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2010. január

Boldog Új Esztendőt Kelebia!

Minden év január elején több százszor elmondjuk,
hogy „Boldog Új Évet Kívánok!”
Ez a négy szó sokszor szívből hagyja el az ajkunkat, néha pedig csak úgy spontán „kicsúszik a szán-

kon”. Mindenesetre jelzésértékűnek így is, úgy is tekinthető, hiszen nem tudjuk, hogy a másik emberben
milyen fogadtatásra talál. Ilyenkor szoktam megjegyezni: „Még szerencse, hogy kettőn álla a vásár”,
még szerencse, hogy a szeretet vásárán, mindannyian adók és befogadók vagyunk. Ebben az időszakban,
így január elején igen nagy sürgés-forgás és változatos, színes hangulat uralkodik ezen a vásáron. Majd
hirtelen a megtisztultnak hitt arcok komorrá válnak,
a nyitottnak mutatkozó lelkek befelé fordulnak és alig
hallatszik az emberek szívdobbanása. Pedig az emberek szívdobbanása nélkül nem dobog a Földnek a szíve sem, és nem dobog szűkebb hazánk: Kelebia Szíve
sem! Márpedig szívdobbanás nélkül nincsen élet-élet
nélkül nincsen gondolat-gondolat nélkül nem nyújthatjuk a kezünket és nem mondhatjuk, hogy „Boldog
Új Évet Kívánok!”
Élő életre van szükségünk ahhoz, hogy az év minden napján, akár több százszor ki tudjuk és merjük
mondani ezt a négy szócskát. Kimondani azért, hogy
a „szürke hétköznapnak” mondott napunk a lélek ünnepe legyen: erőt adva a következő szívdobbanásunkhoz.
Azt gondolom, hogy önmagunknak, közösségeink-

Továbbképzés
Ebben a tanévben az iskola és az óvoda ismét nyert
az IPR -es pályázaton. A program célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása, segítése, felzárkóztatása. Az utóbbi években minden pályázatnak része egy továbbképzés, mely témáját a
megadottak közül választhatjuk ki. Az is hagyományosnak mondható már, hogy a két intézmény pedagógusai közösen vesznek részt a képzéseken, kiegészülve a tompai vagy kisszállási nevelőkkel. Ez azért is
jó, mert az előadók ide jönnek Kelebiára, nem kell elutaznunk. Az idén a Tanulásmódszertan tanítása című
képzést választottuk. Két péntek délután és két szombaton jött Szegedről a Metódus- Tan Bt szakembere.
Kaptunk szakkönyveket is. Elméleti ismereteket szerezhettünk, videofilmeket néztünk, a gyakorlatban is
kipróbáltuk a módszereket, melyekkel segíthetjük a
gyerekeket. Anyanyelvi, mozgásos, gondolkodtató játékokat is megismertünk és kipróbáltunk, hogy utána
a gyerekekkel is megismertessük azokat. Számítógé-

nek és nemzetünknek egy folyamatos tisztulási áramlásban kell léteznie. Ha nem álljuk az áramlás sodrását, hanem sodródunk az árral, akkor elvesztünk.
Elveszhetünk, ha nem lesz emberi tartásunk!
Elvesztünk, ha nem lesznek hagyományaink!
Elveszhetünk, ha az égre nem tekintünk!
Elveszhetünk, ha eladjuk szabadságunkat és akaratunkat!
Elveszhetünk, ha elveszítőnk ölébe hajtjuk fejünket!
Elveszhetünk, ha nem óvjuk gondosan a nemzet
sorsát és mi magunk is elveszni akarunk!
2010. év első napjaiban ezeket a gondolatokat csiszolgatom magamban. Bízok abban, hogy megértenek és komolyan veszik szavaimat. Bízok abban, hogy
ez évben is- ébren tartva a belső lángot- folyamatosan „Boldog Új Évet” tudok kívánni Önöknek.
2010. évben kívánom, hogy a vidéki ember életét
új lehetőségek tegyék szabaddá, a központi irányítás
szemléletváltása során.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntök minden kelebiai polgárt „az új esztendőben”
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester

Szeretettel várjuk Önt és
Kedves Családját
2010. február 13-án
tartandó szülők-nevelők
Valentin napi báljára.
A belépő: 2500 Ft/fő,
mely az iskola titkárságán, valamint
Kiss Gabriellánál és Füzesi Eleonóránál
elővételben megvásárolható.

pes fejlesztő programokat is lehet vásárolni a munka
könnyítésére, érdekesebbé tételére. A képzés lezárásaként mindenkinek egy dolgozatot kell készítenie arról, mit tanult, mit próbált ki tanítványaival, mit tud
hasznosítani a tanultakról.
Sógor Lászlóné

Menü: aperitif, sós pogácsa, marhapörkölt
sós burgonyával, káposztasaláta, desszert
Vendégvárás: 18.30 -19.00-ig
Helyszín: Agrárkereskedelmi Központ
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Karácsonyaz iskolában

Az advent kezdete óta izgatott készülődés van nálunk, hiszen az év talán leg-

szebb ünnepe közeleg. A gyerekek nagy
örömmel várták és fogadták a Mikulást

is, aki a kicsikhez az idén is ellátogatott.
A pedagógusok ajándéktárgyakat készítettek, amit a falualapítási ünnepen,
utána pedig az iskolában eladták, az árát
jótékonysági célra fordítják majd. A tanulók pedig kézműves délutánon vehettek részt, ajándékokat készíthettek a
családjuk számára- szintén az alapítási ünnepsorozat részeként. Természetesen az osztályokban is készülődtünk, de
elsősorban a lelki készülődést, ráhangolódást tartjuk fontosnak, elsődlegesnek.
Bensőséges ünnepre is készült a két
második osztály és az énekkar, melynek
időpontja 2009. december 21-én 9 óra.
Ezen a napon a Grimm-Busz Színház

Karácsonyi készülődés című színdarabját tekinthettük meg. Utána köszöntöttük műsorunkkal az idős, magányos embereket is. Talán a legfontosabb dolog az
ő arcukra is mosolyt csalni, éreztetni velük, hogy rájuk is gondolnak, velük is törődnek, őket is szeretik.
Sógor Lászlóné

Karácsonyi projektnap az iskolában
.

December 11-én pénteken különleges élményben volt részük tanulóinknak. Kiélhették kreativitásukat a 14
órakor kezdődő programkavalkádban.
Két helyszínen zajlottak az események.
A felsősök az Agrárkereskedelemi
Központban, az alsósok a Művelődési
Ház nagytermében tölthették tartalmasan ezt a délutánt.
Nagy volt a lelkesedés az alsósok
helyszínén. Több asztalnál folytak karácsonyi hangulatban a munkálatok.
Minden osztály minden foglalkozáson
részt vehetett. Volt karácsonyi szalvéta tartó, angyalka készítése, karácsonyi képeslap decoupage technikával,
karácsonyi csillag hajtogatása, mandala színezése és fejlesztő játék. A mozzanatokat a pedagógusok irányították és
felügyelték, s ebben segítségükre voltak szülők is. A klubszobában filmvetí-

ták a finomságokat.
Akiket szülei elengedtek, meghallgathatták a kiskunhalasi fúvószenekar
műsorát, mely zárta ezt a napot.
Szervezőink Balázs Hajnalka, Kovács
Márta és Vámos Ildikó voltak.

