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Utazás Kiállítás 2019

Bács-Kiskun megye és Kecskemét közös standján mutatkozott be
a Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegõrzõ Natúrpark Egyesület a 2019-es Utazás Kiállításon

Fél évvel ezelőtt szorgos munka vette kezdetét a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft. munkatárásnak, Kárpáti Ritának
vezetésével. Nem kis feladatra vállalkozva a Kft. fogta össze a megye 26 települését és szervezetét. Bács – Kiskun
megye és Kecskemét volt az idei Utazás
Kiállítás belföldi díszvendége.
A Felső – Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület elnöke, településünk polgármestere Maczkó
József úgy gondolta, hogy ez egy remek
alkalom arra, hogy a 2017 – ben alakult, a szárnyait próbálgató egyesület
bemutatkozzon és képviselje a térség

gasztronómiai Ízleld meg! kiadványba a
spárga és spárgapuffancs receptje borajánlóval, a Parti – túrázz! kiadványba a térség horgászhelyei és kirándulóhelyei. A kész kiadványokat élesben az
Utazás Kiállításon láttuk először.
Majd az egyesület életében is felgyorsultak az események, hisz a feladat

természeti- és épített értékeit turisztikai szempontból, így csatlakoztunk
szervezetként az összefogáshoz.
2018 őszén elkezdődtek az egyeztetések, megbeszélések. Havi rendszerességgel ültünk össze a megye különböző
pontján – ezzel is egy kis betekintést
nyerve egymás intézményeibe és munkájába -, hogy egyeztessük a következő időszak feladatait. Esetünkben kezdetét vette egy nagy információgyűjtés

adott volt: Ismertessük meg az embereket a Felső – Bácskai és Homokháti
Értékmegõrzõ Natúrpark Egyesület céljaival, a térséggel. Elkészült az egyesület logója, melyet Cseh Gábor tervezett.
Az utolsó pillanatban hoztuk el a nyomdából a natúrpark egyesület első átfogó kiadványát – a kiadványt Kiss Gábor állította össze -, amelyet később a
látogatók kezébe adtunk. Készültek kisebb ajándékok (kulcstartó) is, melyek

az egyesület 12 településéről, majd rostálás, hogy a megyei közös kiadványba
mi az az érték, amit tematikusan érdemesnek találunk megjelentetésre.
Így kapott helyet a Szabadulj fel! kiadványba a kelebiai Kárpát Fesztivál, a

a legszükségesebb információkat tartalmazzák. Elindult az egyesület honlapja amely elérhetõ a www.bacskainap.hu oldalon.
Nagyon készültünk. A finisbe érve
minden a helyére került. 2019. február

21 – én az önkormányzati buszt megpakolva indultunk Budapestre a térség
polgármesterivel karöltve, hogy bemutassuk az egyesületet, kóstoltassuk a
térség gasztronómiai specialitásait, tájékoztassuk a látogatókat.
Részesei lehettünk egy nagy összefogásnak és olyan szolgáltatásokat
nyújtó standon jelentünk meg, mely
mondhatom, hogy a kiállítás 4 napján
a legforgalmasabb volt.
Február 21-én a nyitó napon, főként szakmai programokkal várták a
nagyérdeműt, de Bács – Kiskun Megye
standján folyamatosan zajlott az élet. A
bajaiak halászlevet kóstoltattak, Kalocsa pultjánál az idős asszonyok kézzel
festettek kalocsai mintákat. Kiskunhalasnál megtekinthették a csipkevarrás
fortélyait. Lajosmizse eperlekvárral,
tea különlegességekkel várta a vendégeket és még sorolhatnám.
A natúrpark egyesület standjánál spárgaétel különlegességeket –
spárga bonbon, spárga puffancs –
kóstolhattak az emberek Öttömös
község jóvoltából. Az első 2 napban
szarvas – vaddisznó szalámit és Szabó Galiba Katalin füstölt kecskesajtját kóstoltattuk. Szombaton a madarasi pálinkát ízlelhették meg.
Bács-Kiskun Megyei Turizmusfej-

