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A Sántha Márta Művelődési Ház pályázatot nyújtott be az 1956-os Emlékbizottság
„Sinkovits Imre” pályázati kiírására, melyre
kulturális és tudományos programokat, eseményeket megvalósítani kívánók nyújthatták be pályaműveiket. „Az események nyomában” címmel került beadásra pályázatunk,
amely több programot foglal magába. A pályázat támogató elbírálását követően a betervezett programok közül az egyik ilyen volt
egy kirándulás szervezése Budapestre. November 6-án 48 fővel, köztük diákkal, felnőttel egyaránt indultunk útnak. Első megállónk

Kelebia,, 2016. november 8.
Részvételi szándékát, kérjük 2016. november 21.
21. 18:00 óráig név, cégnév, telefonszám, megjelölésével jelezze az
alábbi elérhet
elérhetőségek
ségek valamelyikén Vukszán Anita irodavezet
irodavezetőnél,
nél,
E-mailben a vukszan.anita@szpi.hu címen,
címen
Üdvözlettel:
Telefonon,, SMS
SMS-ben
ben a +36-20/232
20/232-5999-es
es telefonszámon Sarok Krisztián tanácsadónál
tanácsadónál. Illetve Kelebiai
Polgármesteri
Hivatal
titkárságán
a
77/454-201-es
es
telefonszámon
vagy
ee-mailben
mailben
a
kelebiapolgarmester@gmail.com
lebiapolgarmester@gmail.com
lebiapolgarmester@gmail.com-on
Széchenyi
Programiroda Nonprofit Kft. on.
1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
info@szpi.hu www.szpi.hu
Lévai Zoltán

Maczkó József

Regionális
igazgató
Kelebia,, 2016.
november 8.

Kelebia Község Polgármestere

Üdvözlettel:

Lévai Zoltán

Maczkó József

Regionális igazgató

Kelebia Község Polgármestere

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
info@szpi.hu www.szpi.hu

a Nemzeti Múzeum volt, ahol az állandó kiállítás mellett megtekintettük az 1956 – os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának
alkalmából készült időszaki tárlatot is. A gyerekeknek külön tetszett az is, hogy a múzeumkertben egy T – 34-es harckocsit nézhettek körbe testközelből.
Az úti cél másik része a Budapesti Operettszínház volt, ahol a Lady Budapest című musical által követhettük végig egy a forradalom
idején zajló szerelmi történetet a külföldiek
menekülésével Magyarországról. „A körhű-

ség mezsgyéjén vonul a történet, de mégsem
egy történelemkönyv elevenedik meg a színpadon. Egy musicalnek ez nem is célja. Ez a
történet 12 ember útját követi, akik a forradalom bukása után szeretnék elhagyni az országot. Az út során egyre furcsább kalandokba
keverednek a szereplők és kiderül, nem mindenki az, akinek látszik. Érdekes kérdés, hogy
ebben a csoportban, hogy vállnak ellenségéé
az emberek, amikor úgy érzik, veszélyben forog az életük és saját bőrüket kell menteni,
hogyan lehet szeretni egy ilyen történelmi szituációban, hogyan lehet túlélni mindent úgy,
hogy közben önmagunk, emberi mivoltunk ne
sérüljön. Erről szól ez az utazás.”
A neves szereplők közül a főszerepben Vágó Bernadett játszotta Lady Budapestet (Ő
volt az egyik vendége nyáron a Kárpát Fesztiválnak), szerelmét, aki magyar „külföldiként”
szerette volna elhagyni az országot Szabó P.
Szilveszter jelenítette meg. Szovjet őrnagyot
játszott Mészáros Árpád Zsolt, forradalmárlányt pedig Szinetár Dóra és még sorolhatnám. A közel 3 órás előadás igazán lebilincselő volt az események ismeretében.
Este 9 után érkezett meg kiránduló csapatunk busza Kelebiára. Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát és felejthetetlen élménnyel gazdagodott.
szervezők
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2016. október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. 1956. október 23-án a
magyar nép a diktatúrára forradalommal válaszolt, fegyveres felkelés robbant ki a szovjet megszállás ellen. Az
egyetemi diákság országszerte tiltakozott a kommunista diktatúra ellen, ezen
a napon pedig tömegmozgalommá tudott válni a szervezkedés. Nagy Imre

beszédében reformokat ígért a kétszázezer főre duzzadt tömegnek. A felkelők
elfoglalták a Magyar Rádió épületét, a
szovjet csapatok vérbe fojtották a for-

radalmat, majd a Kádár rezsim megtorló intézkedéseket foganatosított.
Természetesen ezután nem lehetett

történt akkor. 1989. június 16-án a Hősök terén 250.000-en búcsúztak tőle
és társaitól, majd a 301-es parcellába

október 23-át ünnepelni, az eseményeket ellenforradalomként kommunikálták. Nagy Imre miniszterelnököt
1958-ban kivégezték, ellene irányuló koncepciós per eredményeként. A
börtönudvaron temették el, majd az
Új Köztemető 301-es parcellájába, jeltelen sírba tették. Az 1980-as végén,
ahogyan a rendszer gyengült, egyre inkább nyilvánosságra került, hogy mi is

