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PRELÓZTUNK BAJSÁN

A Nyugdíjas Egyesület képviselői és
a Daloskör asszonyai február 27-én
Bajsára látogattak, hogy a testvértelepülési rendezvényen képviseljék falujukat.

Közel 400 vendége volt a rendezvénynek, melyre ezúttal is a helyi közösség, a Testvériség Művelődési Egyesület és a helybeli civil szervezetek

kártyáztak. A háziasszony kemencében
sült zsíros lepénnyel, pattogatott kukoricával várta a vendégeket. Ezeket
a hagyományokat igyekszik feleleveníteni
Zsíros kenyér, tepertő, hagyma és
tea ezúttal is került a reggeliző asztalra,
előtte azonban a vendégszerető falu tanácsának elnöke, Lackovics Károly kö-

ta többek között, majd meggyújtotta
a Préló lángját, mely az összetartozást, az egymás megbecsülését is jelképezi.
A Préló 14 csapatok képviselőinek
bevonulásával folytatódott. Ezúttal a
kelebiai Nyugdíjas Egyesület csapata
nyitotta a sort.
Kukoricapattogatásban , kukorica-

szöntötte a vendégeket és kívánta nekik, hogy érezzék otthon magukat.
A rendezvényt Pásztor István, a
Tartományi Képviselőház elnöke nyitotta meg. - Nagyon fontosnak tartom ezeket a kisközösségi rendezvényeket, mert ünnepet jelentenek,
nemcsak annak a közösségnek, amelyikben megszervezik, hanem azt
gondolom, hogy sokkal szélesebb értelemben is. Az életerőről szólnak,
arról, ami tovább tud bennünket vinni, tovább tud bennünket lendíteni a
mindennapok nehézségein – mond-

morzsolásban, gombfelvarrásban,
gégetészta
készítésben
mérték össze a csapatok ügyességüket. A
hagyományos viseleteket is díjazták: a topolyai Nikola és Aleksandar Stojanovic és a
kelebiai Hernádi Gyuláné Éva viselete nyerte el legjobban a zsűri tetszését. Közönség
elé lépett a bajsai iskola kórusa, a Pitypang gyermek citerazenekar, a Csalogány
asszonykórus, a pacséri énekes duó, a topolyai Vuk Stefanovic
Karadžic Szerb Művelődési Központ és a Kelebiai Daloskör. Nagy volt az érdeklődés a Hevesi
Népművészeti és Háziipari Szövetkezet és a Csillagvirág Népművészeti
Egyesület asztalánál is, ahol kézműves foglalkozást tartottak kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. A jelenlevők kézműves kiállítást és termékbemutatót, bukfencező galambokat és
íjászbemutatót is láthattak.
A Préló ezúttal is ebéddel, mulatozással zárult, közös énekléssel igazi
baráti szeretettel búcsúztatták a helyiek a kelebiai küldöttséget.

közös szervezésében került sor a topolyai önkormányzat támogatásával a
helybeli iskola tornatermében immár
tizenegyedik alkalommal.
A bajsai Préló a régi vendégeskedé-

sek hangulatát eleveníti fel, amikor a
téli időszakban felkeresték egymást a
rokon családok, az asszonyok együtt
fontak, kötöttek, a férfiak morzsoltak,
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Wass Albert megemlékezés a könyvtár olvasótermében

2016. február 19 – én 17 órakor tartottuk megemlékezésünket a
könyvtár Wass Albert olvasótermében. Wass Albert (1908. január 8.
– 1998. február 17.) erdélyi magyar
író, költő munkássága előtt tisztelegve 2009 márciusában kapta a könyvtár olvasóterme Wass Albert nevét. A
teremben látható Tóbiás Klára szobrászművész által készített dombormű.
Külön öröm volt számunkra, hogy
a több hónapja tartó átalakulás befejeztével a könyvtárban tarthattuk

Wass Albert:
Magyar cirkusz
Cirkuszról álmodtam az éjszaka.
Emberek, az álom szörnyű volt!
Még le sem ment a nap egészen
s már följött véresen a hold!

S a magyarok csak ölték egymást.
Tombolt a halál-zenekar.
S Európa cirkusz-porondján
fogyott, fogyott a magyar.

Indulót kürtölt frakkosan a Halál!
Körben a világ valamennyi népe
megtöltötte a páholysorokat
s minden szem az arénát nézte.

Aztán a végin egy maradt csak.
Ezer sebéből folyt a vére.
Bámult fáradtan, eszelősen
a véráztatta csatatérre.

Ott gyilkolták egymást a magyarok,
Torz jelmezekben részegen!
Szemükben láz, kezükben kés
s csorgott a vér a késeken...!

A nézők elszámolták a fogadásokat.
Aki vesztes volt, fizetett.
Nehányan már ásítottak is.
Aztán mindenki hazament.

Mindenki küzdött ott mindenki ellen
és ezer bohóc röhögött!
A világ jelszavakat ordított
és fogadásokat kötött:

Pár kapzsi suhanc még összeszedte
az elesettek rongyait.
Aztán már csak a hold bámulta
borzadt szemével, vörösen
az új magyar Kaint.