lesztési és Marketing Nonprofit Kft.
munkatársai kvíz kérdésekkel várták a látogatókat, melyben a megyére és kiállítókra vonatkozó kérdések
kaptak helyet. A beérkezett kvíz lapok sorsolása 4 napon keresztül minden egész órában zajlott a különböző települések pultjainál, ahol értékes
nyereményekkel – vacsora, borkóstoló, ajándékcsomag, üdülés – várták
a megfejtőket.
Ezen felül a Hungexpo sorsolásán
is részt lehetett venni, melynek egyik
díja a Maczkó József polgármester úr
által felajánlott Capriolo női kerékpár
volt, melyet vasárnap – a kiállítás zárónapján – sorsoltak ki.
Szintén a kiállítás zárónapján Feldmájer Máté kiállításigazgató a rendezvény belföldi díszvendégének járó
elismerő oklevelet adott át Bács-Kiskun megye és Kecskemét részére.
Az összefogás az utazás kiállítás
zárásaként egy közös értékeléssel
zárult Kiskunfélegyházán.
A ráfordított energia meghozta
gyümölcsét. Az átélt élményekre, a
nem mindennapi összefogásra, egymás megismerésére, új kapcsolatok
kialakítására koncentrálunk. Ezt hozta
nekünk a 2019 – es Utazás Kiállítás.
Lengyel Judit
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Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.28)
rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról.
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§.(1)bekezdés a.)pontjában,
92.§.(2)bekezdés f.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§.(1)bekezdésében, a 29.§ (2)bekezdés e.)pontjában kapott felhatalmazás alapján,
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
1/2018.(I.19.) rendelete 2.sz. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott, a személyes gondoskodás keretében szociális ellátást, illetve gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézményekre, a szolgáltatást igénybe vevő személyekre, továbbá törvényes képviselőikra.
Szociális étkeztetés
2.§.
(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:			
750,- Ft/ellátási nap
(2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:			
190,- Ft/ adag
Házi segítségnyújtás
3.§.
(1) Az intézményi térítési díj öszege szociális segítés esetén:		
550,-Ft/gondozási óra
(2) Az intézményi térítési díj összege személyi gondozás esetén: 660,-Ft/gondozási óra.
Idősek klubja
4.§.
(1) Az intézményi térítési díj összege csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén: 0 Ft
(2) Az intézményi térítési díj összege napközbeni tartózkodást és ott étkezést
igénybe vevők esetében: 750,-Ft/ellátási nap
Idősek otthona
5.§.
(1) Az intézményi térítési díj napi összege: 4.055,- Ft/ellátási nap
(2) Az intézményi térítési díj havi összege: 121.650,- Ft/hónap
Gyermekek napközbeni ellátása
6.§.
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja bölcsődei ellátás esetén: 345,Ft/ellátotti nap
(2) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 165,- Ft/ellátotti nap
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja a napköziotthonos óvodában
háromszori étkezés esetén: 331,- Ft
(4) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az általános iskolában
a.) napközi otthon 7-10 éves korosztály részére: 431,-Ft
b.) napközi otthon 11-14 éves korosztály részére: 453,-Ft
c.) menza 7-10 éves korosztály részére: 261,-Ft
d.) menza 11-14 éves korosztály részére: 290,-Ft
Családok átmeneti otthona
7.§.
A családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város

