Trianoni
emléknap /a nemzeti összetartozás napja/
programján. 16.30-tól
megemlékezés a Művelődési Házban, majd
19.15-től koszorúzás a
kopjafánál.
-9-én Családi nap
és spárgaétel bemutató 10.00 órától hajnalig. Színhely
az Agrárkereskedelmi
központ előtti parkoló és a Művelődési Ház
mögötti közösségi udvar. Kérjük az egyesületünk tagjainak aktív részvételét! Részletes program a plakátokon.
-14-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a -szennyvíz beruházás munkálataival járó útakadályok miatt- a Polgármesteri Hivatal mellől induló 10.16 órás
autóbusszal.
-30-án Részvétel Topolyán az íjászkézműves rendezvényen. 18.00 órától
Klubdélután a Nyugdíjas Házban.
JÚLIUS
-12-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a -szennyvíz beruházás munkálataival járó útakadályok miatt- a Polgármesteri Hivatal mellől induló 10.16 órás
autóbusszal.
-14-én 19.00 órakor indulunk a Nyugdíjas Háztól a Szegedi Szabadtéri Játékok soros, Hegyen völgyön lakodalom
c. előadására.
-19-22 között lesz a hagyományos Kárpát Fesztivál, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból, ill. községben kifüggesz-

tésre kerülő plakátokról fogunk megtudni.
-28-án Kübekházára utazunk a híres
Operett Fesztiválra. Utazás autóbusszal
történik. Jelentkezni lehet a vezetőség tagjainál, amíg az autóbusz meg nem telik. Az
utazás költségét később fogjuk tudni meghatározni. Jelentkezési határidő : június 9.
-28-án 18.00 órától az itthon maradók
számára Klubdélután lesz a Nyugdíjas

Házban. A rendezvény programját később
határozzuk meg.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk
Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2012. május 31.
Sutka István titkár
Horváth Zoltán elnök

Szívlelje meg tanácsainkat, ne
váljon áldozattá...
Villanyóra- leolvasó, gázos, nyugdíjhivatal megbízottja, polgármesteri hivatal
alkalmazottja, kábeltévé szerelő, telefonszerelő. Csak néhány olyan foglalkozás, amellyel
visszaélnek a csalók, és főként idős embereket lopnak meg. Az elmúlt években rendszeresen
igyekeztünk felhívni a figyelmet a Kelebiai Hírmondó hasábjain ezekre a veszélyekre.
Bűnmegelőzési ajánlásaink:
* Óvakodjon az idegenektől, és ne engedje be lakásába! Nézzen ki az ablakon, vagy
kémlelő nyíláson, hogy fel tudja mérni a bejelentkezőt, győződjön meg arról ajtónyitás
előtt, be van-e akasztva a biztonsági lánc, mely védelmet ad.
* Ha beengedi a látogatót, lehetőleg legyen Önnel egy szomszéd, egy rokon. Ha ezt
megfogadja, sokkal kevesebb lesz a látogatója, de értéke is megmarad.
* Amennyiben a hívatlan vendég már akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja
egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellő határozottsággal lép fel, meghátrál
és távozni fog.
* Bárkinek is adja ki magát (hivatalos személynek), minden esetben kérjen igazolványt
és személyének azonosítása végett, hívja fel az intézményt, melyre hivatkozik. A cégek
valódi munkatársai fényképes azonosító kártyával rendelkeznek, melyet intézkedésük
során felmutatnak, ellenben a csaló szélhámos nem rendelkezik ilyen okmánnyal.
A szolgáltatók nem térítenek vissza készpénzben túlfizetést!
* Lehetőleg a zárva tartott kapun, bejárati ajtón keresztül kérdezze ki a becsengetőket
jövetelük céljáról és csak állításuk valódiságának ellenőrzése után, nyisson ajtót.
* Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz,
egészségügyi intézményhez. A pénzváltás trükkjével próbálkozót a legközelebbi üzletbe
küldje. A valós adománygyűjtők postai csekken kérik a befizetést, és nem készpénzt
kérnek. Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlétében, mert ezzel kifigyelhetik, hol tartja
megtakarítását, nyugdíját.
* Amennyiben gyanús körülményt észlel, azonnal értesítse a rendőrséget az ismert
107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívja segítségül szomszédjait, jó ismerőseit!
* Amennyiben mégis megkárosították, tegyen feljelentést megadva a fontos
információkat a nyomozóhatóságnak (az elkövető személyleírása, „munkamódszere”,
járműve típusa és rendszáma, távozása iránya, az elvitt dolog jellemzői).
Az egymásra való odafigyelést, a gyors és pontos jelzésadást az intézkedő hatóságoknak
továbbra is kérjük Önöktől.
Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát!
Amennyiben működésünket pénzbeli támogatással szeretnék segíteni, úgy a Tompa
és Vidéke Takarékszövetkezet Kelebiai Kirendeltségén vezetett 53100049-10001277 sz.
számlánkra történő befizetéssel tudják megtenni.
Köszönjük!
-polgárőrség-
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Az aktív idősödés azt is jelenti, hogy az
idősödő személyek lehetőséget kapnak
arra, hogy továbbra is - és amilyen sokáig csak lehet - kezükben tartsák saját életüket.
Ezen célok megvalósítására különféle
események szerveződtek, szerveződnek
az év folyamán számos országban.
2012 - Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve
A kezdeményezés célja, hogy rámutasson, milyen értékes hozzájárulást nyújtanak az idősebbek a társadalomhoz. Arra sarkallja a döntéshozókat
és a különböző szinteken fellépő érintetteket, hogy teremtsenek jobb lehetőségeket az aktív idősödés számára,
és erősítsék meg a nemzedékek közötti szolidaritást.
A 2012-es európai év három területen
igyekszik elősegíteni az aktív időskort:
Foglalkoztatás - ahogy nő a várható
élettartam Európában, úgy nő a nyugdíjkorhatár is. Sokan azonban attól tartanak, hogy nem lesznek képesek munkahelyüket megtartani, vagy másik
állást találni annyi ideig, ameddig az a
tisztességes nyugdíj eléréséhez szükséges lenne. Jobb lehetőségeket kell biztosítani a munkaerő-piacon az idősebb
munkavállalók számára.
Társadalmi szerepvállalás - A nyugdíjba vonulás nem jelenti azt, hogy valaki hasznavehetetlenné válik. Az idősebbek támaszként szolgálhatnak a
társadalomban más személyek számára, általában saját szüleik, házastársuk
vagy unokáik ellátásában segítenek,
és ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni.
Az önkéntesként való szereplésükről is
gyakran megfeledkezünk. Az európai év
célja, hogy nagyobb elismertséget szerezzen az idősebbek társadalomban be-

