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tanév
második,
illetve
a
2006/2007.
tanév
első féléve).
Az ösztöndíj folyósításának
kezdete: 2006. március.

értelmében
nem
részesülhetnek
Bursa támogatásban
a rendvédelmi és katonai
felsőoktatási intézmények
hallgatói.
Figyelem!
•

PÁLYÁZATI
KIÍRÁS
Kelebia Község Önkormányzata
az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2006. évre ezennel
kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkező
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik állami
felsőoktatási intézményben, továbbá nem
állami felsőoktatási intézményekben az
Oktatási Minisztérium és az intézmények
közötti megállapodás alapján az államilag
ﬁnanszírozott első alapképzésben, első
kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben az általuk
felvett szak képesítési követelményében
meghatározott képzési időn belül nappali
tagozaton folytatják tanulmányaikat.
A

12/2001.

(IV.28.)

OM

rendelet

•
•

•
•

•

A
középiskolai
akkreditált
felsőfokú
iskolarendszerű
szakképzésben
résztvevő
tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
PhD képzésben résztvevők nem
felelnek meg a pályázati kiírás
feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói
jogviszonyban
állók
nem
jogosultak a Bursa Hungarica
ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2005.
szeptemberében
tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Az
ösztöndíjra
pályázatot
nyújthatnak be azok a hallgatók
is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a
pályázás időpontjában szünetel. Az
ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2005/2006. tanév II. félévére
már beiratkozzon a felsőoktatási
intézménybe.
Amennyiben a pályázni kívánó
hallgatónak több felsőoktatási
intézményben
hallgatói
jogviszonya van, pályázatában
feltétlenül
CSAK
azt
az
intézményt/kart/szakot
jelölje
meg, ahol államilag ﬁnanszírozott
nappali tagozatos képzésben vesz
részt. Ez ugyanis az ösztöndíj
folyósításának alapfeltétele.

Az ösztöndíj tartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév (200562006.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya
a 2005/2006. tanév második félévében
megfeleljen
a
pályázati
kiírásnak.
Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói
jogviszonya nem felel meg a pályázati
kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való
jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban
kerül folyósításra, amelyekben a pályázó
beiratkozott,
államilag
ﬁnanszírozott
hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A
támogatott pályázók szociális rászorultságát az
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.
Az önkormányzat két tanulmányi félévenként
jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására,
ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága
már nem áll fenn, vagy a szociális
rászorultság évenkénti felülvizsgálatánál
az önkormányzattal nem működik együtt.
A határozat csak a meghozatalát követő
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg. A települési önkormányzat határozatban
rendelkezhet a határozat visszavonásáról
abban az esetben, ha a támogatásban részesített
pályázó a települési önkormányzat illetékességi
területéről elköltözik. A határozat csak a
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg. Az ösztöndíj elbírálása
kizárólag a szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adóés TB járulékﬁzetési kötelezettség nem terheli,
azonban az adóalapot növelő jövedelemnek
számít. A pályázatot a Polgármesteri
Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető
pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2005.
október 31.
A pályázó szociális rászorultsága igazolására
pályázata kötelező mellékleteként az alábbi
okiratokat kell csatolnia:
•
A pályázó és a vele egy háztartásban
élők egy főre jutó jövedelmének
havi forint összege
Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról.
(a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapra vonatkozóan)
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja
érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről
az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda a Felsőoktatási Pályázati
Osztálynak, illetőleg az önkormányzat(ok) számára tájékoztatást
nyújtson.
A pályázó írásban köteles 2006. augusztus 31-ig az OM
Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály részére bejelenteni,
hogy a 2006/2007. tanévben melyik felsőoktatási intézményben
(az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevének pontos
megjelölésével) kezdi meg tanulmányait. Az írásbeli értesítés
elmulasztása esetén az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósításából
kizárható.
Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő
ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A”
típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett
pályázatokat. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu Internet
címen.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kelebia Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal
együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik állami felsőoktatási intézményben, továbbá
nem állami felsőoktatási intézményekben az Oktatási Minisztérium és az
intézmények közötti megállapodás alapján az államilag ﬁnanszírozott
első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú
továbbképzésben, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben az általuk felvett szak képesítési követelményében
meghatározott képzési időn belül nappali tagozaton folytatják
tanulmányaikat.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2006-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és
tanulmányaikat a 2006/2007. tanévben ténylegesen megkezdik.
Figyelem!
•
•

