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Elcsattant a csók

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a kiskunhalasi Kaméleon
Társulat előadását láthatta a kelebiai közönség. A társulat már
több ízben járt Kelebián, és eddig mindig nagy sikerrel adták elő
aktuális darabjukat. Most az Egy
csók és más semmi című zenés
vígjátékot mutatták be a nagyérdeműnek.
A társulat vezetőjét, egyben a darab
rendezőjét, Czagányné Pásztor Anikót
kérdeztem:
A kelebiai fellépésetek nagy siker
volt. Sok nézővel beszéltem, és eddig
mindenkinek nagyon tetszett, és kíváncsian várják a folytatást. Láttunk régi
arcokat, de sok volt az új színész. Hogyan jellemeznéd a mostani csapatot?
Most egy kisebb csapattal dolgozunk
együtt, s a hangsúlyok is mások, mint
korábban voltak. Harmonikusan dolgozik együtt felnőtt és diák. A darab néhány szerepét ketten is játsszák, érdekes megfigyelni a különbségeket a
játékukban.

Ezt a darabot nemrég mutattátok
be. Milyen visszhangjai vannak az előadásotoknak?
Elsősorban az igazi színház illúzi-

kal tempósabb, ritmusosabb, egy kicsit
a burleszk felé mutat.
A nézők nagyon jól fogadták ezt a
szokatlan megoldást, vastapssal ju-

óját kívánjuk megteremteni. Ez egy
újabb kaland, amiben most részünk
van. Egy sokak által ismert darabot kissé „áthangszerelve „ ültetjük színpadra. A XXI: századnak megfelelően sok-

talmazva a színészeket. Sok felkérést
kaptok?
Február 8-án három, 9-én kettő
előadás keretén belül találkozhatnak
az érdeklődők a darabbal. Csodálatos

díszletek biztosítják majd az 1930-as,
40-es évek miliőjét. Ez a látványvilág
Vida Jácint munkáját dicséri.
Hogy éreztétek magatokat Kelebián,
milyen az itteni közönség?
A kelebiai közönséget nagyon szeretjük, már számtalan alkalommal volt
szerencsénk az éppen aktuális darabunkkal bemutatkozni. Egyetlen alkalommal sem maradt el a vastaps, s amit
még különösen köszönünk, hogy mernek és tudnak együtt lélegezni a színészek által megformált karakterekkel.
Milyen művek szerepelnek még a repertoárotokban, esetleg mik a tervek?
Tervezzük a tájolást, s reméljük,
hogy az eddigi felkérések mellé még
több is érkezik.
Jelenleg dolgozunk még egy gyerekeknek szóló darabon: Micimackó és
barátai, egy tinédzsereket megszólítón:
Csak most az egyszer.
Köszönöm a válaszokat, és sok sikert
kívánok az újabb fellépésekhez!
Köszönjük!
-Bíró Melinda-
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Tanyagondnokokkal a bűnmegelőzésért

Január 21-én a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete szervezésében
a LEDER térségek közötti együttműködés keretében bűnmegelőzési fórumra
került sor az Agrárkereskedelmi Központban.
A napirendi pontok között szerepelt
a bűnmegelőzés helyzete településünkön, illetve a tanyavilágban, valamint
a kelebiai polgárőrség helyzete és szerepvállalása a településen.
Az előadók kimerítően tájékoztatták
a jelenlévőket az érintett témákban.
Radvánszki Róbert a tompai rendőrőrs parancsnoka beszámolt az elmúlt
évben településünket érintő bűncselekményekről és szabálysértésekről.
Kiderült, hogy a 9 regisztrált bűncselekményből egy sem volt kiemelten súlyos, és az 50%-os felderítési mutató is
jónak mondható.
Beszélt még szabálysértésekről, melyek kapcsán bírságok kiszabására került sor, ilyen például a biztonsági öv
használatának elmulasztása, illetve az
ittas vezetés. Ez utóbbival kapcsolatban
parancsnok úr megjegyezte, hogy településünkön az igazoltatások alkalmával
használt alkoholszondák csak igen kis
százaléka mutatott pozitív eredményt.
Szó volt a biciklilopásokról, melyeknél a felderítés 80 %-os. Felhívta a figyelmet a kerékpárosokat érintő fontosabb kérdésekről, elsősorban a
láthatósági mellény használatáról, valamint az ezzel kapcsolatos rendőri akciókról, amelyek a megelőzésre fektetik
a hangsúlyt.
Radvánszki Róbert kifejtette, hogy

