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Lakossági tájékoztató
a talajterhelési díjról
A talajterhelési díj arra a kibocsátóra terjed ki, aki Kelebia község közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem
kötött rá 2016. április elsejéig, és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést, -ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is-, alkalmaz.
Ügyintézés kezdeményezhető: A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás), a tárgyévet követő év március 31-ig.
Az önkéntes bevallás elmaradása
esetén az adóhatóság a talajterhelési
díjat a rendelkezésre álló adatok alapján – mulasztási bírság megállapítása
mellett – határozatban állapítja meg.
Késedelmes befizetés esetén az
esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat 365-öd része.
A kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében a víz szolgáltatója az önkormányzati adóhatóság felé
minden év február 28. napjáig adatszolgáltatásra köteles: az előző évben
szolgáltatott, valamint a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiségről, valamint minden negyedévet követő hónap 5. napjáig a
kibocsátók körében bekövetkezett
változásokról.
A talajterhelési díj mértéke: a talajterhelési díj alapja a szolgáltatott,
vagy egyedi vízbeszerzés esetében a
méréssel igazolt felhasznált, ill. mérési
lehetőség hiányában 50 l/fő/nap átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály
szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. A talajterhelési díj alapja a meghatározott vízmennyiség csökkentve azokkal

a számlákkal igazolt mennyiséggel,
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A fizetendő éves talajterhelési díj összege az
alap vízmennyiség (m3) x egységdíj,
azaz 1200 Ft/m3 x területérzékenységi szorzó, amelynek értéke 2.
Azaz a talajterhelési díj fajlagos értéke: 1 m3 x 1200 Ft/m3x2= 2.400,Ft/m3
A kibocsátó fizetési kötelezettségének keletkezéséről, módosulásáról vagy megszűnéséről az erre okot
adó tény, körülmény bekövetkezésétől
számított 15 napon belül köteles bejelentést tenni az önkormányzati adóhatóságnál.
Szükséges iratok: tulajdoni lap, az
éves fogyasztást igazoló elszámolás.
Törlésekor a csatornahálózatra történő rákötésről kiállított igazolás.
Űrlap, nyomtatvány: a szükséges
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve a honlapról
letölthető.
Ügyintézés díja: az alapeljárás illetékmentes. Fellebbezés esetén a határozatban megjelölteknek megfelelő összeg.
Talajterhelési díj beszedési számla száma:
12076903-00152071-00100009
Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:
> A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
> Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény
> A környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény
> Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.
(IV.16.) rendelete

2017. február 100,-

Meghívó
Közmeghallgatásra
Tisztelt
Lakóközösség!
Szeretettel várjuk Önöket
a falugyűléssel
egybekötött közmeghallgatásra.
Helyszín:
Agrárkereskedelmi Központ Kelebia
Időpont:
2017. február 13. (Hétfő) 17:00 óra
Napirendek:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2. Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati költségvetésről
3. Kelebiai Víziközmű-társulat tájékoztatója
Megjelenésükre és építő véleményükre számítva bízom abban, hogy megtisztelik a rendezvényt!
Maczkó József sk. polgármester
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Elkészült a kelebiai határvédelmi bázis
Elkészült a Magyar Honvédség
kelebiai határvédelmi bázisa, és
várhatóan tavaszig befejeződik a
bácsalmási, a madarasi és a hercegszántói létesítmény kialakítása is. Ezek összesen hatszáz ember korszerű tábori elszállásolását
biztosítják - hangzott el kedden a
Kelebián kialakított bázis bejárása
kapcsán tartott sajtótájékoztatón.
Benkő Tibor, a Honvéd Vezérkar főnöke elmondta: a katonák határ menti feladatellátása mindaddig
tart, amíg a migrációs nyomás meg
nem szűnik Magyarországon, de bízik abban, hogy a második vonalbeli kerítés megépítésével létszámuk
csökkenthető, és több idő juthat a
katonák kiképzésére, felkészítésére.
Kiemelte, egyre nagyobb figyelem terelődik a szerb-magyar határszakaszra, ahol mintegy 170 kilométeres műszaki zárrendszert
alakítottak ki a katonák. Ugyanezt
a határvédelmi rendszert a horvátmagyar határ mentén is kiépítették, mintegy 136 kilométer hosszúságban.

solják el. A bázison belül étkezde
is található, az egészségügyi ellátás biztosítására pedig külön blokk
szolgál. A pihenő- és szabadidő eltöltésére egy pingpongasztallal és