ünnepélyesen újratemették.
1989. október 23-án Szűrös Mátyás
megbízott államfő kikiáltotta a III. Magyar Demokratikus Köztársaságot a
Parlamentnél összegyűlt százezres tömeg előtt.
2016. október 21 – én 17 órakor került megrendezésre az október 23 – ai
nemzeti ünnepi műsor.
Az agrárkereskedelmi központ megtelt a megemlékező közönséggel. Az
ünnepi műsort a közösen elénekelt
Himnusszal kezdődött, majd a Farkas
László Általános Iskola 8. b osztályos
tanulóinak „Újra talpon a magyar” című műsora következett, melyre a gyerekeket Színes Gabriella és Juhász János készítette fel.
A zenés irodalmi műsor után Maczkó
József polgármester úr emlékezett meg
az 1956 – os forradalom és szabadságharc eseményeiről. Az iskola volt tanulói közül verset mondott Kollár Valenti-

na, énekelt Kiri Erika.
A műsor után együtt sétáltunk át
fáklyákkal és egy – egy szál virággal
a Polgármesteri Hivatal parkjában található kopjafához, ahol elhelyeztük a
megemlékezés virágait, majd közösen
visszasétáltunk az Agrárkereskedelmi Központba, ahol megvendégeltük a
résztvevőket és felidéztük a 60 évvel
ezelőtt történt eseményeket. A rendezvény baráti beszélgetéssel, eszmecserével zárult.
Füzesi Erik, 8. b osztályos tanulót
kérdeztük a felkészülésről.
Milyen volt a felkészülés? Hogyan élted meg az események ismeretében?
Mi volt a legnehezebb?
A felkészülések nagyon jók voltak.
Általában hétfőn, kedden, és szerdán
volt próba. Nekem nagyon tetszett,
hogy tanultunk már erről az eseményről, így könnyebben tudtuk értelmezni.
Szerintem a legnehezebb az volt, hogy
kevés időnk volt megtanulni a táncot
meg a szövegeket.
A Sántha Márta Művelődési Ház sikeres pályázatot nyújtott be az 1956 –
os Emlékbizottság „Sinkovits Imre” pályázati kiírásra, melynek támogatásával
valósult meg a program.
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KÖSSZ hírek

In memoriam Varga Lajos

Nem semmi!!!
Mindig
ez
a kifejezés jut
eszembe, amikor
a KÖSSZ (Kelebiai Ökumenikus
Szeretet Szövetség) munkálkodását látom. No meg egy ige a bibliából,
hogy azért meglegyen az egyensúly:
„Sem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkem által…”
Ennek az üzenetnek a kézzel fogható
eredménye az a kezdeményezés, amely
– csodálatunkra - három éve indult erőteljes növekedésnek Kelebián.
Amikor a Jóisten tervez, szervez, kirendel, lelkesít, és maguktól összeállnak
a dolgok. Amikor úgy tudjuk adni azt,
amink van, hogy nekünk sem lesz kevesebb. Nem kell erőlködni, görcsölni, csak

tünk, figyelünk a belső hangra és annak
megfelelően cselekszünk.
Ez a hang most egy találkozóra szólított
bennünket a „KÖSSZ”-ösökkel, ezért október 29-én, az őszi portyánk keretében
a tompai Dugovics Titusz cserkészcsapattal ellátogattunk Kelebiára. A nagyobbak
a cserkészpróba részeként kerékpárral, a
kisebbek lovas kocsival érkeztek a találkozóra. A helyiekkel útközben találkoztunk össze – elénk jöttek és együtt indultunk el a Piactérre.
Daltanítással, kézműves foglalkozással és sok finomsággal vártak bennünket vendéglátóink, mi pedig kihasználtuk a lehetőséget, hogy sok gyerek van
együtt, és cserkész játékokat tanítottunk, valamint egy kis jelenetet adtunk
elő a Vuk című örök érvényű meséből.
Az idő gyorsan elszállt, a métázás vis-

Fotó: Kozla Györgyi
tenni azt, amit magunkénak érzünk.
Tiszteletünk és elismerésünk mindazoknak, akik ezt a nagyszerű munkát
végzik és hagyják magukat az isteni terv
szerint, a lélek által vezetni.
Sokszor felmerült bennünk, hogyan lehetne ezt a jó példát lemásolni és Tompán
is megvalósítani, de nem lehet, és nem is
kell. Azért nem, mert a Jóistennek számunkra is van ránk szabott terve, ami a
mi körülményeinkhez van igazítva, és attól függően, hogy mennyire vagyunk vezethetőek, nálunk is megvalósítható. Amit
tehetünk, hogy „nagy füleket” növesz-
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szavágó fordulója már nem fért bele a
keretbe, ezért megegyeztünk, hogy tavasszal Tompán folytatjuk! :)
Zsilinszki Mihályné Ági
Dugovics András Cserkészcsapat
Köszönet minden segítőnek, aki kezével és szívével hozzájárult ahhoz, hogy
ez a program (is) jól sikerüljön és hogy
a résztvevők testi- és LELKI táplálékkal
térjenenek haza! Külön köszönet a Kelebiai Káritász tagjainak a sok-sok finom
süteményért és Gyóniné Dr. Nagy Mariannak a mézeskalácsokért!
Fodor Mónika
KÖSSZ