– Én arra a vörösre fogadok!
– Enyém a zöldinges legény!
– Szorítsd, te Árpád-címeres!
– A gatyás paraszt az enyém!

(Bajorerdő, 1947)

a megemlékezést. Gondolatok magyarságról, hazáról – zenében, dalban és versben címmel hallgathatott
meg összeállítást a közönség Nyári

Anikó, Kiss Bernát előadásában. Az
est végén Kollár Valentína Wass Albert: Magyar cirkusz című versét szavalta el nekünk.

Egy tanító tapasztalataiból…
Viselkedési problémák

1. Figyelmetlen gyerek
A figyelmetlenségnek sokféle oka lehet. Leggyakoribb, hogy a környezetben annyi új inger éri, hogy mindig csak az újabb köti le. Nem tud a dolgokban elmélyedni,
alig várja az újabb, hangosabb, színesebb ingert. A figyelmetlen gyerek esetében
gyakran előfordul, hogy őrá se figyelnek. Azt teheti, amit akar, nem figyel rá senki, csak ne legyen vele gond.
2. Feleselő gyerek
Mindenkinek volt már alkalma megtapasztalni, hogy hiába mondott valamit gyerekének a válasz ez volt NEM! Legtöbb esetben ez nem dacolás, inkább jelenti azt,
hogy nem értem, magyarázd meg. Nem azt jelenti, hogy ellenáll a nevelésnek, hanem azt: kezdi megtanulni, hogy nem gépiesen engedelmeskedik, hanem keresi az
ok-okozati viszonyt.
3. Hazudós gyerek
Következetesség, önmagunkkal szembeni őszinteség az alapja annak, hogy a
gyerek ne váljon hazudozóvá, bár napjaink értékrendjében az igazmondás nem dobogós helyen áll. Ez nem mentség, nem magyarázat, de tény. Ha fontosnak tartjuk,
tanítsuk meg, mintakövetéssel erre a gyereket is.
4. A rendetlen gyerek
Az egészen kicsi korban elkezdett rendrakó-játék a játékrepertoár részévé válik
és a gyerek élvezetesen, megteszi. Észre se veszi, hogy ez feladat, kötelesség. Lényeg, hogy mint mindenben, ebben is következetesek legyünk.
5. A lopós gyerek
A gyermek legritkábban azért lop, mert éhes, vagy szomjas. Viszont gyakori,
hogy ha kell neki valami, és nem kapja meg azonnal, ám arra sem tanították meg,
hogy ha szeretnénk valamit, az nem jár alanyi jogon, azért meg kell dolgozni, vagy
ki kell érdemelni, akkor egyszerűen elveszi, mert azt gondolja, hogy amire vágyik,
az jár neki és ez ilyen egyszerű.
Kívánom, hogy minél kevesebb ilyen problémával kelljen szembesüli a kedves
Szülőknek!
Horváth Zoltánné
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
hol pedig társaikkal. Jelmezesek voltak: cigis doboz, hó nagy HO-HO horgász, pillangó, virág, szakács, takarítónő, postás, orvos. A felvonulás után
nehéz dolga volt a zsűrinek a szebbnél
szebb és ötletesnél ötletesebb jelmezek
láttán. Végül kiosztották a méltán megérdemelt oklevelet a beöltözött személyeknek. A bál elengedhetetlen része
2016. február 3-án farsangi bált tartottunk. Amikor felvetődött a gondolat,
hogy legyen rendes, beöltözős a program, az idősek is kaptak rajta. Lázas készülődés előzte meg az ünnepséget, jöttek az ötletek a jelmezekre és készültek
a farsangi kellékek. Dolgozókból is verbuválódott egy kis csapat, akik az egykori Hungária együttes szerepébe bújva varázsoltak retró hangulatot a bálra.
A Limbó hintó dallal és a hozzá koreografált tánccal nagy sikert arattak. A
gondozottak is követték példájukat, ők
is táncra perdültek. Hol a gondozókkal,

volt a fánksütés és evés. Konyhánkon
finom csörögefánkot sütött számunkra
Szegediné Marika, az utolsó szemig elfogyott. Ezután lemozogtuk vonatozással a felszedett kalóriákat.
A hangulatról pár kép tanúskodik, a
többi Kelebia honlapján az intézmény-

nél tekinthető meg.
Március hónapban bőven lesz program: Nőnap, Nemzeti ünnep, Húsvét.
Már megkezdődött a készülődés rájuk.
Várunk minden kedves klubtagunkat.
Turi Mária
intézményvezető

Óvodai hírek
Farsang

A gyerekek már nagyon várták a farsangot, hiszen ilyenkor jelmezekbe bújva mókázhatnak egész délelőtt. Az idén nagyon sok ötletes jelmez készült, amit a
Szülők készítettek. Farsangi fánkot, süteményt kedvükre ehettek a mulatság során a gyerekek.

