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„A haza örök, s nemcsak
az iránt tartozunk
kötelességgel, amely van,
hanem az iránt is, amely
lehet, s lesz.”

Kossuth Lajos

2015. március 100,-

A tervezett köztéri alkotások
(nemzeti jelképeink) jelentéstartalma
Székely kapu
A székely kapuk, Erdély népi fafaragásának gyöngyszemei. Eredetileg a székely
ház mértékadó dísze és koronája. Szinte élővé válik az által, hogy bekerül a hétköznapi küzdelmes élet vérkeringésébe, az alkotó ember szinte lelkét leheli bele, amikor kifaragja, és Isten nevét vési rá szelíd, áhítatos betűvel.
Turul madár
A magyarok ősi hitvilágának emléke, az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség
megtestesítője, az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe.
Az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás ősi jelképe. Turulszobraink a magyarság megmaradását fejezik ki a történelmi Magyarország
egész területén.
Kettős kereszt
Címerünkben a legkorábban megjelenő szimbolika, amelynek eredete a keresztes háborúkra, illetve III. Béla bizánci kapcsolatára vezethető vissza.
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Iskolai hírek
-Február 3-án a 8. osztályosok, február 24-én pedig a 7. osztályosok Kiskunhalasra utaztak a Szilády Áron Református Gimnáziumba, ahol laborgyakorlaton vettek részt Kondorossy András szaktanár kíséretében.

-Február 6-án Bögre Károly testnevelő szervezésében 50 tanuló Szegedre utazott, ahol korcsolyáztak, majd a Hős hatos című 3D-s mozifilmet tekintették meg.
Kísérő nevelők: Hricsovinyi Rita, Balázs Hajnalka és Bögre Károly.
-Február 9-én a Bibó István Gimnáziumban rendezték a Bács-Kiskun Megyei
Matematikaverseny döntőjét, ahol öt tanulónk vett részt: Berényi Dorka, Sólya Tamara, Papdi Liza Róza (5.o) és Berényi Lilla, Ricz Júlia (8.o). Az eredményekről még
nem érkezett hír.
- Február 14-én, Valentin napján tartottuk a hagyományos Iskolabálunkat.
Szádeczki Dezsőné igazgató köszöntötte a vendégeket, majd a 8. osztályosok nyitótánca következett. Ezután pedig az Anyatigrisek fergeteges produkcióját tekinthették meg a bálozók. A nagyérdeműt a Ricsi Trió zenekar szórakoztatta hajnalig.
- Február 20-án Kisszálláson a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen vettek részt
tanulóink. 20 tanítványunk mérettette meg magát. Eredményekről a későbbiekben kapunk hírt.
- Február 23-án rendeztük iskolánkban az Orchidea-Pangea Matematikaver-

senyt, melyen 33 tanuló vett részt 3-8. osztályig. Szervezők: Pohankovicsné Sárfi Ildikó, Balázs Hajnalka

- Február 25-én osztálytermi keretek között emlékeztünk a kommunizmus és
egyéb diktatúrák áldozataira.
- Március 10-én 17 órakor az iskolában a hit- és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tájékoztató lesz, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.
Az iskola vezetősége

Laborgyakorlat

A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium pályázati támogatás
során felújított és korszerűen berendezett két labor-tantermet, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helységekkel együtt.
Az így kialakított természettudományi
laborba a helyi, gimnáziumi tanárok vezetésével egész napos foglalkozást tar-

tanak 10 partneriskola részére. Ebbe a
folyamatba kapcsolódott be iskolánk is:
öt napos (napi hat órás) foglalkozásra
mehetnek felső tagozatos tanulóink. A
projekt január vége óta működik, eddig a 7. és 8. osztályos tanulók vettek
részt a laborgyakorlatokon. A gyerekek 366 féle foglakozás közül választ-

hatnak a biológia, fizika, kémia, illetve
a földrajz tantárgyak köréből. A helyi
pedagógusok által összeállított munkafüzetet használják, miközben tanulói kísérleteket végeznek, illetve olyan
tanári vizsgálatokat figyelhetnek meg,
melyeket anyagigényük, illetve a laboratórium felszereltsége miatt csak itt

láthatnak. A gyerekek rendkívül élvezik
az itteni foglakozásokat, szívesen végzik a tanulókísérleteket, türelmetlenül
várják a következő alkalmat. Az elvégzett kísérletekkel, vizsgálatokkal elmélyítik elméleti tudásukat, jobban megértik a tananyagot, összefüggéseket.
Kondorossy András szaktanár

XII. évfolyam 3. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Szülők-nevelők bálja

Idén is megrendeztük február 14-én a
hagyományos jótékonysági szülők-nevelők
bálját az iskola Szülői Munkaközössége és
a pedagógusok összefogásával. Az estét 8.

osztályos tanulóink, hagyományoktól eltérően nem keringővel, hanem rockys tánccal nyitották meg, őket követte az Anyatigrisek fergeteges tánca. A bálon idén is a

Ricsi trió zenekar húzta a talpalávalót hajnalig. A tombolasorsoláson igazán értékes
nyeremények kerültek kisorsolásra, melynek fődíja egy wellness hétvége volt Gyu-

la városában. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, de legfőképpen a
pedagógusok munkáját, akik rengeteget
segítettek a bál szervezésében.