Köszönjük alapos munkájukat, az alsós, felsős pedagógusokét, s mindazokét, akik részt vettek ebben a projektben, s szereztek egy emlékezetes napot
minden résztvevőnek.
Radnainé O. Gabriella

MEGHÍVÓ FARSANGI BÁLRA

Ezúton értesítem, hogy a kelebiai Nyugdíjas Egyesület
szervezésében FARSANGI BÁL megtartására kerül sor, melyre ezúton
tisztelettel meghívom.

Időpont: 2010. február 06. szombat 16.00 óra
Helyszín: Kelebia Agrárkereskedelmi Központ nagyterme.

tés volt a Télapóról.
Eközben a nagyok a Kiskunhalasról érkezett kézművesek segítségével
karácsonyi képet és szíveket varrtak,
gyapjúgolyóból angyalkát ragasztottak, dióhéjból bölcsőt készítettek, ajándékzsákot kötöttek. Mindezeket ők is
az osztályfőnökök segítségével és felügyeletével.
Régi igazgatónk, Horváth Zoltánné
Erzsike néni is segített a foglalkozáson.
Akiknek kedvük volt, malom és Twister-játékkal tölthették az időt.
Közben megsült a finom bukta, amit
a konyhán készítettek a szülői munkaközösség támogatásával. A helyszínen Klári
néni finom flutája is várta a lurkókat. Segítségére voltak a sütésben Horváth Jenő,
Pappné Rozika és Kardosné Rozika.
A gyerekek jó étvággyal fogyasztot-

Egyesületünkkel testvér partnerségi kapcsolatot ápoló nyugdíjas
szervezetek aktív részvételére számítunk! Velük közösen szeretnénk
kedveskedni minden érdeklődőnek egy kis műsorral a résztvevőknek
és egymásnak is.
Közkívánatra ismét bemutatásra kerül
Miskolczi Miklós: Az Unió macskája című komédia
Finom vacsoráról és talp alá való zenéről a szervezők gondoskodnak.
A részvétel önköltséges: 1.000 Ft
A meghívás elfogadásáról és a részt venni szándékozók pontos létszámáról a szervezés megkönnyítése érdekében kérem, hogy az alábbi telefonszámon vagy e-mailben engem értesíteni szíveskedjenek, legkésőbb január 25-ig.
Horváth Zoltán 6423 Kelebia Kossuth u. 55.
Telefon: 06-77/454-234 vonalas 06-30/9354-894 mobil
E-mail: erzoli49@freemail.hu
A részvételre feltétlenül számítunk és nagyon jó szórakozást, kívánunk mindenkinek!
A szervezők nevében, tisztelettel:
Horváth Zoltán az Egyesület elnöke
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Egy alkalommal az egyik próféta így
biztatja a zsidó népet: „Daloljatok, örüljetek és ujjongjatok egész szívetekből!”
(Szof.3:14.). Különösen az „ujjongjatok”
szó az, ami beszédes, különös. Itt a próféta a zsidó vallásúakat szeretné megujjongtatni. De a mi keresztény vallásunkba is beletartozik az ujjongás? Ujjongó
embereket mi inkább lagzikban látunk,
többnyire éjfél után, amikor már sokakban megvan az a bizonyos mámor és lebegés az alkoholtól.
Gál Ferenc tanáromat halála után Jelenits atya méltatta a TV-ben. Arról is
szólt, hogy együtt fordították a Bibliát és
ekkor Gállal vitatkozott, hogy az „örül”
szó helyett az „ujjong” kifejezőbb lenne.
De az nem akart kötélnek állni, mondván, ő ezt a szót még soha életében nem
használta. A sztorit Jelenits atya mosolyogva így fejezte be: most már bizonyára Gál professzor is ott ujjong a többiek
közt az Égben!
Belon püspök úr írt egy cikket a menynyországról. Ebben ecsetelte, hogy ott
annyira fogja keblünket feszíteni az
öröm, hogy az ujjongásban fog kitörni belőlünk. Erre egy sükösdi példát írt
le. Ott hitoktatott alsósokat. Egyszer
egy kis gyerekre feladatot bízott. Amikor visszajött, a szokásosnál nagyobb
összeget adott neki, egy 10-est.(Ez akkor, 1954-ben tán 1000 Ft-ot is ért.) Erre a kissrác elkezdett fütyülni, a magasba fel-fel dobta a pénzt, majd egy lábon
ugrálni, táncolni kezdett s közben harsányan énekelt. Ujjongott.
De nem csak ez a kissrác tudott ujjongani, hanem nem kisebb valaki, mint
Jézus Krisztus. Olvassátok csak el a Lk.
10:21.-et! Ezt írja:”Jézus abban az órában felujjongott a Szentlélekben.” Szinte hallhatod, amint megemeli a hangját,
és láthatod, amint az öröm- könnyektől
elhomályosodik a szeme is, vonásai gyö-
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UJJONGÁS

nyörűek-lenyűgözők lesznek, pír színezi meg arcát és mondja, mondja csak
mondja szinte egy szuszra az Atya dicséretét, hogy Ő mennyire de mennyire jó:
„Áldalak téged Mennyei Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak mai szóval a nagyképűek, a vezető politikusok, az adjunktusok, a ledoktoráltak,
a kandidátusok stb. - elől, és a kisdedeknek - a nyugdíjasoknak, a csóróknak, alkoholistáknak, utcanőknek, a munkanélkülieknek, a hajléktalanoknak, stb.
- jelentetted ki. Mindent átadtál nekem
Atyám”(főként akkora nagy szeretetet,
ahogyan senki emberfia nem tud szeretni.)
Persze, van profán ujjongás is. Kelebián vasárnap délutánonként a falu másik végére is elgyűrűzik az ujjongó közönségtől ez a varázsszó: Góóóóóóóól!
Góóóól! Ebből egyet biztosan tudhatunk:
nem a kelebiai csapat hálójában kötött ki
a labda, hanem a szemköztiben...Vagy
nem az történik-e, amikor a nagyon szerelmes fiú véletlenül összetalálkozik az
utcán a még szerelmesebb lánnyal, egymáshoz rohannak, és ujjongva összeölelkeznek..? És milyen tündéri a pici, járni
még bizonytalanul tudó Istvánka, a barátom két éves fiacskája, amikor ott misén anyukájához tipeg, és ujjongva átöleli nyakát.
De térjünk vissza megint ahhoz az ujjongáshoz, amit az Isten vált ki. Végül is
ez a legizgalmasabb. Mindig tágra nyílik
a szemünk, amikor a tévében karizmatikusokat láthatunk Istent dicsérni. Átszellemült mosollyal imádkoznak-énekelnek. Kezeiket kitárva ujjonganak.
Önfeledten. Sőt némelyik taglejtésekre,
tánclépésekre is bátorkodik.
Kövessük őket ebben? Nem gondolnám. Viszont ujjongani szabad. Mondjuk
egy kívülről nem látható belső ujjongás
mindenképpen elő kell hogy forduljon