Sok ember megrendülten és mély fájdalommal vette tudomásul a megváltoztathatatlan szomorú tényt, hogy 2016.
október 4-én elhunyt Varga Lajos nyugalmazott határőr alezredes!
Varga Lajos egy nyírségi településen,
Hosszúpályiban született 1946. augusztus
19-én. Iskoláinak elvégzése után, mint akkoriban minden egészséges fiatalember letöltötte sorkatonai szolgálatát, majd 1965ben jelentkezett a Kiskunhalasi Határőr
Kerület hívatásos állományába, ahová őrmesteri rendfokozattal felvételt is nyert és
a Kelebiai FEP állományába került, mint útlevélkezelő.
1973-ban felvételt nyert a Rendőrtiszti
Főiskolára, melynek elvégzése után hadnagyi rendfokozattal a Kiskunhalasi HŐR Kerület határforgalmi főelőadói beosztásába
került kinevezésre.
Aktívan részt vett a Tompai Közúti Határátkelőhely FEP megszervezésében és
beindításában, melynek 1978. júniusában
az első HŐR Parancsnoka lett. A Határőrségnél az 1992-ben bekövetkezett átszervezés folytán Tompa-Kelebia HÖK vezetőjeként még nagyobb felelősség hárult rá,
mely kihívásnak ekkor is, mint életében
mindig, maradéktalanul eleget tudott tenni! 1997-ben saját kérésére nyugállományba vonult!
Én 1971. áprilisában ismerkedtem meg
Vele, amikor is felvételt nyertem a Vámés Pénzügyőrség állományába és a Kelebiai Vámhivatalhoz kerültem beosztásra.
Szorosabb kapcsolatba 1988. áprilisban
kerültünk egymással, hiszen ekkortól lettem a Tompai Határátkelő harmadik vámparancsnoka! Szoros együttműködésünk,
mint társszervek, tartott 1995-bekövetkezett nyugállományba vonulásomig.
Lajost ott egészen közelről voltam
kénytelen megismerni, hiszen folyamatos
napi jó kapcsolatban kellett lennünk ahhoz, hogy normálisan, zökkenő mentesen
tudjon működni a Határátkelő. Már az ottani első szolgálatban töltött napom is emlékezetes marad, hiszen amikor az elődöm
Simon Pista megbízott parancsnok átkísért Lajos irodájába Ő mosolyogva bejelentette, hogy Kommodore-68 típusú szá-

mítógéppel dolgozik. Mikor látta rajtam a
csodálkozást, mosolyogva elővett a páncélszekrényből egy franciakockás füzethalmazt és elém tette, hogy ez az Ő számítógépes anyaga. Persze lett mindjárt nagy
derültség. Hát ezekben a füzetekben éves
bontásban megtalálható volt bámulatos
precízséggel elkészítve az átkelőre, a forgalomra és a szolgálatra vonatkozó összes
adat. Természetesen színes grafikonokon
és táblázatok formájában kidolgozva! Úgyhogy ilyen segítség mellett nekem is sokkal
könnyebb volt a parancsnoki munkám!
Nehéz évek voltak ezek, rengeteg problémát, nagy feladatokat kellett együtt
megoldanunk. Emlékezetem szerint nem
volt olyan dolog, amit Mi ketten együtt
nem tudtunk megoldani! Elég, ha csak pár
fontos és lényeges történést említek: Az
átkelő nagy forgalmához képes fennálló állandó létszámhiány, nyári csúcsforgalmak,
az átkelő folyamatos fejlesztése-átépítése,
a Határátkelő rendjének kidolgozása és betartatása, kamionos blokád, bombariadó, a
Bácsalmási Határátkelő beindítása, a Délszláv háború és ennek nyomán bevezetett
áruforgalmi korlátozások, stb.
Számtalan magas rangú állami, kormány, katonai, diplomáciai küldöttséget,
személyeket kellett fogadnunk, ki és beléptetnünk, esetleg megvendégelnünk együtt.
Ilyen alkalmakkor a legtöbb esetben természetesen kellett jelentkeznünk, beszélgetés formájában tájékoztatást adnunk a
Határátkelővel kapcsolatosan. Jó szívvel
emlékszem Lajos azon megnyilvánulására,
amit nem egyszer hangoztatott komoly beosztású emberek előtt. Talán pontosan tudom idézni, hiszen most is a fülembe cseng!
„ Mi Zolikámmal olyanok vagyunk itt az átkelőn, mint a sziámi ikrek, elválaszthatatlanok. Nem létezik olyan probléma, amit Mi
együtt nem tudnánk megoldani!” Büszke
vagyok erre a kijelentésre, mert ez valóban
így volt! Hát ilyen volt Ő, a valamikori vámparancsnok emlékezete szerint. Amíg élek
én így fogok emlékezni Őrá! Egy talpig becsületes, nagy szaktudású és munkabírású,
intelligens, segítőkész, kiváló vezető, munkatárs és kolléga. Még sokat szeretett volna és tudott volna is tenni, ám a sors könyörtelen!
Az utóbbi években már természetesen nem volt olyan szoros a kapcsolatunk.
Mindkettőnknek bőven megvolt a maga
feladata. Azért néha jól esett találkozni és
kicsit beszélgetni. Leginkább az interneten
keresztül tartottuk a kapcsolatot.
Isten Veled Lajos! Nyugodj békében!
Horváth Zoltán
Nyugalmazott pénzügyőr
őrnagy
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Karitász hírek október