Az elkészült kelebiai határvédelmi bázis a kor követelményeinek
megfelelő színvonalú szállást biztosít a katonák számára. A négy,
egyenként 150 ember elhelyezésére és pihenésére szolgáló tábor kiépítését tavaly ősszel kezdték meg
Kelebián, Bácsalmáson, Madarason
és Hercegszántón. Az utóbbi három
helyen a bázis várhatóan tavaszra
készül el, és ha szükséges, a konténerekre egy emeletet rá lehet építeni, így a hatszáz férőhely bármikor a duplájára növelhető.
A katonákat négyfős, elektromos
fűtéssel és klímaberendezéssel felszerelt lakókonténerekben szállá-

egy biliárdasztallal, valamint egy
dartstáblával felszerelt termet alakítottak ki, de van mosógéppel és
szárítógéppel ellátott helyiség, wifis internet és egy mobil bolt is.
A mintegy 90 konténerből álló
bázis egy századnyi katona pihentetését és étkeztetését biztosítja,
ugyanakkor tartalmazza a szükséges irodai és raktározási funkciókat
is. A kelebiai tábor kialakításával a
honvédek sokkal közelebb kerülnek szolgálati helyükhöz is, hiszen
korábban mintegy húsz kilométert
kellett utazniuk a Mélykúton kialakított szállásukról.
Benkő Tibor hangsúlyozta, az el-

múlt másfél évben már több mint
15 ezer katona látott el határvédelmi feladatokat. Ezentúl 2016-ban a
magyar honvédek több mint negyven hazai és nemzetközi gyakorlaton vettek részt, továbbá három
földrész tizenkét különböző helyszínén láttak el missziós feladatokat.
Kitért arra, hogy 2017. január 1-jével megteremtették a katonai szolgálat sajátosságait támogató, és három pilléren – a megfelelő
előmenetelt és illetményt biztosító rendszeren, az egészségmegőrző
programokon, valamint a katonák
lakhatási támogatásán – nyugvó
katonai életpályamodell feltételeit.
A katonákkal szemben elvárás,
hogy mindenki tanuljon, képezze
magát, szerezzen magasabb képesítést és nyelvismeretet – fogalmazott a vezérezredes, hozzátéve,

hogy ehhez illeszkedik arányosan
az illetmény is. Közölte, 2015 nyarán harmincszázalékos, 2016-ban
további ötszázalékos, majd 2017.
január 1-jével újabb ötszázalékos
emelést hajtottak végre.
Hangsúlyozta: a honvédség lakhatási támogatást biztosít a szolgálati helyüket változtatni kényszerülő katonáknak, az egészségmegőrző
programok rendszerének köszönhetően pedig gondoskodni tudnak
azokról is, akiket egészségkárosodás ér.
Végül elmondta, hogy a 2016ban szolgálatba állított kilencven
terepjárót idén újabb százzal egészítik ki. Ezek a járművek elsősorban a határvédelmi járőrözést segítik majd.
Forrás: MTI
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Január hónap utolsó nyugdíjas rendezvényét követően ismét összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő
eseményeit, majd vázolom az előttünk
álló két hónap terveit, feladatait.
Január
-12-én került sor a havi mórahalmi
fürdőzésre. A hideg időjárás és az elharapódzó influenza járvány miatt most
összesen 7 fő vállalkozott erre a kellemes havi programra. A múlt évi sikeres fürdőpályázatnak köszönhetően ez
alkalommal is mindnyájan kedvezménnyel léphettünk be a fürdőbe és tölthettük el a rendelkezésre álló közel öt órás
fürdőzési időt. A mellékelt fotó a fürdőbe induló kis csapatunkat mutatja a kelebiai busz megállóban.

-23-ra a Magyar Kultúra Napja alkalmából meghirdetett községi program /Zenés színházi este/
az olaszországi súlyos buszbaleset

okán meghirdetett országos gyásznap miatt elmaradt. 30-án azonban
az elmaradt előadás meg lett tartva,
és nagyon szép volt, nagyon jól szó-

rakoztunk.
-28-án 16.00 órától tartottuk
meg a havi klubdélutánunkat a
Nyugdíjas Házban. A rendezvény nagyon jól sikerült, mert a megjelentek
sokat játszottak, kártyáztak, táncoltak és beszélgettek, miközben jó étvággyal fogyasztották a tagok által
összevitt süteményeket, gyümölcsöt
és italokat. A mellékelt fotó a találkozó résztvevőit mutatja.
Február
-16-án fürdőzés Mórahalmon.
Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.06-os autóbusszal. Az Erzsébet bérleteket a tulajdonosok ez alkalommal is vigyék magukkal.
-25-én 16.00 órától tartjuk az
éves beszámoló Közgyűlésünket
az Agrárcentrumban. A Közgyűlés keretében fogjuk véglegesíteni a 2017. évi Munkatervünket is.