A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem
részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és
katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2006/2007.
tanév első féléve. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban
kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag
ﬁnanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A támogatott
pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer
felülvizsgálja. Az önkormányzat két tanulmányi félévenként jogosult
a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, vagy a szociális rászorultság évenkénti

felülvizsgálatánál az önkormányzattal nem működik együtt. A határozat
csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható
meg. A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a határozat
visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített
pályázó a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.
A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható
hatállyal hozható meg. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékﬁzetési
kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek
számít. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban
hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban
kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje 2005. október 31.
A pályázat kötelező melléklete a Polgármesteri Hivatalban,
továbbá az Interneten a www.bursa.hu cím alatt hozzáférhető, és a
felsőoktatási intézmény által kitöltendő iskolalátogatási igazolás
formanyomtatvány, amelyen a felsőoktatási intézmény igazolja, hogy a
pályázó a pályázati kiírásnak megfelelő képzésben vesz részt. A pályázó
szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként
az alábbi okiratokat kell csatolnia:
•
A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó
jövedelmének havi forint összege (a kérelem benyújtását
megelőző 3 hónapra vonatkozóan)
A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával
hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor
rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
Folytatás a 3. oldalon.
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Folytatás a 2. oldalól.
célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a
felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda a Felsőoktatási Pályázati Osztálynak,
illetőleg az önkormányzat(ok) számára tájékoztatást nyújtson. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu Internet címen.

Indul a

Hagyományõrzõ Ultiverseny
október 30.-tól délután 15 órai kezdettel a Vadász
Sörözőben. A bajnokságra való tekintettel két
vasárnapon a helyi labdarúgó mérkőzések után
kezdődik majd a verseny.
Szeretettel várok mindenkit,
a rendező
Nagy József
ÚSZÁSTANFOLYAM 2005. NYARÁN
2005. június 20.-tól 2005. július 1.-ig a Gyermekeinkért
Alapítvány és a Farkas László Általános Iskola közös szervezésében, a Mobilitás és a Kelebiai Önkormányzat támogatásával ismét úszástanfolyamon vehettek részt az
általános iskolások. Idén is a hagyományokhoz híven a mórahalmi Erzsébet Fürdőbe mentünk, ahol 10 napon át szakoktatóval színvonalas oktatás részesei lehettek gyermekeink. A
30 kisgyermekből 15 kezdőként, 15 pedig haladóként indult.
Az utazás ismét a helyi járatos autóbuszokkal történt, hiszen
időben is ez a legkedvezőbb. Déli harangszóra megérkeztünk,
és így a naponta előre beosztott kísérő szülők számára sem
volt túlzottan megterhelő a feladat.
A tanfolyam problémamentesen lezajlott, a gyermekek az
úszástanulást játékosan, jókedvvel, nagy élvezettel élték át.
Többüknek ez a tíz nap lehetőségek híján egyben a nyaralást
is jelentette.
A támogatásokat köszönjük, bízunk benne, hogy ez a hagyomány jövőre is folytatódhat, hiszen mindannyiunk érdeke,
hogy a kelebiai gyerekek ne szenvedjenek hátrányt csak azért,
mert Kelebián nincs uszoda.
Temesvári Lászlóné
projektfelelős

Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár október 31. hétfő és
november 4. péntek között zárva tart.
Az első nyitva tartási nap november 7. hétfő lesz.
Megértésüket előre is köszönjük!
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2005. október 6.-a az iskolában
A hagyományokhoz illően az idei tanévben is megemlékeztünk az aradi vértanúkról a Farkas László Általános Iskolában. A hősök
emlékére összeállított műsort a tanulók az udvaron hallgatták végig.
Reggel 8 óra 15 perckor minden osztály a színpad előtt felsorakozva
várta, hogy felcsendüljön a Himnusz. A rövid műsorral sikerült meghitt
hangulatot teremtenünk, a tanulók és a felnőttek a napot az emlékezés
és a tisztelet fényében töltötték. Elhangzott a vértanúk neve, gyertyákat
gyújtottunk az emlékükre.

Köszönetet mondunk a szereplőknek, akik nagyon becsületesen és lelkiismeretesen készültek fel: Kovács Zsanett, Taupert Dóra 4/a osztályos
és Mikó Rita, Szendrei Mónika 6/a osztályos tanulóknak. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a technikai hátteret biztosító felnőtteknek és
gyerekeknek: Kozla Mihály szülőnek, Péter-Szabó Attila tanárnak és
Csernák Dávid 8/a osztályos tanulónak.
2005. október 6.
Szentiványi Joó Ágnes
Szentiványi Joó György
felkészítő nevelők

HIRDETMÉNY
Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 15/B §-a
alapján tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Kelebia
Község Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárás
lefolytatása után vállalkozási szerződést kötött a STRABAG Építő Rt.-vel (1135. Budapest, Szegedi út 35-37.) a
kelebiai Rákóczi Ferenc utcai útépítés II. üteme kivitelezési munkáinak tárgyában. A szerződés szerinti vállalkozói
díj: 12.493.661 Ft + /25 % Áfa/, azaz 15.617.076 Ft. A
létesítmény kivitelezési határideje: 2005. december 15.