a kelebiai bűncselekmények alacsony
számának egyik oka lehet az is, hogy a
Kelebiai Határrendészeti Kirendeltségnek, illetve az itt szolgálatot teljesítő
határőröknek egyfajta visszatartó ereje
van. Ugyanakkor beszélt arról, hogy a
tompai rendőrőrs állandó létszámhiánynyal küszködik, és nehezen tudja ellátni a két településen a munkáját, ezért
különösen hálás a határrendészeti kirendeltségnek, illetve a kelebiai polgárőröknek és a kelebiai tanyagondnokoknak a hatékony együttműködésért.
A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség részéről Rácz Róbert alezredes
úr kapott meghívást az eseményre, aki
a határőrség jelenlegi feladatairól, illetve az illegális migráció méreteiről beszélt. Megtudhattuk, hogy a határőrség feladata elsősorban a határ őrizete,
valamint határforgalmi ellenőrzés, de a
rendőrségnek is besegítenek (pl. helyszínbiztosítás).
A kirendeltség jelenleg 265 főt foglalkoztat, amely több mint hússzorosa a
tompai rendőrőrs állományának. A kelebiai határőrök 19 kilométernyi határszakaszt ellenőriznek.
A parancsnok elmondta, hogy Magyarországra 43 országból érkeztek az
elmúlt évben illegális bevándorlók, és
megtudtuk, hogy a tavalyi évben háromszor annyian jöttek, mint 2013ban. Az kelebiai kirendeltségre érkezők
összetételét tekintve elsősorban koszovói, afgán, szír, pakisztáni nemzetiségűek, de érkeznek migránsok Észak –
Afrikából is.
Alezredes úr kiemelte a kelebiai la-

kosságtól kapott segítség jelentőségét, hiszen a civilektől érkező bejelentések jelentősen könnyítik a határőrök
munkáját.
A fórum folytatásában Varga Sándor a Kelebiai Polgárőr Egyesület elnöke beszélt az egyesület történetéről,
és fejlődéséről, kezdeti és mostani céljairól. Megtudtuk, hogy jelenleg 21 polgárőr van Kelebián, akik önkéntes alapon „teljesítenek szolgálatot”.
Az elnök úr kiemelt fontosságot tulajdonított a határőrség, a rendőr-

ség, a polgárőrség és a Tanyagondnoki
Szolgálat szoros együttműködésének,
melynek keretein belül közös szolgálatokat szerveznek Kelebia, illetve a kelebiai tanyavilág területén, ezzel növelve a lakosság biztonságérzetét.
A fórum végén Csőrszné Zelenák Katalin, illetve Maczkó József polgármester úr értékelte a fórumot, mely kimerítően tárgyalta a kelebiai közbiztonsági
helyzetet, az illetékesektől pedig egyenes válasz kaphattunk a felvetődő kérdésekre.
Bíró Melinda

Hétfő esti aktív kikapcsolódás
Pár évvel ezelőtt a Kelebiai Ifjúsági
Egyesület már szervezett asztaliteniszestéket az érdeklődők számára.
Ezen gondolaton továbbmenve újra szeretnénk elindítani egy rendszeres programot, amire minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk. Az újítás
pedig abban rejlene, ha esetleg nem az
asztalitenisz az a sport, amit szívesen
űzne, akkor egy időben ezzel lehet biliárd, csocsó és darts közül is választani,
így talán több érdeklődő igényeit is kielégítve. Az itt elindított foglalkozásokon igény szerint indítunk házi bajnokságokat, időközi versenyeket, ezzel is
színesítve a programok lebonyolítását.
Amíg az időjárás nem engedi, addig e
foglalkozások levezetése az Agrárkereskedelmi Központban történne minden hétfőn, 18-tól 20 óráig, egy helyen,
egy időben. Nem titkolt tervünk, hogy a
jó idő beköszöntével a Művelődési Ház