A hivatalos programrész után 17.00
órától tartjuk az ilyenkor szokásos
farsangi rendezvényünket is,
melyen kultúrműsorokkal és közös
vacsorával is szolgálunk a megjelentek számára. Jelentkezni és a részvételi díjat (tagoknak 500.-Ft/fő,
nem tagoknak 1000.-Ft/fő) befizetni a vezetőségi tagoknál lehet február 20-ig.
Március
-8-án 16.00 órától a Hölgyek
köszöntése címmel tartunk egy
összejövetelt a Nyugdíjas Házban.
A rendezvény részletes programját
még ez után fogjuk összeállítani.
-15-én kerül sor a ’48-as évforduló megünneplésére községi
szinten, melyre elvárják a nyugdíjasokat is. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-16-án lesz a havi mórahalmi
fürdőzés, melyre a februárnál leírtak szintén érvényesek.
-22-én a Víz Világnapja alkalmából lesz megemlékezés Kelebián
is. A részleteket szintén a Kelebiai
Hírmondóból tudhatjuk meg.
-25-én 17.00 órától tartjuk a havi klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban. A rendezvény várható programjáról a tagságunk néhány tagjának már vannak új elképzelései.
Íme a kínálat, melyre elvárjuk
Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2017. 02. 01.
Sutka István egy. titkár

KELEBIA KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT KAPOTT
- Ah, de gyönyörűen ki lett világítva a templomotok, szebben, mint
a miénk – mondta pár napja kicsit
irigykedve a szomszéd falu papja, és
még ezt is hozzáfűzte - ha elmegyek
előtte, még a kalapomat is megemelem. Ebből a túláradó fényből
még kap a plébániám is. Szinte lekapcsolt villany mellett is tudnék olvasni a szobámban. Az említett kollegám már nem mondhatja azt, amit
megjegyzett a templom kivilágítása előtti héten – Nem félsz este hazajönni, még itt a sötétben le is üthetnek?
Mivel karácsony előtt kapta a falu, csináltatta meg az önkormányzat

a templomunk kivilágítását, ezért
adódik egy ragyogó párhuzam. Ismétlődés, hasonló történt, mint
2016 éve Betlehemben. Ott egy
Gyermeket kapott ajándékba a világ, és tőle ott is ragyogó világosság támadt. Lukács evangélista számol be arról, hogy mezőn tanyázó
pásztorokat az Úr dicsőséges fénye
beragyogta. Utána az angyalok hírül
adására elmentek egy szegényes jászolhoz, amiben feküdt a ”Világ Világossága” (Lk.2. 8-13)
A Bibliában és a szertartásokban
nagyon sok a világosságot dicsérő
és azt szimbólumként használó mondat. Jézus mondja: „aki engem kö-

vet, nem jár sötétségben”(Jn.1.8.).
Kelebiai testvérem, te Jézust követed-e? Te ugye nem akarsz sötétségben járni? Legyen a mi életünkben, lelkünkben is hasonló, mint a
templomunk esetében. Ahogy a sötétségben alig körvonalazódott tornyunkat is fölváltotta, megszüntette ez a pompás kivilágítás, ugyanúgy
lelkünk sötét zugait is világítsa be,
ragyogja be az evangélium világossága. Hisz Ti is tudjátok, oly sok a
sötétségben botorkáló, eleső ember a mai hitetlen és közömbös világban.
Milyen jó, boldogító lenne, ha e
szépen kivilágított torony alá vasár-