. oldal

Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározásra.
Fogyatékosok otthona
8.§.
A fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározásra.
Támogató szolgálat
9.§.
A támogató szolgálat intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól
szóló rendeletében kerül meghatározásra.
Térítési díj a Halasi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatások esetén
10.§.
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális Szolgáltató Központ elszámolási
számlájára.
(2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon
belül az azt alátámasztó dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a
személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.
(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető
(továbbiakban szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat elengedheti, ha:
a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni
szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy éven
túli munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése
súlyosan veszélyezteti.
(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem
éri el,
d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg szülő vagy gyermek esetén.
(5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében.
(6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező
lakóhelye, vagy ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell
megtérítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.
(7) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban
térítési díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a
térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.
(8) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül a 249/2000. Korm.r. (Áhsz.) 5. §. 3. pontja alapján.
A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt.
(9) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.”
Záró rendelkezés
11.§.
(1) Ez a rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 12/2010.(V.28.) rendelet.
Maczkó József s.k. polgármester
Oltyánné Kozla Erika s.k. jegyző
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Karitász
hírek
februárról
Elkészültek a NEA működési
és szakmai pályázat. Érvényes,
várjuk az elbírálás eredményét.
Megtörtént az előző évi elszámolás is.
Megtartottuk az éves beszámoló közgyűlésünket. Elfogadásra került a 2019-es Munkatervünk. Szeretettel várjuk a
szociálisan érzékeny fiatalabb
generációt tagjaink sorába!
Március 11-én az Agrárközpontban tartjuk a tavaszi kiárusításunkat, melyet a húsvéti
adomány csomagok készítéséhez gyűjtünk. Kérjük, segítsenek
a rászoruló családokon, mert a
„Legkisebb is számít!”
Horváth Zoltánné
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Egy tanító tapasztalataiból…
Mit túlozhatunk el?

A szülő nagyon sokat gondol arra,
mit túlozhat el a gyereknevelés kapcsán. Megosztok néhány tapasztalatot!
Túlzott féltés, támogatás, törődés
Meglepő kijelentés, de a túlzásba vitt törődés, a túlféltés, az önálló
cselekedetek háttérbe szorítása káros lehet a kisgyermekeknek. Jellemző példa erre a hozzáállásra, amikor a
gyermekre még akkor is az édesanyja
adja a kabátját, amikor már ő maga is
képes lenne erre, vagy éppen még akkor is ő eteti, amikor már igénye lenne az önálló evőeszköz-használatra. A
felnőttkori önállóság hiányában játszik
szerepet az is, ha olyan családi légkörben nő fel a gyerek, amelyben az
egyéni, önálló, családon kívüli teljesítményt nem értékelik. Az önállóság hiánya szintén gátolhatja az egyént az
egészséges kapcsolatok kialakításában, és megnehezíti beilleszkedését a
társadalomba.

Túlzott engedékenység, a kelleténél
nagyobb szabadság
Több kutatás is kimutatta már, hogy
a gyermekek egészséges lelki fejlődéséhez nagyon fontos a határok felállítása.
Manapság a „nevelés” szinte szitokszóvá
vált, vélhetően a sokáig uralkodó, poroszosan szigorú elvek miatt - csakhogy a nevelés nem egyenlő a vasszigorral. Azok a
gyerekek, akiknek mindent megengedtek, minden kívánságuk azonnal teljesült,
ugyanúgy agresszív és frusztrált felnőttekké válhatnak, mint akiket szigorúan fogtak,
hiszen nem fogják tudni értelmezni a társadalmi korlátokat. Mivel gyerekkorukban
mindent azonnal megkaptak, így azt várják, hogy vágyaik azonnal teljesüljenek. Az
ilyen hozzáállással nevelt gyerekek később
akár felsőbbrendűnek, különleges kiváltságokkal rendelkezőnek is gondolhatják
magukat, és mindenről úgy vélekedhetnek, hogy az nekik jár. Az ilyen gyerekek
esetében szinte borítékolva vannak a későbbi főnökkel való konfliktusok is.