mögötti kis teret szeretnénk úgymond
közösségi térré alakítani, ahol ezen eszközök ugyancsak használhatóak lennének, kiegészítve, új, még több igényt
kielégítő lehetőségekkel. Ezzel kapcsolatban szívesen várjuk az ötleteket,
akár személyesen, akár telefonon.
Az első foglalkozás időpontja 2015.
február 23-a, 18:00 lenne. Helye: Agrárkereskedelmi Központ
Ide várunk mindenkit, aki szeretne
egy kicsit kikapcsolódni, szabadidejét
aktívan eltölteni, esetleg, ha új, eddig
még nem űzött szabadidős tevékenységekkel szívesen megismerkedne.
Kérdéssel, információval kapcsolatban bátran keressék az Egyesület tagjait személyesen vagy telefonon! Elérhetőség: Szűcs József: 0670/2748958,
Ürmös Szilárd: 0630/5194942.
Szűcs József
KIE
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CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 2015.
és újabb erdélyi gyöngyszemek
Arad-Déva-Segesvár-Székelyudvarhely-Csíkszereda-Csíkszépvíz-Gyímesbükk-Csíksomlyó-Gyergyószárhegy-Gyergyószentmiklós-Békás szoros-Gyilkos
tó-Madéfalva-Tusnádfürdő-Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely-Farkaslaka-Korond-Segesvár-Déva-Arad
Pontos időpont: 2015. május 21. csütörtök-május 26. kedd (hat nap)
Utazás: autóbusszal (utazás közben a lehetőségek szerint 2-3 óránként megállunk)
A határ átlépése személyigazolvánnyal is történhet. /Románia EU tag./
Szállás: 1 éjszaka Gyimesbükkön, 4 éjszaka Csíkszépvízen panzióban, kényelmes, fürdőszobás elszállásolás, félpanziós ellátással.
Étkezés: A szálláson, 5 bőséges reggeli és 5 vacsora. Lehetőség van vegetáriánus étkezésre is.
1.nap Csütörtök
Indulás éjfélkor,/ez 00.00 órai indulást jelent Kelebiáról/ Szegeden, keresztül. A
magyar–román határ átlépése Nagylaknál történik.
Aradon, Déván, Segesváron (itt lehetséges városnézés) keresztül késő délután
érkezünk meg Csíkszeredára, ahol találkozunk az idegenvezetőnkkel.
Ha időben érkezünk meg ide, akkor megnézzük a híres Mária kegyhely templomot. Innen utazunk tovább Gyímesbükkre ahol a Deáky panzióban elfoglaljuk a
szálláshelyet és itt részesei leszünk egy csodálatos több órás műsornak, mely keretében a híres csángó kultúrával történő ismerkedés közben meghallgatjuk Deáky
András szívhez szóló előadását is. Közben előétel, aperitif, különféle sültek, bor, sör
kerül feltálalásra, biztosítva a szabad fogyasztás lehetőségét!
A kimerítő nap után ugyanitt lehetőség lesz a nyugodt pihenésre!
2. nap Péntek
Reggeli a Deáky panzióban. Ezt követően még mindig itt Gyímesbükkön(ezer
éves határ) ismerkedünk az osztrák- magyar monarchia hajdan legkeletibb határállomás ma is meglévő és részben felújított maradványaival:Kontumáci kápolna,a
valamikori vám határállomás romjai,a Tatros folyó, a felújított 30-as őrház, (amely
ma vasúti múzeum) a Rákóczi várrom. Közben belátogatunk Böjte Csaba testvér
gyermekotthonába és a vasútállomáson tudjuk majd fogadni a sok száz magyar
emberrel Magyarországról érkező Székely expressz vonatot.
Sok szép élménnyel gazdagodva délután lecsorgunk Csíkszépvízre és elfoglaljuk
a négy éjszakára szóló szállásunkat. Vacsora itt.
3.nap Szombat
A gyalogos zarándokok csatlakoznak egy keresztaljához, a többiek pedig reggeli
után busszal mennek Csíksomlyóra. Részvétel a nyeregben a szentmisén, majd vissza a szállásra és vacsora, pihenés!
Aki nem akar a nyeregben részt venni a misén, annak alternatívaként Csíkszeredán városnézés a program!
4. nap Vasárnap
Reggeli után busszal indulás egy egész napos kirándulásra. GyergyószárhegyGyergyószentmiklós-Pongrác tető-Békás szoros- Gyilkos-tó.
Visszafelé úton Csíkszentdomokos, Madéfalva. Vacsora a szálláson!