Télkergető
Óvodánkban már hagyomány, hogy
február utolsó napján elkergetjük a telet. A nagycsoportosok az óvónéni segítségével Kisze-bábot készítettek.
Minden csoport elmondott egy vidám
télkergetős-tavaszvárós versikét, majd
hangos csörömpölések közepette meggyújtottuk a bábot. A gézengúzokon
már nem múlik, JÖJJÖN A TAVASZ!
nagycsoportos óvónénik
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Iskolai hírek
2016. február 5-én nevelőtestületi értekezlettel lezártuk a 2015-16-os tanév
első félévét.
Távozott iskolánkból Balázs Hajnalka igazgatóhelyettes, matematika-rajz szakos tanár.
Az igazgató-helyettesi feladatokat a második félévben Kondorossy András biológia-kémia szakos tanár látja el.
A pedagógus minősítési rendszer keretében Borbás Mária Magdolna tanítónő
minősítése megtörtént, sikeres minősítést kapott.
Továbbítottuk a nyolcadik osztályos tanulók jelentkezési lapját a középiskolákba.
Az Arany János Kollégiumi Programba bekerült iskolánk 4 tanulója.
Az Arany János Szakiskolai Kollégiumi Program keretében nyílt hétvégén vett
részt Kiskunfélegyházán 5 nyolcadik osztályos tanulónk.
A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen az idén is megmérették magukat a tanítványaink. Az eredményekről később tudunk majd beszámolni.
Beadtuk a 2017. évre szóló Határtalanul pályázatot Erdély kincsei címmel.
Jelentkeztünk a PÉNZ 7 programra, hogy tanulóink tudatosabban kezeljék pénzügyeiket, s alapos, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a
gazdaság és a pénzvilág működéséről.
Az „Iskola a természetben” című pályázat keretében kertműveléshez szükséges
eszközöket, akváriumot és 10db kerékpárt kaptunk.
2016. február 12-én tartottuk meg iskolánk farsangi mulatságát.
A szülők nevelők bálja február 13-án volt. A bált a nyolcadikosok palotás tánca
nyitotta meg, majd a szülők meglepetés tánca következett. Finom vacsora és fergeteges mulatság várt a vendégseregre.
2016. február 22-én üzemlátogatáson voltak Kiskunhalason a nyolcadikos tanulók.

Szécsi Szilveszter biológia
verseny
Január utolsó napjaiban érdeklődő
8. osztályos tanulókkal (Ábrahám Réka, Jakus Luca, Papp Enikő, Toldi Violetta) részt vettünk a Radnóti Miklós
Kísérleti Gimnázium által szervezett
Szécsi Szilveszter biológia versenyen.

A megmérettetés teszt jellegű volt, de
igen gondolkodtató feladatokat kaptak tanulóink. A mezőny második harmadában végeztek a gyerekek, csupán
néhány ponttal lemaradva az élmezőnytől.

Eladó!
1 db Mitsubishi targonca 1,5 t-s gáz üzemű FG 15 típus
1 db kézi emelő ( béka) 1.5 t-s
1 db Traktor UTB 445 DTC típusú összkerék meghajtás, 1
996 gyártási év.
1 db Permetezőgép Függesztett szántóföldi Garden Jet 500
10 m-es MRX alajkövető kerettel
1 db Spárga bakhát töltő eke egyedi készítésű
2 db Zákányszéki építési telek
Hrsz 167/5 1011 nm udvar
Hrsz 695 6375 nm beépítetlen terület
Érdeklődni 30/487-4910, 30/246-7112, 30/911-0167 telefonokon
munka napokon 7,30-tól - 16,30-ig
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Zrínyi matematikaverseny
Február 19-én Kisszálláson rendezték a Zrínyi matematika verseny megyei fordulóját, ahol iskolánkat 17
tanuló képviselte a 3. 4. 5. és a 6. évfolyamból.
A verseny tesztjellegű volt, a felada-

tok az iskolai matematikatudás ellenőrzésén kívül a szövegértésre, a logikai
készség alaposságára építettek.
Reméljük, hogy jövőre is sok vállalkozó kedvű gyerek teszi így próbára a
tudását.

Szülők – nevelők bálja

Idén is nagy sikerrel zárult a minden
évben megrendezésre kerülő szülők –
nevelők bálja. Február 12-én több mint
230 fő tette tiszteletét a bálon, ahol
először az iskola 8. osztályos tanulói –
kiegészülve 7.-esekkel – mutatták be
palotás táncukat, majd a szülőkből verbuválódott Kelebiai Anyatigrisek spanyol tánca következett. Mindkét műsor
nagy siker aratott. A bálon a talpaláva-

lót a Ricsi – Trió szolgáltatta.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik a bál
szervezésében, előkészületeiben,
lebonyolításában valamilyen formában részt vettek.
Reméljük a következő évben is sikerül megrendezni a szülők – nevelők
bálját.
szervezők