naponként minél többen eljönnének,
hogy halhassák a „Világ világosságának” útmutatását, élet-receptjeit!
Egyszer majd meghalunk. Ezt fogja énekelni koporsónk, urnánk felett a kántor: „az örök Világosság fényeskedjék neki”! Adja Isten, hogy
minden kelebiai lakos eljusson abba
a Világosságba, amely örökké tart és
még a mi szép kis csodálatosan kivilágított templomunknál is ragyogóbb. De addig is e kedves templomunk kivilágítása szépítse Kelebia
községét, és szépítse, ragyogja be a
mi szívünket is.
Pribitek László
kelebiai plébános
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Kelebiai Karitász Egyesület közhasznúsági jelentése 2016. évről
1. Számviteli beszámoló
összes bevétel
1.094.111- Ft
tevékenység összes költsége
904.787- Ft
tárgyévi eredmény
189.324- Ft
2. Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásokból 165.173.-Ft összegű támogatás érkezett 2016. szeptember 20-án bankszámlánkra.
Ez évi támogatást felhasználtuk. /karácsonyi csomagokra 144.038 , magányosok karácsonyi rendezvényre 13.795.-, gyógyszerre 7.340.-Ft-ot/
3. A vagyon felhasználás kimutatása
induló vagyon (2011.01.01.)
803.373.- Ft
bevétel adományokból
704.990.- Ft
támogatás pályázatok
145.900.- Ft
SZJA 1 %
165.173.- Ft
tagdíj
42.000.- Ft
Szt.Erzsébet n. persely
16.000.- Ft
Egyéb
20.000.-Ft
kamat
48.- Ft
összesen:
1.094.111 Ft
kiadás össz.
904.787.-Ft
idöbeni elh.
345.900.-Ft
ráfordítás össz.:
1.250.687.- Ft
záró vagyon (2016.12.31.)
646.797.- Ft
A záró vagyon mindig a húsvéti csomagok fedezetére szolgál.
Az egyesületnek ingatlan vagyona nincs, tárgyi eszköz készlete is 0.
A Bajcsy-Zsilinszky E u. 66. szám alatti helyiséget a helyi önkormányzat térítésmentesen biztosítja egyesületünk részére.
Vankó Ede vállalkozó egy üzlethelyiséget adott használatra az egyesületnek, amely
adománygyűjtő raktárként üzemel egy héten két alkalommal.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásokra 723.410.- Ft-ot használtunk fel. A szociálisan rászorult többgyermekes családoknak Húsvétra, 66, Karácsonyra 76 élelmiszercsomagot és 53 kiscsomagot (beteglátogatások) készítettünk és osztottunk szét. A csomagok tartós élelmiszert,
gyümölcsöt, játékot, továbbá adományként érkezett élelmiszert (72.355.-Ft), tisztálkodó
szereket (3.700.-Ft) tartalmaztak. A Szent Erzsébet napi ünnepségen 200 db kis kenyeret osztottunk szét. A magányosok karácsonyán 28 főt vendégeltünk meg. (dec.21.) Gulyásleves, töltött káposzta diós kalács volt az ebéd. Búcsúzáskor mindenkinek mandarint
és szaloncukrot adtunk. Egy beteg részére házhoz vittük az ebédet. A karitász helyiségünkben a lakosok által behozott ruhaneműt (150.000.- Ft), cipőt (15.000.- Ft), bútort térítésmentesen vihetik el ügyeleti idő alatt a rászoruló emberek. Az összegek becsült értékek. A
MÁRIS szervezettől ruhanemű, cipő, táska, játék adományt kaptunk (150.000.- Ft becsült
érték) és osztottunk ki. Gyógyszert 8.620.- Ft értékben váltottunk ki, olyan családoknak,
ahol több gyermek betegedett meg, vagy minimális összeggel haladja meg jövedelmük
a közgyógyellátási igazolvány kiadásához kapcsolódó összeghatárt. Krízishelyzetbe került
családoknál tanáccsal, útbaigazítással, készpénzsegéllyel (10.000 Ft) segítettünk. Ebben
az évben a helyi önkormányzatnak nem ált módjában egyesületünknek anyagi támogatást
nyújtani, viszont a tanyagondnokok, közhasznú személyek gyakran a segítségünkre voltak. Ebben az évben az SZJA 1 %-os felajánlások összege kicsit emelkedett.
5. Kapott támogatások
Magánszemélyektől 509.775.- Ft készpénz adományt kaptunk, melyet karitatív célokra használtunk fel (névhez köt.adomány 49.000.- Ft) Gasztro-napok adomány: 18.615.Ft. Katolikus Karitász Központtól 8 q almát kaptunk és osztottunk ősszel, DM pelenka
akcióból tudtuk segíteni a kisbabás családokat, vetőmag akció keretében az otthon gazdálkodást teremtettük meg 7 családnál valamint beiskolázási támogatásként 5.000 Ft-os
Erzsébet Utalványokat kaptak a legjobban rászoruló családok. Pályázat útján az idén nem
sikerült támogatáshoz jutni. Egyesületünk a Szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Clubtól
kapott támogatást használt ruha, cipő, egyéb tárgyak formájában.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások
A vezető tisztségviselőknek sem pénzbeli, sem más formában támogatást nem nyújtott az egyesület.