5. nap Hétfő
Reggeli után, Csíkszereda-Tusnádfürdő-Mohos láp, Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy (Székely Nemzeti Múzeum, Gyárfás Jenő Képtár, Lábasház, Magyar Kortárs Művészeti Kiállítótér)-Kézdivásárhely(Városi Múzeum,Gábor Áron
szobor,Református templom,Székely Katonanevelde, Túróczy ház és szobor) Nyerges tető 1848-49-es emlékmű.
Vacsora a szálláson.
6. nap Kedd
Reggeli után indulás hazafelé. Csíkszereda-Székelyudvarhely- Farkaslaka, Korond (vásárlási lehetőség). Bözödújfalu-Gyulafehérvár- Déva- Arad. Határátlépés
Nagylaknál.
Hazaérkezés a késő esti órákban.
Ez programtervezet! Az indulásig vagy esetleg menet közben kisebb változtatások elképzelhetők annak érdekében, hogy még színesebb még tartalmasabb legyen a program.
Az út költsége: 110 EURÓ + 30.000 Ft. Az összeg tartalmazza az útiköltséget,
a szállás és az étkezés költségét, valamint a belépőjegyek árát is. Az utas baleset
biztosítást mindenki egyénileg intézi! Az összeget egy, kettő vagy három részletben
ápr. 15-ig lehet befizetni! A részvétel biztosítása a jelentkezés sorrendjében történik! Első részlet a jelentkezéskor esedékes, ami 110 EURÓ befizetését jelenti. A további 30.000 Ft. egy vagy kettő (15-15.000 Ft.) rész összegben is fizethető.
Lemondás esetén az utazás más személyre ruházható át.
A kiránduláson résztvevők, az esetleges előzetes kérések figyelembevételével
időben kézhez fogják kapni a szükséges és hasznos tanácsokat és ajánlásokat tartalmazó kis útmutatót.
Jelentkezés: Horváth Zoltán 6423 Kelebia Kossuth u. 55. Egyesületi elnök,
klubvezető
E-mail: erzoli49@gmail.com
Tel: 06-77/454-234,
Mobil:
06-30/9354-894
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Egy tanító tapasztalataiból...
Óvodából iskolába
Már többször is foglalkoztam a témával, most a saját unokák kapcsán
szeretnék néhány gondolatot megosztani az érdeklődőkkel. Az egyik legfontosabb döntést kell hamarosan
meghozni a szülőknek. Hova, melyik iskolába adják Botit és Zsombit? „Ságváriba” vagy a „Waldorfba”? Igen a városban azért más a helyzet, mint nálunk,
ahol egy általános iskola van. Eleinte nem is értettem a „gondjukat”. Azt
mondtam: - Legfontosabbnak azt tartom, hogy motivált, megértő, következetes tanítók kezébe adják, mert ez
meghatározó lesz a fiúk életében.
Néhány általam fontosnak tartott
szempontra szeretném a figyelmet felhívni, akármelyik iskolában kezd:
• Saját gyermekünk testi és szociális érettségét kell megvizsgálni, és ha
iskolaérett, akkor bátran elkezdheti az
iskolát.
• Végleges döntés előtt kérdezzük
meg gyermekünk óvónőit, ők hogyan
látják gyermekünk fejlettségét, szociális érettségét, hiszen ők a szakemberek
ezen a területen.
• Látogassuk meg az iskolát. Menjünk be a gyermekünkkel együtt, hisz
ő fog itt tanulni majd. Mondjuk el a mi
kedves emlékeinket az ott töltött időkről.

• Érzékszervei tökéletesen működnek? Vigyük el a gyermeket szem-, hallásvizsgálatra, nagyon fontos a tisztán
látás, tisztán hallás!
• Tegyünk azért, hogy a gyermekben meglegyen a megfelelő feladattudat, feladattartás. A szabálytudat kialakulásával a szabályok belsővé válásával
nő a gyermek fegyelmezettsége, ami
növeli a figyelmét és akaraterejét.
• Mennyire tudja a gyermek a közösség szabályait elfogadni? Tud alkalmazkodni? Társaival képes kompromiszszumot kötni?
• A nehezen alkalmazkodó gyerekeknek több problémája van. Viselkedési és magatartászavarai szembetűnőek, zavarják az iskolai munkát. Ezért
a kapott negatív értékelések, büntetések ellenállást, agressziót válthatnak ki
a gyerekből.
• Beszédében nyelvtanilag helyesen beszél? Ez az olvasás-írás tanulásnál nagyon fontos!
Lehetne még folytatni a sort. Úgy
gondolom a felsoroltak a legfontosabbak. Örülnék, ha egy-két szülőnek sikerülne meríteni belőle gyermeke érdekében!
Azt kívánom örömteli legyen az iskolakezdés majd minden kisdiáknak!
Horváth Zoltánné

Fürdõprogram
Az előző évi nagy sikerének köszönhetően, újraindul a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére ismételten összefogott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói
Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő együttműködésében kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára.
A kedvezmény lényege, hogy 2000 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 2015. február 01.- 2015. június 30. közötti időszakban.
A kuponok kivághatóak a BTC EGTC területén megjelenő helyi lapokból; (a Kelebiai Hírmondóban márciustól) megtalálhatók mindkét
fürdő jegypénztáránál vagy ingyenesen letölthetőek a következő honlapokról:
www.btc-egtc.eu
www.erzsebetfurdo.morahalom.hu
www.hagymatikum.hu
www.kelebia.hu
Kellemes időtöltést kívánunk!

Tisztelt Kelebiai
Lakosok,
Támogatóink!
1 % segítség,
100 % szeretet

Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2014. évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben vagy más módon támogatták egyesületünk
munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken,
betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív
munkánkat adójuk

1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk:
18356382-1-03
Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy a Varga Sándorné, Jáger Józsefné, Horváth Zoltánné vezetők részére szíveskedjenek eljuttatni vagy bankszámlánkra utalni.
Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet:
53100049-10001349
Várjuk az egyéb adományokat is, például: kályha, bútor, cipő, ruhanemű, ágynemű, játékok, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb.
A felajánlott adományokat a KARITÁSZ két raktárhelyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66. (minden szombaton reggel
7-9 óráig)
Vankó Ede telephely, a régi Varroda (minden hétfőn és
pénteken reggel 8-10 óráig)
Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.
Köszönettel: Horváth Zoltánné
Kelebiai Karitász Egyesület

