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Ünnepeljünk együtt
március 15-én!
Szeretettel várjuk március 15-én 9 órától a Magyar-Szerb
Agrárkereskedelmi Központba megrendezendő ünnepségen, ahol a Farkas
László Általános Iskola
tanulóival, és a helyi civil szervezetek közreműködésével közösen
megemlékezünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról.
A részletes programról a kihelyezett plakátokon tájékozódhat.

Önkormányzati támogatás
kormányzati segítséggel
A FIDESZ-KDMP koalíció kiemelt célja, hogy az országunkat érintő adósság
csapdákat részlegesen vagy teljesen
felszámolja. Ennek érdekében a magánszemélyek szintén (például kilakoltatási moratórium), az önkormányzatok
szintén (például az adósságkonszolidáció) és állami szinten (lásd IMF-tárgyalások) történtek konkrét, kézzel fogható és megnyugtató lépések.
Természetesen Kelebia Község Önkormányzatát is érintette, érinti az intézkedési csomag.
2012-ben a következő kiemelt támogatási összegek alakították településünk gazdálkodását:
1. Európai Unió önerő alap: Azoknak
az önkormányzatoknak lehetett erre az
alapra pályázni. Akik uniós pályázatot
nyertek. Mi a szennyvíz-beruházás önerejére adhattuk be igényünket.
Első körben: 71,4 millió forintot,
Második körben: 64,5 millió forintot
nyertünk.
2. Önhibáján hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatása: Er-

re a lehetőségre is pályázhattunk. A pályázatunk nyert így 2012-ben 29,1 millió forintot kaptunk ebből az alapból.
3. Állami adósság átvállalás: A 3000
fő alatti települések (Kelebián 2800-an
élnek) adósságát a kormány átvállalta.
Ennek értelmében községünkét is:
Működési hitelt 20 millió forintot,
Beruházási hitelt:28,8millió forintot
Összegezve: Kelebia Község Önkormányzata 2012-ben 213 millió 800
ezer forint kiegészítő támogatást kapott.
A rendszerváltás óta ennyi segítség
még soha nem érkezett településünkre.
Joggal kijelenthetjük, hogy a felvázolt intézkedési csomag a kormány pozitív mérlegét erősíti.
Természetesen
Magyarországon
kapcsolatrendszer nélkül nem működik semmi sem, ezért önkormányzatunk nevében köszönöm Bányai Gábor
és Lukács László országgyűlési képviselőknek azt a maximális segítséget,
amellyel hozzájárultak forrásaink növeléséhez, jó hírünk erősítéséhez.

Kedves olvasók!
A februárra meghirdetett közmeghallgatás időpontja módosult!

Meghívó
Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2013. március 11-én (hétfő)
17 órától
a Magyar-szerb Agrárkereskedelmi Központban
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Napirendi pontok:
1. A Tanyagondnoki állásra pályázók bemutatkozása
2. Szavazás az új tanyagondnok személyéről
3. Tájékoztató a 2013. évi költségvetésről
4. Tájékoztató a szennyvízprogramról
5. Egyéb
Megjelenésére és építő javaslataira feltétlenül számítok.
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

. oldal

Kelebiai Hírmondó

X. évfolyam 2. szám

Közeleg A Húsvét!
A keresztény húsvét a Jézus Krisztus
feltámadására való emlékezés, hálaadás az általa tett áldozatért, melyet az
emberiségért hozott. A keresztény vallás szerint Jézus helyettesítő áldozata
lehetővé tette ugyanis, hogy az emberek ne bűneik szerint ítéltessenek meg,
hanem a Jézusba vetett hit által üdvözülhessenek, kegyelemből. A keresztény húsvét időpontját a 325-ös niceai zsinaton állapították meg. E szerint
a tavaszi napéjegyenlőséggel (március 21.) egybeeső, vagy az azt követő holdtölte utáni első vasárnap a húsvétvasárnap. A húsvét így, ellentétben
a karácsony ünnepével, minden évben más napra esik, de mindig március 22. és április 25. között. A húsvét
meghatározza a többi mozgó ünnep farsangvasárnap, virágvasárnap, áldozócsütörtök, pünkösd, Szentháromság vasárnapja, Úrnapja - dátumát is. A
húsvét magyar elnevezése onnan származik, hogy ekkor ér véget a nagyböjt,
a hústól való 40 napos tartózkodás.
A böjt alatt régen főleg kenyeret,
száraz növényi étkeket ettek. A hosszú böjti időszakot kisebb ünnepek tagolják. A magyar néphagyományban a
közbeeső vasárnapoknak nevük volt:
például a másodiké gulyásvasárnap, az
ötödiké feketevasárnap, a hatodiké virágvasárnap.
Ez az utolsó vasárnap már a húsvéti
ünnepsorozat része. A magyar népszokások ezen a napon a zöldág-hordás,
más néven villőzés: a termékenységet
segítő eljárás. Az ággal megütögették
a fiatal lányokat, menyecskéket. A barkaszentelés a keresztény és a „pogány”
szokások ötvözetét mutatja. A virágvasárnapot megelőző szombaton a gyerekek barkát szednek. A barkát virágvasárnap a templomban megszentelik.
A szentelt barkának bajelhárító szerepe van. A moldvai csángók fűzfa sípot
fújnak, habajgatnak, ezzel „keltik fel”
a tavaszt. Sok helyen zajos határkerülést tartanak, mellyel a rossz szellemeket űzik el.
A nagyhét napjainak szokásai a Bibliában leírtakat követik. Nagycsütörtökön, zöldcsütörtökön a Rómába ment
harangokat a fiúk kereplőkkel helyettesítik. Az étrendbe e napon valamilyen

zöldet, parajt, salátát iktatnak. Pilátuségetés is e nap szokása, mikor a Pilátust
jelképező bábut elégetik, megverik. A
böjt régen hamvazószerdán kezdődött,
mely onnan kapta nevét, hogy ekkor a
templomban megszentelik az előző évi
barka hamuját, megkenik vele a hívők
homlokát, elhárítva a bajokat. Az utolsó hét, nagyhét virágvasárnappal kezdődik, melynek napjai Jézus jeruzsálemi
eseményeihez kapcsolódnak. E napon a

A feltámadás napja húsvétvasárnap.
Sok országban szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy tetején várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik
- egyik szerint a felkelő nap Krisztus
feltámadásának bizonyítéka, a másik
szerint, aki jól figyel, megláthatja benne a Krisztust jelképező bárányt a zászlóval.
Húsvét ünnepének étrendje is jellegzetes, az ún. szimbólum ételek. Első a

bevonulás napján az emberek pálmaágakkal, hidegebb éghajlatú vidékeken
barkás ágakkal mennek a templomba. Nagycsütörtökön az utolsó vacsora és a tanítványok lábának megmosása (a vendégszeretet jelképe) emlékére
szokás volt, hogy Rómában a pápa 12
szerzetes lábát megmosta. Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak,
a hagyomány szerint Rómába mennek.
A harangok útjának célja, hogy lássák a
pápát; de van, ahol azt tartották, hogy
a tojások gyűjtése is, melyeket azután
leszórnak a gyerekeknek, amikor visszatérnek.
Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja - gyászünnep. Az emberek a
helységek szélén lévő kálvária - dombokra vonulnak, s megállnak az egyes
stációkat jelölő kápolnáknál, mintegy
eljátszva Jézus keresztvitelének útját. A
Mária-siralmak is ehhez a naphoz kötődnek. Ilyen Mária-siralom az egyik
legrégebbi nyelvemlékünk: „Világ világa, virágnak virága. Keserűen kínzatul,
Vas szegekkel veretül.”
Nagyszombat a feltámadás jegyében
zajlik. Az esti körmenetek, a templomokban az új tűz gyújtása, mely Jézus
és egyben a remény jelképe, azt adja
hírül, hogy Jézus feltámadt, a megváltás közel van. Este „visszajönnek” a harangok is Rómából.