Farsang az iskolában

Az idei tanévben is megrendeztük
iskolánkban a farsangi mulatságot. A
várva várt eseményre február 27-én
délután került sor.
Mindenki nagy izgalommal készült a
bálra. Ötletes jelmezeket készítettek a
szülők és a pedagógusok, táncos műsort tanultak a gyerekek.
A gondos előkészületnek köszönhetően rendkívül ötletes jelmezekben és
színvonalas műsorban gyönyörködhetett a nagyérdemű.
A hagyományoknak megfelelően

idén is a nyolcadikosok nyitották meg
a bált táncukkal, a fergeteges hangulatú produkciót Nagyné Bényi Mária tanította be.Majd színpadra lépett a Marina
BellyDance hastánccsoport. Az ügyes
lányokat Herke Marianna oktatja a hastánc fortélyaira.
Aztán következett a jelmezesek bemutatkozása. A zsűri tagjainak, Balázs
Hajnalkának, Õri Violának, Kiss Gabriellának, Kumich Lászlónénak, Laczi Lilinek és Naggyörgy Évának csöppet sem
volt irigylésre méltó helyzete a nagy-

szerű produkciók láttán.
Volt itt Mesevarázs, Cowboyok, Shrek esküvője, Pinokkió, Ördögök, Micsoda nő ez a férfi, Parisz ítélete, Focisták, Szelíd motorosok, Nemzetek
tánca, Sztrájkoló takarítónők, sőt még
Has-énekes is.
Míg a zsűri tanácskozott, a közönséget Sáfár Zsolt szórakoztatta zenés műsorával. Az eredményhirdetés után sor
került a tombolasorsolásra is. Mindenki nagy izgalommal figyelte a tombolaszelvényeit és reménykedett benne,

hogy neki kedvez majd a szerencse, és
az övé lehet a főnyeremény.
A táncos mulatság discoval zárult
volna, amelyre a felső tagozatosok hónapok óta vártak. A tanulók felügyeletére azonban egyetlen szülő sem vállalkozott, ezért a disco elmaradt.
Köszönjük a segítséget mindenkinek, aki hozzájárult valamilyen módon
ahhoz, hogy tanulóink egy felejthetetlen délutánt tölthessenek együtt!
Fodor Betty és Borbás Mária
szervezők
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Farsang és Télkergető a Gézengúz Óvodában

A kis gézengúzok farsangi mulatságát február 19-én tartottuk meg
az oviban. Ötletes jelmezekbe bújtak
a gyerekek, amelyben egész délelőtt
kedvükre játszhattak, táncolhattak, és
elfogyaszthatták a Szüleik által készí-

tett finomságokat.
Télkergető műsorunkra február 26án került sor. Idén meglepetés volt,
hogy nem a gyerekek készültek műsorral, hanem ők kaptak egy mesedarab előadást: Mandula, a manó címmel.

Változások a könyvtárban!
Kelebia Község Önkormányzata
2015. január 1-ei dátummal megállapodást írt alá a Bács – Kiskun Megyei
Katona József Könyvtárral könyvtári
szolgáltatás nyújtására. Ennek eredményeként a jövőben folyamatosan frissülő dokumentumokkal, 20 féle folyóirattal, kibővült szolgáltatásokkal várjuk
kedves olvasóinkat. A megállapodás
részeként a megyei könyvtárból kért
könyvtárközi kölcsönzés díjmentes,
amit bárki igénybe vehet, aki a könyvtár beiratkozott olvasója. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentum
megérkezése pár napot vesz igénybe.
Rövid időn belül, megtörténik a
könyvtár állományának ellenőrzése,
valamint a már elavult, megrongálódott

dokumentumok leselejtezése, majd a
dokumentumok, a megyei könyvtár
által használt OLIB integrált könyvtári
rendszerbe való felvitele.
Ennek tudatában kérek minden
olvasót, hogy az egy hónapnál régebben kölcsönzött dokumentumokat juttassák vissza a könyvtárba március végéig. A késve
visszahozott dokumentumokért
külön díjat nem számolunk fel.
Az újonnan érkezett dokumentumokról, folyóiratokról tájékoztatást a
www.kelebia.hu-n illetve a könyvtár
facebook oldalán (Könyvtár Kelebia)
közlünk.
Lengyel Judit
könyvtáros

Kelebiai Ökumenikus
Kézműves Tábor 2015!
Már lehet jelentkezni!
Jelentkezési határidő: 2015.03.31.
Tábor időpontja: Június 15-20.
Korosztály: általános iskolás korú gyerekek, valamint az óvodából ballagó
nagycsoportosok (melléjük a tábor ideje alatt kísérő szükséges).
Az iskolában Fodor Bettinél, Dezső boltban Pék-Hegedűs Anitánál és Hegedűs Ibolyánál, a családsegítő irodában Füzesi Eleonóránál, valamint Őri Violánál
lehet jelentkezni, illetve informálódni: 06-30/216-55-12.
Tábor előtt egy héttel pedig tartunk egy szülői értekezletet ahova minden szülőt (törvényes képviselőt) szeretettel várunk!
Szervezõk