Anyakönyvi hírek
2015. január havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán elhalálozott:
Lehóczki Antal 88 éves
Nagy Józsefné 87 éves
Szerencsés-Fekete Ferenc 67 éves
Zsiros Ferenc 60 éves
Korbel Mihály Attila 60 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Szegedi Kitti és Kerékgyártó Krisztián
Teleki Mária aktő.
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SORBANÁLLÁS

1. Jézus a Jordánnál sorban állt azok
között, akik meg akartak keresztelkedni
(Mk1.9.). Erről az jut először az eszembe,
nem szeretek sorban állni. Tegnap a postára mentem. Hosszú sor állt az ablak előtt.
Nosza, vissza is fordultam.
Sorban állásnál az a kérdés, hogy milyen
sorban állsz, és miért állsz sorban. Mert
mindenki sorban áll - legalább elméletileg mindannyiunk. Csak az a nem mindegy, hogy milyen sorban. Van jó, van rossz sorbanállás. A Jézussal együtt állóké jó
volt. Ugyanígy a tied is az lenne, ha például a gyóntatószéknél állnál sorba. Kövessük is a Lélek szavát, amikor arra int,
hogy már elkoszolódott lelkünket tisztítsuk
meg bűnbánattal. Ha minden vasárnap a
misén 10 ezer forintot osztogatnának, akkor vajon milyen hosszú sor állna a templom előtt? És ha csupán e pénz miatt állnál
be a sorba, az milyen sorbanállás? Nyilván
szerintünk ez rossz, és sok ember nem Jézus miatt jönne el, akiről az Atya mondta
a Táborhegyen: „ ő az én szeretett Fiam, őt
hallgassátok!”(Lk. 9.35.)
Most felsorolok néhány elméleti sorbanállást. Ne sorakozzatok be a Jézus iránt közömbösek táborába. Viszont jó sorbanállás,
amikor a tereken a hajléktalanok a sorba
állók, amint meleg ételre várva-vágyva,
reszkető kezekkel nyújtják csajkájukat az
ínycsiklandó párolgó babgulyásért. (Herczeg Anitának, a köztársasági elnök feleségének nagyon igaza van, hogy ne csak Karácsony szíveket puhító napjaiban legyen
gondunk az éhezőkre).
Jó sorban állás? Afrikában a Ruandai
népirtás idején történt. A hutu törzs mészárolta a tuszi törzs tagjait. Egy alkalommal
egy papneveldét kerítettek be a hutu katonák, ahol mindkét törzs tagjaiból volt vagy
25-25 kispap. A katonák kiadták a parancsot, hogy a tuszi kispapok sorakozzanak
fel a bejárat elé kivégzésre. Erre a kb. 25
hutu kispap is mind egy szálig odasorakozott a főbelövésre váró társai mellé. Őket
is lelőtték a katonák. A következő sorakozása az 50 kispapnak már a Mennyország
kapuja előtt volt.
Itt álljunk meg egy pillanatra. Ez valóban megtörtént. De most ez a történet ihlessen minket egy fikcióra, egy elképzelésre. Mégpedig képzeljük magunkat egy
szentmisére. A mise közepén megjelenne,
2 géppisztolyos ürge s ezt üvöltenék: „Aki
hisz itt Jézusban és szereti Őt, az sorakozzon fel az oltár elé és lelőjük őket, a többiek
hazamehetnek!” Vajon hányan sorakoznának fel és hányan tartanának a kijárati ajtó felé?
2. Jézust a népnek az ő Atyja így mutatta be: „Ő az én szeretett fiam, Őt hallgas-