Túlzott elvárások
Vannak, akik képtelenek ellazulni, folyamatos teljesítménykényszerben élnek, akár az egészségük árán is
inkább ragaszkodnak a teljesítményhez, minden más értéket elnyom
bennük, hogy mindig a tökéletességre törekednek. Olyan emberek sajátja ez a hozzáállás, akiknek gyermekkorukban is központi szerepe volt a
teljesítménynek, a szeretet feltétele volt a helyes viselkedés, kötelességteljesítés.
A játéknak is szigorú szabályai voltak - szépen játssz a babával, ne vetkőztesd le, nem menj ki a vonalból
-, helytelen viselkedés esetén előfordult a gyermek mások előtti nyilvános megszégyenítése. Ezek az emberek sokszor képtelenek az önfeledt
boldogságra, a felszabadult élvezetre, hiszen kötelességtudatuk nem enged teret ezeknek az érzéseknek.
Horváth Zoltánné
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Időszámításunk kezdetén három ember teveháton halad a forró sivatagban.
Vajon hová mennek és miért?
Kelebián január 6-án reggel 8 óra
előtt három ember halad a főutcán. Tudhatjuk a dátum alapján, hogy a templomba sietnek. De miért csak hárman,
amikor a falu több mint 90 százaléka
(kb.1500 fő) nem indul el a misére?
Azt meg a Bibliából tudjuk, hogy az
a 3 ember, „Napkeleti Bölcsek” Betlehembe mentek.(Mt. 2, 1-12.). Azért
hoztak ekkora áldozatot, mert számukra életbevágóan fontos volt az, hogy
találkozzanak Betlehemben az Isten Fiával. Viszont a jeruzsálemiek közül –
akik csak 8 km-re laktak Betlehemtől
– senki sem indult el fölkeresni a Kisjézust. A 3 „bölcset” semmiféle akadály
nem riasztotta vissza. Pedig volt bőven.
Olyan értékesnek tartották úticéljukat,
hogy vállalták érte a több száz km-es
tikkasztó sivatagi zarándoklást, rablók
és vadállatok veszélyét, a szomjúságot.
Nem törődtek vele, hogy az otthoniak

Kelebiai Hírmondó
ÉRTÉKELÉS

lemosolyogták őket. A pontos helyét
sem tudták a betlehemi Jézuskának.
Nem véletlen, hogy Heródes palotájában keresték. Bár a Biblia az őket vezető csillagot úgy tünteti fel, mint egy
GPS-t, de tudjuk már, hogy ezt nem kell
szó szerint venni, pláne nappali utazáshoz.
Nekünk inkább az a fontos, hogy e
Három Királyhoz hasonló, méltó utóda
az a néhány kelebiai keresztény (6070), akik január 6-án igyekeztek a
templomba. Ők már nem a „Kisjézuskához” siettek, hanem a felnőtt Jézushoz, aki a szent ostyában megjelenik
a szentmisén. Nekik ez a felnőtt Jézus
életbevágóan fontos. Sokan közülük
még nagyobb áldozatra is képes lenne
Érte, mint a három Bölcs. Sőt közülük
némelyek még meghalni is képesek lenének Jézusért. Mert Jézus olyan óriási
érték a számukra! Ők sokakkal szemben jól értékelnek.
Mit gondoltok, miért üresednek a
templomok nemcsak Kelebián, ha-
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nem sokfelé? Talán azért, mert lusták
a „templomkerülők?” Ó, dehogy azért,
mert lusták. Vagy azért mert rosszabbak, mint a templomba járók? Dehogy.
Akárhány közülük még különb is. Azért
nem járnak, mert nem tudják, mert
nem hiszik, hogy megéri. Nem tudják,
nem hiszik, hogy óriási kincset, életbevágóan fontos értéket dobnak ezzel a
hátuk mögé. (Milyen csodálatos a magyar nyelv! Egy tőből származik az érték és a megéri szó).
Tehát nem tudják az életükből a
templomot kihagyó megkereszteltek,
hogy olyan érték a vallás, a szentmise és annak középpontja Jézus, amihez
ill. akihez hasonlítva egy több milliárd
értékű főnyeremény is csak egy porszem, „lerágott almacsutka”. Szt. Pál
meg ezt mondja:…”Jézusnak ismeretéhez mérten, mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam”…(Fil. 3.7-8.)Vagyis
meg sem közelíti - akár a legnagyobb
főnyeremény se – a hit, a szentmise, és