Nagyon tetszett az előadás, a színészek a gyerekeket is bevonták egy kis
játékba.
Természetesen nem maradhatott el
a nagycsoportosok által készített Kisze
báb elégetése sem, amire az óvoda ud-

varán került sor.
A kisebbekkel közösen kereplőkkel,
dobokkal, csörgőkkel igyekeztünk elkergetni a telet.
Bízunk abban, hogy sikerrel járunk,
és megérkezik a várva várt TAVASZ!

Egy tanító
tapasztalataiból...
Tavaszi fáradtság
Melegszik az idő, alig várjuk, hogy
a télikabátot vékonyabb dzsekire
cseréljük. Szellemünk már készen áll
a felfrissülésre, a napsütésre, de a
testünk mégsem képes a természettel együtt megújulni.
Folyton álmosak és levertek vagyunk, alvászavaraink lehetnek, kedélyállapotunk váltakozik. Mi lehet
ennek az oka? Ne essünk kétségbe,
a jelenség neve „tavaszi fáradtság”,
amelynek létezését ma már a tudomány is elismeri.
A téli hónapok szürkesége minden bizonnyal szerepet játszik a kialakulásában, de az okok között
van az egyoldalú táplálkozás is, hiszen télen általában nehezebb ételeket fogyasztunk, amelyek sok zsírt
és szénhidrátot tartalmaznak. Ezen
kívül szerepet játszik a mozgásszegény életmód is.
A tavasz kezdetével a hirtelen jött
változás megzavarhatja szervezetünket, ezért nem tudunk úgy teljesíteni a munkában vagy az iskolapadban, ahogy azt elvárják tőlünk és
ahogyan szeretnénk.
Hogy megelőzzük és átvészeljük
a tavaszi fáradtságot, a következő
dolgokra kell odafigyelnünk:

Táplálkozás – Kevesebb zsírban
és szénhidrátban gazdag ételt fogyasszunk, helyette iktassuk be étrendünkbe a friss, nyers zöldségeket
és gyümölcsöket, valamint fogyasszunk több tejterméket is a szokásosnál.
Mivel az influenzaszezon érinti a tavasz kezdetét, figyeljünk oda
a vitaminok és a különböző ásványi
anyagok bevitelére is, hogy nagyobb
eséllyel kerüljük el a betegeskedést.
Mozgás – Télen ellustulunk,
igyekezzünk beiktatni családi sportot, sétát, kocogást. Csoportosan
könnyebb rávenni magunkat a testmozgásra, ami ráadásul a fáradékonyságon és a rossz közérzeten is
azonnal segít. Töltsünk minél több
időt a szabadban!
A tavaszi fáradtság hátterében elsősorban a vitaminhiány áll. Az immunerősítő, sejtvédő C-vitaminnal
felturbózhatjuk szervezetünket és
gyorsan megszabadulhatunk a kimerültségtől.
Váltsunk tavaszi üzemmódra!
Mozgással, vitaminokkal lehet enyhíteni a tavaszi fáradtság tüneteit.
Közreadta:
Horváth Zoltánné
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Wass Albert megemlékezés
Az év első napjaiban keresett meg
telefonon Kovács Márta, hogy ama bizonyos maratoni Wass Albert felolvasó
napon szeretne meghívni könyvtárukba
– nem felolvasásra – de egy Wass Albert est tartására.
Örömmel fogadtam el a meghívást,
mint mindig, hiszen magam is rendkívül
fontosnak érzem, hogy ennek a kitűnő embernek magyar-mentő és haza-

mentő gondolatai minél több emberhez
eljussanak.
Rövid egyeztetés után rögzítettük az
időpontot, aztán már jött is az a nap,
szép tavaszi idővel, s megérkezhettünk
a könyvtárba, ahol Márta nagy szeretettel fogadott. Míg érkeztek a vendégek, megmutatta a falu képtárát, a
könyvtár kicsi néprajzi gyűjteményét,
mesélt a falu határszéli életéről és lakói
olvasási szokásairól.
Magát az előadást is ő vezette be jól
eső, kedves szavakkal, amilyen bevezető után az előadás is könnyebben tud
szárnyra kapni.
Előadásomat most is úgy állítottam
össze, hogy Wass Albert szép verseitprózáit idézve közben valamelyest kirajzolódjon az ő hányatott élete, ami
sajnos elég jellemző huszadik századi
életút volt. Természetesen azzal a lényeges különbséggel, hogy ő szemtanúságát a maga páratlan tehetségével, szívbemarkoló szépséggel tudta az
utókornak, nekünk megörökíteni. Írásait talán két szó jellemzi legtökéletesebben, függetlenül attól, hogy versről
vagy prózáról beszélünk-e. S ez a két
szó: líra és tanítás.
A lírát mindenki könnyűszerrel átérezheti könyvei olvasása nyomán: legyen az a természet sűrített képekben
való csodálatos elénk tárása, vagy az
embernek teremtőjéhez vagy embertársaihoz való érzékeny viszonyulásainak elemző bemutatása.
A tanítást nagyapjától „örökölte
meg”. Ez végigvonul minden művén, s
kitűnő alkalmat ad a mai ember számára az önmagával való szembe nézésre és önvizsgálatra, korunk bennünket
is érintő ezer gondjának tükrében. Én