Október első hétvégéjén volt a hagyományos vodicai zarándoklat a mozgáskorlátozott személyeknek Mélykút és Homoród
szervezetekkel közösen. Szervezője, lebonyolítója Jáger Józsefné Erzsike volt. Ezen az
eseményen 7 fő vett részt. Kákonyi József
szállította a Baja melletti búcsújáró helyre az
érdeklődőket. A beköszöntő imát és éneket
követően a verbita nővérek vezetésével Rózsafűzért imádkoztak, alatta gyónási lehetőség volt. Ezt követően Szécsényi Attila káplán
atya - mint főcelebráns - és Bolvári János plébános atya szentmisét mutatott be a betegek
kenete kiszolgáltatásával. A szentmise végén
a nővérek elmélkedését hallgathatták.
Ezek után következett a szokásos agapé
- a finom lakodalmas kifli és tea. A szép napos őszi időben lehetőség nyílt beszélgetésre és magán imádságra is. A Lorettói litánia
elimádkozásával zárult a zarándoklat. A buszokkal hazaindultak a zarándokok, kérve a
Szűzanya közbenjárását, hogy egy év múlva
is eljöhessenek Vodica-Máriakönnye szép zarándokhelyre.

Az Országos Katolikus Karitász szervezésében 1 raklap, azaz 8 q golden almát kaptunk, melyet a rászoruló és nagycsaládosoknak osztottunk ki 2016.10.18-án délután. A
60 doboz almát 26+6 családnak adtuk át.
Köszönet Bíró Zoltán tanyagondnoknak, aki
a szállításban volt segítségünkre. Az árut Baján vehettük át, a helyszínen az MVH ellenőrei is megjelentek, mivel ez az akció a Mg.
és Vidékfejlesztési Hivatal támogatásával valósulhatott meg. Remélem sikerült örömet
szerezni azoknak, akik kapták az adományt.
Köszönet a karitász tagoknak a segítségért
és Dr.Pribitek László Atyának, hogy a garázsát rendelkezésünkre bocsátotta.
Október utolsó szombatján a KÖSSZ és
a tompai cserkészcsapat közös programot
szervezett. A jólelkű karitász tagok közül többen süteménnyel kedveskedtek a gyerekeknek. Közös játékban, kézműves foglalkozáson
is segítettünk. Mindenki jól érezhette magát,
aki megjelent ezen a szép őszi délutánon a lelkes szervezők által meghirdetett eseményen.

Horváth Zoltánné

Egy tanító tapasztalataiból…
Kistestvér érkezik a családba

Minden hónapban gondos igyekezettel
választom ki, mi legyen rövid írásom témája. Nálunk most ez a legfontosabb esemény,
úgy gondolom, nem árt más családokat is
felkészíteni az új családtag érkezésére.
A szülőkre egyre több teher hárul. Szeretnék a legjobban nevelni gyermekeiket. A
gyermeknevelés sarkalatos pontja, ha kistestvér érkezik a családba. Hogyan várjuk,
fogadjuk őt?
Mikor megtudjuk, hogy babát várunk,
ne várjuk meg, míg a terhességének látható jelei lesznek! Készítsük elő a terepet
már előtte! Az előkészítés legjobb módja,
ha gyermekünknek mesélünk saját magáról, amikor itt ő is még „bentlakó” volt. Elmesélhetjük, hogy őt mennyire vártuk, mi
mindent gondoltunk róla, hogyan beszélgettünk vele, milyen volt mikor először
érezhetően megmozdult.
A nagytesó (aki lehet, hogy csak 1-1,5
évvel idősebb a kicsinél) ismerje meg az
alapszabályokat. Hogyan közelítünk, érintjük, szólunk a testvéréhez. Ha durva, akkor
legyünk határozottak, de szeretetteljesek.
Amikor hazajönnek, kapjon egy ajándékot ő is, amit a kicsi küldött (pl. egy könyv).
A nagyobb gyermek pedig, természetesen nem erőltetve, bevonható a kicsi körüli teendőkbe. Nem nagy dolgokra gondolok,
elég, ha csak odahoz egy pelenkát vagy tologatja a babakocsit.
Az anya ilyenkor jobban el van foglalva a kicsivel, ráadásul csöndben kell lenni,

mert a pici alszik! Ez bizony dühítő tud lenni a nagyobb gyermek számára! Jól áthidalható ez a konfliktus, ha a nagyobb gyermek
figyelmét leköti az apa, lehet vele rohangálni a kertben, a játszótéren! De nagyon
hasznos, ha anya visszatér a kicsi nélkül,
és a nagyobb gyermek nem érzi majd magát trónfosztottnak, ha játszanak egy kicsit,
vagy mesélnek.
Mindezek ellenére lehetnek negatív érzései a nagyobbnak a kicsivel szemben, de
ezt el kell fogadni. Nem szabad erőltetni a
szeretetet! Sokszor az első időkben még
úgy tűnik, minden rendben van, de a testvér fél éves kora körül általában jön egy
második krízis időszak. Ekkorra már nemcsak „eszik-alszik-sír” a csecsemő, így a
nagyobb is jobban érzékeli a konkurenciát.
Nem szabad tehát megijedni! Ez még nem
jelenti azt, hogy mindig utálni fogják egymást.
A későbbiekben fontos, hogy nem elég,
ha mindig csak együtt vagyunk a gyerekekkel. Kell a nagyra is külön időt szentelni!
Még ha az olyan apróság is, mint egy bevásárlás. Máris jobban érzi magát a gyermek,
ha ezt külön programként tálaljuk számára.
A kisbaba sokkal több fizikális kapcsolatot igényel az anyától, ne feledjük a nagyobbaknak is szükségük van még erre, főleg az első időszakban jusson nekik is ölelés,
törődés.
Folytatása következik!