Jézus Krisztus egyedülálló értékét.
Hogy nem a levegőbe beszélek, hogy
valóban értékítéleten fordul a dolog, ezt
alátámaszthatom egy pénzhasonlattal.
Pl. ha minden mise után kapnának a hívek egy ezrest, nyilván néhánnyal többen lennének a misén. Ha 10.000 Ftot osztogatnának mise után, nagyon
sokan lennének. Ha meg 100.000 Ftot, akkor fél Magyarország feszegetné
a templom falait. Mert ki merné állítani, hogy 10000 Ft nem értékesebb, mint
ezer Ft. És 100.000 Ft nem értékesebb,
mint 10.000 Ft. Hál `Istennek, hogy ezt a
pénz hasonlatot nem lehet alkalmazni a
misére járókra. Ők nem pénzért jönnek,
hanem Jézus Krisztusért. Nekik Ő a legdrágább kincsük! Neked ki, vagy mi? Ki,
mi áll az első helyen?
Istenem, mennyivel boldogabb lenne
Kelebia és más települések, ha minden
lakójuknak Jézus Krisztus volna a világon a legértékesebb.
Jézus Krisztus, szeretünk Téged!
Pribitek László plébános

A Szent Erzsébet Otthonház hírei
tünk, ahogy ilyenkor szokás.
Egy lakónk Kozla Jenőné Margit
néni is a múlt hónapban betöltötte
90. életévét. Őt is felköszöntöttük e
jeles nap alkalmából.
Pár képet ízelítőül adunk ünnepségeinkről, a többit Kelebia honlapján
az intézménynél nézhetik meg.

Álláslehetõség

Nagy örömünkre szolgált ismét, hogy egy régóta klubos nénink velünk is megünnepelte a 90. születésnapját. Játyik Lázárné Erzsike néni 2004. augusztus 24. óta oszlopos
tagja klubunknak. Azóta tapasztalataival, tenni akarásával, kitartásával, sokat tett a közösségért, melyet ezúton is köszönünk neki. A dolgozók és Ildikó unokája köszöntői után
került sor a torta átadására. Köszönet a sok finomságért, melyeket hozott nekünk.
2019. február 13-án farsangi ünnepségünk keretében felelevenítettük a népszokásokat, díszeket készítettünk. A gondozottak és mi is jól éreztük magunkat ezen a délelőttön, egy kicsi vidámságot, örömet vittünk a hétköznapokba. Ebédre finom fánkot et-

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza felvételre keres dolgozót március 20-ai kezdéssel házi segítségnyújtás feladatban ápoló vagy gondozó munkakörbe, heti 20 órában.
A közalkalmazotti kinevezés egyenlőre 2019. április 30. napjáig szól, ezt követően
helyettesítésben meghosszabbítható előreláthatólag egy évig. Bérezés a közalkalmazotti törvény és végrehajtási rendelete szerint történik.
A gondozást hétköznapokon kell biztosítani.
A munkakör betöltéséhez az alábbi szakképzettségek valamelyikének megléte szükséges:
ápoló, gyakorló ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló csecsemő-és gyermekápoló,
gyógymasszőr, mentőápoló, gyakorló mentőápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, illetve szociális gondozó és ápoló, pszichiátriai gondozó, demencia gondozó.
A felvétel elbírálásánál előnyt jelent „B” kategóriás jogosítvány megléte.
A gondozó feladatai az alábbiak:
- az ellátott lakásán a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés,
- a háztartási tevékenységben való közreműködés,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtás,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése,
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- a gondozási és ápolási feladatok elvégzése,
- a szociális étkeztetés keretében ebéd kiszállítása az igénybevevők részére.
Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u. 75. sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.
Turi Mária intézményvezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Február hónapot 28. napjával lezárva szokásomhoz híven röviden ös-