előadásomban – Wass Albertet követve – csak öt, ma is időszerű gondot villantottam fel: Istentelenségünket vagy
hitetlenségünket, szeretetlenségünket
vagy önzésünket, az ebből a kettőből
egyenesen következő gyermektelenségünket, aztán a magyar érdek szerinti összefogásra való képtelenségünket, és végül azt a fogyatékosságunkat,
hogy már nem érezzük fontosnak, hogy
az őseink által vérrel megszerzett és
megtartott földünket, tulajdonképpen
a magyar Hazát, megtartsuk. Ez utóbbi pedig kiáltóan kéne figyelmeztessen
bennünket, hogy nagy baj van a mai
gyermekek nevelésével, ami a hazafiasságot, hazaszeretetet, hűséget illeti.
Mert a haza nem ott van, ahol a haszon,
ezt csak a hitvány Biberach „tanította”
így, Katona József Bánk bánjában.

Ahol pedig a szűkség, ott a segítség. A magyar irodalom annyi szépséget és tanítást hagyományozott reánk,
hogy az – ha ezután már nem is születnének újabb művek – akkor is elegendő volna jó pár száz évre szellemi
táplálékul. Ezek közé a szépíróink közé
tartozik Wass Albert is, az utóbbi századforduló nagy felfedezettje. Műveiben ott a gyógyír mind a mai bajainkra, s ezekből a szépen megfogalmazott
gondolatokból igyekeztem a feszülten
figyelő közönségnek egy csokorra valót
átnyújtani. Ha polcunkra gyűjtjük könyveit, lehet, hogy nincs elég időnk azokat
mind végigolvasni. De ha naponta csak
15-20 percet áldozunk rá, s bármelyik
könyvét bárhol kinyitjuk, az aznapra
rendelt „szent evangéliumot” meg fogjuk találni abban.
Külön öröm és remény volt számomra, hogy két diákleányka is akadt, aki
bátran kiállt egy verssel illetve egy prózai részlettel, hogy megmutassa magát,
a maga magyarságát és Wass Albert
iránti elköteleződését. Remény, mert
amíg van, aki őrzi magában ezt a „mag”
létet, és minden új divat és mai „trend”
ellenére továbbadja az életet, s vele a
szép, gazdag, egymásért és a Hazáért
való élet tudását, addig van remény.
Azt szokták mondani, aki a virágot

szereti, rossz ember nem lehet. Engedtessék meg nekem, hogy ezt a szólást
némiképpen átformálva azt írjam: Aki
Wass Albertet szereti, rossz ember nem
lehet. Én azon az estén, s az utána való

rövid beszélgetés alapján, úgy éreztem,
hogy csupa jó ember között lehettem
„igehirdető”, Wass Albert szószólója.
S hogy eredeti Wass Albert-i gondolat is emlékeztessen arra az estére, álljanak itt az ő reánk hagyott „parancsolatai”.
Wass Albert
A MAGYAR NEMZET HÉT
PARANCSOLATA
Az Úristen kegyelméből azonban nincsen veszedelem a megmaradás lehetősége nélkül. Ha fölismerjük a veszedelmet, és él bennünk az akarat, hogy
segítsünk magunkon, az Úr is velünk
lesz! S ha már egyebet vénségemnél
fogva nem is tehetek: szavakba foglalhatom a törvényt, mely részben minden nemzetre egyformán vonatkozik,
de különösképpen a magyarra. És elnevezhetem ezt a törvényt A MAGYAR
NEMZET HÉT PARANCSOLATÁNAK:
1. Tiszteld és szeresd a te Uradat,
Istenedet, teljes szívedből, minden
erődből, és rajta kívül más istened ne
legyen. Bálványt ne imádj! A pénz mindössze eszköz, nem istenség. Érdekimádat, ön-imádat hamis utakra vezet
embert és nemzetet egyaránt.
2. Magyar mivoltodat, az Úr legszebb
ajándékát, meg ne tagadd soha! Őrizd,
ápold, add át fiaidnak, mert csak ad-