Horváth Zoltánné
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KEDVES NYUGDÍJASAINK!
Mint tudjátok, október hónapban az alábbi programokon, eseményeken vettünk részt:
06-án, az Aradi vértanúk emlékére rendezett községi rendezvényen ( köszönet a szervezőknek,
mert igazán megrendítő és színvonalas volt) vettünk részt a kopjafánál.
07-én, hivatalosak voltunk az
Idősek Napja alkalmából megtartott községi rendezvényen, amelyen részt vettünk, és szereplésünkkel színesítettük a nap
programját. Köszönet mindenkinek, aki segített!
13-án, volt a havi mórahalmi
pancsikázás és izzadás a szaunában, 12 fő részvételével.
15-én volt a hagyományos szüreti rendezvényünk, amelyen 153
fő vett részt. A jól sikerült eseményt nagyszerű műsorszámok,
finom menü és jó hangulat, jelentős értékű tombolatárgy kisorsolása tette teljessé, hogy igazán jól
érezzük magunkat.
21-én, az ’56-os megemlékezésen voltunk jelen az „Agrárban”és
a kopjafánál.
29-én, Dr. Juhász Miklós tervezett előadása - ami a klubdélután
keretében lett volna - elmaradt, az
előadó visszamondása miatt.
November hónapban a következő események várnak ránk:
07-én, Ásotthalomra kaptunk
meghívást, ahol „Őszi kavalkád”
címen baráti találkozót szerveznek. Részvételi díj: 1000Ft személyenként (a vacsora ára), utazás
önkormányzati kisbusszal, illet-

ve szükség esetén saját gépkocsival. Indulás 13 órakor a nyugdíjas
ház elől.
17-én, a havi mórahalmi fürdőzésre kerül sor Sutka István vezetésével, indulás a szokott időben
és helyről történik.
19-én, újbor kóstolót szeretnénk tartani a Nyugdíjas Házban!
Kérjük tagjainkat, illetve egyesületen kívülieket is, hogy új boraikkal jöjjenek el, mutassuk meg
egymásnak termékeinket! Részvételi díj nincs, ételként, lila hagymás zsíros kenyér lesz felszolgálva. Jelentkezni lehet, november
13-ig a vezetőségi tagoknál.
26-án klubestet tartunk a
Nyugdíjas Házban, gyertek el minél többen! Érezzük jól magunkat
együtt!
December havi tervezett programok:
10-én a községi falualapítási
ünnepségre kerül sor (egyéb tudnivalók a Kelebiai Hírmondóban)
15-én a havi fürdőzés Mórahalmon,
a megszokott feltételekkel és módon.
17-én, az idei, jótékonysági Adventi Forgatag kerül megrendezésre a község központjában.
31-én, óév búcsúztatót szervezünk a Nyugdíjas Házban. (A rendezvény csak megfelelő számú jelentkező - minimum 12 fő - esetén
kerül megtartásra.) Jelentkezési határidő: dec. 27-ig lehet, Rácz Istvánnál, részvételi díj 1200Ft/fő költséggel. Mindenkit szeretettel várunk
minden eseményen, rendezvényen!
Rácz István
egy. eln. h.

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
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NEM BABRA MEGY A JÁTÉK
Halottak Napján a sírok mellett
óhatatlanul eszünkbe jut saját halálunk is. Miután utolsót dobban a
szívünk, mi lesz azután? Most vígan
vagy nem vígan éled földi életedet.
És azután?.. Azután mi lesz?
Kisbaba születésekor eltűnődhetünk: „Vajon mi lesz a gyermekből,
milyen lesz életútja? Milyen lesz
életének folytatása? Boldog lesz?
Vagy egy boldogtalan és jobb sorsra érdemes ember lesz?
Koporsó, urna mellett is felmerül a nagy kérdés, hogy milyen sors
vár rá a halál után? „Istenem, életének milyen lesz a folytatása? Boldogság vagy boldogtalanság vár
rá”? Erre a kérdésre az első választ
az arányosság fogalmából kikövetkeztethetjük.
Arányos, amikor legalább az
egyik hasonlít a másikhoz. Mind a
jutalom, mind a büntetés – odaát - annak megfelelően lesz, amint
élt valaki. Milyen szörnyű lenne, ha
egy másokon mindig segítő, jóságos, és életében súlyos szenvedéseken áteső ember élete véget érne