INBA Beszerzési és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Tel: 62/591-015, Fax: 62/591-016
Az INBA Zrt. keres dolgozókat zöldség-gyümölcs válogatásra, csomagolásra, áruátvevő valamint kézi anyagmozgató és targoncás munkakörökbe. (Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői, traktor
vezetői engedély.)
Felvételre keres továbbá „ C „ kategóriás jogosítvánnyal rendelkező teher gépkocsivezetőt.
Érdeklődni, jelentkezni 2015. március 01-től lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál
a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.
Tel: 62/591-015

. oldal

Kelebiai Hírmondó

XIII. évfolyam 3. szám

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Február végéhez érve ismét röviden
összefoglaljuk a hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit, majd vázoljuk az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
FEBRUÁR
-6-án tartottuk meg Egyesületünk
éves beszámoló Közgyűlését, amit
farsangi jelmezes felvonulás és vacsora követett. A jelenlévők többek között
elfogadták az Egyesület 2016. évi Munkatervét is. A mellékelt fotók a rendezvény egy-egy epizódját mutatják.
-18-án került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, amelyre ez alkalommal a tompai nyugdíjasok kis csapata
is velünk tartott. Mondanom sem kell,
hogy most is nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési időt és még mindig hasznát vettük az
Erzsébet kedvezménynek, amit az előző évi pályázaton nyertünk el.
-19-én a községi könyvtárban Egyesületünkből is többen részt vettünk a
Wass Albert megemlékezésen és
nagyon kellemes élményekben volt részünk.
-26-án megtartott Klubdélutánunk keretében meghallgattuk Dr. Juhász Miklós nagyon élvezetes és érdekes „A növények csodálatos világa”
című vetített képes előadását. Az előadást követően közös vacsora, majd a
szokásos beszélgetés és táncolás következett. A mellékelt fotó az előadáson készült.
-27-én a Tánccsoportunk és az Énekkar részt vett a hagyományos Bajsai
Prélón, ami ismét nagy élmény és siker volt a résztvevők számára. Hernádi
Gyuláné a legszebb viseletért kapott dicsérő oklevelet.
MÁRCIUS
-11-én 17.00 órától községi ünnepség lesz az Agrárcentrumban a 48-as

évfordulóról való megemlékezés
jegyében. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-12-én Öttömösön nyugdíjas bál
lesz, amire mi is hivatalosak vagyunk. A
részvételi díjat (1500.- Ft/fő) befizetni
a vezetőség tagjainál lehet III. 8-ig. Indulás a Ny. Háztól 16.30-kor.
-15-én ez évben is részt veszünk
Ómoravicán a szokásos évfordulós
megemlékezésen. Indulás a Nyugdíjas
Háztól 13.20-kor.
-17-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.06-os
autóbusszal indulunk a MÁV állomástól.
A még ki nem használt Erzsébet bérletet - akinek van - vigye magával.
A 26-ra tervezett Klubdélutáni
rendezvény a közeli húsvéti ünnepekre tekintettel elmarad.
ÁPRILIS
-11-én lesz a Magyar Költészet
Napja, mely alkalmából községi ünnepség lesz az Agrárcentrumban. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-14-én kerül sor a mórahalmi für-

dőzésre, melyre a fenti információk
szintén érvényesek.

-22-én a Föld Napja keretében a
helyi Műv. Ház szervezésében lesznek
akciók.
-23-án a Tánc Világnapja jó alkalmat ad a helyi tánccsoportok bemutatkozására, fellépésére. Mindkét eseménnyel kapcsolatban részleteket a
Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
A hónap utolsó szombatjára (30-ra)
eső Klubdélután a május 1-jei Családi
Majális miatt elmarad.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat
is.
Kelebia, 2016. 02. 29.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