Kelebia Község Önkormányzata

Bemutatkozás
A kelebiai és tompai lakosságnak
szeretnék bemutatkozni, mint e két
település új plébánosa. Bár a templomba
járó katolikus híveknek nem kell újból
bemutatkoznom. Ők tudják, hogy dr. Pribitek
László vagyok és hogy Jánoshalmáról, mint
kisegítő lelkipásztor az utóbbi évek során
átjártam.
egy
Soltvadkerten
születtem
nagy, 9 gyermekes családból. Apám
kádármester volt e „bor hazájában”. Már
gyermekkoromban vonzott a misztériumok
világa és korán fordultam a papi pálya
felé. Ezért középiskoláimat katolikus
gimnáziumban végeztem, a Kecskeméti
Piarista Gimnáziumban. Utána hat évig
tanultam a budapesti Hittudományi
Akadémián, ahol egyháztörténelemből
doktoráltam. Közben Kalocsán dr. Ijjas
József érsek úr pappá szentelt 1972. június
16.-án. Ezt követték a kápláni éveim.
Kezdetben csupa „B betűs” helyeken
voltam, mint Budapest, Bátya, Borota,
Baja Szt. Szív, Baja Belváros plébániák.
Első plébánosi helyem Hartán volt 10 évig.
Utána még plébános voltam Mélykúton,
Rémen, Csávolyon és Borotán.
Kelebia és Tompa plébánosa
2005. augusztus 1. óta vagyok. A hívek
nagy szeretettel fogadtak mindkét helyen

és gondolom örömmel is. hiszen minden
község, város, ahol nincs pap, nagyon
hiányolják a pap köztük laksását. Kelebián
is már többen mondták, örülnek, hogy az
évek óta megárvult egyházközségükbe,
plébániájukba pap költözött, aki
k ö z t ü k él, s nem távoli plébániákról csak
időnként kiszálló papok látják el a misézés,
temetés, keresztelés és egyéb papi funkciók
szertartásait.
Én magam szeretnék is megfelelni
a két egyházközség híveinek, lelki
elvárásainak. Kérem a jó Istent, hogy
segítsen abban, hogy munkámat minél
jobban, eredményesebben el tudjam látni.
Segítsen abban, hogy minél több embernek
tudjak irányt mutatni a Biblia fényével és
tudjam minél több hívőnek közvetíteni azt
az isteni kegyelmet, mely elvezet a lelki
békéhez és boldogsághoz.
Aki fölkért a bemutatkozásra,
ajánlotta, hogy írjak e helyen plébánosi
terveimről. Igen, vannak fontos kívánalmaim,
ragyogó szép terveim. De ezek közül szinte
egyik sem materiális, anyagi jellegű, hanem
mind lelki természetű. Így terveim között
egyenlőre nem szerepel a még csillogóbb
templom és plébánia, (mert pl. mit és a
csillogó templom, ha közben vasárnap kong
az ürességtől vagy „foghíjasak” a padok.)
Ilyen terveim vannak: szeretném,
ha Tompán és Kelebián jóval többen