dig marad rajtatok az Úr szeme, míg e
nemzethez hívek maradtok. Ki nemzetét elhagyja: az Urat tagadja meg, s elvész nyom nélkül a népek tengerében.
3. De ne gyűlöld azt, aki más nemzethez tartozik. A gyűlölet méreg, mely
megmérgezi az elmét, és gyűlöletet terem. Rokonod minden isten-fia ember,
bármely nyelvet beszéljen is.
4. Szeress minden magyart, mert
testvéred Ő: nemzeted fia. Segítsd és
támogasd, mert közös hazát adott nektek az Úr. Ki testvére ellen fordul, vagy
megcsalja azt: önmagát rövidíti meg
ezzel, saját nemzetét gyöngíti, s az Úr
parancsa ellen vétkezik. Ki széthúzás
magját veti el: romlást arat.
5. Ki bántja a magyart: téged is üt.
Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed. Csak úgy lesztek erősek, ha
megvéditek egymást. Bárki magyar
vesztesége a te veszteséged is.
6. Légy becsületes, tisztességes és
igaz! Ezek azok az emberi értékek,
melyeken nemzeteknek, országoknak
épülniök kell. Hamis szó, hamis cselekedet ingoványba vezet. Aki csalásra
épít: nyakát töri. A felelőtlen ember homokra épít, amit elfúj a szél, és elmos
az eső. A becsületesség olyan, mint a
sziklakő: kemény és maradandó. Bár
úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak,
gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A
jövendő az igazaké. Haladj csak bátran
a becsület és tisztesség útján, a jövendő az igazakkal van.
7. Legyetek bátrak és hűségesek
egymáshoz és a magyar nemzethez,
mert az Úr szereti a bátrakat és a hűségeseket, s megsegíti azokat, akik az
igazság útjain járnak.
Őrizzétek szívetekben ezeket a parancsolatokat, s meglássátok: az Úr veletek lesz! (1993. május)
Simó József

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.)
Felvételre keres továbbá „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező teher
gépkocsivezetőt.
Érdeklődni, jelentkezni 2015. március 16-tól lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.
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„Megbántam, de még remélhetek!”
A cím magyarázásával kell kezdenem.
Most olyan emberekről fogtok olvasni,
akik megbánták, de már bizony későn.
A közmondás illik rájuk: „késő bánat, eb
gondolat”. Viszont reád kedves olvasó, ez
remélem nem áll. Te még tudsz fordítani.
Mindaddig, míg dobog a szíved.
Bronnie Ware ausztráliai ápolónő éveken át gondozott gyógyíthatatlan, „elfekvő” betegeket. Ott volt mellettük életük utolsó szakaszában. Fogta a kezüket
és hallgatta a történeteiket. Sokszor órákon, napokon, heteken át. És akkor nagyon fontosra figyelt fel: amikor a megbánásról beszélgettek, és arról, vajon
visszatekintve máshogy élnék-e az életüket, a betegek rendre ugyanazt az 5 gondolatot fogalmazták meg. Ne futólag olvassuk, hanem mélyedjünk el az alábbi 5
pontban:
1. BÁRCSAK LETT VOLNA BÁTORSÁGOM, HOGY MAGAMHOZ HŰEN ÉLJEK, NE PEDIG MÁSOK ELVÁRÁSAI SZERINT! - Sokaknak a lelkét egyenesen
megnyomorítja a megfelelni akarás. És
mások véleménye határozza meg, ettől
függ, hogy rosszkedvűek vagy jókedvűek. A keresztény ember nem törődik vele, hogy mit szólnak az emberek ahhoz,
amit tesz. Csak egyetlennel törődik, azzal, hogy Jézus mit szól hozzá!
2. BÁRCSAK NE DOLGOZTAM VOLNA
OLYAN KEMÉNYEN! - Ismerünk munkamániás embereket. A halasi és bajai kórházban több beteg kórlapjára azt is rá lehetne írni, hogy „a betegség oka a túlontúl
sok munka.” Ők ugyanúgy rabjai a munkának, ahogy valaki az alkoholnak, ugyanúgy
függnek tőle, mint valaki a drogtól. De
mindenféle rabság embertelen.
3. BÁRCSAK LETT VOLNA BÁTORSÁGOM KIMUTATNI AZ ÉRZÉSEIMET!
- Kutassunk csak emlékeink között, és
találni fogunk ilyeneket. Ez ránk, papokra különösen áll. Félünk, hogy félreértik, visszaélnek vele. Azért is van ez, mert
senkivel sincs igazi, mély személyes kapcsolatunk. Így aztán sivár marad a lelkünk, érzéketlen fatuskókká válhatunk.
4. BÁRCSAK TARTOTTAM VOLNA
A KAPCSOLATOT BARÁTAIMMAL! –
Egyáltalában van-e barátod? De a szó
evangéliumi értelmében, ahogy Jézus
viszonyult apostolaihoz (Jn.15.15.). Egy
jó barát jobb emberré tesz és tükörként
megmutatja hibáid. Vagy, ahogy József
Attila mondja, benne „megmoshatod arcodat”… Gondolkozzunk el, mi szakította szét barátságainkat. A családba való
begubózás, a sok munka, a TV, szeretetünk megfagyása...?
5 . BÁRCSAK ENGEDTEM VOLNA