7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Folyamatosan végzett munkák:
A saját otthonukban maradt időseket, betegeket és az Otthonház lakóit rendszeresen
látogatjuk és segítjük (pl.: beszélgetés, bevásárlás, ügyintézés, takarítás…) A látogatások
alkalmával, kis csomaggal kedveskedünk.
Október hónapban köszöntöttük községünk 3 legidősebb lakosát.
A nagycsaládosokat és különösen a gyermeküket egyedül nevelő családokat rendszeresen látogatjuk és segítjük problémáik megoldásában.
Taglétszámunk több, 2 fővel nőtt, ebből adódóan karitatív munkánk tovább javult.
A Szent Erzsébet Otthonházban az idősek lelki gondozásában egy karitász tag rendszeresen közreműködik. A tanyavilág segítését a tanyagondnoki szolgálattal együttműködve
végezzük. Családgondozást és az ifjúsággondozást a Gyermekjóléti szolgálat munkatársával és a Mikrotérségi Társulás munkatársával közösen végezzük. Ahol tudjuk, segítjük egymás munkáját. A testi-, lelki fogyatékosokat és sérülteket rendszeresen látogatjuk és segítjük. Segítünk a templom, a templomkert és plébániakert takarításában, gondozásában.
Szombati ügyeletek alkalmával a készleten lévő ruhaneműből, cipőből, egyéb készletből
mindenki a számára szükségeset ingyen elviheti. Szívesen jönnek az emberek, vannak,
akik megpihennek, megmelegszenek, kicsit beszélgetnek és tovább mennek.
Munkaterv szerinti programok:
A Magyarországi Lepramisszió részére (egy tagunk és egy önkéntes segítő) 1500 db
négyzetet (20x20 cm) kötött bontott fonálból. A pulóverek elbontása is nagyon komoly
munka, melyet a Szent Erzsébet Otthonház Klubos tagjai végeztek.
Májusban „Lángos partit” szerveztünk a Farkas László Általános Iskola tanulóinak és a
Gézengúz Óvoda gyermekei részére. A 350 db lángost tagjaink és önkéntes segítőink sütötték. A hozzávalókat adomány formájában kaptuk meg a község lakosságától.
Májusban tartottuk a spárga-kacsa gasztronapot a községben. Sütikkel gyűjtöttünk
adományt. Meghívtuk és vendégül láttuk a Karitász Egyesület fő támogatóit is.
Ökumenikus nyári kézműves tábor lebonyolításában vettünk részt. Egyhetes programot biztosítva a rászoruló családok gyermekeinek. A gyerekeknek jégkrémet vettünk, lángost sütöttünk.
Júliusban egy napos kirándulást szerveztünk a MÁRIS Tanyára, 50 szociálisan rászoruló gyermek részére. Az utazás a MÁRIS busszal történt, a tízórait és az ebédet a karitász
(adományokból) biztosította. Búcsúzáskor mindenki kapott egy ajándékcsomagot.
Szeptember elején egy délután palacsinta találkozót szerveztünk a szociálisan rászoruló
gyermekek részére. A karitász tagok otthon készítették el a kb. 450 db palacsintát, melyből az óvodások is kaptak.
Október első hétvégéjén Máriakönnyére (Vodica) szerveztük meg az idősek és mozgáskorlátozottak zarándoklatát. A Mélykúti Karitász egyesület szervezte a programot és biztosította a szerény ebédet. Egy támogató autójával, 8-an vettünk részt a zarándoklaton.
Novemberben a Márton napi hagyományőrző rendezvényen krumplis pogácsával, teával kedveskedtünk a Gézengúz Óvoda és a Farkas László Általános Iskola tanulóinak, pedagógusainak, szülőknek.
Ebben a hónapban 4 fő Varga Sándor, Varga Sándorné, Hernádi Gyuláné és Kollár Anna vett részt a megyei karitász napon Kalocsán.
December 19-én került megrendezésre a III. Jótékonysági Adventi Forgatag. Süteményt, teát, karácsonyi kézműves dolgokat kínáltunk az érdeklődőknek. Ezen az eseményen tartós élelmiszer gyűjtés is zajlott, mely januárban került. kiosztásra.
A kelebiai Daloskörrel nagyon jó a kapcsolatunk, 4 tagunk a daloskörnek is tagja és a
helyi rendezvényeket – öregek napja, falunk születésnapja… – az ő fellépésük színesebbé, hangulatosabbá teszi.
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesülettel is évek óta szoros, együttműködő a kapcsolat, hisz
egyesületünk 50 %-a ott is tag, s kölcsönösen segítjük egymást.
A rendelkezésünkre álló pénzeszközt igyekszünk teljes egészében a közhasznúsági céljaink érdekében felhasználni.
Egyesületünk vállalkozói tevékenységet nem végzett.
Tagjaink önzetlenül, szeretettel, lehetőségeikhez képest maximálisan részt vesznek a
közös munkában, sőt még anyagi áldozatot is hoznak. (A látogatási kis csomagokat saját
pénzükből vásárolják meg.) A lakosság igényli és szeretettel fogadja munkánkat.
Kelebia, 2017. febr. 08.
Horváth Zoltánné elnök

Kelebiai Hírmondó

XIV. évfolyam 2. szám

Wass Albertre emlékezünk

2009 márciusától a könyvtár olvasótermét
Farkas
András adományának köszönhetően Wass
Albert arcképének bronzszobra díszíti. Immár 6 éve, minden évben
megemlékezünk Wass Albert munkásságáról.
Gróf szentegyedi és cegei Wass Albert (Válaszút, 1908. január 8. – As
tor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi magyar író és költő.
Magyarországon csak halála után
fedezték fel Wass Albertet, mint az erdélyi magyar irodalom nagyját. Ő a
magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja; a hivatalos irodalomtörténet mintha tudomást sem venne
róla, miközben vannak, akik a legnagyobbak között emlegetik. Egyik leghíresebb könyve a Kard és kasza, amely-

ben több generáción keresztül tekinti át
a magyar történelmet, 1050-től egészen a jelenkorig, a saját, ősi nemzetségének történetén keresztül. Wass
Albert 1944-től Németországban,
majd 1952-től haláláig az Amerikai
Egyesült Államokban élt. Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg, korábban itt szinte ismeretlen volt.
Irodalmi munkásságának kritikai
feldolgozása ma is folyik. Népszerűsége az 1990-es évek végétől az erdélyi mellett a magyarországi olvasóközönség körében is folyamatosan
növekszik. 2005-ben A Nagy Könyv című magyarországi felmérésben az
egyik legkedveltebb magyar írónak
bizonyult: A funtineli boszorkány című
művét az olvasók a legnépszerűbb 12
magyar regény közé választották, az
50 legnépszerűbb magyar regény között pedig további két műve is szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet! és
a Kard és kasza.