bárány, a zsidóság Egyiptomból való
menekülésének emlékére. Másik eledel
a tojás, az élet ősi szimbóluma, mely a
kereszténységnél új tartalmat kapva, a
feltámadás jelképe lett. Újabb keletű
húsvéti étel a sonka és a kalács.
A húsvéti locsolkodás első írásos emléke 1545 áprilisából származik, mely
szerint akkoriban még szó szerint megfürösztötték – és nem meglocsolták –
a lányokat. A szokás folyamatosan szelídült. A XVIII. századi erdélyi leírások
már csak vedrekkel való öntözésről tudósítanak. A tojásadás szokásának keletkezésére utaló adat nem áll rendel-

kezésre, tény, hogy a XVIII. században
már nem csak a locsolásért járt, hanem
egyébként is ajándékozták.
Végezetül essen szó a nagy húsvéti
rejtélyről: Hogy került a nyúl a húsvéti kosárba?
A húsvéti nyúlnak semmi nyoma
népünk hagyományaiban – nem is lehet – mivel német eredetű szokásról
van szó és ott is csak a XIX. században terjedt el. Kialakulását feltehetően félreértés okozta. A XVI. században
a német földesuraknál a nép kötelező húsvéti szolgáltatása a gyöngytyúk
volt, tojásaival együtt. E jószág német neve Haselhuhn, amit sok helyen
rövidítve, csak Hasl- ként emlegettek, és szokás lett párhuzamot vonni
a Hasl és a húsvét között. Más német
uraknál viszont nem gyöngytyúk, hanem nyúl volt az ajándékozás tárgya
és itt kezdődött a kavarodás, mivel a
nyúl német neve Hase. Innen már csak
össze kell kapcsolnunk a két, azonos
időponthoz és majdnem azonos névvel rendelkező szokást és megkapjuk a végeredményt: a tojást tojó nyulat! A magyarság gyorsan egy rigmust
is költött a nevezetes eseményhez,
amely így szól:
„Tarka- barka kis nyulacska
Hogy lehettél ilyen csacska
Tyúk módjára fészket rakva
Tojást tojtál húsvét napra. „
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván
kedves olvasóinak az újság szerkesztősége!
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Télkergető nap
A kelebiai óvodásokon már igazán nem múlik, hogy jöjjön a várva
várt tavasz, hiszen Télkergető műsorukkal, dalokkal, versekkel, tánccal és hangos zaj kíséretében űzték
a telet. A nagycsoportosok egy igazán ide illő,
A kis gömböc című mesét adták
elő nagyon hitelesen.
A Kisze bábot elégették, így már
igazán jöhet a tavasz!!!!

Kelebiai Hírmondó

Óvodai hírek

Egy vidám nap
Bajsán
2013. február 23-án a Bajsai
Prélóra kaptunk meghívást. Ez
egy hagyományőrző rendezvény a régi vendégeskedések,
prélók hangulatát idézi jelenkorunkban.
Ebben az évben 8. alkalommal
szervezte meg a bajsai helyi község
és a művelődési egyesület, és természetesen a szervezésbe bekapcsolódott a falu összes civil szervezete.
A rendezvényre 16 csapat érkezett és kb. 300-an. A helyszín az
idén is az iskola tornaterme volt, és
hagyományosa a falusi életen alapuló versenyszámokban mérik össze ügyességüket a csapatok:
- kukoricapattogtatás
- kukoricamorzsolás
- lúdgége tésztakészítés
- gombolyítás
- varrás
A rendezvényt színesítette a kirakodóvásár (elsősorban a helyi

termelők áruiból) és népzenei műsorszámok.
Ennek kereteiben lépett fel a
Nyugdíjas Egyesület tánccsoportja
és a Kelebiai Daloskör.
Kukoricamorzsoló csapatunk 2.
helyezést kapott, Nagy Józsefné

„kicsi” Erzsi a szép népi ruhájáért
kapott oklevelet.
Ez a vidám, hangulatos program
tovább gazdagította Kelebia és Bajsa közötti testvér települési együttműködést.
Kovács Márta
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Zenés parádé
A Truffaldino Bábszínház február19-én egy nagyon érdekes, Zenés
parádé című műsorával jött az óvodába. Nagyon látványos, igényesen
elkészített bábokkal szórakoztatták
a gyerekeket, és ami nagyon érdekes volt, hogy mindez komolyzenére
épült. Így a gyerekek észre sem vették, de egy olyan stílusú zenével ismerkedtek, amit sajnos nagyon keveset hallanak.

Kelebiai Hírmondó
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Egyházi élet
„A hitelhagyás kísértése mindig
jelen van, és a megtérés olyan Istennek adott válasz, amelyet életünk folyamán többször meg kell
erősíteni.”
Ezt mondta lemondásának bejelentése után két nappal XVI. Benedek pápa. Fontos gondolat, hiszen
látva egy egyházközség életét felmerül a kérdés: jelen van-e közösségeinkben a megtérés? A megtérés nem elvont fogalom, hanem
mindennapjainkat jellemző cselekedet.
Egy bűn elkövetése után ott a lehetőség a megtérésre. Nagyböjt erre
ad időt, hogy többször teremtsünk
magunk körül csendet, nyugalmat,
amikor számot vetünk életünk tetteiről, és elhatározzuk: Istenhez
akarunk megtérni. Az élő Istenhez,
aki mindig velünk van, hív minket a
templomba, hogy találkozzunk vele
és nem hagy cserben.
Minden egyházközség életét elsősorban tagjai formálják a pásztor vezetése alatt, aki a mindenkori plébános.
A kelebiai római katolikus egyházközség életében változás történt
2013. január elsején, amikortól vitéz
Šálek Csaba csikériai plébánosra bízott minket dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti metropolita, érsek.
A ministráló gyerekek hamar megszerették Csaba atyát, akiről hittan
órán így vélekedtek néhányan: „Nagyon jó fej!”
Az ökumenikus imahét kapcsán
rendkívül barátságos beszélgetés
és egyeztetés volt a lelkészekkel. Az
utolsó alkalmat a templomban tartottuk, ami után agapé volt a plébánián. Ennek előkészítésében a képviselők igen aktívak voltak.
Őskeresztény és baptista testvéreinktől is pozitív visszajelzéseket