BOLDOGABBNAK ÉREZNI MAGAMAT! Eszembe villan a jó Soproni plébános, régi főnököm. Nagyon jó ember volt, csak
majdnem mindig szomorúság csillogott a
szemeiben. A pesszimizmus Csimborasszója volt. Ilyeneket mondott többször –
„Tudod Laci, amikor valami öröm ér, akkor sem merek örülni, mert félek, hogy
mindjárt egy nagy pofon, egy nagy bumm
fog érni, mint derült égből villámcsapás.”
Persze az sem mindegy, hogy mitől
vagyok boldog. Mert lehet boldog az ember bortól is. A Gyula sógorommal szeretünk poharazni finom Egri Bikavérrel koccintgatni. Persze egy-két pohártól
még nem lesz jókedvünk. Később már
olyan jó lebegni. Ilyenkor az egész világot
magunkhoz ölelnénk, vagy akár táncra
perdülnénk. Viszont tudjuk, hogy ez nem
az igazi, természetes boldogság, amiben
a Jóisten jókedve is benne szokott lenni. A
másnaposság meg még kevésbé boldogság. Szenvedünk.
Engedjétek meg, hogy még két életbevágóan fontos megbánást elmondjak,
amit személyesen én tapasztaltam, vagy
hitbéli sziklaszilárd meggyőződésem.
6. A VALLÁSOS NEVELÉS ELHANYAGOLÁSA. – Amit most elmondok, az
Tompán történt a város egyik leggazdagabb családjánál. Náluk egy 50 év körüli halálos beteg, rákos asszonynál voltam
feladni a betegek szentségét és gyóntatni.
Miután ez megtörtént ott, a kezét megsimítva és az oxigénpalack mellett állva,
ezeket hallottam a szájából: - „Jézussal kibékültem. Meghalok. Csak azt sajnálom
és bánom nagyon, hogy a gyerekeim vallásos nevelését elhanyagoltam.”
7. A JÓISTEN, AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN
ELUTASÍTÁSA. – Képzeld el, kapnál ingyen, ajándékba egy gyönyörű, kétszintes házat egy Mercédesszel együtt. De
te azt mondanád, nem kell. Sőt egy kézigránáttal felrobbantanád őket. Ugye
mekkora ostobaság, eget rengető őrültség lenne!
Esküszöm, hogy ezeknél milliószor nagyobb ajándékot kaptunk JÉZUSban!
Így aztán milliószor nagyobb ostobaságot, milliószor nagyobb őrültséget, milliószor nagyobb megbánni valót követ el
az, aki Jézust kiutasítja az életéből.
Aki Jézussal nem törődik.
Aki vallás nélkül éli le gyorsan elröppenő életét.
Gondoljuk meg ezeket nagyon.
Még nem késő.
Még nem áll ez ránk, hogy „késő bánat, eb gondolat.”
Pribitek László
kunbajai plébános
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Február végéhez közeledve röviden
összefoglalom a hónap Egyesületünket is
érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két hónapra vonatkozó terveinket.
FEBRUÁR
-12-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt a szokásos kis csapatunk. Ez alkalommal már csak a korábbi /990.- Ftos/ kedvezményünket tudtuk igénybe
venni, mert kimerültek az Erzsébet Kártya nyújtotta lehetőségeink. A tél és csütörtöki nap ellenére az ilyenkor megszokottnál is több fürdőzővel találkoztunk a
fürdőben. Ennek oka pedig a mórahalmi gyógyfürdő által a január és február
hónapokra meghirdetett ún. „Csobbanó
csütörtök” néven futó akció.
-20-án a Wass Albert Est című községi rendezvényre voltunk hivatalosak a
Műv.ház könyvtárába. E telt ház előtt lezajlott rendezvényen Egyesületünkből is
sokan meghallgatták Simó József felejthetetlen előadását.
-21-én tartottuk meg Egyesületünk
éves beszámoló Közgyűlését, melynek keretében került sor a vezetőség új-

tőség tagjait mutatják.
MÁRCIUS
-12-én kerül sor a betervezett mórahalmi fürdőzésre. Itt jegyzem meg,
hogy ebben az évben is lehetett pályázni
a nyugdíjasoknak ingyenes fürdőzésre. A
pályázat nyilvánosságra kerülése után a
pályázatírónk /Horváth Zoltánné/ azonnal intézkedett és közösen megszerveztük a tagság riadóztatását és a pályázatírás lebonyolítását. Az eredmény nem
is maradt el, mert a gyorsan elkészített
és beadott pályázatok közül csak hatot
utasítottak el és 27-tet elfogadtak. Az
önerő mielőbbi befizetése azért fontos,
hogy február 12-én ismét lehetőségünk
legyen az ingyenes fürdőbelépésre.
-15-én ismét lehetőségünk lesz az
ómoravicai nyugdíjasokkal együtt
ünnepelni a ’48-as forradalom évfordulóját. Indulás személygépkocsikkal a
Nyugdíjas Háztól 13.00-kor. Jelentkezni lehet az Egyesület titkáránál a részvételi díj (1000.- Ft/fő) befizetésével III.
10-ig.
-21-re tervezett Bajsai Prelóra –
melyen már több alkalommal is részt
vettünk- ez ideig Meghívót nem kaptunk.