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 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,
hétfőn délután 15-17 óra között.)
Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.
Köszönettel: Horváth Zoltánné
Kelebiai Karitász Egyesület
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„ADJUNK HÁLÁT AZ ISTENNEK!”
Erre szólítja fel a híveket egy énekünk.
De teljesítjük-e? Szilveszter napján komolyan igyekeztem számba venni, hogy 2015
–ben mi mindenért adhattam hálát a Jóistennek. Vegyétek ti is számba! Talán az én
felsorolásom segít ebben benneteket.
Nekem csak úgy sorjáznak a Jóisten oltalmazásának köszönhető események. A
legfrissebb a Karácsony előtti napokban
történt, amikor életveszélybe kerültem, hát
még picurka barátaim, a Piroska és Oszi
névre hallgató ebeim. Gyönyörű napsütésben sétáltam ki a faluvégén levő mezőre.
Karácsony-közeli boldog érzések voltak a
lelkemben, miközben a szél fenyőillatot sodort felém a közeli erdőből. Hirtelen mintha
a föld alól teremtek volna elő, két hatalmas
farkaskutya vetette rá magát a két kiskutyámra. Azok rémülten szaladtak felém védelmet keresve. A két farkaskutya közben
harapdálni kezdte őket. Először az egyiket,
majd nagy nehezen a nagyobbikat is fölkaptam karjaimba. A kutyák nem tágítottak.
Hatalmas fogaikkal kapadoztak feléjük. Két
kis kutyám félt. Sírtak. Vonyítottak. Én még
tőlük is jobban féltem. A fogukat csattogtató farkaskutyákra teljes erőmből ordítottam: „Nem takarodtok”?! A lábaimmal meg
elrugdostam őket. Szerencsére nem folyt
vér, ami még jobban bevadította volna őket.
Rugdosás és ordítás közben jobbra-balra
pillantgattam, hogy jön-e segítség. De sehol senki. A falu is kicsit messzebb volt. Az is
bevillant az agyamba, hogy a Tv-ben hallottam eseteket, mikor kutyák halálra martak
embereket. „Uram, Te mit szánsz nekem,
nekünk?! - kérdeztem a Jóistentől. Közben
egyre jobban elfáradtam ebben a rugdosási „haláltáncban”. Az agyamban egy ér egyre jobban fájt. Majdnem elpattant. Szerencsémre mielőtt összeestem volna, amely a
kutyáknak győzelmi pozíciót ígért volna s
még veszettebbek lettek volna, a két kutya
váratlanul eloldalgott. Hazafelé menet sokszor felfohászkodtam: „Köszönöm Uram,
hogy megmentettél minket!”
Nyáron is voltam veszélyes helyzetben. A
Kern Misivel mentem a bajai kórházba, hogy
meglátogassuk édesanyját, Nancsi nénit.
Bácsbokodon annyira belemerültünk a beszélgetésbe, hogy egy veszélyes útkereszteződésen, ahol ki volt téve a „Stop, állj” tábla,
megállás és lassítás nélkül áthajtottam. Szerencsénkre nem jött jármű. Így megúsztuk az
ütközést. Hála legyen az Istennek! Biztos e veszélyes helyen már történt is baleset, mert pár
hónapja a kereszteződéstől jóval előbb egy
feltűnően villogó tábla figyelmeztet.
Tavaly volt két súlyos műtétem (rák).
Egyik után 8-10 órán át alig elviselhető nagy
fájdalmaim voltak. Valami oknál fogva nem
hatott a fájdalomcsillapító. Majd megbolon-

dultam. Legszívesebben még születésem
pillanatát is megátkoztam volna. Istent távol éreztem magamtól. Akkor hát, hogy az
ördögbe vagyok hálás ezért a pokoli szenvedésért? Mert őszintén mondom, hogy hálás vagyok. Először is azért, mert úgy éltem
meg, mint régi bűneim jogos büntetését,
mely egyúttal nagy tisztulást is hozott. Még
inkább azért vagyok hálás, mert biztos vagyok benne, hogy kellett ez nekem, hisz az
óta egy kicsit nagyobb kedvem kerekedett
egyre jobb embernek lennem. A kín segített abban, hogy más szemmel, más fényben lássam a világot, az életemet – vagyis az evangélium fényében. Segített, hogy el
tudjak engedni dolgokat, személyeket, amik
hátráltatnak az üdvösségem felé vivő úton.
Nyár végén volt egy mókás, de még inkább kínos esetem. Ez hasonlított az „Indul
a bakterház” c. film néhány jelenetéhez. Egy
jóságos tanyasi néni akart adni nekem sütőtököt. Mondtam neki, hogy most van, de
később elviszem. Megállapodtunk, hogyha nem lesz otthon –mivel messze lakunk
egymástól -, akkor is elvihetem a fás színből. Pár hét múlva elmentem érte. Nem volt
otthon. Én kivettem két tököt a fáskamrából. Ekkor kipattant a konyhaajtó. Mint egy
„seprűt meglovagló bősz boszorkány”, öklét
rázva felém rohant az említett néni nővére.
Szóhoz sem jutottam. Tolvajnak tartott, mivel nem tudott a megállapodásunkról. Söprűjével felém sújtott. De még mielőtt nyele a
fejemen landolt volna, elkaptam azt. Huzakodtunk. Huzakodásunknak az lett a vége,
hogy elesett. Én meg rázuhantam. Jobb kezével kinyúlt. Majdnem kikaparta a szememet. Hál’ Istennek a szemüveg megvédett,
miközben az üvege kirepült a keretből. De
sikerült neki jól belekaparni a szemöldökömbe. Csak úgy ömlött belőle a vér. Hálát adok
a jó Istennek, hogy kezemet meg bírtam fékezni, pedig volt benne egy „maflás”. Ezek
után a hölgy eliszkolt, de még volt egy bugyogóját megmutató domborítása az ismerős trágár kifejezés kíséretével. (Hogy honnan ez a megveszekedett düh, nem tudom,
talán egy papi személytől régen elszenvedett rossz okozta?)
De miért is adok hálát mindezért a durva
megalázásomért? Hát pont azért, mert hiszen a Biblia alapján tudjuk, hogy igenis van,
mikor jót tesz a megalázás. Én erre az esetre
is értem a Lk.18.14-et: „aki megalázza magát, az fölmagasztaltatik.” Ne haragudjatok, hogy ezt nem tudom jobban megmagyarázni. De igazolva látom hálát adásomat
abban, hogy utána olyan könnyű volt a szívem, és egyáltalában nem voltam szomorú
vagy dühös. (Bár természetesen megrendített az eset.) Éreztem, hogy kellett ez nekem. Segített abban, hogy soha ne hordjam