kaptunk, viszont mi vagyunk hálásak, hogy megélhettük a zsoltáros
szavait: „Nézzétek, milyen kedves és
jó, ha egyetértésben élnek a testvérek!” (Zsolt 133,1)
Visszatekintve az előző évre jó
felidézni a karácsony előtti betlehemezést a gyerekekkel.
A Daloskörrel való közös szerepléseket, az adventi orgonahangversenyt, melyekért külön köszönet illeti Kovács Mártát. Decemberben is
volt szálláskeresés, amibe idén újak
is bekapcsolódtak.
Többen kitartóan járnak kéthetente a felnőtt katekézisre, ahol
hitünkkel ismerkedünk, arról beszélgetünk. Jó lenne, ha többen felfedeznék ezt a lehetőséget.
Február 23-án vendégül láttuk
a szomszédos Kelebja kirándulóit,
Csaba atyát, néhány képviselőt és a
hittanosokat.
Március közepén hittanos kirándulás lesz Budapestre, amire hála Istennek, sokan jelentkeztek. A
tompai és csikériai hittanosokkal
közösen indulunk útnak.
Húsvét vasárnapján a szentmise után tojáskeresés lesz a plébánia
kertjében a gyerekek számára. Húsvét előtt pedig tojásfestést és kézműves foglalkozást szervezünk mindenki számára.
Májusban lesz az elsőáldozás,
amire a gyerekek szorgalmasan készülnek – szellemi- és énektudásukat csiszolva. Amint beköszönt az
ültetési szezon, a hittanosokkal fákat, virágokat és zöldségeket ültetünk majd.
Bízunk benne, hogy közös akarattal és közös imádsággal tartalmassá
tudjuk tenni földi zarándokutunkat,
és az üdvösség érdekében szolgáljuk
embertársainkat.
Galó László

A miserend:
Szerda, csütörtök 16:00;
vasárnap 08:00 a Krisztus Király Templomban.
Csütörtökön délelőtt 09:00-kor
a Szent Erzsébet Otthonházban
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Egy tanító tapasztalataiból…
Hagyományőrzés
Február 23-én Bajsára a Prélora voltunk hivatalosak. Tulajdonképpen ez a
rendezvény a régi paraszti szokások
felelevenítése volt és azok megőrzését szolgálta.
A hagyomány nem más, mint áthagyományozandó tudás, mely már a régi módszerekkel nem megoldható, hanem meg
kell teremteni és elő kell állítani az új eszközökkel. Vigyázni kell arra, hogy ez ne
művi úton történjen, hanem az örök emberit kell feltárni és továbbvinni. Nem is a
múlt feltámasztása a cél, hiszen a változatlanságra való törekvés hiábavaló, hanem a
múltból áthozni a mába és megőrizve továbbvinni a jövőbe azt, ami mint évezredes
tapasztalat segíthet a természethez és embertársakhoz való mélyebb, természetesebb, igazabb viszony kialakításában, a teljesebb élet megteremtésében.
„Az emberi jövőbe a legrövidebb út
a hagyománnyal vezet. A hagyomány
olyan egy társadalom és az egyes ember
életében, mint a folyónak a meder: keretet
szab az élet folyamának, viszont így mes-

szebbre is lehet jutni.” – írja Csörgő Zoltán.
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület ebben
az évben ünnepli fennállásának 10 évfordulóját. Ebből az alkalomból szeretnénk, ha
az község apraja-nagyja osztozna az év során szervezett, tervezett programjainkon.
Rajzpályázatot hirdetünk unokáinknak,
meghívjuk őket és testvér egyesületeinket
közös táncházra, a lányainkat, fiainkat hagyományos ételek elkészítésére, receptek
átadására, kipróbálására. Tervezzünk régi
babák, esküvői képek, falvédők kiállítását.
Az iskolában a projektnapok szervezésével lerakjuk az alapokat, de fontos az
élet közeliség, tehát az év során több alkalommal is meghívunk érdeklődő tanulókat
egy-egy eseményre. Húsvét előtti tojásfestés lesz az első alkalom, melyre pedagógusokkal előre egyeztetve várjuk majd az érdeklődőket.
Szeretnénk, ha közösen próbálnánk
tenni azért, hogy ezek az elképzelések
megvalósuljanak és ősszel egy nagy közös
ünnepléssel zárulna pályázati projekt megkoronázásával.
Horváth Zoltánné

INBA Beszerzési
és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Tel: 62/591-015, Fax: 62/591-016
Az INBA Zrt. keres női dolgozókat zöldség-gyümölcs válogatásra, csomagolásra,
valamint férfi dolgozókat kézi anyagmozgató és targoncás munkakörbe. (Előny a B
kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni:
2013. március 1-től lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál
a 6783 Ásotthalom,
Petőfi u. 1. szám alatt.
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Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati közmunkaprogramról

A 2012. évi költségvetésben a FIDESZKDMP kormány új alapokra helyezte a magyarországi közfoglalkoztatás programját.
Az új programot startmunka programnak
nevezte el. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott Kelebia Község Önkormányzata is egy nyertes pályázat útján.
A következő téma-és munkakörökre
pályáztunk, és nyertünk:
1. Mezőgazdasági program:
Nyert pénzösszeg: 20,4 millió forint.
Foglalkoztatott létszám: 17 fő.
A program során saját tulajdonú belterületi ingatlanokon zöldségféléket termesztettünk. Ezzel részben tudtuk biztosítani a napköziotthonos konyha
zöldségigényeit.
A Cseresznye utca és az iskola mögötti parlagon álló területeinket vontuk be a
termelésbe.
A 20,4 millió forintból 14,1 millió forint
bérekre, 6,3 millió forint tárgyi eszközök
beszerzésére fordítódott.
Legkiemeltebb feladatok, amelyeket
végrehajtottunk:
* területek kimérése
* talaj előkészítés
* vetőmagbeszerzés, növényvédelem
* kerítésépítés
* elektromos áram lekötése
* öntőrendszer kialakítás (3 db. fúrt kút,
csövek, stb.)
* kis traktor vásárlása adapterekkel (rotációs kapa, szárzúzó, hó húzó)
A program során 3,4 ha területet vontunk be a termelésbe.
2. Mezőgazdasági földes utak karban tartása:
Nyert összeg: 40,3 millióm forint
Foglalkoztatott létszám 42 fő
A program folyamán azoknak a mezőgazdasági földutaknak a javítását terveztük, amelyek nagyobb forgalmat bonyolítanak le a kül- és a belterület között.
A 40,3 millió forintból 27,9 millió forint
bérekre, 12,4 millió forint tárgyi eszközök
beszerzésére fordítódott.