szefoglalom a hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit, majd vázolom
az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Február
-9-én 16.00 órától tartottuk meg
az éves beszámoló Közgyűlésünket az Agrárcentrumban, mely során
a megjelent 42 tagtársunk elfogadta
a 2019. évi Munkatervet is. A rendezvény a hivatalos rész után finom vacsorával, majd tánccal és tréfás játékokkal folytatódott. A mellékelt fotók
a rendezvény egy-egy epizódját mutatják.
-14-én került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyen a szokásos
(9 fős) kis csapatunk vett részt és jól
érezte magát. Tompáról ez alkalommal csak 1 fő tudott részt venni ezen a
kellemes eseményen.
-23-ra betervezett Klubdélután a
Nyugdíjas Ház gázkazánjának használhatatlansága miatt sajnos elmaradt.

19 fő jelentkezett és mikrobuszokkal
valamint személygépkocsival fogunk
elutazni. Indulás a Nyugdíjas Háztól
07.30 órakor.
-8-án 16.00 órától rendezzük meg
a művelődési házban a hagyományos
Nőnapi Ünnepségünket, melyre
Kiss Jani főszakácsunk fogja megfőzni a finom vacsorát.
-14-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre szeretettel meghívjuk
és várjuk a fürdőzni szerető tagtársa-

Április
-11-én lesz a Magyar Költészet
Napja, mely keretében a helyi Művelődési Házban lesz a szokásos ünnepség, és a nyugdíjas tagtársainkat
is várják.
-18-án lesz a havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a MÁV állomástól
induló 10.30-as autóbusszal fogunk
elutazni.
-27-én 17.00 órától tarjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Ház-

inkat . Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.30-as autóbusszal.
-15-én lesz a községi Állami Ünnepség, melyre elvárják Egyesületünk tagjait is.
-30-án 17.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban, remélhetően akkor már a beépített új gázkazán is üzemelni fog, ha
szükség lesz rá.

ban és várjuk a tagtársaink megjelenését.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk
az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 03. 01.
Sutka István
egy. titkár

Március
- 2-án kerül sor Bajsán a hagyo-

mányos Prélóra, melyre mi is hívatalosak vagyunk. A rendezvényre
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Petőfi és Arany: Két esztendő barátsága
Egyedülálló előadásnak lehettek részesei, akik február 12-én ellátogattak
a Sántha Márta Művelődési Házba. Az
1848-as forradalom és szabadságharc
eseményeit dolgozta fel Szabadságharc
című színpadi játékában Tóth Péter Lóránt Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó és Kálló Béla szabadkai színművész, aki egyben a darab rendezője is.
Petőfi Sándor és Arany János kapcsolatán keresztül a megszokottól merőben eltérő formában ismerhettük meg
a forradalmi eseményeket. A két költő barátságának két évét a kezdetektől
láthattuk, és kísérhettük végig a szabadságharc történésein át egészen Petőfi haláláig.
Az előadás szövegezését Brestyánszki Boros Rozália a Népszínház
dramaturgja írta a két költő levelezései, valamint korabeli jegyzőkönyvek és
dokumentumok alapján. Ennek köszönhetően a kor szellemiségét híven tükröző, archaikus szövegekkel tűzdelt, a ma

emberének is szóló színpadi játékot láthatott a kelebiai közönség.
Petőfi Sándort Tóth Péter Lóránt,
míg Arany és a más szereplők karakterét Kálló Béla formálta meg.
Tóth Péter Lóránt- akinek ez volt első színház jellegű előadása- bravúrosan

alakította Petőfi mindig nyughatatlan,
szókimondó karakterét. Ez a feladat új
és kihívásokkal teli volt számára, habár
elmondása szerint a költő személyisége
nem áll messze tőle.
Kálló Béla is zseniálisan hozta a különböző szerepeket. Az ő feladata kicsit