töltött szerepének, és kedvezőbb feltételeket teremtsen a számukra.
Önálló életvitel - Az időskorral együtt
jár az egészségi állapot romlása, a leépülés ellen azonban sok minden tehető. A környezetünkön tett apró változtatások jelentős különbséget jelenthetnek
a különböző egészségkárosodással és
fogyatékossággal küszködők számára.

Április 29-én ünnepeljük a nemzedékek közötti szolidaritás napját, amely
az aktív időskor és a generációk közötti szolidaritás európai évének egyik kiemelkedő eseménye. A cél az, hogy
elősegítse a fiatalok és az idősebb nemzedék közötti megértést, tapasztalatcserét és hosszú távon megerősítse a
családi kötelékeket, amely a gyermekvállalást és az idősebb generációk aktivitását is ösztönözheti.
Nem csak ezen alkalomra emlékezve, évente többször is közös programot bonyolítunk le a helyi óvodásokkal.
Idén május 2.-án Anyák napja alkalmá-
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Tompa és Vidéke
Takarékszövetkezet Szolgáltatásai
Lakossági, Vállalkozói bankszámla vezetés:
* Pénzforgalom lebonyolítása
* Eseti és tartós megbízások
* Csoportos beszedési megbízás /víz, villany, gáz, telefon, biztosítás/
* Betét lekötési lehetőség különböző lekötési időkre.
1-2-3 hónap Bónusz lekötés
* Nemzetközi Bankkártya
* Folyószámlahitel (3 havi rendszeres átutalás esetén)
* Internet Banking szolgáltatás
Lakossági bankszámlán a készpénzforgalmazás, számlanyitás ingyenes.
Számlával nem rendelkező Ügyfeleknek átutalási lehetőség.
Betét:
* Takarék számlabetét lekötési céllal (költségmentes) 1-2-3 hónap Bónusz lekötés
* Könyves betétek (látra szóló, lekötött)
Hitel:
* Éven túli fogyasztási hitelek /szabad felhasználású/
* Akciós fogyasztási hitel /szabad felhasználású/
* Lakáscélú hitelek
* Mezőgazdasági hitel (Őstermelők, mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók részére)
* Agrártámogatások előfinanszírozása
* Egyéni vállalkozók, Vállalkozások részére beruházási, forgóeszköz célú hitel
Bővebb felvilágosításért keresse Kirendeltségeinket
www.tompatksz.hu
Tisztelettel várjuk Ügyfeleinket.
Itthon vagyunk, értékeket teremtünk!