Wass Albert
Itt leszek közel, valahol
Ha eljön majd a nap,
Amikor meghalok,
Ti ne gyászoljatok.
Én itt leszek, közel.
Itt találtok napnyugtakor,
ha kirepül a vízimadár este,
kecskefejő tyurrogásában,
egy messzi bagolyhuhogásban.
Én itt leszek, közel,
vigyázok az erdő csendjére
és álmotokra.
Ha érezni akartok engem,
csak hajtsatok be az erdőbe
és álljatok meg az út mentén.
Figyeljetek: a halk lombsusogásban
hallhattok engem,
amint kutyáimmal
elmúlt esztendők boldog
vadászhelyeit járom.
Mosolyogjatok egy virágra,
egy pillangóra,
egy kis madárra,
egy pislogó csillagra
a messzi szemhatáron,
mikor az est árnyékai
körülfognak szelíden?
Csak mosolyogjatok,
és én az öröklétből
visszamosolygok rátok.
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Helyi alkotó tollából:
Ifj. Gilice Lajos
Téli dal
A hold és a csillagok összesúgtak
s sűrű ködből subát varrtak.
Subát varrtak most a télnek
induljon el hideg széllel.
A tél elindult vándorútra
s az utat száz csillag mutatta.
Betakart mindent, rétet, fákat,
tavat, házat vagy százat.
A töltésen a két sínszált,
árok partján a bóbitát.
A kis harkályt munka közben,
a vadászt a vadászlesben.
Kis cinegét a faágon,
bodri kutyát csörgő láncon.
Gyalog utat patak partján,
a szélkakast templom tornyán.
A kopasz fákra jégvirágot,
a medvének téli álmot.
Gyerekeket rak a szánra,
karácsonyt hoz nemsokára.
A vetésen puha paplan,
a tó vizén jégtükör van.
A szívemet megfagyasztja,
nem olvad le csak tavaszra.
De akkor már a téli suba,
viseltes lesz, s nem lesz ujja.
Téli tábornok megy a széllel,
s tavasz jön el lágy zenével.

1998. 12. 22.

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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Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2017 febr
orvos neve
ügyelet helyszíne
9
csütörtök
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
10
péntek
Miklósiné dr. Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
11
szombat
Miklósiné dr. Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
12
vasárnap
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
13
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
14
kedd
Miklósiné dr. Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
15
szerda
Kovács Tamás dr.
Tompa, Kossuth u. 10
16
csütörtök
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
17
péntek
Miklósiné dr. Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
18
szombat
Miklósiné dr. Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
19
vasárnap
Miklósiné dr. Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
20
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
21
kedd
Ferenci Edit dr.
Tompa, Kossuth u. 10
22
szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
23
csütörtök
Szarvas Gyula dr.
Tompa, Kossuth u. 10
24
péntek
Patocskai Anna dr.
Tompa, Kossuth u. 10
25
szombat
Patocskai Anna dr.
Tompa, Kossuth u. 10
26
vasárnap
Rigler László dr
Kelebia, Deák u. 92
27
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
28
kedd
Kovács Tamás dr.
Tompa, Kossuth u. 10		

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
Gyógyszertár: 06-77/454-223

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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Egy tanító tapasztalataiból…
Csellengők

Nagy ritkán, mikor időm engedi, megnézem a tv-ben a késő esti Ridikül című műsort. Így volt ez
a héten is. Felkavart, mert a téma aktuális volt a félévi értesítések idején a gyermekek, kiskamaszok eltűnéséről „világgá megyek”
életét tárta elénk, egy évtizedekig tartó műsor szerkesztője, egy
pszichológus és egy olyan fiatal
volt a vendég, aki maga is próbálkozott ezzel.
Kiderült: nem csupán az érzelmileg és fizikailag rossz körülmények
között élő családokból tűnhetnek el
gyerekek. Ép, szeretetteljes, jómódú családok okos és normális gyerekeire is leselkednek ilyen jellegű
veszélyek. Ehhez nagyban hozzájárulnak a közösségi oldalak. Nagyon
fontos lenne, hogy a szülők ellenőrizzék, kövessék gyermekeik internetes kalandozásait.
Ennek kapcsán kezdtem el foglalkozni a témával. Azt olvastam
évente Magyarországon egy kisvárosnyi gyermek tűnik el, egy évben 14-15 ezernyi. 80 százalékuk
gyermekotthonokból 90 százalékuk
megkerül, de a többi sajnos nem.
Mi vihet rá egy kisebb vagy nagyobb gyermeket arra, hogy el-