Karácsonyi kirándulás - Nagycsaládos karácsony
December 12 - én 42 fővel az
Egri Nagycsaládosok meghívásának
eleget téve részt vettünk a NOE karácsonyi rendezvényén, ahol sok érdekes játék, színpadi játékok, kézműves foglalkozások, városnézés
stb. szerepelt a kétnapos programban. Sajnos az Egri várba nem tudtunk bejutni, mint hajdan a törökök
csak a vár elé, a főtérig jutottunk.
Sokat sétáltunk és forralt bort is ittunk. Megfogadtuk, hogy májusban
újra ellátogatunk Egerbe és elláto-

gatunk a várba.
Köszönet azon tagoknak, akik
vállalták a hosszú, fárasztó utat.
A gyerekeknek, hogy szépen szerepeltek és örültek a szép ajándékoknak.
Tavasszal elkezdjük az újabb kirándulást szervezni, és várunk minden családost, aki szeretne velünk
egy kétnapos kiránduláson részt
venni.
Tóth László
NOE elnök

gyakran egy jó kereszténynél. Mert igenis van okunk az ujjongásra. Sokkal inkább, mint egy Istenben nem hívőnek.
Ő mi a csudától ujjongana? Tán, hogy
szép? Majd megcsúnyul. Hogy olyan
okos? Majd megbutul. Esetleg már a kapuban leselkedik az agylágyulás, a totál
érelmeszesedés, mikor már azt se fogja tudni, hogy merre van a merre, vagy
hogy fiú-e vagy lány. Vagy tán attól ujjongjon, hogy gazdag? Majd kirabolják.
Esetleg meg is ölik. Mit is mond erről Jézus? Hú de sokat és vigasztalant! Ezeket mondta a vagyonában bízó gazdagnak:” Te bolond! Még ma éjjel számon
kérik tőled lelkedet.”(Lk.12:20) Máskor
meg így figyelmeztetett: „ a kincsedre”, a gazdagságodra feni a fogát „a
rozsda, a moly, a tolvaj”, és-esetleg ne
adj Isten- a te, a feleséged és a lányod
életére is rátör a rablógyilkos baltával a
kezében(Mt.6:19.)
Vagy ujjongjon a gyerekei miatt? Hát
igen, a gyerek, az nagy öröm, feltéve, ha
jól nevelik. De, ha rosszul? Ujjonghat a szülő, ha az Istent kineveti? Ujjonghat, ha majd
be fogja dugni egy szociális otthonba, ahol
szökőévben csak egyszer látogatja?
Most nézzük azt, hogy a mélyen hívő kereszténynek van-e oka ujjongani.
Mindenképpen. Még hozzá kitörő nagy
örömmel. Mitől? A gazdasági válságtól?
Az inflációtól? A magas vérnyomásomtól? A közbiztonság romlásától?
Mégis ujjonghatunk, mert van Jézusunk, aki szüntelen hív: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik elfáradtatok...én felüdítelek titeket”(Mt.11:28.) Ujjonghatok,
mert amikor bűnök terhe alatt roskadozok, betérhetek a gyóntatószékbe, ahonnan vidáman és boldog arccal léphetek
ki. Onnan egyszerűen nem lehet csúnya
szóval, pléhpofával kilépni. Megfigyeltétek az evangéliumban, hogy egy-egy
megtérést- ma úgy mondanánk, hogy
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gyónást-mi követ? Örömlakoma, agapé,
egy jó „buli” követ. Zakeus megvacsoráztatja Jézust. Máté, a vámos, meghívja
összes kollegáját, a „bűnösöket” és nagy
vigalmat csap. A hazatért tékozló fiúnak
megtérése miatt hízlalt borjút vágnak és
a húrok közé csapnak. Mária Magdolna
megtérése után terített asztalhoz ülteti
Jézust és barátait.
És még nem is beszéltünk arról, hogy
milyen nagy okunk van ujjongani azért,
ami vár minket a halál után! Kerényi
atya elmondta, hogy a kórházban megtérített egy vad ateista párttitkárt. Bár
kezdetben gúnyolódó magatartást mutatott. A papnak erre a kérdésére, hogy
„miért él”, ezt válaszolta: „azért, hogy
egy kupac trágya legyek, miután elástak, akár a döglött kutyát.” Mi hisszük,
tudjuk, hogy halálunk után a gyönyörű
Isten gyönyörű mennyországa vár. Milyen az? Nem tudjuk. De elég azt tudnunk, hogy ott csak szeretet van. Mert
mindenkinek ez az, ami a legnagyobb
örömet okoz. Szeretni és szeretve lenni
a végtelenségig és a gyűlöletnek még az
árnyékával sem találkozni. Ez elég. Hát
ettől ne ujjongjunk?
Végül megkérdezlek benneteket, fogtok-e valaha ujjongani Isten miatt? A gyónástok után? A rátok váró mennyország miatt? Nem tudom. De aki fog, az jó úton jár.
Nem egykönnyen fog eltévedni. Akár csak
belül ujjong a szívében az Isten megtapasztalásától, akár külső jelek is kísérik ezt.
Mindenesetre Jézusunk, örök példaképünk-mint az elején halottuk-egy alkalommal „ujjongott a Szentlélekben.”
Újévi jókívánságom is ez: Az Isten adjon nektek akkora és olyan
örömet, ami ujjongásra késztet
majd titeket! És ha ez idelent nem
következik be, az se baj, akkor ujjonghassatok odaát az Égben!
Dr. Pribitek László plébános

NOE Karácsony hóeséssel díszítve
December 19 - én tartottuk meg első önálló karácsonyi ünnepélyünket az agrárkereskedelmi központban. 13 család - 34 fő - vállalta azt, hogy a szombat estélyét feláldozva közös karácsonyi ünnepségen vegyen részt gyermekeivel.
Volt kézműves foglalkozás, ahol a gyerekek díszeket készítettek az otthoni fenyőre, énekeltek, táncoltak és nagyon jól érezték magukat. Ezt a megható ünnepséget még
az időjárás is megajándékozta. Nagy, sűrű pelyhekben esett a hó minden gyermek örömére.
Köszönet az önkormányzatnak a terem biztosításáért, köszönet azoknak a szülőknek, akik anyagilag támogatták az ünnepséget, köszönet annak a nagymamának, akik
két láda almával kedveskedett a gyerekeknek. Köszönet minden résztvevőnek.
Szeretnénk a következő karácsonyt is ugyanitt, közösen, szeretetben, meghitten eltölteni.
Tóth László NOE elnök
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Mesefesztivál