4. oldal

járnának misére, ha több lenne a hittanos
diák. Szeretném, ha egyre többen rájönnének,
hogy a vallás, az Isten, Jézus evangéliuma,
örömhíre nem csak öreg nénikéknek való,
hanem ugyanúgy a ﬁataloknak is ill.
m i n d e n tompai és kelebiai embernek.
Szeretném hát ha egyre több házaspár
és gyermekei aktív tagjai lennének az
egyházközségünknek és a papot nem csak –
többnyire – a temetések kérésénél keresnék
fel. Szeretném, ha egyre tisztábban látná e
két helységben mindenki, hogy Isten nélkül
nem érdemes élni. Hisz az Isten nélküli élet
sokszor kiábrándultsághoz, a céltalanság
érzéséhez és néha még öngyilkossághoz
is vezet. Az anyagiak gyűjtésében és
élvezésében nem merülhet ki az életünk.
Szeretném, ha szilárdan hinnék
minél többen, hogy a halál nem tesz
pontot az életünk végére, hanem utána is
folytatódik életünk Isten társaságában. Azt
is nagyon szeretném, ha e két településen,
főként a templomba járók között egyáltalán
nem lenne gyűlölet és egyre több lenne a
szeretet.
Nos, hát ilyesféle terveim vannak.
Kérem Isten segítségét, hogy ezek ne csak
álmok maradjanak, hanem valóság legyen.
Kedves tompaiak! Kedves kelebiaiak!
Ti is kérjétek ezekhez a tervekhez Isten
segítségét!
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Esõ... kitartás...és az ünnep
A három kis csoda története
Minden bizonnyal azt várná a kedves
olvasó, hogy az elkövetkezõ sorokban
elmondjam, hogy minden rendben ment,
szép volt, jó volt, stb. Nos, úgy tűnik ez
esetben akad fontosabb leírnivaló ezeknél
is: íme.
Mindenekelőtt szeretném elismerni,
hogy azoknak volt igazuk, akik azon a
véleményen voltak, hogy érdemes nagyobb szervezkedéssel készülni erre az
ünnepre is. Bevallom, hogy pesszimista
voltam a rendezvény látogatottságának
sikerét illetően, hiszen sok évre visszatekintve az volt a tapasztalat, hogy nehéz nagyobb létszámú helyi közönséget
összetrombitálni erre a napra. A mostani
rendezvény azonban bizonyította, hogy
lehet, s hogy igen, van létjogosultsága
helyben a nagyobb ünnepnek az augusztus huszadikákon, még akkor is, ha
egyébként a környező települések közül
kettő is erre a napra tartogatja kulturális energiáinak jelentős részét. Mindez
persze nem azt jelenti, hogy konkurálni
kell velük, de azért legyen meg itthon is
az augusztus huszadikák családi napja,
annak hangulata.
Egyébként érdekes, de ez a mostani ünnep valami más volt. Szokatlan, de megindító. Mindig reszket az ember, ha szabadtéri rendezvényt szervez az időjárás
miatt. Most örültünk, mert a tévék, rádiók
mindegyike ragyogó időjárást jósolt
erre a napra. Így is ment ez a focikupa
végéig, de amikor elindítottuk a színpadi
produkciókat, mintha csak szervezve lett
volna: a Szózat végére csodálatos színekben pompázó szivárvánnyal együtt megérkezett az égi áldás is. Szakadt az eső.
Mi meg színpadi tető híján fóliákkal és a
testünkkel védtük a kihelyezett értékeket,
mert hát elpakolásra nem volt idő. Le
is állt a műsor és mindenki szaladt, ki
merre látott. Nem nagyon ﬁgyeltem a
nekiiramodó, addigra már nagyjából
két-kétszázötven fős közönség mozgását,
hiszen többedmagammal csontig ázva a
saját problémáinkkal voltam elfoglalva.
Hanem egyszercsak az arcunkba csorgó
esőlé kiprüszkölése közben zene hangjaira lettünk ﬁgyelmesek. Az időközben
bajáról megérkező Bácska Banda nem
esett zavarba, hanem látva a kialakult
helyzetet bevonult a vendéglátás fedett
részébe és rákezdett a „bazsevára”.

Ekkor történt az első kis csoda. A
menekülő emberek siettükben elbizonytalanodtak, meg-megfordultak, végül irányt
változtatva a hazafelé út helyett inkább
valami fedett helyet kerestek. S amikor
tornyosuló problémáimból felocsúdtam,
akkor vettem észre, hogy a zenekar azért
játszott, mert a kelebiaiak nem haza
mentek. Nem bizony, hanem heringként
szorongva, de ott álltak kint az esőben,
minden talpalatnyi szárazt kihasználva.
S ekkor megértettem. Megértettem azt,
hogy mit is csinálunk Mi most, s hogy
a jelenlévők mit várnak el tőlünk. Így
már nem is volt annyira kellemetlen az
eső verése, a didergés sem volt annyira
metsző, mert az emberek várakozása erőt
és biztatást adott. Ezeknek az embereknek az elszántsága nem lehetett kevésbé
kitartó mint nagy elődeink belovaglása a
Kárpát-medencébe, s valószínűleg az államalapítást is hasonlatos felsőbbrendű
akarat vezérelte anno. Mert felsőbbrendű
szándék nyilvánult meg abban is, hogy
az eső majd biztos eláll és minden rendben lesz. Ez a hit az, ami tudatosította
az ember cselekedeteit, a miénket is. Így
amikor az égi parádénak vége lett, leráztuk magunkról a vizet és hangtalan, de
gyors utasítások mellett megkezdődött a
munka. Alighanem a Kelebiai Daloskör
asszonyai is hozzánk hasonlót érezhettek,
mert azt mondták: ”ha már maradtak az
emberek, akkor mi éneklünk”. S másképp
szólt most az énekük is. Most még szebb
volt és dalaikat minden esetben lelkes
taps kísérte. Ezalatt az idő alatt mi
felállítottunk egy vészforgatókönyvet és
aszerint cselekedtünk. Először is megkérdeztem a jelenlévőket, hogy akarnake maradni, mert ha igen, akkor annak
megfelelően járunk el. A válasz gyorsan és minden irányból kissé elnyújtott
hangon kurjantva érkezett: MARADUUUNK!!! Így hát miután sikerült száraz
elektromos hosszabbítót és hangosítást
szerezni, létrehoztunk egy miniszínpadot
a vendéglátós pult mellett az emberek
közvetlen közelében. S ekkor éreztem a
második kis csodát. Azt, amiről tudom,
hogy 15 év múlva is emlékezni fogok rá,
hiszen húszéves rendezvényszervezői gyakorlatomban csupán kétszer éreztem hasonlót és azt is pályám elején, viszont ma
is tisztán emlékszem rájuk: a jelenlévők
lelkébe belopódzó hangulatra gondolok.
Nem is nagyon tudom leírni pontosan,
hogy mi ez. Valami olyasmi, hogy elvert
minket az eső, szétmosta a programot,
5. oldal