nehezebb volt, hiszen nem csak egy karaktert játszott a darabban. A szabadkai színész a kor különböző híres személyiségeinek karakterét (Arany János,
Jókai Mór, Tompa Mihály stb.) próbálta az előzetes ismeretei, a költők, írók
művei alapján összerakni, míg azokat
a szereplőket, akikről nem állt rendelkezésére elegendő dokumentáció, saját
elképzelése alapján formálta meg.
Az előadás az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170 éves évfordulójára készült és már bemutatták
többek között Vajdaság több településén, Szegeden, Bácsalmáson, Budapesten, Kunszentmiklóson, sőt Szabadszálláson és Segesváron is. Március 6.
és 19-e között Kanadában turnézik a
két előadó, ahol 7 helyszínen várja őket
a közönség: Toronto, Ottawa, Halifax, Montreal, Cambridge, Hamilton és
Windsor.
Bíró Melinda

INDUL A LEVENTE SPORTPROGRAM 2019!

Az idei évben a Levente Egyesület
(KLSE) hét nagy nemzetközi sport és civil együttműködési menetrendet tűzött
célként maga elé. Ezekből az első kettő programot április 18-án és május elsején rendezzük, a korábbi egyeztetések
szerinti, községi rendezvénynaptárral összhangban.

2019. 04. 18-án a VII. Levente Kupa
focigálát tartjuk a sportpályán U9 korosztályos fiatalok számára.
2019. 05. 01-én a XVII. Radnai Kupa keretében női focicsapatok nemzetközi tornáját rendezzük, szintén a sportpályán.
A képen látható női focicsapat 2009-

ben - a görögországi tengerparton - Makrygialos és Methoni sportpályáin, általunk
szervezett és szakmailag levezényelt
Androméda Kupa egyik résztvevő csapata (Városföld) látható. Tehát nem most
kezdjük a női foci szervezését.  
Másik kettő képen korábbi, fiatalok
számára rendezett focitornák emlékei
láthatóak.

Negyedik kép a 2015-ös civil szervezetek (KLSE és a székelykakasdi Pro Veritas Egyesület) együttműködési szerződésének aláírása utáni vacsorán és az ottani
Székely Bálon készült. Ebben az évben a
Kárpát Fesztiválon székely vendégek és a
július 21-i - III. Szent Korona Kupa - nevezői között a Marosvásárhelyi SE ifjú csapatát is megtaláljuk majd.

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Fehér Vidor
szül.: Kiskunhalas,2019.02.22
an.: Keresztes Anita
apn.: Fehér Vidor
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06-70/940-70-80

Születés:

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

március

orvos neve

ügyelet helyszine

8

péntek

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

9

szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

10 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

11 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

12 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

13 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

14 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

15 péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

16 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

17 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

18 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

19 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

20 szerda

Kovács Tamás dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

21 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

22 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.		

23 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u		

24 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.		

Éjjel-nappali ügyelet!

25 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

Ügyintéző: Paska István

26 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

27 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.u 92		

28 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Kelebia,Deák F utca 92		

29 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92		

30 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. u.92		

31 vasárnap

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Kiri Zoé
szül.: Kiskuhalas, 2019.02.25.
an.: Balogh Hajnalka
apn.: Kiri Szabolcs

védőnők

2019. február hónapban elhalálozott:
Kátainé Lázár Melinda 47 éves
Rácz Istvánné 82 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben

06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

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

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
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Februári „jeles napok” az iskolában
A tél utolsó hónapja is bővelkedett számunkra programokban, eseményekben.
Február 1-jén a tanulók részére kiosztásra kerültek a félévi bizonyítványok,
szöveges értékelések az első félévben
elért eredményekről.
Ugyanezen a napon a kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola által szervezett
felsős helyesírási versenyen 8 tanuló képviselte iskolánkat. Február 15-én a Zrínyi
Ilona matematika versenyen 5 felsős tanuló vett részt Kisszálláson.
Február 16-án a 8. osztályosok közös
tánccal, keringővel nyitották meg a Jótékonysági bálat. Hetekig készültek, gyakoroltak, hogy felejthetetlen pillanatokat