Folytatva a hagyományt, ebben az
évben december 4-én került sor a Mesefesztiválra, melyet az Agrárkereskedelmi Központban tartottunk.
150 évvel ezelőtt született Benedek
Elek, ezért meséinkkel most előtte tisztelegtünk.
Kisfiúk és kislányok, nagyfiúk és
nagylányok egyaránt a színpadra álltak. Általuk a mesés díszletek között
életre keltek a mesehősök. A szegényből gazdag lett, a békából királyfi. Az
állatok pedig beszélni tudtak. Ezen a
délutánon semmi sem volt lehetetlen.
Sírtunk is, meg nevettünk is. Sőt még
hamuban sült pogácsát is ettünk.
A zsűri tagjainak most sem volt könnyű
eldönteni, hogy ki képviselje intézményünket a területi döntőben Kiskunhalason.
Az alsó tagozatosok közül Szabó Va-

lentinra a felsősök közül Kiri Erikára
esett a választás. Ők mindketten első
helyezést kaptak. Erika Kiskunhalason
is kiemelkedően szerepelt, második helyen végzett.
További helyezettek:
1-2. osztály
1. Bozsákovics Luca Felkészítette: Sógor Lászlóné
2. Kürti Ádám Felkészítette: Kardosné
Rókus Zsuzsanna
3. Toldi Violetta Felkészítette: Kardosné
Rókus Zsuzsanna
3-4. osztály
1. Szabó Valentin Felkészítette: Borbás Mária
2. Granyák Luca Felkészítette: Színes
Gabriella
3. Balogh-Szabó Bence Felkészítette:
Borbás Mária

5-7. osztály
1. Kiri Erika Felkészítette: Szádeczki
Dezsőné
2. Óvári Barbara, Volford Ákos
3. Friebert Klaudia, Kocsis Bence
Különdíjat kapott: Kozla Noémi és
Pálmai Patrik
Köszönjük nekik, hogy egy rövid időre elfeledtették velünk a mindennapok
rohanó forgatagát és ha csak a képze-

let szárnyán, de elröpítettek bennünket
az álmok világába. Köszönjük Borbás
Mária, Fodor Betty és Szádeczkiné Marika néninek, hogy mindezt megszervezték és a szakácsnéniknek, hogy a
finom pogácsát megsütötték, valamint
Juhász Jánosnak és az 5.b osztálynak,
hogy táncukkal még színesebbé, hangulatosabbá varázsolták ezt a délutánt.
Fodor Betty

Magányosok Karácsonya
Mint minden évben, így 2009 decemberében is közös karácsonyi ünneplésre hívtuk a magányosan élőket.
A Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központban együtt ünnepeltünk a
Szent Erzsébet Otthonház lakóival. Plébánosunk Dr. Pribitek László köszöntötte az egybegyűlteket, majd az általános iskolások karácsonyi műsora
következett. Köszönjük a tanító nénik
áldozatos munkáját, a gyerekek gyönyörű karácsonyi énekeit, dalait, táncait. A Daloskör a szép karácsonyi énekeivel, a nyugdíjas tánccsoport remek

fellépésével emelte az ünnep hangulatát. A közös ebéd a hagyományos bableves, diós és mákos kalács elnyerte
mindenki tetszését. Mindannyiunk számára örvendetes, hogy igen szép számmal megjelentek a meghívottak ezen a
szép ünnepen. Mindezért köszönet az
Otthonház dolgozóinak, a konyha dolgozóinak, a falugondnokoknak és a Karitász tagoknak.
Az ünnepség végén mindenki apró
kis csomaggal és az ünnep jelképével,
egy kaláccsal térhetett haza:
Karitász Egyesület
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Karácsony ünnepén...
Az óvodások karácsonyi ünnepét
idén az Agrárkereskedelmi Központban tartottuk, melyre a gyerekek nagyon sok szép verssel, dallal készültek. A műsort elég sok szülő és vendég
is megtekintette, reméljük, hogy nekik is tetszett. Most is volt meglepetés a gyerekeknek, az óvónők „ A Télapó kesztyűje „ című mesét bábozták el
, aminek nagy sikere volt a gyerekek
körében. Ezen a karácsonyon is ke-

FELHÍVÁS

2010. január 18-tól folytatódik a számítógépes foglakozás az érdeklődő nyugdíjasoknak.
Helye: Farkas László Általános Iskola informatika terme
Ideje: minden hétfő délután 16 óra
2010. január 04-től folytatódik a foltvarró foglakozás minden érdeklődő, kézimunkázni szerető személy részére.
Helye: Kelebiai Nyugdíjas Egyesület háza
Ideje: minden hétfő délután 17 óra
Horváth Zoltánné

Tisztelt Lakosok!

Kérjük Önöket, hogy a szemetet a Hulladékudvarba szíveskedjenek szállítani
és szelektíven elhelyezni. A hulladékudvaron kívül szemetet lerakni TILOS! Ennek
megszegése szabálysértés, mely 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Felhívás!
Kelebia Község Képviselő-testülete
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart!

Időpontja: 2009. február 08. (hétfő) 17 óra. Helyszín: Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház nagyterme. Napirendek:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi munkájáról
2.) Tájékoztató Kelebia Község 2010. évi költségvetéséről
3.) Tájékoztató Kelebia Község 2010. évi fejlesztéseiről.
4.) Egyebek
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Maczkó József s.k. polgármester

rült bőven ajándék és sok szép mesekönyv a fenyőfa alá a pályázatnak köszönhetően. Sőt még udvari játékra is
jutott, két nagyon szép babaházat vásároltunk, amit majd tavasszal fogunk
elhelyezni az udvaron. A gyerekek idén
is meglátogatták a Szent Erzsébet Otthonház lakóit, műsorral és maguk sütötte mézeskaláccsal kedveskedtek az
idős embereknek.
Óvoda dolgozói

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
A Szent Erzsébet Otthonház vezetői állására az alábbi pályázati
felhívást fogadja el:
1.) Pályázatot hirdet a Szent Erzsébet Otthonház vezetői állásának betöltésére.
2.) Az állás magasabb vezetői megbízás, feladata az intézmény szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a jogszerű működés
biztosítása. A gazdálkodási, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos
jogszabályokban. Az alapító okiratban, a működési engedélyben, a fenntartói és
egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban, valamint az intézmény belső
szabályzataiban foglaltak szerint.
3.) A pályázat elnyerésének feltételei:
- Legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett gyakorlat.
- Büntetlen előélet.
- Az 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet 3. sz. melléklet 9. pontjában meghatározott
iskolai végzettség.
4.) A pályázathoz csatolni kell:
- iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
5.) Bérezés: Kjt, szerinti besorolási illetmény és magasabb vezetői pótlék.
6.) A pályázat benyújtásának határideje: a Szociális és Munkaügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 nap.
7.) A pályázatot postai úton vagy személyesen Kelebia Község Polgármesterének
címezve (6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.)
8.) A pályázat elbírálásának határideje a benyújtási határidő elteltét követő naptól számított 30 nap.
9.) Az ellátás az elbírálást követő hónap 1. napjától tölthető be.

Eladó a József Attila utca 211. szám alatt egy összkomfortos, felújított családi ház garázzsal,
sok melléképülettel, fiatal gyümölcsössel.
Érd.: 30/665-4124 telefonon.