fenn az orrom, soha el ne bízzam magam.
Soha. Soha.
Csak most kerítek sort arra, amit legelsőnek kellett volna vennem. És amiért a
nap minden percében hálát kellene adnom,
de ugyanígy a többi vallását nagyon szerető hívőnek. Ez pontosan ez: „Hálát adok jóságos Istenem, hogy ebben a pogány világban hiszek szilárdan Benned és abban, hogy
a kereszten készítettél nekem egy ragyogó
Mennyországot. Milyen szörnyű lenne Jézus
nélkül élnem. Milyen szörnyű lenne, ha egy
hitetlen családba születtem volna bele, mint
manapság egyre több gyerek. De akkor sötétségben botorkálva, Jézus ragyogó világosságát nélkülözve kellene élnem s megelégedve a csip-csup örömökkel!”(Borzasztó
a rák, de még sokkal rosszabb a hitetlenség.)
– Igen, ennél nagyobb okom nincs a hálaadásra, hogy van Jézusom!
Hálát adok a 83 éves Erzsikéért is, aki
már 10 éve nem látja Isten gyönyörű világát.
Ennek ellenére még ő önt belém életkedvet.
Szinte minden látogatásom alkalmával vicceket mesél, nevettet. Szinte mindig mosolyog. Nagy kedvvel dalol. Ez évben is sok napomat tette színesebbé.
Hálát adok szegedi paptársamért. Ő
többször megvigasztalt. Ő is mesél minden
alkalommal vicceket. Mindezt tolószékben
ülve, nyomorékként. Mindkét lába tőből van
amputálva. Mikor beszél csak úgy árad belőle a vidámság a szeretet és a béke.
Hálát adok Istennek Deák Irénkéért is.
Azért, mert többször elmehettem hozzá vigasztalni Margit és Rozika nénivel a katymári Szeretetotthonba. Súlyos agyvérzés után
már két éve fekszik az ágyban és csak időnként ültetik ki a majdnem teljesen lebénult
testét. Többször elismételte ezt: „Mindig az
ajtót nézem, hátha jön hozzám valaki!” Sajnos ritkán jönnek hozzá. Nagyon vágyik a
szeretetre. Bár olvastam neki sokat a Bibliából, de láttam jobban vágyik a simogatásra. „Simogassák a kezemet!”- kérte. Sokat
is simogattuk… Élete elhibázott volt. Csak
a pénz és a sok munka érdekelte. A vallásosokat lesajnálta. Lányaival rossz volt a kapcsolata. Mindezeket belátja, és határozottan állítom, hogy egyre jobban Istenhez tér.
A jövőben is fogjuk látogatni a szerencsétlen
szenvedőt. Titeket is kérlek kedves Kunbajaiak, hogy okozzatok neki örömet, látogassátok meg! Egyébként így Jézust is meglátogatjátok, amit majd Ő az Utolsó Ítéleten
javatokra, üdvötökre ír (Mt. 25.36).
Amit most elmesélek nektek, az 1 nappal az előtt történt, hogy kivették a vesémet.
Egy rendőrnő állított le Csikéria határában.
Nagyon megijedtem, mert éppen a mobilom a fülemhez volt szorítva, és minden igazolványomat otthon felejtettem. Szinte hihe-
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tetlen, nem büntetett meg, sőt mosolyogva
megkérdezte:
- Maga ugye kunbajai? Na, menjen csak!
- még a karomat is kedvesen megsimogatta. Én isteni csodának tudtam be mindezt.
Isten a rendőrnőn keresztül vigasztalt, simogatott meg. Ugyanis látta a Jóisten, hogy
mennyire el vagyok anyátlanodva a közeli
műtét árnyékában. Most éppen nem hiányzott egy rendőri súlyos megbüntetés!
De köszönöm Neked Istenem azt a 7-8
öreg nénit is, (a fiatalok nem akarnak jönni),
akik hetente eljárnak Biblia órára. Ez nekem
is boldogság, hisz így én is egyre jobban bele
tudok mélyedni a világ legértékesebb olvasmányába. Hiszen szerintetek van – e fontosabb Isten szavainál, mely életünk zsinórmértéke, ahol megmutatja az Úr a boldog és
szép élet útját?
A Tv-ben nem egyszer láttam szír, nem
gazdasági bevándorlókat, akik lebombázott
házaikból menekültek egy táskával vagy
nyakukba kapaszkodó kisgyerekekkel. Láttuk, hogy útközben egy csoport derékig érő
hidegvízben gázolt át a szlovén határnál. Mi
itt nyugalomban és viszonylagos jólétben
élünk. Adunk-e ezért hálát az Istennek?
Hálát adok a Jóistennek az iskolai igazgatónőért. Ő az egyetlen a tanárok között, akit
minden vasárnap látok a szentmisén. Miután
az önkormányzat 3 év után felmondta az
egyházközség cikkeinek kinyomtatását, ő volt
olyan jó, hogy elvállalta a további nyomtatást.
Ezek a cikkek nagyon fontosak, mert Jézus
tanításáról ezekből szerezhet ismeretet a falu
népe, akik közül kevés a templomba járó.
Hálás vagyok még Istennek a fent említett kutyuskáimért, akik színesebbé teszik
magányos és csekély eredményt elérő életemet, munkámat. Tudom, hogy ez nem dicsekedni való, de akkor se bánom, mert nagyon szeretem őket. És majd meghasad a
szívem, amikor sok helyen zord téli időben
kutyát látok láncon és beton gyűrűben. Egy
jánoshalmi öreg paraszt bácsi mondta, hogy
a Jóisten a kutyát, a macskát és a lovat azért
teremtette, hogy az ember életét szebbé tegye. Néhány éve megrendülten olvastam,
hogy a múlt században egy öreg plébánost
Szabadkán annyira szerette a kutyája, hogy
halála után a sírjára feküdt és hiába dobtak
neki ételt, a síron múlt ki.
Még ezeregy dolog van, amiért hálát adhatok Istennek. (Apró dolgok is, amikkel
csak röstelkedve merek előhozakodni pl. a
két nővéremnek szánt, már kiszáradtnak
tűnő kaktuszaim mégis leveleket hajtottak).
De talán e felsoroltakkal is eszmélődési lehetőséget, és a hálához támpontot nyújtottam kedves olvasóimnak. S így segítettem
abban, hogy közelebb jussanak Istenhez, és
jobban megszeressék Őt.
Dr. Pribitek László
kunbajai plébános
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JELENTKEZZEN AZ INGYENES
MÉHNYAKSZŰRÉSRE