szerezzenek szüleik és mindannyiunk számára. „Az angyalok keringőjé”-t Nagyné Bényi Mária tanította be.
Február 19-én a járási Természetismeret versenyen, Kisszálláson, két csapat is képviselte az intézményt. Gratulálunk a Természetesek csapatának a   3.
helyezésért.
A Sántha Márta Művelődési Ház szervezésében február 13-án a felső tagozatos tanulók Petőfi és Arany barátságáról
hallgathattak meg egy színvonalas előadást.
Február 21-én a 6. osztályosoknak
komplex tanítási drámaórát tartott a KÁVA Színház két tanára, amelyet művészeti formát alkalmazó reflektív játék követett. A program rendkívül izgalmas,
élményt adó volt.
Február 22-én az iskolai farsangon minden osztály képviseltette magát. Az idén
inkább a csoportos produkciók kaptak hangsúlyt. A 8. osztályosok keringőjével

kezdődött a farsangi bál. Az alsó évfolyamon a Mázas csokigolyók (1.o.), a Rakoncátlan kisördögök (2.o.), a Karneváli táncosok (3.o.) és a Medúzák tánca (4.o.) varázsolta el a közönséget. Felső évfolyamon a Szétszóródott kártyalapok (5.o.), Csi-

nibabák és társaik fergeteges előadása,
valamint a Pokrócok tánca (7.o.) gondoskodott a jó hangulatról. Színvonalas műsorral, saját készítésű jelmezekkel léptek
fel. Az egyéni jelmezek is nagyon ötletesek voltak. Az első helyezést Kovács Izabella (3.o.) Szöcskevonat jelmeze érte el.
Köszönjük a felkészítők és minden segítő munkáját.
A tombola fődíját, az okosórát, Szalma
Hunor vihette haza.
A büfében vásárolható finomságokat
és a kiszolgálást a szülőknek, a szülői munkaközösség tagjainak köszönhetjük.
Honvédelmi Sportszövetséghez két pályázatot nyújtottunk be, az aktív kötődést
kialakító, köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő iskolai programok
támogatására. Mindkét pályázatunk nyert.
Az „Alföldi gyerekek a hegyvidéki csaták nyomában” címmel beadott pályázatunkon az iskola felső tagozatos tanulói vehetnek részt. Történelmi emlékhelyek
megtekintésével Sopronba utazhatnak kétnapos kirándulás keretében.
Másik pályázatunk a „Kelebia szeretlek” címmel, márciusban kerül megvalósításra helytörténeti vetélkedővel, sportnappal, étkezéssel, díjazással.
A március 15-i községi ünnepségen a Gyermekeinkért Alapítvány pályázatán elnyert néptáncos ruhákban lépnek fel az iskola tanulói.
Intézményünkben is megkezdődött a használt elem, mobiltelefon és e-kütyük
gyűjtése. Az iskolába behozott tárgyakért- mennyiségtől, súlytól függően-Nagy
Bettina tanárnőtől pontok kaphatók, amelyek játékokra, elektromos berendezésekre, bluetooth hangszóróra válthatók.
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Óvodai események
Február 18-án tartottuk az óvodában a hagyományos farsangunkat. A gyerekek
már hetekkel előtte izgatottan mesélték, hogy milyen jelmezbe öltöznek majd be.
A nagy napon valóban igen ötletes jelmezekbe öltöztek a gézengúzok, sok esetben
csak akkor ismertük fel őket, ha megszólaltak.

21-én Egészségnapot tartottunk, amikor a Szülők is bejöhettek az oviba, és
együtt készíthettek különböző gyümölcsből-zöldségből mutatók kis formákat, amit
utána szívesen elfogyasztottak. Köszönjük a Gyermekeinkért Alapítványnak az önzetlen segítséget erre a napra, nagyon sok gyümölcsöt kaptunk felhasználásra.
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