Kelebiai Hírmondó
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
A 2009-es év végére érve ismét jelentkezek, hogy a szokásos módon tájékoztassalak benneteket az elmúlt hónap Egyesületünket érintő történéseiről
és röviden vázoljam az előttünk álló két
hónap terveit feladatait.
Mielőtt rátérnék december hónapra, el kell mondanom - mert kimaradt
a decemberi Hírmondóból -, hogy november 28-án Színjátszó Csoportunk
főpróbaként Szegeden a Tarján Bisztróban a Kelebiáról elszármazottak szokásos éves találkozója alkalmából mintegy 80 lelkes résztvevő előtt bemutatta
az „Unió macskája” c. Miskolczi Miklós által irt egy felvonásos színdarabot.
A főpróba jól sikerült, sokan gratuláltak az előadás után úgy a szerzőnek,
mint a szereplőknek. Ugyanezen a napon a szokásos havi Klubdélutánt is
megtartottuk, melyen a megjelent igen
aktív kis csapat 22.00 óráig önfeledten szórakozott. A szintén 28-ra szóló
tompai nyugdíjas klub bálra szóló
meghívásának így sajnos nem tudtunk eleget tenni.
DECEMBER
A 3-ra meghirdetett Agrárcentrumi esték előadássorozat harmadik „Az
emberiség elöregedése” c. előadásán mindössze 12 fő vett részt. A rendkívül értékes és érdekes előadás iránti lanyha érdeklődés felveti a kérdést:
érdemes-e Kelebián a jövőben hasonló előadásokat szervezni? 7-én Ásotthalmon 5 fő vett részt a hagyományos
Mikulás bálon. Nem válik dicsőségünkre, hiszen az ásotthalmi nyugdíjas klubbal nagyon jó a kapcsolat és

Ők készültek, nagy szeretettel vártak
bennünket, akár 30 főt is! A 8-ra tervezett „Mozgásszervi betegségek”
c. orvosi előadás Rigler Doktor váratlan akadályoztatása miatt sajnos elmaradt. A 2009-es évben ez már a soka-

dőzésen vettünk részt a korábbiakhoz
képest kisebb létszámmal, de így is nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló időt. A 19-re szóló szegedi
meghívásnak a magas részvételi költség miatt Tánccsoportunk nem tett ele-

dik elmaradt orvosi előadás volt. Ezért
a vezetőség úgy határozott, hogy egy
évet mindenképpen kihagyunk, hiszen
háziorvosaink is nagyon le vannak terhelve. 12-én a Falualapítás évfordulós ünnepségén Színjátszó Csoportunk
megtartotta a Miskolczi Miklós „Az
Unió macskája” c. bohózatának ősbemutatóját. A mintegy 300 fő előtt lezajlott előadás nagy sikert aratott. Köszönet a szerzőnek és a színészeknek! A
nagy sikerre való tekintettel azt tervezzük, hogy a február 6-án sorra kerülő
farsangi bál alkalmából ismét előadjuk
a „színi darabot” 17-én mórahalmi für-

get. Információink szerint más meghívottak is hasonlóan cselekedtek.
JANUÁR
Betervezett programjaink: 14-én
fürdőzés Mórahalmon. 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a
Művelődési Ház vezetősége programmal készül, melyre minket is szeretettel várnak. 30-án 16.00 órától tartjuk
az éves beszámoló, évértékelő rendes
Közgyűlésünket, mely után megtartásra kerül a hagyományos havi Klubdélután. A Közgyűlés alkalmával fogjuk elfogadni Egyesületünk 2010. évi
Munkatervét is. A rendezvényen sze-

rény vacsorával kedveskedünk a résztvevőknek, ezért a megjelenni szándékozók szándékukat legkésőbb január
24-ig jelezzék valamelyik vezetőségi
tagnak. A Közgyűlésre való tekintettel
minden részt venni szándékozótól pontos megjelenést kérünk!
FEBRUÁR
6-án 16.00 órától tartjuk az Agrárcentrumban a hagyományos élő zenés,
műsoros farsangi bálunkat. Természetesen nagy szeretettel várjuk azokat is akik nem tagjai az egyesületnek
és nem is nyugdíjasok. A részvételi díj
1000.- Ft/fő lesz, ami a vacsorát is magába foglalja. Jelentkezni és a részvételi díjakat befizetni a vezetőség tagjainál
lehet január 30-ig. 18-án a mórahalmi termálfürdőbe megyünk. Indulás
a MÁV állomástól a 10.06-os busszal.
27-én 16.00 órától lesz a szokásos havi Klubdélután, melynek programjáról később döntünk.
Most kaptuk az információt, hogy
előre láthatóan 28-án lesz a vajdasági Bajsán a hagyományos bunyevác
bál /PRELO/, melyre Egyesületünk
képviselőit is meg fogják hívni. Tekintettel arra, hogy bővebb információval egyenlőre mi sem rendelkezünk, a
részletekről a februári Hírmondó útján
tájékoztatunk benneteket.
Íme a választék, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A
mórahalmi fürdőzésekre hívunk minden Egyesületen kívüli érdeklődőt is.
Egyesületünk most is várja új tagok belépését!
Sutka István egy. titkár

Egy tanító tapasztalataiból...
Hazudik a gyermek
Miért hazudik? Több szülő arról panaszkodik, hogy öt-tíz-tizenhároméves fiát, lányát gyakran hazugságon
kapta. Nem tudja, mit tegyen, mivel
már meg is verte érte, de úgy tűnik,
hogy nincs sok értelme. Mit tegyen,
hogy a fia, lánya leszokjon a hazugságról?
A hazugság az, ha a gyermek szándékosan akarja megtéveszteni szüleit, tanárait, társait. Az igazi hazugság
szándékos megtévesztés. Ennek többféle indítéka lehet.
* Találkozhatunk félelemhazugság-

gal, amely a leggyakoribb jelenség:
a gyermek azért hazudik, mert fél a
büntetéstől.
* A szükséghazugság akkor alakul ki, ha a gyermek képtelen az igazat megmondani, de nem tud kitérni a
válaszadás elől, pl. az egyik szülő, érdeklődik a gyermeknél a másik szülő viselkedéséről, és ő ezt nem mondja meg.
* Megtörténik, hogy a kielégítetlen
elemi szükségletek rábírják a gyermeket a hazugságra, pl. füzetre, kér
pénzt, de édességre költi.