de látjuk és éljük azt az akaratot, hogy
az ünnep megmaradjon nekünk. Ezért hát
jöhet eső, jöhet hó, vagy tájfun, de ha a
fene fenét eszik, akkor is jól fogjuk itt és
most érezni magunkat. Jól, de még akkor
is ha csirke nyaka szegésének hangjait is
kell hallgatnunk egész este. Semmi nem
fontos csak az, ha már itt vagyunk így
együtt, akkor érezzük kimagaslóan magunkat és egymást. Egyikünk sem mondja ezt ki, de mindannyian tudjuk, hogy
a másik is tudja ezt. S ott, akkor este az
egész napos napsütéstől felmelegedett
talajon lévő nedvesség enyhe párájában,
kitágult orrcimpák mellett ittuk az 50-es,
60-as évek swing és rock a’ billy slágerek
vérpezsdítő dallamait, valamiféle titkos
boldogságérzettől kísérve, hogy de jó
hogy kint maradtunk. Ezt a sugallatot vehette a szegedi Jackpot zenekar tagsága
is, mert iszonyú jól játszottak a közönség
sorainak éneklése kíséretében. Sőt az egyik nagyvárosi gitáros mindettől teljesen
elérzékenyülve mondta a következőket:
„Hallod, ez elképesztő. Ez egy kis csoda. Harminc éve zenélek; jártam a legkisebb színpadoktól a legnagyobbakig
mindenütt és azt hittem, hogy mostanra
mindent megértem. Erre idejövök BácsKiskun megyébe, ide a kicsi faluba,
Kelebiára, szétver az eső, s tessék, most
életemben először érzem magamhoz ilyen
közel az egyébként érthető módon idegen
embereket. Ide kellett jöjjek, hogy megérintsen a szeretet. Soha nem felejtem el
ezeket a pillanatokat, szerencsés lehetsz
János, hogy itt élhetsz. Köszönöm, hogy
hívtál minket és ide bármikor szívesen
visszajövök, mert ez a környék, ez a miliő
engem megragadott.”
Hát, mit mondjak, ezt hallva igen büszke
voltam, de csak egy pillanatra, s arra is,
amit egy Kelebiáról elszármazott ember
öntött szavakba nekem. Így hangzott:
ﬁgyelj ide János, csak most ismertelek
meg, de örülök, hogy beszélünk. Én régóta évenként csak néhányszor járok itthon
és soha semmi másnak nem tudok örülni,
csupán annak, hogy végre láthatom a
családomat. Mostanra már másodjára
járok úgy, hogy amikor itthon vagyok
olyan jól érzem magam, hogy az hihetetlen. Hát nézd meg! Ez a zenekar is egy
be.....ás. Hát nem hiszem el! Mit keresnek
ezek itt? Hogy kerülnek ide? Ilyen még
erre hírből sem volt. Ha visszahívod Őket
szóljál, jövök sokadmagammal.
Folytatás a 6. oldalon.
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Folytatás az 5. oldalról.

Ha visszamegyek dolgozni, Én mindenkinek mondani fogom,
hogy mi van itt Kelebián, mert van mit mesélni.”
Úgy legyen, gondoltam és csak azt éreztem, hogy a jövőben is
el kell követni mindannyiunknak mindent, hogy ezt gondolják
rólunk, földrajzilag távolabb élő, mára városi emberek. Mert
ugye tudjuk?! csodák pedig nincsenek, de ha mégis, akkor is
minden csoda három napig tart. Mellesleg a fentebb leírt beszélgetések mentén okulva talán az lehet a mi községünk mottója is a jövőben: „gyere el és érzed magad itt úgy, ahogy sehol
másutt.”
Hát ennyi történt itt Kelebián a 21. század ötödik augusztus 20.áján. Eső... kitartás... az ünnep és a kis csodák.
Tisztelettel:

Vadász János
A Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója

Dankó Pista,
Szeged híres hegedűse dalai, az Eltörött a hegedűm… Télen
hegedülök, nyáron vályogot vetek… (mi pedig kosarat fonunk.)
Már most előszedtük a régi hegedűket és hegedűiskolákat,
hogy mire leesik a hó, már a vonóval is el tudjuk játszani, hogy
„Hull a pelyhes”, s még sok szép dalt és karácsonyi dalokat
is tanulunk. Zenebaráti engedélyt nem kaptam, csukott ajtón
belül játszunk, hogy a „tücsökzene” senkit ne zavarjon.
Kis iskolások! Van még hegedű nektek is: jöjjetek!
Kovács István

Érezze jól magát!
Családi rendezvények, baráti összejövetelek céljából kiadó
a Kelebiai Vadásztársaság Tompa, Attila út 171. szám alatti
Vadászháza. A Vadászház szép díszletekkel, bárpulttal,
főzőkonyhával, maximum 50 fő részére étkezőfelszereléssel,
főző- és tálalóedényekkel van felszerelve. Bográcsos
főzési lehetőség is van a kerthelységben. Rendezvény után
elmosogatva, kitakarítva, eredeti formában kell a termet
visszaadni. A használati díj rendezvényenként 10.000 Ft.
Jelentkezni lehet Szádeczki Bélánál Kelebián, a Pacsirta utca
6. szám alatt, illetve a 06/77/454-258-as vagy a 06/30/6537129-es telefonszámokon. Jó szórakozást kíván az
Intézőbizottság

INFORUM

Időpont: 2005. november 13. 9:00 – 14:00
Résztvevők: 200-250 résztvevő, a verseny támogatói,
fővédnök: Halász Judit

Informatikai Érdekegyeztető Fórum
III. Unoka – Nagyszülő Informatikai Verseny
Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum)
annak érdekében, hogy Magyarországon segítse az információs
társadalom alakulását, harmadik alkalommal is megrendezi
azt az informatikai versenyt, amelyen nagyszülők (dédszülők)
az unokáikkal közösen vehetnek részt. A családokat képviselő
párosok közösen, számítógép előtt ülve oldják meg a versenyen
kapott feladatokat. A versenyzők értékes fődíjakat nyerhetnek,
illetve mindenki megkapja a verseny névre szóló emléklapját.
A verseny első feladata a regisztráció, amely csak az Interneten
keresztül, az Inforum weboldalán lehetséges: www.inforum.
org.hu, a Számítógépes menüpont alatt. A versenyre az első 100
páros regisztrálását fogadjuk, és minden regisztrált versenyzővel
személyesen (telefonon) vesszük fel a kapcsolatot. Az első
helyezett páros egy értékes notebook-ot, a két második helyezett
páros asztali PC-t, a három harmadik digitális fényképezőgépet,
valamint valamennyi helyezett egy Microsoft szoftvert kap
nyereményként, ill. ajándékként. A legﬁatalabb és a legidősebb
versenyző külön díjban részesül, továbbá minden résztvevő
oklevelet visz haza a rendezvényről. Külön köszöntjük a
rendezvényen a születésnapjukat ünneplő versenyzőket.
Helyszín: Kempelen Farkas Hallgatói és Információs
Központ 1088 Budapest, Reviczky u. 6.

A versenyen történő részvétel feltételei a következők:
A versenyen párok (2 fő) indulhatnak.
1. Unoka-nagyszülő,
vagy
dédunoka-dédszülő
kapcsolatnak kell fennállni a két fő között.
2. A regisztrált pároknak a versenyen személyesen kell
megjelenniük.
3. A (déd)nagyszülő életkora minimum 55 év.
4. Az unoka ebben az évben tölti be a 13. évet vagy ennél
ﬁatalabb.
5. Az unoka szülői beleegyezéssel rendelkezik a
versenyen való induláshoz.
6. Az Inforum munkatársai kapcsolatba lépnek e-mailen
a pályázókkal. Ha a kapcsolatfelvétel sikertelen, akkor
nincs mód a versenyen való indulásra.
7. A 2004. év Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny 1
– 10 helyezettje idén nem indulhat a versenyen.
A versenyhez a szervezők 100 gépet biztosítanak a
résztvevőknek. Minden páros egy szaktanárok által
összeállított feladatsort kap, melynek megoldására 1, 5 óra áll
rendelkezésre. A tavalyi feladatok és egyéb tesztek letölthetőek
az Inforum weboldaláról is, a www.inforum.org.hu címen.