raválasztására. A Közgyűlés után az Agrárcentrumban finom vacsora, vidám

ÁPRILIS
-10-én lesz a Költészet Napja, mellyel
kapcsolatban bővebb információt a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-16-án lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.06-os
busszal utazunk.
-25-én lesz a Tánc Világnapja, me-

társalgás és a farsangi jelmezbe öltözött tagtársaink fellépése következett.
Itt is szeretnék köszönetet mondani a
jól sikerült rendezvény előkészítésében
és lebonyolításában résztvevő tagtársainknak. A mellékelt fotók a Közgyűlés
résztvevőit, ill. a megválasztott új veze-

lyen a Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja is fel fog lépni.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesülethez nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár
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Búcsúzunk!
Megannyi ismerős arc, kinek szemében könnycsepp, a gyász fekete ruhája telepedett ránk,
és elköszönni jöttünk tőled:
Friebert Gábor, nekünk a Misi, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének, elnöke.
Váratlanul, s készületlenül ért a halálhíred bennünket, hisz te mindig itt voltál nekünk és azt hittük ez mindig így marad. 1996-tól 2013-ig lát- Egy utolsó gondolat
tad el falugondnoki feladataidat, példát mutatva szeretett Misinktől:
„Azért szépen
minden tanya és falugondnoknak. Ismerted az
emberek és a falu gondját, bizalmukat élvezve rosszalkodjatok!”
gondjaikat veled megosztották. Szoros kapcsolatot ápoltál a település karitatív
és civil szervezeteivel, megtalálva a hangot minden emberrel.
Egyesületünk elnökeként 1997 óta lelkiismeretesen és odaadóan végezted
munkádat. Szorgalmaddal, emberszereteteddel, segítőkészségeddel kivívtad,
mind Kelebia lakóinak, mind az egyesület tagjainak megbecsülését. Munkád
elismeréseként 2000-ben PRO CRITATE díjban részesültél. Egy voltál közülünk, s egyként dobbant szíved velünk. Egyesületi tevékenységeink motorjaként, kirándulások, családi napok fáradhatatlan szervezőjeként segítetted az
egyesületünk munkáját. A vajdasági kapcsolatok szorgalmazója voltál, és minden egyesületi munkában példamutatóan helytálltál.
Elnök urunk, most búcsúzunk tőled, fejet hajtva munkásságod előtt. Szemünkben könnycsepp, könnyeink ködén át még látni véljük arcod, baráti mosolyod. Mintha csak azt mondanád: fel a fejjel induljatok, tegyétek a dolgotok!
Kosztolányi Dezső szavaival búcsúzom tőled az egyesület valamennyi
tagja nevében:
„Édes barátaim, olyan ez éppen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: „Hol volt...”,
majd rázuhant a mázsás, szörnyü mennybolt,
s mi ezt meséljük róla sírva: „Nem volt...”
Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt…, hol nem volt a világon egyszer.”
Misi, örök álmodat őrizze béke, és nyugalom! Isten veled!
/Bozóki Imre – Tanyagondnok Mórahalom/
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Védőnői méhnyakszűrés
Kelebián
2015 áprilisától Kelebián is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A
térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező
(25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel egyeztetett
időpontban, lakóhelyük közelében kerül
sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál
lehetőséget egy európai uniós projekt
(TÁMOP-6.1.3/A), amit az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja
a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal
egy nő méhnyakrák következtében,
annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és
kezelésével a betegség gyógyítható.
A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve

Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

Portényi Noémi és
Klepács Edina Védőnők

Anyakönyvi hírek
Születések
JANUÁR
1. Név: Virgoncz Loretta
Szül: 2015.01.20., Kiskunhalas
Anya: Ördög Gyöngyi, apa: Virgoncz István
2. Név: Oszlánszki Mira
Szül: 2015.01.26., Szekszárd
Anya: Jancsik Erika Katalin, apa: Oszlánszki Norbert
FEBRUÁR
1. Név: Sóti Zétény Zoltán
Szül: 2015.02.19., Hódmezővásárhely
Anya: Csóti Beáta, apa: Sóti Zoltán

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2

nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton.
Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra
irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük hétfői napokon
15:00-16:30-ig. Jelentkezni lehet a védőnőknél személyesen (Egészségház,
Kelebia, Ady Endre u. 106.) a tanácsadóban, vagy a 06-77/454-600-as telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk,
keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott
meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az
egészségéért, vegyen részt az ingyenes
szűrésen, önmagáért, családjáért.
Kelt: Kelebia, 2015. március 3.

Védõnõk

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2015. január
A hónap folyamán elhalálozott:
Juhász Benett Márton
2015. február
Friebert Gábor Mihály 62 éves
Sólya Ferenc 68 éves
Kelebia, 2015. február 26.