Így munkaruhákat, baltákat, fűrészeket, villákat, motoros láncfűrészeket tudtunk vásárolni. Ezeken túl több, mint 8
millió forint értékben autógrédert és gödörfúrót is sikerült beszerezni. Ez a program Tompával és Harkakötönnyel társulásos formában valósult meg.
3. Illegális hulladék lerakók felszámolása
Nyert összeg: 20,2 millió forint
Foglalkoztatott létszám: 42
A környezetünk védelme érdekében
feltártuk a településünkön fellelhető illegális hulladéklerakó- helyeket és felszámoltuk azokat. A 20,2 millió forintból 14 millió
forintot bérekre, 6,2 millió forintot tárgyi
eszközök beszerzésére fordítottunk.
Így vásárolhattuk meg azt a gépre szerelhető homlokrakodót, amelyhez árokásó
kanalat is kaptunk. Ez a program szintén
Tompával és Harkakötönnyel társulásos
formában valósult meg.
4. Téli közfoglalkoztatás
Nyert összeg:6,1 millió forint
Foglalkoztatott létszám 17 fő
A program folyamán a téli köztisztasági feladatokat tudtuk ellátni.
A 6,1 millió forintból 4,3 millió forint bérekre, 1,9 millió forint tárgyi eszközök vásárlására fordítódott. Így vásárolhattuk
meg a faaprítékoló gépünket.
Összegezve:
A négy program során 87 millió forint

állami támogatást sikerült a kelebiai munkanélküliek és a kelebiai önkormányzat
részére lehívnunk úgy, hogy települési önrészt nem kellett hozzátenni.
Ezen túl közel 120 munkanélkülinek
adhattunk munkát és segítséget a megélhetéshez. Növeltük az önkormányzat vagyonát! Kéziszerszámokat, védőruházatot
és cipőt, motoros láncfűrészeket, öntözőrendszert, kerítéshez szükséges dróthálót,
oszlopokat vásárolhattunk. Továbbá olyan
nagy értékű gépekhez juthattunk, amelye
hosszú évekre megkönnyítik településünk
köztisztasági és karbantartási munkáit.
Így vásárolhattunk:
* kistraktort adapterekkel
* homlokrakodót adapterekkel
* gödörfúrót
* faaprítékoló gépet
* grédert
Látható, hogy a munka nem volt haszontalan: a munkanélküliek dolgoztak, eszközbeszerzések történtek, önkormányzati parlagterületek hasznosultak és
olcsóbbá vált a napköziotthonos konyhánk
alapanyag beszerzése.
A program 2013-ban folytatódik.
Újabb területeket vonunk be a művelésbe, elkezdjük az állattartást, kis savanyító üzemet hozunk létre. A minisztériumok
képviselőivel a támogatási összegekben
megegyeztünk jelenleg a támogatási szerződések aláírása előtt állunk.
Végső célunk az, hogy a megélhetésünkhöz szükséges élelmet a saját földünkön, a saját munkaerőnkkel teremtsük
elő, továbbá az, hogy a megélhetésünkhöz
szükséges energiát a helyi termékekből
(pl. fa) és a megújuló erőforrásokból (pl.
nap) állítsuk elő (lásd a februári Hírmondóban a kazánprogramot.).
Ebben a törekvésünkben kérem, hogy
támogassanak, javaslataikkal pedig építsék az említett célhoz vezető utat!
Maczkó József
polgármester

Szociális
célú tűzifa
Az 59/2012.(XI.28.) BM rendelet
szerint mely a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szól Kelebia Község Önkormányzatának is lehetősége nyílt a
szociális célú tűzifa kiosztására.
Kelebia Község Önkormányzata
1.264.92 Ft összegű – támogatást
kapott, a megállapított támogatási összeget, az önkormányzatnak
210.820 Ft-tal – kellett kiegészíteni. A megállapított támogatási összeg kizárólag szociális célú tűzifavásárláshoz használható fel, melyet
természetbeni ellátás formájában
az arra rászoruló családok számára
biztosítottuk 2013. február 15. napjáig. A KEFAG Kiskunsági Erdészeti
és Faipari Zrt.-vel kötött szerződés
alapján 83 m3 ostorfa vastag tűzifa és 11 m3 Akác tűzifa került kiosztásra 54 család számára.
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Honosítási eljárás megható élményekkel

A kettős állampolgárság megszerzésének az ügyében lezárult egy folyamat. 2013. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe került át a honosítási
eljárások lebonyolítása.
Eddig minden hivatalos ügyintézést a
kelebiai anyakönyvvezető hajtott végre. A munka sok türelmet aprólékos
odafigyelést és precízséget igényelt,
ezért a honosítottak nevében is köszönetet mondok kollégáimnak: Balázs
Katalinnak és Teleki Máriának a kitartó munkáért.
Lássuk, hogy mi is történt e téren
2011. január 1-től 2013. február 28-ig:
2011. év
Benyújtott honosítási kérelmek száma: 213 db, a kérelmekkel érintett fők
száma: 306 fő.
A honosítási esküt Kelebián letette: 88 fő (az érintett kérelmek száma:
63 db).
1 fő az eskütétel előtt elhalálozott,
halála napján megszerezte az állampolgárságot.
6 fő kapott személyazonosító igazolványt, ebből 5 fő kelebiai lakos.
2012. év

Benyújtott honosítási kérelmek száma: 204 db, kérelmekkel érintett fők
száma: 282 fő.
A honosítási esküt Kelebián letette:
134 fő (az érintett kérelmek száma: 86
db, ebből 2011-ben benyújtott kérelmek száma 35 db, 2012-ben benyújtott
kérelmek száma 51 db).
12 fő kapott személyazonosító igazolványt, ebből 6 fő kelebiai lakos.
2013. év
Benyújtott honosítási kérelmek száma: 49 db, a kérelmekkel érintett fők
száma: 66 fő.
A honosítási esküt letette: 12 fő (az
érintett - 2012-ben benyújtott kérelmek - száma: 12 db). A honosítási eskü letételét a 2013-ban benyújtott kérelmek alapján, Kelebián 62 fő tervezi
a későbbiekben (az érintett kérelmek
száma: 45 db).
Összesen:
Benyújtott honosítási kérelmek száma: 466 db, a kérelmekkel érintett fők
száma: 654 fő.
A honosítási esküt Kelebián letette: 234 fő (az érintett kérelmek száma: 161 db).

Nyertes pályázattal a
kelebiai sportéletért

1 fő az eskütétel előtt elhalálozott,
halála napján megszerezte az állampolgárságot.
18 fő kapott személyazonosító igazolványt, ebből 11 fő kelebiai lakos.
Kelebia település a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási hivatalához (6400. Kiskunhalas, Köztársaság út 1.) tartozik területileg.
Tájékoztatást és időpontot a 06/77523-148-as telefonszámon Juhász Mária ügyintézőnél lehet kérni.
Néhány gondolatot még engedjenek meg!
A honosítottak ünnepélyes keretek között esküt tettek a polgármester
előtt. Ezekben az eskütételekben megrendítő és megható élményeim voltak.
A könnyes szemeken túl az az öntudat, ami jellemezte az ott lévőket. Kettő dolgot egyértelművé tett számomra.
Egyrészt azt, hogy az esküt tevők döntő részének a magyarság és a nemzet
tudata annyira kifinomult, hogy emberi viselkedését, tartását elsődlegesen
meghatározza. Nap, mint nap ezt a tudatot frissíti, ápolja érméjében és szívében. Másrészt azt, hogy trianoni bé-

kediktátum, vagy ahogyan mondjuk
„Trianon” nem egy elmúlt történelmi
esemény, hanem igenis a jelenben élő
keserű örökség. Óriási elégtétel a határon túliknak az, hogy törvényalkotásban gondolunk és számítunk rájuk.
Megkaphatták a kettős állampolgárságot és a szavazójogot. Így a magyar
nemzet részének érezhetik magukat,
hiszen azok is. Kimondva, kimondatlanul egy revíziós folyamatnak vagyunk
tanúi. Természetesem nem a területi, revízióról, hanem a nemzetközösség
egységének az erősítéséről beszélek.
A trianoni békediktátum döntése az
akkori ország gazdasági egységét egyszer s mindenkorra tönkretette, de a
szívek a tudat és az akarat egységét
képtelen volt szétmorzsolni.
Az elmondottak alapján, átgondoltan
az a véleményem, hogy Kelebia megérett arra, hogy emléket, emlékművet
állítson a magyar nemzet egységének
a nevében. Nem bosszúból, nem titkos szándékkal, hanem szeretetből és
egyenes nyíltsággal.
Maczkó József
polgármester