Sok sikert!
6. oldal
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

OKTÓBER:
Ez alkalommal is röviden összefoglalom az Tervezett programjaink időrendi sorrendben: 5-én
Egyesületünkben történt előző havi eseményeket, mórahalmi fürdőzés, 15-én gemenci kirándulás
(részleteket lásd a szeptemberi Hírmondóban!), 29majd vázolom a közeljövő terveit, feladatait.
én Klubdélután lángossal és ötletgyűjtéssel (2006SZEPTEMBER:
ra).
9-én dr. Császár Jenő háziorvos előadását hallgattuk
meg az őszi légúti és allergiás megbetegedésekről. NOVEMBER:
Az előadás ez alkalommal is nagyon alapos és jól 15-én kedden 17.00 órától egy orvosi előadást
érthető volt. Talán a részletekbe menő ismertetőnek hallgathatunk meg a Nyugdíjas Házban a
is betudható, hogy a hallgatóság részéről viszonylag cukorbetegségről. Előadó: dr. Rigler László
kevés kérdés hangzott el. Köszönjük Császár háziorvos.
doktornak az immár negyedik előadását, amit az 26-án 16.00 órától egy rendhagyó Klubdélután
Egyesületünk közönségének tartott és a jövőben is következik.
Annyiban
lesz
rendhagyó
e
számítunk hasonló közreműködésére.
rendezvényünk, hogy évzáró Közgyűléssel kezdünk,
17-én Szüreti Batyusbálba voltak hivatalosak majd a már megszokott módon folytatjuk.
tagtársaink. A jó hangulatú rendezvényen megjelent Az orvosi előadásra várunk minden érdeklődőt
kb. 30 fős társaság 23.00 óráig alaposan kibeszélgette (időst és ﬁatalt), a klubdélután hivatalos része utáni
illetve táncolta magát.
szokásos táncra pedig meghívjuk a Szociális Otthon
24-én a községi idősnapi rendezvényre voltak dolgozóit és lakóit is.
hivatalosak Egyesületünk tagjai is. A gazdag program, Íme a kínálatunk 113 fős egyesületi tagságunk számára
a ﬁnom ebéd és az utána következő élőzenés tánc és természetesen továbbra is nyitottak vagyunk új
maradandó és kedves élményt okozott a megjelent tagok felvételére is.
közel 200 résztvevőnek. Köszönjük a szervezőknek Kelebia, 2005. október 4.
és az önkormányzatnak, hogy ilyen kellemes
Sutka István
élményekben részesítettek bennünket.
titkár

Óvodás Bál

Idén is megrendezésre kerül az Óvodás Jótékonysági
Bál. Ideje: október 22. A vacsora marhapörkölt nokedlivel.
Vacsora előtt az óvodások és az iskolások kedveskednek
tánccal, vacsora után meglepetés várja a vendégeket.
Éjfélkor tombolasorsolás. Helye: a tornaterem, a belépő
1.500 Ft. Szeretettel várunk mindenkit, aki támogatni
szeretné az óvodásokat – a bálból játékokat vásárolunk
– és szeretne egy jót bulizni.
Óvoda dolgozói
és a szülők

Idősek Napját tartottak
Kelebián
2005. szeptember 24.-én szombaton községünkben ismét megrendezésre került a már
hagyománnyá váló Idősek Napja. E jeles ünnep a Portényiné Penovácz Szilvia és kedves
segítőtársa Szabó G. Katalin által készített
virágkompozíciókkal szépen díszített Kelebiai
Krisztus Király Római Katolikus Templomban
kezdődött. A hálaadó szentmisét Mezei Ferenc
soltvadkerti káplán atya celebrálta, melynek
során köszöntötte a megjelenteket, az otthon maradt betegeket, szentbeszédében megemlékezett
azokról az idősekről is, akik már nem lehetnek
közöttünk.
Folytatás a 8. oldalon.

7. oldal
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Folytatás a 8. oldalról.

Ne rágódj a múlton

„Ne rágódj a múlton!
Ne tekints vissza!
Az Úr mindent kézben tart.
Megtette, amit te elmulasztottál,
mindent rendbe hozott, és újjáépített…
Hibáidat elégette
akár egy száraz rakás falevelet és elhullott gallyat …
De gondosan őrzi a legjobbat benned, mert szeret,
és mindig meg fog előzni a szeretetben.”
Henry Lafourcade
A múlandó földi élet örömeiről, bánatairól, nehézségeiről,
kudarcairól beszélt, és mondanivalójában felhívta hallgatósága
ﬁgyelmét az örömhírre: az örök élet ígéretére.
A templomi szolgálatában a Kelebiai Dalkör gazdag egyházzenei tudásáról tett tanúbizonyságot a jelenlévők számára.
A szentmise végén Mezei Ferenc káplán atya a jelenlevőkre és
kedves családtagjaikra, szeretteikre, az otthon maradottakra és
betegekre Isten gazdag áldását kívánta.
Az Idősek Napi ünnepség a Farkas Lászlóról elnevezett
Kelebiai Általános Iskola tornatermében folytatódott, ahol
szépen megterített asztalok várták a meghívott vendégeket.
A rendezvényt Szűcs Mátyás Kelebia Községi Önkormányzat
Szent Erzsébet Otthonház vezetője és Bozsákovics Antal a
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület elnöke nyitotta meg.
A Daloskör énekeiben örömről, bánatról, születésről, és
elmúlásról szóló dalcsokrot nyújtott át az ünnepelteknek.
A jelenlévőket az óvodások is köszöntötték énekekkel,
mondókákkal, melyekkel régi emlékeket, boldog pillanatokat és
nem utolsó sorban örömkönnyeket csaltak az idősek szemébe.
A gyermekeket Friebert Istvánné és Zsigmond Szilvia óvónők