sátok!” Mi Őt akarjuk hallgatni. Ám nem
mindegy, hogyan hallgatjuk. Nekünk őt
nem akárhogyan kell hallgatnunk.
Amikor a hittanosaimmal imádkozom
az órákon, látom, hogy az imájuk az imádság megcsúfolása. Rá se figyelnek. Pedig
tanulták, hogy az imádság a Jóistennel való
beszélgetés. Máskor meg valakinek a prédikációját nehéz hallgatni. Szederkényi Károly atya a TV-ben okosakat mond, de úgy,
hogy el kell rajta aludni. Szomorú arcával növeli sok hallgatója amúgy is meglevő depresszióját. Állítható, az sem egy piskóta, amikor az 5 nyelven beszélő bíboros
úr a prédikációját felolvassa. Ugye elvárnánk tőle, hogy ne olvassa, hisz azt a Jóska is tudná.
Aztán lehet evangéliumot hallgatni
szenvtelenül, mondván: a történet ismerős, a szereplők élettelenek, a keret távoli,
az értelme nehéz. Lehet hallgatni szentbeszédet álomkórosan, bambán, elkalandozva, hazagondolva, hogy megették-e már a
disznók a csávát, vagy milyen jó lesz a déli töltött káposzta. (Bevallom, én is nem
egyszer elkalandoztam mise közben:)).Ti
kedves jó testvérek, milyen lélekkel hallgatjátok a prédikációkat, vagy konkrétan
e vasárnapi evangéliumra csupa fül voltatok?
Erről jut eszembe megkérdezni tőletek:
mitől jó egy prédikáció.? Melyik a legjobb
prédikáció? Nemde az, amit jól hallgatnak?
Amit szenvedélyesen, a legéberebben, a
legszomjasabb lélekkel hallgatnak? Valahogy úgy, ahogy Jézus ajkán csüggött Mária, Lázár tesója.(Lk. 10. 38-42.)
A világ legjobb prédikációja is lehetne
rossz, nagyon rossz a prédikáció hallgatója
miatt. Az ő hozzáállása miatt. Ha végtelenül önző, ha bezárt szívvel, anyagias lelkülettel hallgatja (mindent a pénz szemüvegén át nézve). Az egyik faluban, Rémen
mindig faarccal ült a templomban egy férfi, összevont szemöldökkel, mereven maga
elé nézve. Szinte hallani lehetett a kövezeten a koppanást, ahogy a szavaim lepattantak róla.
„Ó, zárt szívek, bezárt kapuk! Uram, Istenem, adj nekem nyitott szívet, szavaidat
befogadó lelket!” Tehát elsősorban nem a
paptól jó egy prédikáció, hanem elsősorban a hallgatótól jó egy prédikáció. Mert
beszélhetne Aranyszájú Szent János is,
vagy maga Jézus Krisztus, de mégis csak
azon fogna a beszédük, akik szenvedélyesen hallgatnák, éber,szomjas lélekkel.
Akiknek - mint Jézus mondja – „füle van a
hallásra”.(Mt.13.9.) Hogy mennyire a hallgatótól függ a prédikáció hatása, azt egy
megtörtént eset igazolja. Egy pap két részes beszédet mondott. Az elsőt így fejez-

te be: „Ez volt beszédem első része, eztán
következik majd a második, a következő
rész…” És ettől az egyszerű, jelentéktelen
mondattól megtért egy férfi. Mert ez úgy
esett le neki, szívében ezt az értelmet kapta, hogy eddig volt életének az első, a bűnös, Istentől távol járó része, és eztán következik életének második része: megtér,
gyökeresen megváltozik, jó lesz, Jézusra hallgatva él eztán. És ez olyan gyökeres
változás lesz nála, ahogyan valaki az utca
egyik, árnyékos oldaláról határozottan áttér a másik, a napos oldalára. Ahogy valaki
a sötétségből kilép a világosságra.
3. Jézus mikor beáll a keresztelkedő zsidók sorába, evvel is igazolja, hogy övéi közé jött(Jn. 1.11.). Övéi vagyunk. Istentől jöttünk. Istenhez megyünk (még ha tagadják
is sokan). Innen az Isten utáni vágy. Mindenkiben. Persze ezt lehet elnyomni. Lehet
fojtani borba, sexbe, hatalom - és meggazdagodási vágyba, gonoszkodásba. Mégis
minden sejtünk, egész személyiségünk, a
lelkünk Isten után kiált. „Ó, Isten, nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik
Tebenned!”(Szent Ágoston) Óriási tévedés azt mondani: a vallásosság egy mellékes járulék (hobby-féle, jámbor idétlen-
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kedés) az életünkben. Öreg mamikáknak,
butáknak, ideggyengéknek, hiszékenyeknek szóló „dajkamesék hölgyeknek”. Mert
az ember lényegét alkotja. Ismétlem. Mi
az ember lényege? A vallás, az Isten utáni
vágy, a Biblia szerinti élet. Vagyis a Jézussal való boldog találkozás vágya a gyönyörű Mennyországban.
Idáig érve, kinézek az ablakon. S lám,
mit látok? A kis madáretetőm mellett a
dróton 3-4 cinke sorakozik. Köztük van
egy piros begyű madárka is. Kivárja, míg
sor kerül rá, és tündéri aranyos kis csőröcskéjével ő is kikap egy búzaszemet. Majd eltűnik, nem látom tovább. De tudom, az
hogy nem látom már, nem jelenti azt, hogy
megszűnt, elhullt. .. és tényleg néhány perc
múlva vissza is repült, felsorakozott ismét
egy szemecskéért. –Mindebben a Jordánnál felsorakozó és megkeresztelkedő „szeretett Fiú”, Jézus szimbólumát, esetét látom. Mert Jézussal is ez a helyzet, ugyanígy
tesz. Kétezer éve itt volt testben, megölelhetően. Most ugyan nem látom, de ez nem
jelenti azt, hogy megszűnt, meghalt. Újra
fogom látni. Újra fogjátok látni. DE JÓ LESZ.
Most hogy idáig jutottál az olvasásban, ismételd el néhányszor magadban: ”DE JÓ
LESZ!.. DE JÓ LESZ!.. DE JÓ LESZ”!..
Dr. Pribitek László kunbajai
plébános