Korcsolyázás

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján nyugodtan elmondhatjuk, hogy a kelebiai
sportélet nem mostohagyermeke a településnek. Vállalkozói és önkormányzati támogatásokkal a megye egyik legkorszerűbb sportcentrumát tudhatjuk magunkénak. Az utóbbi évek eredménye a világításkorszerűsítés, és az automata öntözőrendszer kiépítése.
Pályázati források bevonásával, a
Magyar Labdarúgó Szövetség segítségével sikerül az öltöző épületének felújítása. A KKNSK 2012-ben az un TAO
pályázaton nyerte a forrást:
* Öltöző épület külső és belső felújítására: 7.573.428;- Ft-ot.
* Mosógép vásárlására: 90.000;- Ft-ot
* Szárítógép vásárlására: 122.000;- Ft-ot
* Utánpótlás nevelésre: 931.003;- Ft-ot.
Az épület felújítása során a következő tételek valósultak meg: tetőcsere,
homlokzat lambériázása, új vizesblokk
építése, új belső burkolat, fűtéskorszerűsítés (kondenzációs kazán), új szertár
kialakítása, nyílászárók cseréje, külső
szigetelés és új bútorok beszerzése.

Az eredmények magukért beszélnek.
Pár gondolat a jövőről.
* Most kerül beadásra egy pályázat
kerítésépítésre, a fedetlen lelátó felújítására, és hangosítás korszerűsítésre.
* Az önkormányzat részéről most
kezdődtek azok a tervezési munkák
amelyek a sportpálya melletti park és
a rendezvénytér végleges szerkezetét
célozza meg kialakítani.
Reményeink szerint 2014. év végére egy rendezett, őrizhető és korszerű
szabadidőközpont várja az érdeklődőket Kelebián.
Kelebia KKNSKMaczkó József polgármester

Az idei évben is elmentünk korcsolyázni Szegedre. A kiránduláson 54 tanuló vett
részt. A korcsolyázást nagyon élvezték a gyerekek, boldogan siklottak a jégen, senkivel nem történt baleset.
Bár nagy esések voltak,de mindenki felszabadultan kacarászott. A sportolás
után a hagyományokhoz híven egy mozi filmet ( Pi élete ) néztünk meg 3D-s változatban.
A kirándulás nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek rengeteg új és pozitív élménnyel gazdagodtak.
Bögre Károly
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Iskolabál 2013

Február 16-án este 7 órakor kezdődött az iskolai Szülői Munkaközösség által szervezett jótékonysági bál az
Agrárkereskedelmi Központban. Januárfebruár a bálok ideje, így hagyományosan e jótékonysági bál ideje is! Ez a bál
a „az iskolás gyermekekért” gondolat

tette: Rigler Renáta
Rendezvényünk nem jöhetett volna
létre, ha nincs hangosítás. Nagyon köszönjük Taupert Robinak munkáját, támogatását. Sokszor számíthattunk az ő
segítségére is.
Ízletes vacsoránkat községünk kony-

,karácsony, egyéb rendezvények).
„Az élet teljességét nem években mérik, hanem örömben. Kinek-kinek annyit
ér az élete, amennyi örömet szerez másoknak” (Zay László)
Szabóné Vámos Ildikó
Mészárosné Franzer Hajnalak

Iskolai hírek

jegyében indult, már több évvel ezelőtt.
Az idén is nagyon sokan gondolták
úgy, hogy támogatják az iskolát. A Szülői
Munkaközösség tagjai, valamint iskolánk
pedagógusai előző este boldogan jöttek,
hogy berendezzék, és gyönyörű ünnepi
„ruhába” öltöztessék a nagytermet.
A bál napján hideg idő köszöntött
ránk, de fél 7-kor már érkeztek az első vendégek, kiket két bájos műsorvezető üdvözölt: Ábrahám Réka és Mészáros Lili. Szádeczki Dezsőné az iskolánk
igazgatója nyitotta meg a bált, valamint
Mészárosné Franzer Hajnalak szülők nevében köszöntötte a vendégeket és kívántak mindenkinek jó szórakozást.
Hagyományainkat betartva nagy sikert aratott a 8. osztályosok gyönyörű
nyitótánca, akik meghatódással és nagyon sok szeretettel készültek erre az
alkalomra. Csodás ruhákban keringőt
táncoltak. Vendégek kitörő tapssal fogadták produkciójukat. Felkészítőjük Juhász János volt.
Az iskola tanulói után, a szülők következtek „nemcsak a húszéveseké a
világ.”formációjú táncukat adták elő.
Színvonalas műsorukat a bálozók nagy
tapssal jutalmazták. A szülőket felkészí-

háján Simoláné Juhász Márta, Paprika
Gyuláné,Tapodi Ottóné és Selymes Lászlóné készítették. Köszönjük szépen fáradozásukat. A „vadász söröző” igazi koktélkülönlegességekkel kedveskedett a
vendégek számára. Éjfél körül került sor
a tombolahúzásra, melyre nagyon sok,
értékes felajánlásokat kaptunk, melyet
hálásan köszönjük mindenkinek. A remek hangulatról a 3+2 zenekar gondoskodott. Szinte megállás nélkül játszották
a változatos talpalávalót.
A Szülői Munkaközösség jótékonysági bálján ismét nagyon jó hangulat volt,
mint minden évben. Ennek „oka” a szülők összefogott és összeszokott munkája, s természetesen a bál sikeréhez a
támogatók segítsége is sokkal hozzájárult (tombola tárgyak, pénzbeli támogatások, belépő jegyek, utalványok).
Ezúton szeretnénk megköszönni az iskolánk pedagógusainak lelkes munkáját, mindenkinek az önzetlen segítséget, és a rengeteg felajánlást. A bál
bevételéből gyereknap támogatása az
elsődleges cél. Természetesen kisebb
összegekkel az idén is támogatni fogjuk a gyerekeket (nyelvi tábor, folyosó
színesítése,mesemondó verseny, télapó

- Iskolánkból 8 hatodikos és nyolcadikos tanuló vett részt 2013. február 7-én
a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny I. fordulóján helyben, az intézményben. Összesen 5 feladatot kellett megoldaniuk 90 perc alatt. A legalább 20
pontot elért dolgozatokat küldhettük tovább. 5 tanuló teljesítette ezt a feltételt.
Végül a ponthatárok meghúzása után 3
tanuló jutott be a II. fordulóba. Berényi
Lilla 6. o, Ricz Júlia 6.o, Honfi Dániel 8.o
tanulók képviselhetik iskolánkat 2013.
áprilisában a Kecskeméten megrendezendő versenyen. Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka
- Nagyon szép helyezést értek el tanulóink a Kiskunhalason megrendezett Mateko-ló matematikaversenyen. Mint azt
már a korábbi lapszámban megírtuk 53
nyolcadikos tanuló vett részt a versenyen
10 környékbeli iskolából. Iskolánkat 5 tanuló képviselte, közülük Kovács Veronika
Anna II. helyezést ért el, Honfi Dániel 8ik, Gyulavári Tamás pedig 9. helyezést.

Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka
- 2013. február 15-én rendezték meg
Kisszálláson a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt.
19 tanuló vett részt a megmérettetésen. Az eredményekről még nem érkezett hír.
- Bozsákovics Luca 2013. február 23án a Megyei Mesemondó versenyen, melyet Kecskeméten rendeztek meg, Meseország Udvarhölgye lett (3.helyezés).
Felkészítő tanára: Nagy Sára Kata
- 2013. február 13-án 17 órakor nyílt
meg a III. Kelebiai Nemzetközi Művésztelep kiállítása Szegeden a Petőfi-telepi Művelődési Házban. A kiállítás megtekinthető 2013.02.12-03.06 között.
- Schád László vezetésével a KABME-12-7937 program keretében „Megmondjam, hogy Te hogyan?” Serdülőszülő fejlesztő program indul . Hétfői
napokon 17-19.30-ig 10 alkalommal találkoznak a résztvevők.
Iskola vezetősége
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Maskarások parádéja
Február 8-án dél után tartottuk iskolánkban a hagyományos farsangi bálunkat.
A tornaterem zsúfolásig telt az izgatott és érdeklődő gyerekekkel és szülőkkel. A
zsűrinek nehéz dolga volt kiválasztani az ötletesnél ötletesebb egyéni jelmezesek
és csoportok közül a legjobbakat, hiszen megjelent körünkben Ludas Matyi, Süsü
a sárkány, juhász a terelő kutyájával és báránykájával, s a mesevilág még sok szereplője. De Amazónia papagájai is megfértek egymás mellett a pattogatott kukoricákkal és a messziről jött űrlényekkel. Az idén is tapsolhattunk Bátori Norbinak, aki
a 67-es útról énekelt nekünk.
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Szécsi Szilveszter
Tehetségkutató Biológia Verseny
Szeged, 2013. 01. 28.

A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnázium Biológia Munkaközössége
a biológia iránt érdeklődő 8. osztályos
tanulóknak regionális szintű tanulmányi
versenyt hirdetett, ahol az érdeklődő
tanulók összemérhették tudásukat.
Tájékozódhattak arról is, hogy a
gimnáziumi felvételiken milyen felkészültségű tanulókkal kell felvenni
a versenyt.
A verseny névadója Szécsi Szilveszter
a Radnóti legendás hírű biológia tanára.
A verseny 1. fordulós volt, a diákoknak 60 perc alatt egy 70 pontos fel-

adatlapot kellett megoldani, a 7. és a 8.
évfolyam biológia tananyagából.
A versenyen szegedi és Szeged környéki iskolák tanulói vettek részt, ötven fővel.
A Farkas László Általános Iskolát három 8.b osztályos tanuló képviselte.
Eredményeik:
Gillányi Gréta 12. helyezés
Mityók Kinga 28. helyezés
Daru Eszter
36. helyezés
Gratulálunk, ügyesek voltak!
Kropokné Kiss Erzsébet
Biológia-földrajz szakos tanár

Egészségvédelmi vetélkedő
2013 január vége

A látványos műsor után pedig mindenki ehetett a finom fánkból, amit nagyon
szépen köszönünk Pató Klári néninek, Kardosné Rozika néninek, Horváth Jenő és
Horváth László tanár úrnak. Köszönjük az SZMK-nak a jelmezes gyerekek jutalmazására készített tortákat és a rengeteg tombola tárgyat.
			
Kardosné R. Zsuzsanna

A Környezet- és Természetvédő
Szakkör a DÖK támogatásával az idén
is megrendezte egészségvédelmi vetélkedőjét.
3 fő vett részt osztályonként a felsős tanulók közül vegyes csapatokat alkotva.
Tréfás feladatokat oldottak meg a

csapatok az egészséges táplálkozással,
öltözködéssel, testmozgással kapcsolatosan. A zsűrizésben Gémesné Kati néni és Gillányi Gréti segédkezett.
Jó kis délután volt, jutalom naranccsal a kezünkbe tértünk haza.
Szamosvölgyi Rómeó
8.b

X. évfolyam 3. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Február végéhez közeledve röviden
összefoglaljuk, hogy milyen, az Egyesületünket is érintő rendezvények részesei lehettünk ebben a hónapban és
vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
FEBRUÁR
-7-én mórahalmi fürdőzésen vettünk részt. Ez alkalommal is a nagyon
élveztük a fürdőzés nyújtotta örömöket
és egymás társaságát.
-9-én tartottuk a hagyományos farsangi rendezvényünket, amelyen a finom vacsora után jelmezbe öltözött
tagtársaink vidám programmal szórakoztatták a megjelent közel 50 fős közönséget. A jelmezesek fellépésén kívül vidám beszélgetéssel, énekléssel és
tánccal töltöttük el a több, mint 5 órás
együttlétet. A mellékelt fotó a bál egyik
epizódját mutatja.
-23-án került sor a hagyományos
Bajsai Prélóra, melyre mi is hívatalosak voltunk. Az iskola tornatermé-

ben megtartott rendezvényen 30 fővel vettünk részt. Sikerrel lépett fel a
tánccsoport és a daloskör. A szokásoknak megfelelően különféle házias
ügyességi versenyeken mérettettek
meg a versenyekbe benevezők. Kukoricamorzsolás, pattogtatás, fonalgombolyítás, varrás, lúdgége tésztakészítés és egyebek szerepeltek a
palettán. A mieink rendre a legjobbak
között szerepeltek. Az eredményhirdetés és az ebéd elfogyasztása után
jó zene mellett folytatódott a vigasság és a tere-fere. Az eseményről egy
fotó mellékelve. Közben a helyi közösség házában lezajlott a 12. pálinka verseny ahol 111 féle pálinkát kellett elbírálni.
-23-án az itthon maradók számára Klubestet rendeztünk. A rendezvény
résztvevői vidám társalgás közben Dédi
Mama süteményét és Kóbi Jani borát /
köszönet nekik/ fogyasztották különböző üdítő italok kíséretében. Termé-

szetesen ez alkalommal sem maradt el
a klubestek egyik legfőbb programja, a
táncolás sem /nekünk öregeknek mozognunk kell!/.
-25-én este a helyi Művelődési Ház
vezetőségének szervezésében az Agrárcentrumban Vesztergám Miklós
könyvbemutatóján vehettünk részt. A
rendezvény Wass Albert életművéről és
tevékenységéről való megemlékezés is
volt egyben.
MÁRCIUS
Betervezett programjaink:
-2-án Nyugdíjas Bál Öttömösön. Indulás 16.30-kor a Nyugdíjas Háztól.
-7-én fürdőzés Mórahalmon, indulás a MÁV állomástól a 10.16-os autóbusszal.
-15-én részvétel az ómoravicai évfordulós ünnepségen. Jelentkezni a vezetőség tagjainál lehet III.hó 10-ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól 13.30-kor.
-22-én Házi borverseny, jelentkezni
lehet III. 19-ig Horváth Zoltánnál. A ki-