készítették fel.
Az algyői Parlando énekegyüttes szólistája Fábián Péter a
20-as 30-as évekbeli táncdalokat és operettslágereket adott elő,
amelyet az idős emberek az előadóművésszel együtt énekeltek.
A Kelebiai Önkormányzat nevében Maczkó József polgármester úr köszöntötte a meghívott vendégeket. A ﬁnom ünnepi
ebéd elfogyasztásához jó étvágyat kívánt.
Ebéd után a Tango Dance Club tehetséges ﬁatal tagjainak
tánctudásában gyönyörködhettek a jelenlévők.
„Mulassunk mint régen” rögtönzött báli percek élő zenével
(Kiss Gábor énekére és szintetizátorzenéjére) tánc következett,
amelybe már a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület tagjai is bekapcsolódtak.
A távol lakó és külterületen élő idősek rendezvényre történő
szállításáról Békési Károly és Friebert Gábor tanyagondnokok
gondoskodtak.
Köszönjük Kelebiai Község Önkormányzatának, Maczkó
József polgármester úrnak, és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak azt a segítséget, amellyel lehetővé tették, hogy e szép
rendezvény létrejöhetett.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Kelebiai Ifjúsági
Egyesület ﬁataljainak a rendezvény hangosításában és a tornaterem berendezéséhez nyújtott segítségért.
Külön köszönet a Szent Erzsébet Otthonház dolgozóinak a
szervezésben, teremdíszítésben és a vendéglátásban végzett lelkiismeretes munkájukért.
Köszönet a Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának
és kedves feleségének az ünnepi program szervezéséhez nyújtott segítségükért. Köszönjük Dr. Pribitek László plébános úrnak, Mezei Ferenc káplán atyának az áldásban gazdag hálaadó
szentmisét, a Nyugdíjas Egyesület segítőkész tagjainak, a Farkas László Általános Iskola igazgatójának Horváth Zoltánnénak
a rendezvény megvalósításában nyújtott segítséget és a Tango
Dance Club vezetőjének, Holló Nagy Zoltánnak a gyermekek
felkészítését, a klubtagoknak és szüleiknek az áldozatos kitartó
munkáját, valamint mindazoknak, akik bármilyen módon vagy

Lakossági Apróhirdetés
8 darab nagygurigás lucernaszéna eladó. Ár: 2500 Ft/darab. Érdeklődni lehet
a 06/20/453-7227-es telefonszámon.
***

Eladó 1400 négyszögöl földterület bekerítve, ráépített, 120 férőhelyes, Uniós
szabványnak megfelelő hizlaldával és teljes felszerelésével (önetető, önitató,
takarmányhordó kocsi, tolósúlyos mázsa, kutrica, stb.) Mindezek mellett gazdasági
épület, takarmánytároló, istálló, karám, terménydaráló, fúrott kút, villany, stb.
biztosított. A területen 500 négyszögöl lucerna és 60 darab gyümölcsfa is található.
Az épületek könnyen átalakíthatók más hasznosítású jószágok részére (borjúnevelő,
libatömő, stb.) Érdeklődni lehet a 06/77/454-481-es vagy a 06/30/569-2946-os tel.
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8. oldal

Karitász
A magánszemélyek által felajánlott 2003. évi személyi
jövedelemadó 1 %-ból a Kelebiai Karitász Egyesület
119.978.- Ft összeget kapott, melyet az alábbiak szerint
használt fel:
2004. évben:
2005. évben:

- pályázati önerő
46.195.- Ft
- gyógyszer, bébitápszer 9.982.- Ft
- húsvéti élelmiszercsomag58.769.- Ft
- bébitápszer, gyógyszer
5.032.- Ft

Hálásan köszönjük a felajánlásokat! A pályázati pénzt a
Karitász helyiség felújítására használtuk fel.
Továbbra is kérjük és várjuk szíves támogatásukat,
hiszen így az Önöktől levont SZJA egy részét saját
községükben válthatják át örömtől csillogó gyermekszemekre, hálatelt köszönömre!
Adószámunk: 18356382-1-03

Mike Árpádné