A Kelebiai Víziközmű-társulat
tájékoztatója…
Tisztelt társulati tagok, mikor Önök a Hírmondó februári számát olvassák, már
kézhez kapták az első levelünkben kiküldött 6 /hat/ havi befizetési csekket. Második
levelünkben kézhez kapták a 2014. december 31-én lezárt Egyenlegközlőt, melyen a
Viziközmű-társulat számlájára addig befizetett érdekeltségi hozzájárulás összege szerepel. Ebben a levélben találnak, egy Számlakivonatot, melyen a Viziközmű-társulattól a Fundamentánál vezetett egyéni számlára 2014. december 31-ig átutalt összeg
szerepel. A Viziközmű-társulat feladata továbbra is az Önök érdekeltségi hozzájárulásának beszedése, és a szerződés szerinti működési költség levonása után a fennmaradó összeg Fundamentának történő továbbutalása.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Fundamenta Zrt-vel megkötött szerződésük értelmében továbbra is eleget kell tenniük fizetési kötelezettségüknek, mivel a szerződések /kivéve a 61 hónapos futamidőre megkötöttek/ még nem jártak le. Semmiféle félrevezető akciós aláírásgyűjtés nem változtatja meg az egyénileg megkötött
és a társulatra engedményezett megállapodásokat. Javaslom, járjanak utána, hogy
a lassan fél éve személyes adataikat tartalmazó aláírásgyűjtő ívek mire lettek felhasználva!
Ismételten kérjük azon társulati tagjainkat, akiknél a tulajdonviszonyban változás
állt be /ingatlan eladása-vétele, öröklés, elhalálozás/, a szükséges okmányokkal sürgősen keressék fel a társulat ügyintézőjét legkésőbb április 30-ig, hogy a módosításokat át tudjuk vezetni. Erre részben azért van szükség, mert csak egyenes ági leszármazott fizetheti tovább az érdekeltségi hozzájárulást. Másrészt azért, mert az állami
támogatást csak a Földhivatal nyilvántartása szerinti tulajdonos veheti igénybe, illetve
az állami támogatás kiutalásához tényleges tulajdonosi viszony igazolása kell.
Felhívjuk azon társulati tagjaink figyelmét, akiknek befizetési elmaradásuk van,
hogy a kiküldött értesítésben foglaltak szerint rendezzék fizetési kötelezettségüket.
Amennyiben kérdése van, keressen bennünket.
Ügyfélfogadás: Kedd: 08.00-10.00 13.00-15.00
Varga Sándor IB. elnöke
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Január végéhez érve ismét összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit,
majd vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
JANUÁR
-15-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt 12 fős csapatunk és mindnyájan az Erzsébet Kártya nyújtotta ingyenes belépővel
léphettünk be a fürdőbe ez alkalommal valószínűleg utoljára. Mint utólag ugyanis megtudtuk az Erzsébet Kártyára váltott ingyenes
fürdőbérlet –annak érvénytartamán belül2015-re is érvényes. A mellékelt fotó ebéd
közben készült.
-19-én Egyesületünk tagjai közül sokan részt vettünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett községi rendezvényen az Agrárcentrumban. A kiskunhalasi un. Kaméleon
Társulat „Egy csók és más semmi” c. előadását néztük meg. Nagyon jól szórakoztunk.
-24-én 8 fős csoportunk Öttömösön részt vett az ottani nyugdíjasok által szervezett
Farsangi bálon. A rendezvényen nagyon jó kultúrműsor volt. A rendezvény egy tragikus
eseménnyel ért véget, amikor az egyik ruzsai vendég tánc közben rosszul lett és a mentősök szakszerű beavatkozása ellenére is meghalt.
-A 31-re tervezett Klubdélután a Nyugdíjas Ház ablakcseréjének elhúzódása miatt
elmarad.
FEBRUÁR
-12-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre utazás az állomás elől induló
10.06-os autóbusszal.
-21-én 15.00 órától tartjuk a szokásos évzáró Közgyűlést az ez alkalommal esedékes tisztújítással egybekötve. A hivatalos rész után kerül sor az un. Pótfarsangi rendezvényre, mely keretében vacsorával állunk a megjelentek rendelkezésére. Vacsora menü
babgulyás és fánk lesz. Jelentkezni a vezetőség tagjainál lehet február 16-ig a részvételi díj
(1000.- Ft/fő) befizetésével.
-28-ra terveztük a Bajsai Prélót, mely egyenlőre elmarad, de lehetséges, hogy csak
halasztást szenved. Bővebbet később tudhatunk meg a bajsai rendezőktől.
MÁRCIUS
-12-én lesz a szokásos havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a 10.06-os busszal utazunk.
-15-én várhatóan Ómoravicára leszünk hivatalosak a szokásos ’48-as évfordulós ünnepségre. Pontos információt a fentiekkel kapcsolatban még nem tudunk. Ha nem megyünk Ómoravicára, itthon fogunk ünnepelni, ill. a kopjafánál koszorúzni.
-28-i Klubdélután megtartása a Nyugdíjas Ház belső rendbetételének a függvénye.
Íme a kínálat melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésre meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