HÁZI BORVERSENY 2013.
Tisztelt Kelebiai Borbarátaink!
Örömmel hívom fel a figyelmét minden kelebiai boros gazdának, hogy házi borverseny megtartására kerül sor!
Időpont: 2013. március 22. péntek 16.00 óra.
Helye: Kelebia Nyugdíjas Ház
Nevezni csak 2012-es évjáratú fehér és vörös borokkal lehet!
Minden versenyzőnek 2 liter bort kell eljuttatni 20-n, szerdán délután 15.00-18.00 óra között időpontban
a Nyugdíjas Házba, annak érdekében, hogy a felkészülés megfelelően megtörténhessen és a borok a kóstoláskor azonos
hőmérsékletűek legyenek.
A boros flakonokra kérem ráírni az induló nevét és a bor fajtáját.
Részvételi díj: Személyenként 2.000 Ft.
Fehér és vörösbor kategóriában egyaránt az első három helyezett serleget kap!
A szokásokhoz híven minden résztvevő kóstol és bírál (pontoz) is.
Eredményhirdetés után vacsora, beszélgetés és további borkóstolás a program.
Minden részt venni szándékozót nagy tisztelettel és szeretettel várnak a szervezők:
Horváth Zoltán elnök

írás külön szerepel az újságban!
-23-án 14.00 órától Filmklub, 17.00
órától Klubest a Nyugdíjas Házban.
ÁPRILIS
-11-én a Költészet Napja alkalmából
községi rendezvény lesz a Művelődési
Házban, melyről részleteket a Kelebiai
Hírmondóból tudhatunk meg.
-18-án fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.16os autóbusszal.
-27-28-án a Tánc Világnapja alkalmából egy nagyon változatos és szép
községi rendezvény tanúi lehetünk az
Agrárcentrumban. Részleteket erről a
rendezvényről is a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az
Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2013. 02. 25. Kiemelések!
Horváth Zoltán Egy. elnök
Sutka István Egy. titkár

Tisztelt Kelebiai
Lakosok,
Támogatóink!
Kérjük Önöket, hogy továbbra is
segítsék karitatív munkánkat adójuk
1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03
Kérjük, támogassanak bennünket,
hogy önzetlenül segíteni tudjunk
a rászorulókon.
Köszönettel:
Kelebiai Karitasz Egyesület
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A Kelebiai Karitász Egyesület közhasznúsági jelentése 2012. évről
(kivonatolt)
1. Számviteli beszámoló
összes bevétel			
559.479.- Ft
tevékenység összes költsége		
574.007.- Ft
tárgyévi eredmény			
- 14.528.- Ft
2. Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásokból 117.127.- Ft összegű támogatás érkezett 2012. október 08-án bankszámlánkra.
Ez évi keretből 89.750.- Ft-ot használtunk fel, Szent Erzsébet napi kenyérre
12.035.- Ft, karácsonyi csomagokra 77.715.- Ft. A megmaradó 27.377.- Ft-ot a
következő évben fogjuk felhasználni.
3. A vagyon felhasználás kimutatása
induló vagyon (2012.01.01.)			
167.798.- Ft
bevétel adományokból			
103.655.- Ft
támogatás pályázatok			
311.340.- Ft
SZJA 1 %				
117.127.- Ft
tagdíj				
27.000.- Ft
kamat				
357.- Ft
összesen:				
559.479.- Ft
kiadás össz.:				
564.107.- Ft
záró vagyon (2012.12.31.)			
163.170.- Ft
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásokra 451.447.- Ft-ot használtunk fel, továbbá egy alkalommal
kaptunk az élelmiszerbanktól (1.635.000.- Ft becsült értékű) segélyszállítmányt.
A szociálisan rászorult többgyermekes családoknak Húsvétra 50, Karácsonyra 25
élelmiszercsomagot és 55 kiscsomagot (beteglátogatások) készítettünk és osztottunk
szét. A csomagok tartós élelmiszert, gyümölcsöt, játékot, továbbá adományként érkezett élelmiszert (40.000.-Ft), tisztálkodó szereket (14.200.-Ft) tartalmaztak.
A Főegyházmegyei Karitász segítségével egy alkalommal EU élelmiszerbanki segélyt kaptunk : 720 kg száraztésztát, 1968 l dobozos tejet, 1320 kg lisztet és 160 doboz vitamint, melyet 132 családnak osztottunk szét és részben szállítottuk ki.
A Szent Erzsébet napi ünnepségen 300 db kis kenyeret osztottunk szét.
A magányosok karácsonyán 36 főt vendégeltünk meg. (dec.22.) Bableves, mákos
és diós kalács volt az ebéd. Búcsúzáskor mindenkinek szaloncukrot adtunk.
A MÁRIS szervezettől ruhanemű, cipő adományt kaptunk (30.000.- Ft b.é.) és osztottunk ki.
Gyógyszert 4.555.- Ft értékben váltottunk ki.
Krízishelyzetbe került családoknál készpénzsegéllyel (20.000.- Ft) segítettünk.
Ebben az évben a helyi önkormányzatnak nem ált módjában egyesületünknek támogatást nyújtani. Sajnos az SZJA 1 %-os felajánlások összege is évről-évre lényegesen kevesebb.
5. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Folyamatosan végzett munkák :
A saját otthonukban maradt időseket, betegeket és az Otthonház lakóit rendszeresen látogatjuk és segítjük (pl.: beszélgetés, bevásárlás, ügyintézés, takarítás
……) A látogatások alkalmával kis csomaggal kedveskedünk.
Október hónapban köszöntöttük községünk 3 legidősebb lakosát.
A nagycsaládosokat és különösen a gyermeküket egyedül nevelő családokat
rendszeresen látogatjuk és segítjük problémáik megoldásában.
A tanyavilág segítését a tanyagondnoki szolgálattal együttműködve végezzük.
Szombati ügyeletek alkalmával a készleten lévő ruhaneműből, cipőből, egyéb
készletből mindenki a számára szükségeset ingyen elviheti.
Munkaterv szerinti programok:
A Magyarországi Lepramisszió részére 867 db négyzetet kötött egy önkéntes és
egy tag bontott fonálból a takarókhoz. A pulóverek elbontását egy aktív tagunk végzi.
Július 7-én „Lángos partit” szerveztünk Vasútföldön a Varga család udvarán. 24-en
voltunk (gyermekek, szülők), beszélgetés, lángos evés után vidám csoportjáték következett. A 120 db lángost két tagunk és egy önkéntes segítő sütötte.
Július 31-én egy napos kirándulást szerveztünk a MÁRIS Tanyára, 50 szociálisan

rászoruló gyermek részére. Az utazás a MÁRIS busszal történt, a tízórait és az ebédet
a karitász (adományokból) biztosította.
Szeptember 14-án délután Palacsinta találkozót szerveztünk a szociálisan rászoruló gyermekek részére. Egész délutánt betöltő játékos program közben fogyasztották
el a gyerekek a finom palacsintákat és ásványvizet. A karitász tagok otthon készítették el a kb. 350 db palacsintát.
Szeptember 29-én Máriakönnyére (Vodica) szerveztük meg az idősek zarándoklatát. A tanyagondnoki autóval, 12-en vettünk részt a zarándoklaton.
A rendelkezésünkre álló pénzeszközt igyekszünk teljes egészében a közhasznúsági céljaink érdekében felhasználni.
Egyesületünk vállalkozói tevékenységet nem végzett.
Tagjaink önzetlenül, szeretettel, lehetőségeikhez képest maximálisan részt vesznek a közös munkában, sőt még anyagi áldozatot is hoznak.
Kelebia, 2013. március			
Fodor Zita elnök