* Találkozhat a szülő mentőhazugsággal olyan esetekben, amikor jó barátok egymást a bajból akarják kimenteni, és azért nem mondanak igazat.
* A sikertelen, kudarcokat elszenvedett gyermek sokat hazudik, ezt
vágyhazugságnak hívják. Ez a gyermek nemcsak másoknak, hanem önmagának is sokat hazudik, ami még
nagyobb gondot jelent a szülő számára.
* Léteznek bosszúálló hazugságok,
amikor egyik gyermek a másikat rossz színbe akarja feltüntetni. Főleg az

igazmondás, a hazugság és a rágalom
fogalmainak meghatározására, vagyis
az általános erkölcsi normák, kialakítására kell törekedni.
Nehéz helyzetbe kerül a szülő akkor, ha a gyermeke rajtakapja őt is
valamilyen kisebb-nagyobb hazugságon. A gyermek a későbbiekben szinte természetesnek fogja tartani, hogy
nem mond igazat.
Kedves Szülők, Nagyszülők! Figyeljünk nagyon gyermekeinkre, hogy ne
kerüljenek ilyen helyzetbe!
Horváth Zoltánné
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Tájékoztató a Képviselő-testület döntéseiről
Kelebia Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2009. december 17-én a
következő legfontosabb döntéseket hozta.
1.) Rendelet a magánszemélye kommunális adójáról
Az adó mértéke
1.) Rendeletet alkotott a magánszemélyek kommunális adójáról:
(1) Az adó évi mértéke adótárgyanként, ill. lakásbérleti jogviszonyonként
16.500,-Ft.
(2) Sztipityjárás , Szkenderjárás, Négyesjárás, Fődijárás, Vasútföld, Bácsborista
területeken adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 7.500,-Ft.
Adómentesség, kedvezmény
(1) Alanyi adómentes, akinek az önkormányzat rendszeres szociális segélyt,
vagy időskorúak járadékát folyósít, továbbá aki fogyatékossági támogatásban részesül.
(2) Tárgyi adómentes:
-szükséglakás,
-nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
-a telek (belterületi földrészlet)
(3) 50%-os kedvezményre jogosult:
-a 70 éven felüli állampolgár, ha a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül
élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át,
- komfort nélküli lakás,
- a 40 m2-nél kisebb lakás
(1) Ezen rendet 2010. Január 1. Napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 21/2007. (XII.21.) rendelet
2.) Rendeletet alkotott az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról
A közüzemi vízmű szolgáltatás rendeltetésre állásáért fogyasztási helyenként
alapdíjat kell fizetni, melynek mértéke:
a.) lakossági fogyasztó esetében:		
200,-Ft/hó+ÁFA
b.) Közületi fogyasztó esetében:			
240,-Ft/hó+ÁFA
Az ivóvíz fogyasztási díja:
a.) lakossági fogyasztók részére: 		
220,-Ft/m3+ÁFA
b.) közületi fogyasztó részére:			
275,-Ft/ m3+ÁFA
Az ÁFA mértéke 25%.
2010. április 01-től 2010. szeptember 30-ig a fizetendő vízdíj nagyságából 5%
kedvezményt biztosít az önkormányzat!
3.) Rendeletet alkotott a települési szilárd- és folyékony hulladékkal
összefüggő kötelező közszolgáltatásról
A vállalkozások, gazdálkodó szervezetek, közületek nem lakás céljára szolgáló
helyiségek tulajdonosai, bérlői által fizetendő hulladékkezelési közszolgáltatás díja:
a.) 120 l-es edény esetén 770,-Ft/hó/db+ÁFA
b.) 240 l-es edény esetén1300,-Ft/hó/db+ÁFA
Az ÁFA mértéke: 25%.
Folyékony hulladék gyűjtésének, elszállításának, ártalommentes elhelyezésének
díja: 3315,-Ft/m m3+ÁFA.
4.) Rendeletet alkotott a kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
2. sz. melléket Kéményseprő-ipari díjtételek (2010. január 1. napjától)
A.) A BM rendelet 3-9.§-a alapján (külön megrendelés nélkül)
I. A használatban lévő kéménynek műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és
tisztítására vonatkozó díjak:
nettó
ÁFA
bruttó
1.) egyedi kémény: Ft/db/év
1.161,290,- 1.451,2.) egyedi tartalék kémény: Ft/db/év
380,95,475,3.) gyűjtő kémény: Ft/szint /év
492,123,615,4.) központi kémény: Ft/fm/alk.
517,129,646,-

5.) kéményégetés: Ft/h/ alk.
2.000,500,- 2.500,6) A négyévenkénti-faltörés, bontás nélkül-műszaki felülvizsgálatot tanúsító szakvélemények /közületi(üzemi)/:
a) egyedi kémény: Ft/db
1.350,338,- 1.688,b) gyűjtőkémény: Ft/db/szint
1021,255,- 1.276,c) központi kémény: Ft/fm
1.425,356,- 1.781,B.) A BM rendelt 11.§ alapján (külön megrendelésre)
II. Kémények használatával összefüggő szakvélemények díjai:
1.) Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzés eredményét tanúsító szakvélemény:
a.) lakossági (háztartási) Ft/db
1.389,347,- 1.736,b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhetőségig Ft/db
1.389,347,- 1.736,- 60 kW terhelhetőség felett Ft/db
2.028,507,- 2.535,2.) Új, újjáépített, vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a kémény megfelelőségét tanúsító szakvélemény:
a.) lakossági (háztartási) Ft/db
1.278,320,- 1.598,b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhetőségig Ft/db
1.617,404,- 2.021,- 60 kW terhelhetőség felett Ft/db
2.367,592,- 2.959,3.) Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati
kötelezettség alá tartozó kémények megfelelőségét tanúsító szakvélemény:
a.) lakossági (háztartási) Ft/db
2.783,696,- 3.479,b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhetőségig Ft/db
4.458,1.115,- 5.573,- 60 kW terhelhetőség felett Ft/db
6.417,1.604,- 8.021,4.) Gázüzemű és más tüzelőberendezés, valamint a tüzelési mód vagy a kémény
terhelhetőségének megváltoztathatóságát (megfelelőségét) tanúsító szakvélemény:
„B” típusú készülék esetén:
a.) lakossági (háztartási) Ft/db
4.779,1.195,- 5.974,b.) közületi (üzemi)
- 60 kW terhelhetőségig Ft/db
4.779,1.195,- 5.974,- 60 kW terhelhetőség felett Ft/db
6.879,1.720,- 8.599,„C” típusú készülék esetén:
a.) lakossági (háztartási) Ft/db
8.108,b.) közületi Ft/db
11.442,kiszállási díj:
- t.hely szerint közig. hat. belül Ft/eset 616,- thely szerint közig. hat. kívül Ft/km
80,-

2.027,- 10.135,2.861,- 14.303,154,20,-

770,100,-

C) III. Egyéb tüzeléstechnikai szakvélemény:
1) Tervfelülvizsgálat építési engedélyeztetési eljáráshoz:
a.) lakossági Ft/db
3.698,925,b.) közületiFt/db
8.950,2.238,2) Kéményméretezés Ft/db
4.949,1.237,-

4.623,11.188,6.186,-

D) IV. A kémények műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére és tisztítására meghatározott munkákon felüli szolgáltatások díjai:
1) Ipari TV-kamerás kéményvizsgálat
a.) 60 kW terhelhetőségig Ft/db
8.210,2.053,- 10.263,b) 60 kW terhelhetőség felett Ft/db 11.720,2.930,- 14.650,2) Műszeres füstgázelemzés
a.) lakossági (háztartási) Ft/db
2.917,729,- 3.646,b.) közületi (üzemi) Ft/db
10.150,2.538,- 12.688,Maczkó József
polgármester