a halállal és nem kapna jóságának
arányában jutalmat. Ugyanígy felháborító lenne, ha egy gonosz, másokat szüntelen megkárosító dúsgazdag halála után nem részesülne
büntetésben.
Arányosság? A másik arányosságot pedig a ragyogó Isten, a kimondhatatlanul jó és káprázatosan
szép Mennyország követeli meg. A
Biblia írói sem képesek leírni szépségüket, csak tág fogalmakkal próbálkoznak. ”Szem nem látta, fül
nem hallotta, emberi szív föl nem
fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt.”(I.Kor.2.9.).
Arra gondoljunk, hogy egy ócska,
olcsó dologért kis árat kell fizetnünk. Viszont egy nagyon értékes
dologért már rengeteget kell fizetnünk. Vagy egy kis, könnyű munkáért, egy rossz munkáért kevés
pénzt kapnál. Míg egy nagy, nehéz,
nagy felelősséggel járó, elsőrangú munkáért csak úgy dőlne hozzád a pénz!
Bármennyire is sántít ez a hasonlat, - mivel a Mennyország ki-

mondhatatlanul, lélegzetelállítóan boldogító és szép (Mk. 9. 2-8.),
ezért nagy értéke miatt nehezen
hasonlítható össze földi értékekkel - de azért a lényeget megsejteti. Ha viszont ilyen csodálatosan
boldogító helyre vár minket halálunk után a Jóisten, akkor erre a jó
és szép helyre, állapotra csak vele
„arányos”, szikrázóan értékes élettel, sok-sok küzdelemmel, szenvedéssel (földi vagy tisztítóhelyi) és
jótettekkel lehet bejutni. Ebben Jézus sem volt kivétel. Az ő szenvedésén és kereszthalálán botránkozó emmauszi tanítványoknak így
nyitja fel a szemét: „Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe
?!”(Lk.24.25.)
Egy másik nehézség is felvetődik.
Sokan hitetlenségük okát abban jelölik meg, mint ez a már vallását
nem gyakorló katolikus: „Én csalódtam. Hogyan is hihetnék a túlvilágban, mikor semmi jelzés nincs
onnan. Még nem jött vissza onnan
senki!” – Első válaszunk erre, hogy

ez nem igaz. Jézus a kereszthalála után visszajött harmad napon
és pl. Lázár is, pedig már „bűzlött
a negyed naposságtól”/Jn.11.39./
Azután mi lenne, ha lépten-nyomon, szinte naponta megjelenne
egy már elhunyt, vagy gyakran bekukucskálhatnánk a Mennyország
szépségébe! Ejha, akkor már könnyű lenne hinni! Sőt nem is kellene,
mert már tudnánk, megtapasztalnánk a Mennyet, fölöslegessé válna
a hit. Mindez viszont kiölné hitünk
nagyszerűségét, vakmerősségét,
hatalmas érdemét. Bizony, megértem, hogy nem könnyű hinni létező,
de mégis hihetetlennek tűnő dolgokat. A Biblia, Jézus tanítja is, hogy
a magunk erejéből nem is vagyunk
képesek, csak Isten segítségével.”
Senki sem jöhet hozzám, ha csak az
Atya nem vonzza.”(Jn.6.44.)
Nos, most már – úgy gondolom –
közelebb kerültünk annak megértéséhez, hogy miért nehéz az élet és a
hit. „Nem babra megy a játék”.
dr. Pribitek László kelebiai
plébános

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HALASI CSIPKE
tervrajz készítésére
A hungarikum Halasi Csipke születésének 115. évfordulója alkalmából:
a Földművelésügyi Minisztérium, Hagyományok Háza, Kiskunhalas Város Önkormányzata,
Halasi Csipke Közalapítvány

pályázatot hirdet!
A pályázat célja a világhírű halasi csipke továbbfejlesztése, művészi színvonalának további emelése, a halasi csipkének, mint a magyar népi iparművészet kiemelkedő alkotásának gazdagítása. A halasi csipke varrott csipke, öltéstechnikája a tervezők és csipkevarrók több évtizedes kísérletezése során tökéletes harmóniában fejlődött,
finomodott.

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:
10-20-30-40 cm-es méretben kerek, ovális vagy szögletes terítő, falikép, valamint méretmegkötés nélkül: nőiférfi ruhadísz tervezése (pl. medál, ékszer csipke, díszzsebkendő), figyelembe véve azt, hogy a halasi csipke rátétként, betétként csak ritka, különleges alkalomra (pl. esküvői ruha) ajánlott, ugyanis a textillel együtt nem tisztítható!

A CSIPKETERVEK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
- A rajz megszakítás nélküli vonalvezetéssel készüljön, ami azért fontos mert a halasi csipke jellemzője, hogy
vázát a rajz vonalán vezetett kontúrszál adja.
- A rajz fehér papíron, fekete vonallal, a kontúrvonalak meghúzásával készüljön! ( Ceruzarajz nem elfogadható.)
- Külön felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy figurális terv esetén ügyeljenek a hagyományos szélmegoldásokra,
mert ez fontos jellemzője a halasi csipkének és az öltéstechnikából fakadóan ez nagymértékben befolyásolja
az alkotás értékét.
- A tervek inkább hagyományos, mint modern vonalvezetéssel készüljenek!
- A tervek készülhetnek virágornamentikával vagy figurális megoldással, gondosan ügyelve arra, hogy a halasi
csipke öltéstechnikájával kivitelezhetők legyenek!