szökjön otthonról? Minden bizonnyal mindig más és más az oka, a
történetek csak hasonlók, de mindegyik egyedi a benne szereplők és
a velük történtek miatt. Van mikor
egy pofon, egy tiltás, a nélkülözés,
bántalmazás, agresszió az, ami arra készteti a gyerekeket, hogy egy
hátizsákkal elinduljanak otthonról,
mert úgy gondolhatják, hogy bárhová is kerülnek, ott csak jobb lehet.
Könnyű okoskodni, hogy mit és
hogyan kellene csinálni, ítélkezni meg még könnyebb, mégis kétségbeejtő és elszomorító az a tény,
hogy a mai napig elszöknek, eltűnnek gyermekek otthonról, egyik
napról a másikra ők sem tudják hova a szebb jövő reményében.
A szülő feladata, hogy felkészítse a gyereket az ismeretlenekkel
szembeni bizalmatlanságra. A gyerek eredendően bízzon a felnőttekben, de tudjon arról is, hogy bizony
vannak rossz szándékú, gonosz
emberek is.
A stabil családi háttér biztosítása
megelőzi a gyermek eltűnését. Törekedjünk ennek megteremtésére!
Horváth Zoltánné

Anyakönyvi hírek
2017. január havi születések
Szűcs Katalin
Szül: 2017.01.03.
Anya: Csókási Irén Katalin, apa: Szűcs Kálmán
Bihari Szintia Lídia
Szül: 2017.01.12.
Anya: Kátai Renáta, apa: Bihari György

Csillag-Cseh Gabriella védőnő

2016. december hónapban elhalálozott:
Pázsik János Zoltán
61 éves
Dobó Mária
53 éves
Szűcs Sándor
56 éves
2017. január hónapban elhalálozott:
Sebők Mátyás
73 éves
Teleki György
62 éves
Kovács Lajosné sz.: Boros Katalin 90 éves			
2017. január hónapban házasságot kötött:
Nyári Attila és Czékus Dóra
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Iskolai hírek
A téli szünet után január 3-án, kedden újra benépesült az iskola.
Január 5-től kezdve minden csütörtökön délután 3 órától 4 óráig a mesét kedvelő gyerekeknek Meseszakkört tartanak az alsó tagozaton tanító pedagógusok.
Ismert és kevésbé ismert népmeséket dolgoznak fel a gyerekek változatos formában, ezzel bővítve addigi ismereteiket. Mesét hallgatnak és néznek, báboznak,
dramatizálnak, gondolattérképet, illusztrációt készítenek. Vetélkedő és meseírás is
szerepel a programban.
Január 12-én és 13-án Horváth Edina védőnő A dohányzás káros hatásai címmel
tartott előadást a 6-7. osztályosoknak.
A 4. és 8. osztályos tanulók egészségügyi szűrésen vettek részt ebben a hónapban.
Iskolánkból két hetedik osztályos tanuló, Molnár Fanni és Volford Bence bekapcsolódott a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium által meghirdetett kémia
levelező versenybe. Mindkettőjüket behívták a január 14-én Szegeden megrendezésre kerülő 3. fordulóra is, ahol szép eredményt értek el. Felkészítő tanáruk Kondorossy András volt.
Iskolánkból 10 pedagógus vett részt egy háromnapos, tartalmas, élménydús továbbképzésen Cegléden.

Január 20-án véget ért az első félév. A tanulók 27-én, pénteken vihették haza
a félévi értesítőket.
Január végén, február elején minden osztályban szülői értekezleteket tartunk.
Január 23-án a Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk. Az ünnepség elején Fodor Betty igazgatónő emlékező szavai után az iskola valamennyi tanulója és tanára egyperces néma csenddel emlékezett az olaszországi Verona melletti buszbalesetben elhunyt áldozatokra.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz szövegének megírását.
Az 5. a osztályos tanulók Bögre Károly osztályfőnök irányításával a hazáról, hazafiságról szóló verses, zenés, táncos összeállítással emlékeztek meg nemzeti költeményünk megírásáról. A koreográfiát Nagy János tanította be.

A hónap utolsó napján játékos vetélkedőt szerveztek az új Kézilabdacsarnokban a Ferencvárosi Torna Club két játékosának - Palásthy Norbert labdarúgó és
Galambos Tibor atléta - részvételével. A
beszélgetés során a vendégek kiemelték,
hogy milyen fontos a tanulás és a sport
összehangolása. Azok a szerencsések,
akik jól válaszoltak a klub életére vonatkozó kérdésekre, jutalomban részesültek. Végül a lelkes és kitartó szurkolók autogramot is kérhettek a sportolóktól.