. oldal

Kelebiai Hírmondó

KELEBIA Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
taggyűlésének felhívása ügyvezetői feladatok ellátására.
1.) Az ügyvezető megbízása 2010. február 1. napjától 2014. december
31. napjáig szól.
2.) Az ügyvezető feladatát megbízásos jogviszonyban látja el, az ügyvezető díjazása megegyezés szerint történik.
3.) Ellátandó feladatok : az alapító okiratban felsorolt tevékenységi körök, így különösen :
a.) víztermelés, kezelés, elosztás,
b.) növénytermelési szolgáltatás,
c.) épület, közmű építés stb.
4.) Pályázati feltételek: - magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- középfokú iskolai végzettség
5.) Előnyt jelent: műszaki, vízellátás, csatornázási középfokú szakirányú
végzettség.
6.) Benyújtandó iratok: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentum másolata, szakmai önéletrajz.
7.) A munkakör betöltésével kapcsolatban felvilágosítást Maczkó József
polgármester nyújt a 77/454-201-es telefonszámon.
8.) A pályázat benyújtásának határideje: 2010.február 01. 1600 óra.
9.) A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen Kelebia Község Polgármestere (Kelebia, Ady E. u. 114.) részére.
10.) A pályázat elbírálásának határideje: 2010. február 12.
11.) Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a Kelebia Kft. taggyűlése személyes meghallgatást követően választja ki. A döntésről a pályázókat írásban értesítjük.
A pályázati kiírás közzétételének helye: Kelebiai Hírmondó: 2010. január
Kelebia község honlapja: 2009. december 21.

Pályaválasztás
A korábbi évekhez hasonlóan, az idei tanévben is megszerveztük 7.-8. osztályos
tanulóink és szüleik számára közös pályaválasztási szülői értekezletünket. Az értekezleten a környező középfokú intézmények igazgatói, pedagógusai mutatták be
iskolájukat. A kiskunhalasi intézmények mellett az ásotthalmi Bedő Albert Középiskola, és a Hódmezővásárhelyi Cseresnyés Kollégium is képviseltette magát. A rövid
bemutatkozás után vendégeink külön tanteremben válaszoltak a szülők által feltett kérdésekre. Reméljük, hogy a személyes tájékoztatással megkönnyítettük életük egyik nehéz döntését.
Dr. Császárné Szaszkó Éva
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Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta eredményesen hívja fel a figyelmet azokra a
tárgyi és szellemei értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
Idén 2010. január 22-én 17 órakor Cseh Tamásra - zeneszerző,
énekes, előadóművész - emlékezünk Gusztos Károly (gitár)
közreműködésével.
Szeretettel várunk Mindenkit 2010. január 22-én 17 órakor
a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház nagytermébe

Református - Evangélikus értesítés
Értesítem a tisztelt híveket, hogy továbbra is rendszeresen, minden hó első vasárnapján de. 10 órakor tartjuk az
istentiszteletünket, az Ady Endre u. 7.
szám alatti imatermünkben. Az istentiszteleti imádságokat továbbra is Mészáros
Zoltán lelkész úr tartja. Az istentiszteletet követő hét minden szerdáján 16 órától 17 óráig Biblia olvasást tartunk.
Kérek minden hívőt és segíteni akarót, hogy munkájával segítsen, hogy
szebbé tegyük imatermünk környé-

két, virágoskertet, pihenőparkot tudjunk megvalósítani, új kerítést tudjunk
építeni.
A munkálatokat előreláthatóan a
rossz idő elmúltával kezdenénk.
Segítségeteket előre is köszönöm.
További információ a 06-20/27561-50 telefonszámon kapható.
Áldás békesség mindenkinek:
Mészáros Zoltán
református lelkész
Tóth László gondnok

Kedves Gondozottak!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy 2010. 01.01-től a csecsemő-tanácsadás rendje megváltozik. Mindkét háziorvos a saját rendelőjében fogja tartani
a tanácsadást minden kedden 8-9.30 között.
Háziorvosok és védőnők

Anyakönyvi hírek
Október havi születések
Balogh Zsófi
Anyja neve: Balogh Barbara, apja neve: Balogh Albert
Szül.:Kalocsa, 2009.10.12. Lakcím: Kelebia, Deák F. u. 79.
Szögedi Petra
Anyja neve: Szögediné Csikós Andrea, apja neve: Szögedi Richard
Szül.: Szeged, 2009.10.22. Lakcím: Kelebia, Szabadság u. 10.
Kovács Mátyás
Anyja neve: Kovács Zsuzsanna, apja neve: Balázs Mátyás
Szül.: Szeged, 2009.10.29. Lakcím: Kelebia, Dózsa Gy. u. 12/1
December havi anyakönyvi hírek
November hónapban elhalálozott: Temesvári Imréné 58 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:Kovács Miklós és Tapodi Tímea
A hónap folyamán születés és haláleset nem történt.
Balázs Katalin aktő.

Ház eladó!
Kelebián, Deák Ferenc u. 102. szám alatti családi
ház eladó!
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Prolongált beszámoló

Eredetileg a december 17-i képviselő-testületi ülés egyik napirendi pontja
lett volna a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség beszámolója az általuk végzett munkáról, ami azonban
a felgyülemlett témakőrök miatt halasztást szenvedett. A 2009 novemberi újságban már ismertettük annak
a kőrlevélnek a tartalmát, amely Kelebiára hozta a BKMLSZ felső vezetését.
Sportkörünk kezdeményezését nehezményezve - amely a megyei II. osztály déli csoportjára vonatkozóan saját
szervezésű bajnokság beindítását javasolta idén nyártól -, november 3-án a
megyei vezetés találkozót kért Maczkó József polgármestertől. A megbeszélésen részt vett a szövetség részéről: Orell Zsolt elnök, Losonczi László
főtitkár és Sneider Pál elnökségi tag. A
tárgyaláson született az a megállapodás, amely szerint a kelebiai képviselők
előtt beszámolnak az érintett vezetők a
szövetség munkájáról. Kezdeményezésünk miatt a megyei vezetés olyannyira
megneheztelt sportvezetésünkre, hogy

velünk azóta nem is tárgyaltak. Pedig
a várhatóan januárra halasztott önkormányzati eseményen kénytelenek lesznek, mert azon ott leszünk mi is.
Indítványunkról és a fejleményekről,
a remélhető személyes találkozó előtt
nem lenne célszerű részleteket közzétenni, majd a februári vagy márciusi lapszámban nyilvánosságra hozzuk
azokat. Egy teljesen biztos, a levél tartalma hullámokat vetett az állóvízben,
hiszen a felső vezetés azonnal „vette az
adást” és veszélyt érezvén, ellenlépéseket foganatosított. Felvetéseink időszerűsége és ezeknek méltatlan kezelése azt bizonyítja, hogy a szövetség
vezetői tudatában vannak saját mulasztásaiknak, ezért volt a sürgős kelebiai vizit. Viszont az, hogy velünk, a
kezdeményezőkkel nem tárgyalnak, ez
egyben minősíti is a vezetés színvonalát, ugyanis egy polgármester kompetenciája sok mindenre kiterjed, a futball
bajnokság szervezése momentán éppen nem ilyen terület.
Kovács Marcell