Anyakönyvi hírek
2012. május havi születések :
Csernák Sára, anya: Papp Anikó, apa: Csernák Péter Pál
Született: Szeged, 2012.05.29.
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

ból a nagycsoportos óvodások látogattak el hozzánk, és kedves műsorral felidézték a régi gyermekkori emlékeket,
családi kötelékeket. Május 24-én a mi
klubtagjaink és lakóink közül néhányan
viszontlátogatásra mentek az óvodába
hozzájuk, a gyermeknap jegyében. Egy
tréfás mesét adtunk elő, és az iskolába
menőknek illő saját magunk által készített ajándékkal leptük meg a gyermekeket. Itt is, és ott is gyorsan közös hangot találtunk egymással, bátran jöttek
oda a gyerekek hozzánk, és mi is szívesen beszélgettünk velük. Nagy szeretettel és izgalommal készültünk ezekre az
alkalmakra.
A következő képek is arról tanúskodnak, hogy milyen jól összejöttünk és
megértettük egymást.
Turi Mária
intézményvezető

2012. április hónapban elhalálozott:
Dóczi Szilveszterné 87 éves
Május hónapban folyamán elhalálozott:
Bubori Margit 84 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Kiri Anett és Bereczki Károly
Balázs Katalin aktő.

Segítség! Gazdit keresek!

Kedves Kelebiaiak!
Én egy hároméves, keverék, kb. 15 kg-os, barátságos,
kan kutyus vagyok. Az 53-as főút, és Kelebia közötti erdős
területen raktak ki kb. egy hónapja. Étlen, szomjan csatangoltam, mígnem néhány kedves ember tett ki nekem némi élelmet, és vizet az út szélére. Végül a Halasi Állatotthon egy Tompán élő kedves munkatársához kerültem, ahol
antibiotikumokat kaptam, és már egészséges vagyok. A
probléma csak az, hogy itt sem maradhatok sokáig.
Ebben szeretném a segítségeteket kérni.
Ha a mellékelt fotó alapján valaki felismer, vagy esetleg megteheti, hogy örökbe fogad, kérem, értesítse Bíró Melindát személyesen a
könyvtárban, vagy a 06/30-497-45-61-es telefonszámon!
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IX. Kelebiai Kárpát Fesztivál
2012. július 19-22.
Július 19. (csütörtök)
-

Kiállítás megnyitók:
x
x

-

Balázs Hajnalka Indiában készült olajképei
A Kelebiai Ifjúsági Egyesület természetfotóinak újabb kiállítása

Borlovagrendek felvonulása és ünnepélyes megnyitó
a katolikus templomban
A hagyományokhoz híven borverseny
Szabadtéri mozi

Július 16. (péntek)
-

XI. Radnai Kupa megnyitó- a nap folyamán csoportmérkĘzések
Vizsoly község bemutatkozó kiállítása
Foltocska Foltvarró Klub kiállítása
Népzenei találkozó
Ifjúsági találkozó
Rock este

Július 17. (szombat)
-

Kispályás labdarúgó kupa
Helyi és testvér települési színpadi értékek bemutatása
Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Ez nem mese címĦ elĘadása
Dupla Kávé
Muri EnikĘ
Apollo 23
Welcome együttes

Július 18. (vasárnap)
-

Ünnepi szentmise
Családi délelĘtt (játszóház, szabadtéri programok, fĘzĘverseny)
XI. Radnai Kupa 2. napja

KísérĘ programok: kirakodó vásár, körhintások, egyéb mutatványosok, kézmĦves
foglalkozások, ügyességi játékok.
BĘvebb tájékoztatást a részletes programról a júliusi hírmondóban és plakátokon közlünk!
A változtatás jogát fenntartjuk!
szerkesztĘk

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

13. oldal

Ingyenes
Szűrővizsgálati
Program
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, Foglalkozásegészségügyi szakorvos

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)

Kelebiai Hírmondó

14. oldal

IX. évfolyam 6. szám

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

2012 június

orvos neve

ügyelet helyszíne

8

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

19

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

11

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

21

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

12

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

22

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

23

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

24

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

25

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

26

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

18

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

28

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

19

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

29

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

20

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

21

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

22

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

24

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

				
2012 julius

orvos neve

ügyelet helyszíne

1

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

2

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

26

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

3

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

4

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

28

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

5

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

29

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

6

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

7

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

1

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
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.