1300 ember előtt játszhattak a Kelebiai Dartsosok

2017. január 7-én 1300 ember előtt
játszhattak a Kelebiai Darts Klub játékosai. 17 fővel indultunk, hogy képviselhessük Kelebiát a PDC Hungarian Fun Club
által szervezett 5. Országos Amatőr Kupán. De mielőtt beszámolnék a versenyről, előtte pár szóban a dartsról:
A legenda szerint néhány száz évvel ezelőtt egy átfázott angol íjász elhatározta,
hogy kellemesebb módot választ a gyakorlásra a téli hónapokban. Letette íját,
levágott a nyílvesszőjéből és elvonult a
közeli pub kellemes melegébe és kényelmébe, ahol ügyességét úgy gyakorolta,
hogy a lerövidített nyílvesszőket a falra

akasztott farönkszeletbe dobta. Mellé állt
egy másik íjász, aki megpróbált az előzőnél jobb eredményt elérni és ezzel megszületett a vetélkedés, a játék, a sport.
Magyarországon akkor kezdett növekedni a sport népszerűsége, amikor 2005-től
elkezdte a magyar Sport Tv közvetíteni a
világversenyeket. A számoló program segítségével – amely azonnal mutatja mennyi pontja marad a játékosnak – a nézők
is tudják követni a játékot. Tiszta, egyszerű sport, nem befolyásolják a játék menetét bírói döntések, vagy külső körülmények. És ami még nagyon fontos, bárki
számára elérhető sportról van szó. Nem

kell hozzá atlétának lenni (bár hozzá kell
tennem egy magyar birkózót elhívtak egy
két órás aktív darts edzésre és izomlázzal ébredt másnap), és elérhető áron beszerezhető hozzá az egyetlen kellék a nyíl.
Az első magyar 9 nyilas kiszállót (a 9 nyíl
azt jelenti, hogy a versenyző az 501 pontot a 9. nyíl eldobásával fogyasztja le 0-ra)
amely hivatalos versenyen történt, a versenyző egy 5000 Ft-os nyíl szettel dobta.
Ez is mutatja, hogy néhány ezer forint beruházásával bárki elkezdheti ezt a sportot.
A KNSK Sport Klub májusi nyitása után
röviddel elkezdődött egy 15 hétvégés bajnokság, amelyet a téli bajnokság követett.
Mostanra 26 játékost számlál a kis közösség, és egyre csak bővül. Ez év január elején került megrendezésre egy országos
amatőr verseny, 83 táblán, 993 résztvevővel és közel 400 nézővel, mely versenyen képviselhettük Kelebiát.
Az alábbi lista az V. Országos Amatőr
Kupán elért helyezéseket láthatja:
51 női versenyzőből a 13. Horváth Zsanett, a 17. Vinkó Izabella lett.
942 férfi versenyzőből a 193. Vörös
Attila, a 257. Simits Gábor, a 257. Szabó
G. László, a 385. Rónási Krisztián, a 513.

Óvári Tamás,
a 513. Szabó
László, a 513.
Simits István,
a 513. Szegedi Szabolcs, a
769. Horváth
István, a 769.
Szamosvölgyi Tivadar, a 769. Kis Richárd,
a 769. Rónási Attila, a 769. Szűcs József,
a 769. Turcsik Csaba, a 769. Vankó László lett. (A helyezések közötti egyenlőségek
azzal magyarázhatóak, hogy azonos körben kiesett versenyzők azonos helyezéseket kaptak.)
Nagyon jó hangulatban telt el a nap, és
ahhoz képest, hogy május óta dartsozik a
klub rendszeresen, nem vallottunk szégyent (a női mezőnyben elért eredményeink kifejezetten jónak mondhatóak).
A Kelebiai Darts Klub téli házibajnoksága jelenleg is tart, minden hétvégén, és
örömmel látjuk, hogy folyamatosan gyarapszik a klubtagság, lépésről lépésre fejlődnek a játékosok, de ami a legfontosabb, hogy még egy sportolási lehetőség
kezd kibontakozni Kelebián.
Szegedi Szabolcs

. oldal

Kelebiai Hírmondó

XIV. évfolyam 2. szám

„Mi muzsikus lelkek…”
A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január 30 – án került sor zenés, színházi rendezvényünkre. Fodor
Tamás, Kádár Szilárd, Lábadi Róbert,
Nyári Anikó és Zöldi Nikolett előadásában musical, operett slágereket hallhatott a közönség a Rómaó és Júlia, a Mozart, a Rebecca, az Elisabeth, a Zrínyi
1956, a Hegedűs a háztetőn, a Csókos
asszony, a Csárdáskirálynő, az Egy csók
és más semmi darabokból. A 2 részből
álló előadáson részt vevő közönség nagyon jól érezte magát.
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