Tisztelt Kelebiai polgárok!
A Kelebiai Levente Sport Egyesület (KLSE) 2010-ben alakult.
Célja, a kelebiai fiatalok egészséges életmódra történő
nevelése. Településünk sportjövőjét, a Népi Sportkörrel
együttműködve formáljuk.
Közhasznú társadalmi szervezetként, a KLSE 2013-tól
fogadni tudja a sportkedvelő közönség, a szülők és a
hozzátartozók által hozzánk irányítható SZJA 1%-át.
A kelebiai serdülők bajnoki szerepeltetését, valamint a
Bozsik program eseményeit - a pályázati rendszer kihasználhatósága
érdekében - a Népi Sportkőr égisze alatt folytatják.
A KLSE feladata a Népi Sportkör munkájának segítése mellett
a hagyományőrzés, amely több jelentős, nemzetközi ifjúsági focitorna
megrendezésében nyilvánul meg. Évente március 15-én a Levente Kupa,
a Kárpát Fesztivál idején a Radnai Kupa, augusztus 20-án a Szent István
Serleg küzdelmeit szervezzük több korosztállyal és Dél-vidéki csapatokkal.
Feladatunknak tekintjük még a két évtizedes olasz sportkapcsolatok ápolását
és ősztől elindítjuk a Szent László kupasorozatot, amely szintén egy régi
sporthagyomány felelevenítése lesz.
Kérjük, személyi jövedelemadója 1%-ával segítse munkánkat!
Számlaszámunk: 53100049-10072013
Tisztelettel:
Balogh-Szabó Béla
KLSE elnöke

A Kelebiai Gyermekeinkért
Alapítvány felhívása!
Sok kicsi sokra megy! Számunkra pár forint is jelentős lehet! Kérjük éljen a lehetőséggel , hogy az adója 1%-át felajánlhatja támogatásként ! Arra kérjük, hogy a Személyi Jövedelemadó..1%-ának felajánlásával segítse a Kelebiai Gyermekeinkért Alapítványt céljai megvalósításában.
Adószám: 19049869-1-03
Köszönettel:
A Kelebiai Gyermekeinkért Alapítvány kuratóriuma

X. évfolyam 2. szám

Kelebiai Hírmondó

11. oldal

Gazda-sarok

Márciusi teendők a kertben

Ahogy a téli fagyok megszűnnek, megérkezik a jó idő, töltsünk egyre több időt a szabadban! Itt az alkalom, hogy
a kertünkben is többet tevékenykedjünk!
Finoman gereblyézzük össze a
lehullott gallyakat, elszáradt faleveleket! A gyepen bátrabban gereblyézzünk, minél többször! Eltávolítjuk a száraz részeket és a
mohát.
Kedvező időjárás esetén végre elvégezhetjük téli lemosó permetezést, metszést. A korán nyíló
virágos cserjékből pár ágat hajtathatunk a meleg szobában előrehozva a tavaszi színeket, élményeket, hangulatot.
Az évelő gyomok hamar felütik a fejüket, ezeket most könnyebben eltávolíthatjuk, mint
később. Amennyiben ősszel lustálkodtunk, most sürgősen ássuk
fel a veteményest! Jó érett komposztfölddel frissítsük fel a talajt!
A gyümölcsfák körül is tápláljuk a
földet!
Ha már eléggé szikkadt a talaj,
kezdődhet a vetés! Először a hidegtűrő növények kerüljenek a földbe:
hónapos retek, zöldborsó, petrezselyem, sárgarépa, zeller, sóska,
pasztinák, fejes saláta. Dughatunk
hagymát, fokhagymát. Jöhetnek a
korai káposztafélék is, a karalábé,
a fejes káposzta.
Az egynyári virágok palántázását is el lehet kezdeni.
Amikor már tényleg jó az idő, a
bokor és kúszó rózsákat, a hortenziát is metszhetjük. A szőlő metszését fejezzük be!
A fagyérzékeny növényekről
bontsuk le a téli takarást! A leanderünket kiültethetjük.
Az egynyári virágok közül a helyükre kerülhetnek: a pillangóvirág, a fátyolvirág, a körömvirág, a
tatárvirág, a nyári viola.
A fűszernövények közül már a

szabadföldbe vethető a majoranna, a kakukkfű, a levendula, a zsázsa, turbolya.
Trükk!!! Az egyébként lassan
csírázó sárgarépamag biztos kelését elősegíthetjük, ha kapormaggal
vegyesen vetjük. A kapor aromája
távoltartja a kártevőket a sérülékeny, gyenge csíranövénykétől.
Ezt más, nehezen virágzó növény
magjával is megtehetjük.
A kapor egyébként teaként
megfőzve kincs, mert nem kíván-

ja az ember az édességet, ha azt
issza... Összesen annyi a teendőnk, hogy agyilag nem várunk
más ízt, mint a kaporét és akkor
nem is csalódunk. Nem csodálkoznék rajta, ha a cukorbetegeken is
segítene a kapor tea. Fagyasszuk
le télire kis csomagokba! Ne bajlódjunk vele, csak mossuk meg és
tegyük zacskóba! Ha már fagyott,
könnyen formálhatunk belőle kis
adagokat.
Már most gondoljunk a biokert-

re! Vegyszermentesen kertészkedhetünk biológiai növényvédőszerekkel, biolevekkel.
Biotipp: A csalánkivonat a levéltetvek ellen, a bodza kivonata
a földibolhák ellen hatásos.
-szerkesztők-
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

orvos neve
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Faddi Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr

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

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

X. évfolyam 2. szám

Anyakönyvi hírek
A hónap folyamán született:
Zsankó Ármin Benett
Kiskunhalas, 2013. 02. 23.
Anya: Vida Nikolett
Apa: Zsankó Péter
Csillag Gabriella védõnõ
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

Kedves Édesanyák!
2013. március 7.-én
(csütörtök) 8-16 óráig egész napos
RUHA BÖRZÉT tartunk az Egészségházban!
A ruhák ingyen elvihetők,
az elvitelre alkalmas táskáról
mindenki maga gondoskodjon!
Üdvözlettel: Védőnők

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