Tisztelt Lakosság!
Kérjük a könyvtár azon olvasóit, akiknek egy hónapnál régebbi
könyvtartozásuk van, hogy a könyvet/-ket március elejéig
szíveskedjenek a könyvtárba visszahozni, mert megyei könyvtári
állományellenőrzés várható!
Lengyel Judit, könyvtáros

Ezúton értesítjük a Kelebiai Hírmondó
olvasóit, hogy lehetőség nyílt az újság
előfizetésére.
Érdeklődni a könyvtárban, illetve a
06/77-454-210-es telefonszámon lehet.

. oldal

A Magyar Kultúra Napja

Akik az idei évben a Magyar Kultúra Napjára emlékeztek, megtapasztalhatták, hogy milyen sok mindent foglal
magába a kultúra.
Évek óta visszatérő vendége közsé-

günknek a Kaméleon Társulat, amelynek tagjai az Egy csók és más semmi című vidám, zenés darabbal most is nagy
sikert arattak a nagyszámú közönség
előtt. A műsorban, amely január 19-én
az Agrárkereskedelmi Központban volt
látható, fellépett iskolánk két tehetsé-

ges - már végzett - tanulója, Kiri Erika
és Kiri Edit. A szórakoztató műsor mindenkinek nagyon tetszett.
Január 21-én a Művelődési Házban
az ünnep eredetéről adtak műsort a
6.b osztályosok. A felső tagozatos tanulóknak Kölcsey Ferenc Himnusz című
költeményéről és annak megzenésített
változatának keletkezési körülményeiről beszéltek a gyerekek.
Ezt követően Zsille Gábor budapesti költő, műfordító tartott nagysikerű
előadást a gyerekeknek a 19. századi
költőkről. A tanulók nagy érdeklődéssel hallgatták az érdekes történeteket,

amelyek az irodalom tankönyvekben
nem olvashatóak, de nagymértékben
felkelthetik az érdeklődést az irodalom iránt.
Az iskola folyosóján Balázs Hajnalka irányításával és a tanító nénik segítségével a rajzszakkörösök, valamint az
alsó és felső tagozatos tanulók legszebb
munkáiból kiállítás nyílt meg, amelyet
bárki érdeklődő megtekinthet a hónap
folyamán. Látványos és fantáziadús al-

kotások születtek, nagyon különlegesek a csoportmunkában készült totemoszlopok.
Január 26-án ismét az Agrárkereskedelmi Központ vendégei lehettünk. A
Grimm-busz Színház tagjai Mátyás király korába vittek vissza bennünket. A
humoros előadásban a kolozsvári bíró
és az igazmondó juhász mondáját dol-

gozták fel a színészek.
Köszönjük a szervezőknek és minden közreműködőnek ezt a tartalmas,
gazdag programkínálatot.
Vörös Józsefné

Isten áldja Marika Néni!
Január végén szomorú hírt kapott a művelődési ház:
Horváth Czinger Györnyné, Marika néni eltávozott közülünk.
Marika néni 1961-től 1965-ig a kelebiai általános iskolában dolgozott,
majd 1965 szeptemberétől a művelődési ház vezetője lett, és egyben ő látta el a könyvtárosi feladatokat is. Egészen 1988. szeptember 30-ig itt is
dolgozott.
Mindig példamutató erőfeszítéssel végezte munkáját, melyben szakmai
következetesség és pontosság jellemezte.
Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, és a megszerzett tapasztalatokat a gyakorlatban is érvényesítette.
Bár már nem lakott Kelebián, mégis a mai napig élénken él a kelebiaiak
emlékezetében, és nem is felejtjük soha!
„Olykor a nap egy percre fölragyog,
Aztán megint köd ül a bérc felett Légy oly vidám, amily bús én vagyok Isten veled.”

Sántha Márta Mûvelõdési Ház

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az
ügyeleti számot.
2015 február

orvos neve

ügyelet helyszíne

6

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

7

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

8

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

10

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

12

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

13

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

14

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

		

17 órától Dr Kiss Csaba az ügyeletes

15

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

17

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

18

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

19

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

21

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

22

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

24

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

26

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

27

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28

szombat

Kiss Csaba dr

Tompa Árpád u. 59

		

7 órától 14 óráig Dr Szabó Péter

1

Miklósiné Tóth Éva dr

vasárnap

A lehengerlő sokszínűség

• egyrétegű • formaldehid mentes
• extra nagy fedőképességű
• csepegés mentes • illatosított
• könnyen tisztítható • bevonata tartós, matt

Hirdessen
a Kelebiai Hírmondóban!
Árainkról érdeklõdjön elérhetõségeinken.

Tompa Attila u. 95

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/737-757, 06-30/7905-779
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

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