Teleki Mária aktő.
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Kelebia Község Önkormányzat 3/2015.(II.13.) rendelete a
közterület
használatáról szóló 3/2010.(I.29.) rendelet módosításáról
díj mértéke
277,-Ft/m2/hó
427,-Ft/m2/hó
díjmentes
10.000,- Ft/hó
1400,-Ft/m2/nap
1.732,-Ft/jármű/nap
848,-Ft/nap
5.278,-Ft/hó
266,-Ft/m2/hó
121,-Ft/m2/hó
638,-Ft/nap
202,-Ft/m2/nap
5.291,-Ft/nap
10.672,-Ft/nap

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2015.(II.13.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról szóló 12/2010.(V.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról:

Térítési díjak 2015. március 1 napjától:
Kihagyva a kihagyandókat:
Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
460;-Ft/ellátási nap
Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:
180;- Ft/ellátási nap
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja:
500;- Ft/gondozási óra
Idősek klubja
Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén: 0 Ft
b) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetében: 400,-Ft
Idősek otthona
Az idősek otthonában a térítési díj
- napi összege:
2.950,-Ft
-havi összege:
88.500,- Ft
Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
Az intézményi térítési díj összege:
a.) napköziotthonos óvodában háromszori étkezés esetén: 297,-Ft/nap
b.) napköziotthonos óvodában ebéd:
168;-Ft/nap
c.) általános iskola napközis otthon:
7-10 éves korosztály részére:
366,-Ft/nap
d.) 11-14 éves korosztály részére
421,-Ft/nap
e.) általános iskolai menza
7-10 éves korosztály részére:
220,-Ft/nap
f.) 11-14 éves korosztály részére:
248,-Ft/nap

Színezõ

Közterület használat díjak 2015. március 1 napjától:
Közterület használat megnevezése
a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat,
kirakatszekrény, hirdető berendezés, fényreklám,
védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla
b) önálló hirdető berendezés
c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék: 2 havi tárolásig
2 hónapot követően.
d) alkalmi árusítás
e) mozgóbolt
f) mozgóárusítás
g) idényjellegű árusítás, felvásárlás
h) állandó üzlethelyiség, árusító és egyéb fülke, pavilon
i) vendéglátó ipari előkert
j) kiállítás és vásár
k) mutatványos tevékenység, céllövölde
l) lakodalmas sátor felállítása
m) cirkuszi sátor felállítása

MEGYEI II. DÉL
2014 Tavasz sorsolás
1. forduló
2015.03.01
2. forduló
2015.03.08
3. forduló
2015.03.14
4. forduló
2015.03.21
5. forduló
2015.03.29
6. forduló
2015.04.05
7. forduló
2015.04.12
8. forduló
2015.04.18
9. forduló
2015.04.26
10. forduló
2015.05.03
11. forduló
2015.05.10
12. forduló
2015.05.17
13. forduló
2015.05.25
14. forduló
2015.05.31
15. forduló
2015.06.06

vasárnap

14:30

SÜKÖSD

KELEBIA KNSK

vasárnap

14:30

NEMESNÁDUDVAR

KELEBIA KNSK

szombat

14:30

KELEBIA KNSK

HAJÓS FC

szombat

15:00

FELSŐSZENTIVÁN

KELEBIA KNSK

vasárnap

15:00

KELEBIA KNSK

BÁCSBORSÓD

vasárnap

16:30

KELEBIA KNSK

JÁNOSHALMA

vasárnap

16:30

DUSNOK

KELEBIA KNSK

szombat

17:00

KELEBIA KNSK

SZEREMLE

vasárnap

17:00

BAJASZENTISTVÁN

KELEBIA KNSK

vasárnap

17:00

KELEBIA KNSK

ÉRSEKCSANÁD

vasárnap

17:00

BÁCSBOKOD

KELEBIA KNSK

vasárnap

17:00

KELEBIA KNSK

CSÁVOLY

vasárnap

KELEBIA KNSK SZABADNAPOS

vasárnap

17:00

KELEBIA KNSK

MÉLYKÚT

szombat

13:00

KATYMÁR

KELEBIA KNSK

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.
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Kelebiai Hírmondó

. oldal

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2015 március
9
hétfő
10 kedd
11 szerda
12 csütörtök
13 péntek
14 szombat
		
15 vasárnap
16 hétfő
17 kedd
18 szerda
19 csütörtök
20 péntek

orvos neve
ügyelet helyszíne
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
7- 14 óráig dr. Rigler László
Miklósiné Tóth Éva dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa Attila u. 95
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92

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

21 szombat
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
		
17 órától Dr Kiss Csaba
22 vasárnap
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
23 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
24 kedd
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa Attila u. 95
25 szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
26 csütörtök
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
27 péntek
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa Attila u. 95
28 szombat
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa Attila u. 95
29 vasárnap
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa Attila u. 95
30 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
31 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
				

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)

10. oldal

Kelebiai Hírmondó
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A lehengerlő sokszínűség
A Játszóház játéklehetőséget és gyermekzsúr helyszínt
biztosít, egészségmegőrző sószobával, sóhomokozóval és
kreatív barkácsolási lehetőségekkel várja az érdeklődőket
Kiskunhalason a Szász K. u. 23. száma alatt.
Nyitva: H-P 14:30-19:00, Szo-V 09:00-19:00.
Érd.: 06 30 635 7725

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

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.3.6.B-12-1/11-2014-0145