A PÁLYÁZAT JELLEGE, ELBÍRÁLÁSA:
- A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet! Ugyanazon pályázó több tervrajzzal is jelentkezhet.
- A pályázat jeligés, a pályázati darabbal együtt kell beküldeni a pályázó teljes nevét és címét tartalmazó, jeligés,
lezárt külön borítékot.
- A pályázatot a kiírók által delegált Bíráló Bizottság értékeli.
- A Bíráló Bizottságnak nem megfelelő pályaművek esetén jogában áll az egyes díjakat nem kiadni, illetve megosztani.
- A pályadíjjal a Halasi Csipke Közalapítvány megszerzi a díjnyertes csipketervek kivitelezési jogát!
- A tervpályázat beküldési határideje: 2016. december 31.
- A tervek elbírálási ideje: 2017. január 31.

Ki sepri a kéményt?
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti,
hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő
szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a
feladatot, ott a katasztrófavédelem
szervezésében valósul meg a
kéményseprés.
Mikor jön a kéményseprő?
A lakossági sormunka nincs
összefüggésben a fűtési időszakkal.
A kéményseprők ütemterv alapján
érintik az egyes települések utcáit.
Ez gázüzemű és zárt égésterű
tüzelő- és fűtőeszközök esetén
kétévente,
minden
egyéb
fűtőberendezés esetében évente
történik meg.
Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem
mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a
a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a
kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor
elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért
már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a
szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó
munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán
túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.0014.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg,
hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki
ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a
kéményseprő készpénzt fogad el.
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Októberi visszatekintő
Október első hetében az alsó tagozatos osztályok a könyvtárban játékos foglalkozáson vettek részt, könyvjelzőt készítettek. A 6. osztályosok, Lengyel Judit segítségével, Kelebia régi épületeit tekintették meg.
A negyedikesek sportos kis műsorral köszöntötték a Bokréta ünnepet az épülő
sportcsarnok átvételének tiszteletére.

Október 6-án iskolánk diákjai az osztályfőnökök vezetésével, egy-egy mécses
meggyújtásával megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. Este a községi ünnepségen az osztályok képviselői a pedagógusokkal
együtt részt vettek a kopjafánál megtartott koszorúzáson.
Harmadikosaink vidám lakodalmas tánccal, humoros versikével készültek október 7-re, az Idősek napjára.
Október 15-én, a szombati munkanapon alsó tagozatos diákjaink filmvetítésen
vettek részt a délelőtt folyamán, a felsősöknek pedig Bögre Károly tanár úr futballosztálybajnokságot szervezett a tornateremben. A két győztes osztály 11 órától a
tanárokból és szülőkből álló csapattal mérkőzött meg tanulóink nagy örömére.

Október 18-án 14 órától alsó tagozatosaink Az egynapos király című színházi előadást tekinthették meg a tornateremben.
Intézményünk idén is megrendezte
hagyományos továbbtanulási tájékoztatóját október 19-én 17 órától a tornateremben. Az eseményen – az előző éveket is felülmúlva – 9 középfokú oktatási
intézmény képviselője tartott tájékoztatást, mutatta be iskoláját a megjelent 7.
és 8. osztályos diákoknak és szüleiknek.
Október 20-ra papírgyűjtést szerveztünk. Néhány osztály igen nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába. Ők
jutalomban részesülnek majd.
Október 21-én délután, a községi ünnepségen, iskolánk 8.b osztályos diákjainak közreműködésével emlékeztünk
az 1956-os forradalom 60. évfordulójára. A szereplőket felkészítették és a műsort összeállították: Színes Gabriella, Kovács Márta és Juhász János. Az ünnepség után a résztvevők a kopjafánál helyezték el virágaikat.
Október 25-én iskolánk 7. osztályos tanulói – immár hagyományos módon –

Kiskunhalasra utaztak Kondorossy András vezetésével a Szilády Áron Gimnáziumba, hogy egész napos laborgyakorlaton vegyenek részt és elmélyüljenek a természettudományok érdekességeiben, különféle kísérleteket végezzenek.
A megyei matematika versenyen az 5-6. osztályosok tették próbára tudásukat
az intézményben.
Az alsósok 27-én a Trollok c. 3D-s filmet nézték meg a kiskunhalasi moziban.
Ugyanezen a napon délután a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében Erinecz Zsuzsanna A kis kedvencek titkos élete című mesére kísérte el a gyerekeket.
Az iskolai bábcsoport harmadikos tagjai A sündisznócska lovagol c. bábjátékot
adták elő tanulóinknak.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ebben a hónapban 4 osztálytalálkozón jöttek össze újra intézményünkben azok, akik:
1965-66-ban, 1969-ben, 1986-ban és 1992-ben végeztek.

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
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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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
2016. október 7-én megünnepeltük
a községben az Idősek Napját.
A következő gondolatokkal szeretnénk azokat is köszönteni ezen ünnep
alkalmából, akik nem tudtak eljönni az
ünnepségre.