Méhnyakrák megelőzés
A méhnyak a méh legalsó része, daganatos megbetegedését pedig méhnyakráknak nevezzük. Szűrővizsgálattal
időben felismerhetők a méhnyak kezdeti elváltozásai, amelyekből az évek során
kezelés nélkül méhnyakrák alakulhat ki.

Rendszeres méhnyakszűrés:
A rendszeres szűrés feltétlenül ajánlott
valamennyi 25 és 65 év közötti nőnek.
Az ÁNTSZ meghívólevelet küld azoknak, akik az elmúlt 3 évben nem vettek
részt méhnyakszűrésen. A szűrővizsgálat
a méhnyakrák megelőzését szolgálja.
A méhnyakszűrés fájdalommentes egyszerű eljárás!
A méhnyakrák nem mindig okoz tüneteket, ezért fontos a szűrővizsgálat.!
Az időben felfedezett méhnyakrák gyógyítható!
A méhnyakrákot többségében a HPV (humán papillomavírus) rákkeltő típusai
okozzák. A HPV fertőzés minden szexuális életet élő nőt veszélyeztet.
A méhnyak rosszindulatú daganata kezdetben egészen enyhe elváltozásból,
évek alatt fejlődik ki. Ez az évekig tartó fejlődési folyamat rendszerint semmiféle tünetet nem okoz.
Fontos tudni, hogy a szűrővizsgálatra akkor is szükség van, ha egyáltalán nincs
panasza, nem észlel semmilyen rendellenességet, fájdalmat.
Csak az időben felismert betegség gyógyítható!
A HPV fertőzések körülbelül 90 százaléka tünetmentes!
Minden nőnek javasolt, hogy rendszeresen vegyen részt méhnyakszűrésen, még
akkor is, ha HPV elleni védőoltásban részesült. Az oltás ugyanis bizonyos HPV-típusok által előidézhető fertőzések ellen véd, és ritkán ugyan, de olyan vírustípusok is
okoznak rákos megbetegedést, amelyek ellen az oltás nem nyújt védelmet. A szűrés révén időben felismerhetők a kóros elváltozások.
Legtöbbször az ok valamilyen egyéb betegség, csak ritkán méhnyakrák. Mindenféleképp fel kell keresni egy nőgyógyász szakorvost további vizsgálatra, esetleg kezelés céljából.
2016 februárjától ismételten elindult Kelebián az INGYENES védőnői méhnyakszűrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező
(25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel előre egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így nem kerül sor a szakrendelőbe utazásra és várakozásra.
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 nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük hétfői napokon 14:0016:00-ig, vagy külön, előre egyeztetett időpontokban.
Jelentkezni lehet a védőnőnél személyesen (Egészségház, Kelebia, Ady Endre u. 106.) a tanácsadóban, vagy a 06/77/454-600-as telefonszámon, illetve a
0630/5924-294-es mobilszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várom jelentkezését!
Amennyiben Ön nem kapott meghívólevelet, de részt venne a szűrésen, keresse fel védőnőjét!
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Esőzés utáni állapot
H. I. Kelebia, József Attila utcai lakos kifogással
élt az utca (keltetőtől az alsó sorompóig) esőzés
utáni állapota miatt, melyről a mellékletként megjelenített kép tanúskodik. A képviselő – testület interpelláció formájában tárgyalta a problémát.
INTERPELLÁCIÓ
Varga Sándor képviselő: Előadja, hogy ma délelőtt panaszkodott neki H. I., hogy előttük a József
A. u. (keltetőtől az alsó sorompóig) járhatatlan a
rengeteg esőzés miatt, illetve a nagy gépek miatt.
Sürgős intézkedést kér!
INTERPELLÁCIÓRA VÁLASZADÁS
Maczkó József polgármester: gléderezést tud ígérni arra az útszakaszra a József A.
utcában. Maczkó József polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület Varga Sándor
interpellációjára adott válaszát a fogadja el. Szavazásra teszi fel a javaslatát: A képviselőtestület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
27/2016.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat
Interpellációra válaszadás. Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga
Sándor interpellációjára adott válaszát elfogadja, a József A. utca adott szakaszának gléderezésével kapcsolatban.

Szépkorú
köszöntése
Századik születésnapján
köszöntötte családja Szentesi
Tóth Imréné, Király Margit nénit. A napközis konyhában, családja körében ünnepelte az eseményt régi családi fotók között csemegézve, régi - még nem feledett – emlékeket
felelevenítve. A családban nem ritka a magas életkor,
hiszen édesanyja 96, édesapja pedig 105 évig élt.
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és
tiszteletet érdemelnek. Magyarország Kormánya az
Idősügyi Tanács kezdeményezésére jubileumi köszöntéssel élt a 100. életévét betöltő Margit néninek. Az emléklapot Kelebia község polgármestere, Maczkó József adta át.
Ezúton köszönti, és további boldog életet kíván Szentesi Tóth Imréné, Király
Margit néninek a Kelebiai Hírmondó szerkesztősége.

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
100 Ah-ig 80 Ft/kg
100 Ah fölött 100 Ft/kg
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50
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Farsang az iskolában

Az idei tanévben is megrendeztük iskolánkban a farsangi mulatságot. A várva várt eseményre február 12-én délután
került sor.
Mindenki nagy izgalommal készült a
bálra. Ötletes jelmezeket készítettek a szülők, 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.
Egy csodálatos palotással készültek, amelyet pénteken az iskolai farsangon, szombaton pedig a szülői bálon is nagy sikerrel
mutattak be. A nyitótáncban a nyolcadikosokon és néhány hetedikesen kívül idén a
két nyolcadikos osztályfőnök, Bögre Ká-

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, vagy legalább az egyik tombolatárgy.
A táncos mulatság discoval zárult, ame-

nak, Laczi Lilinek, Naggyörgy Gáspárnénak és Erinecz Zsuzsannának csöppet sem
volt könnyű helyzete a nagyszerű produkciók láttán.
A Lego játékok összeálltak, mint két kicsi lego, a Rablók szívét elrabolták a szédítő

roly és Horváth László is szerepelt, és igazán kitettek magukért. A táncot Juhász János tanította be.
Ezután következett a jelmezesek bemutatkozása. Bár az idén kevesebb jelmezes
volt, mint a korábbi években, a zsűri tagjainak, Sógor Lászlónénak, Kiss Gabriellá-

rendőrnők, a Tengerészek meglovagolták
a hullámokat, az Indiánok körbetáncolták a
tábortüzet, A vadnyugat rémeivel Tóth Kati néni is ropta, Hotel Transylvania szörnyei
pedig Kis Grófóra lazultak.
Míg a zsűri tanácskozott, a gyerekek ettek-ittak.

lyet a felső tagozatosok már nagyon vártak.
Köszönjük a segítséget mindenkinek,
aki hozzájárult valamilyen módon ahhoz,
hogy a gyerekek egy jó hangulatú, felejthetetlen délutánt tölthessenek együtt!
Fodor Betty és Borbás Mária
szervezők

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

XIII. évfolyam 3. szám

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az
ügyeleti számot.
2016 márc
9
szerda
10 csütörtök
11 péntek
12 szombat
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
		
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda
31 csütörtök

orvos neve
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr
Szabó Péter dr.
17 ó-tól Dr Rigler L
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Bozár Richard dr.
Bozár Richard dr.
Bozár Richard dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.

ügyelet helyszíne
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Bem u. 47
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u.56/b
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Bem u. 47
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa, Attila u. 95
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Bem u. 47
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Bem u. 47
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Bem u. 47

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

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

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
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

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

Anyakönyvi hírek
Születések
Jenovai Bálint
Szül: 2016.02.16., Kiskunhalas
Anya: Jakus Csilla, apa: Jenovai Béla Róbert
Gilicze Nadin
Szül: 2016.02.27., Szeged
Anya: Teleki Mária, apa: Gilicze Krisztián

Horváth Edina Védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2016. február havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán házasságot kötött:
Ördög Milán és Galambos Vivien Inez
A hónap folyamán névadót tartottak:
Ördög Noel részére (édesanya: Árva Kitti, édesapa: Ördög György)
A hónap folyamán elhalálozott:
Androvics József 89 éves, Kollár János 81 éves
Január hónap folyamán elhalálozott:
Szántai István 61 éves

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