Mikor már kevésnek véljük a hátralevő időnket, féljük múlását, rohanását.
Észrevesszük, hogy milyen gyönyörű
körülöttünk a világ, és milyen értékes
is egy nap, és de hamar elszalad – igazi ajándék, és mi ezáltal nagyon-nagyon
gazdagok lettünk!
Erről ír csodálatos egyszerűséggel, de oly fenségesen Márai Sándor az
„Ajándék” című versében.
Márai Sándor:
„Ajándék”
És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”

Az ünnepség kezdetén Maczkó József polgármester úr köszöntője és dr.
Pribitek László Plébános úr szívhez szó-

ló prédikációja mindenkit megérintett.
A fellépők sorát most is a Gézengúz
Óvoda nagycsoportosai kezdték látványos táncos, éneklős műsorukkal. Ezt
követték gondozottjaink nótái, és kolléganőnk verse. A „Tavaszi Hérics” néptánccsoport táncával bűvölt el minket.
Ezt követte a Farkas László Általános
Iskola 3. osztályának műsorában egy
lakodalmi jelenet és egy idős emberről
szóló történet előadása.
A Nyugdíjas Egyesület tagjai fellépése
nagy sikert aratott. A Kelebiai Daloskör
fellépését a tázlári citerazenekar műsora
követte. Az ünnepi műsor végén kedvcsináló nótákkal ez megalapozta a jó
hangulatot. Ebéd után közös nótázás és
tánc következett a citerazenére.
A környező települések idős otthonaiból a zsanaival tartjuk a kapcsolatot.
Velük nemcsak szakmai, hanem bará-

közös nótázás és tánc következett.
Reméljük, invitálásunk a klubba ezekkel a programokkal célba talál, és minél
többen rész kívánnak venni az intézmény
idősek klubjának a tevékenységében. A
gondozottjaink készítették az ünnepi díszeket, melyekből egy-egy szál virágot
ajándékba is adtunk.
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden fellépőnknek a
színvonalas műsorért, felkészítőiknek a
fáradtságos, odaadó munkáért.
Végezetül, de nem utolsó sorban azoknak szeretnénk köszönetünket kifejezni,
akik kétkezi munkával, szellemi tőkéjükkel, anyagilag támogatták rendezvényünket: Kelebia Községi Önkormányzat,
Nyugdíjas Egyesület, Kelebia, Gézengúz
Óvoda, Kelebia, Farkas László Általános
Iskola, Kelebia, Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház, Kelebia, Önkormányzati konyha dolgozói és élelmezés vezetője,

Kelebia, tanyagondnokok, Önkormányzat
fizikai dolgozói.
Külön köszönöm valamennyi kollégám
odaadó, fáradtságos munkáját.
Nagy örömünkre szolgált, hogy október hónapban is kaptunk hozzátartozók
részéről felkérést, hogy itt szeretnék szűkebb családi körben velünk együtt felköszönteni egyik lakónkat. Juhász Mátyásné Erzsike néni október 13-án töltötte be
80. évét. Lányai, unokái, rokonai köszöntötték e jeles alkalomból, és természetesen mi is. Az ünnep hangulatát fokozta a
sok finomság, melyekkel a családja vendégül látta Erzsike néni lakótársait, barátait. Örülünk, hogy egyre több ilyen alakom nyílik a családias hangulatra.
Az ünnepségekről készült további fotók Kelebia honlapján, az Intézménynél
tekinthetők meg.
Turi Mária
intézményvezető

Helyesbítés
Kedves Olvasók!

A Kelebiai Hírmondó októberi számából kimaradt köszöntő vers a mostani
számban kerül megjelentetésre, melyet Szekeres Antalné Irénke néni 90. születésnapja alkalmából szeretettel küldünk.

ti kötődéseink is vannak. Régi kedves
ismerősök laknak a zsanai otthonban,

Rutai Éva: Az élet Vándora
Születésnap után
Hé, Vándor... figyelj csak egy kicsit,
Ne vedd félvállról az éveid érzéseit,
Állj meg egy pillanatra, emlékezz picit,
Mi volt az, mi széppé tette a múló éveid?
Volt benne eső, hó, vihar és napsütés,
Kegyes és kegyetlen, fájó füllentés,
Szerettél, máskor pedig szeretve voltál,
Emlékeid előtt meghajolsz, olyan ez, mint egy oltár.
Volt már kincsed, mit könnyen megkaptál,
Fájt, mikor erről nem önként, de lemondtál.
Számvetésed mikor erről megteszed,
Szégyenkezve a zsebkendőd is előveszed.

Kívánom a „szép-korúaknak”, hogy
élvezzék az életük minden egyes pillanatát, villanását, mert hatalmas ajándék az élet, és éppoly nagy kincs az,
hogy embernek születtünk.

akikkel a mi időseink szívesen találkoznak. Minden évben visszahívnak minket
„szomszédolásra”. Idén október 26-án
jártunk náluk. Az ünnepi műsort játékos
vetélkedők követték, majd ebéd után a

Hé, Vándor... figyelj csak egy kicsit,
Könnyet ejteni nem szégyen, mutatja érzéseid,
Tedd csak fel mérlegre a jót és a szépet,
Hidd el, mosoly az arcodra visszatérhet.
Szemed mosolyog, szíved ütemre dobog,
Szeretve lenni, hidd el, a legnagyobb dolog.
Állj meg egy pillanatra, figyelj egy picit,
Szeress, hogy szeressenek még egy kicsit.
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2016
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

orvos neve
Rigler László dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Patocskai Anna dr.
Patocskai Anna dr.
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Rigler László dr.

ügyelet helyszíne
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia Deák u. 92

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

Anyakönyvi hírek
2016. október hónapban elhalálozott:
Házi Ferencné 93 éves
Varga Lajos 70 éves
Dudás Zoltánné 55 éves
Patocskai Kálmánné 81 éves
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