. oldal

Megismételt sport közgyűlés

2010. február 12-én 18,00 órai
kezdettel, a Művelődési Házban megismételt sport közgyűlést tartunk. A
megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokkal,
a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. A közgyűlésen a tagdíjat rendszeresen fizető tagtársak vehetnek részt szavazati joggal. A Kelebia KNSK tagsága a játékengedéllyel
rendelkező labdarúgókból, a Sportbaráti Kőr tagjaiból és a sportkör vezetéséből áll.
Sportbaráti Kör tagsága: Ábrahám
János, Horváth Jenő, Kiss Attila, Kollár Pál, Kovács András, Ronyecz Imre,
Kozla József, Óvári Péter, Balogh István, Penovácz Szabolcs, Szível András,
Nagy József, Kovács Sándor, Selymes
Zoltán, Ürmös Imre, Hegedűs Gyula,
Balogh József, Füzesi László, Ifkovics
István.
Sportvezetés: Csengeri Rudolf, Ercsi Béla, Juhász György, Juhász Péter,
Kakuszi Lajos, Horváth Zoltán, Jáger József, Simola János, ifj. Szűcs József, Du-

lics József és Kovács Marcell.
Napirendi pontok: 1.) Alapszabály
módosítása ügyészségi felhívásnak
megfelelően.
2.) 2005-2009. évi pénzügyi beszámolók elfogadása.
3.) 2009. évi szakmai beszámoló.
4.) 2010. évi tervek: A.) Létesítmény
fejlesztés (Leader pályázat).
B.) Csapataink helyzete, téli átigazolások.
C.) Radnai Kupa 2010.
D.) Bajnoki rendszer változtatása
nyártól.
E.) Sportbaráti Kör pénzének felhasználása.
F.) Egyebek.
A napirendi pontok fontosságára való tekintettel kérjük tisztelt meghívottaink részvételét. A megismételt
közgyűlésen lehetőség lesz tagsági viszony létesítésére, ezért akiket érdekel az egyesület működése, a helyszínen beléphetnek tagjaink sorába.
Kelebia KNSK vezetősége nevében:
Kovács Marcell elnök

Sportszerűségi verseny
Az előző bajnokságban Bácsbokod ellen idegenben 2:0 arányú vereséggel
veszítettük el több, mint tíz fordulón át őrzött veretlenségünket. Kisszállási és
tompai játékvezetők dirigálása mellett botrányos körülmények között született meg az eredmény. Az első helyen álló kelebiai csapat 11-eshez jutott. A leállított labdának éppen nekifutott volna játékosunk, amikor a partjelző zászlólengetésére kiszaladt hozzá a vezetőbíró és rövid tanakodás után, a büntető
helyett kifelé ítélt szabadrúgást... A három játékvezető, az eset után belezavarodva a nyilvánvaló szarvashibába, hibát hibára halmoztak a meccs hátralevő részében úgy, hogy hosszú eltiltást kaptak következményként. Az öltözőben
aztán volt némi hullámverés. Kollár Ádám ekkor ment be a bírói öltözőbe és elmondta keresetlen szavakkal véleményét. Őt is kiállították és eltiltották több
fordulóra. Dulics Jóska a sportvezetésnek címezve, első hevületében indulatosan jelentette ki, - célozva alapkövetelménynek számító fair play beállítottságunkra - teszünk ilyen játékvezetés mellett a sportszerűségi elvárásokra, mi
finomkodunk a pályán, a bírók meg tönkreteszik a játékot... Igaza volt ebben
az edzőnek, csakhogy szabálytalankodni az ellenfél játékosával szemben lehet,
akármilyen dilettáns bíró fújja a sípot. Az ellenfélen nem lehet megbosszulni a
gyenge játékvezetést, mert akkor jönnek a sárga meg a piros lapok. A 2008as történetet csak az idei sportszerűségi verseny apropóján említjük meg. Látható a táblázatból az, hogy amikor eredményesek vagyunk, akkor kevesebb a
színes lap. Amikor az ellenféllel, vagy a bíróval foglalkozunk, akkor besárgulunk vagy, - mint ahogyan Ádám járt Bácsbokodon -, elveszítjük játékosunkat
néhány meccs erejéig.
Az idei bajnokságban ismét jól állunk sportszerűség tekintetében. Hagyományainkhoz méltó módon Szakmár mögött a 2. helyen tanyázunk. Érdemes rápillantani a számokra és az adott mérkőzés eredményét hozzárendelni, azonnal
szembetűnnek az összefüggések. Gyengén rajtoltunk és sok színes lapot kaptunk, az őszi idény végén viszont, győztes meccseinken szinte nem sárgultunk
be. A idei őszön első csapatunkból senki nem került a kiállítás sorsára.
Az alábbi számsor mutatja a megyei II. osztály 2009/2010-es bajnoki kiírásának őszi sportszerűségi mérlegét. Sárga lapokért 2-2, pirosért 5-5, feljelentés esetén 10-10 büntetőpontot számolnak a vétkes csapat számára. Ame-

lyik egyesület a legkisebb pontszámot eléri, az lesz a sportszerűségi verseny
győztese. 2000 óta Kelebia 4-szer lett első és most is versenyben állunk a fair
play díjért.
Ssz. Egyesület

Fordulók/pont
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.) Szakmár
2.) Kelebia
3.) Érsekcsanád
4.) Bácsbokod
5.) Bajaszentistván
6.) Katymár
7.) Nemesnádudvar
8.) Felsőszentiván
9.) Mélykút
10.) Nagybaracska
11.) Sükösd
12.) Csávoly
13.) Szeremle
14.) Hajós
15.) Fajsz
16.) Császártöltés

2
8
2
4
4
0
9
11
13
4
0
14
8
4
9
0

2 0
6 6
8 4
4 2
4 4
6 8
5 2
2 6
2 4
4 6
6 6
2 6
6 0
6 12
2 6
4 15

4
0
0
0
4
0
18
4
4
2
6
4
2
2
0
9

6
2
4
2
4
6
4
6
10
2
4
4
4
8
6
0

4 4
8 0
4 4
4 6
4 0
2 2
2 7
8 2
2 6
4 4
8 10
6 11
4 9
10 4
2 17
4 2

5
4
4
10
2
4
7
2
4
21
5
4
4
2
2
6

4
2
4
6
2
0
2
4
2
2
7
2
2
4
4
9

2
6
2
6
2
4
2
0
0
6
4
0
11
9
4
2

0
2
6
2
2
2
4
0
8
2
0
4
9
0
2
4

0
0
6
8
4
5
0
6
4
8
2
6
0
4
4
8

0
0
4
0
2
6
2
11
6
2
6
0
4
6
6
4

7
0
4
6
13
6
2
4
4
2
6
6
4
0
8
29

4
44
2 46
0 56
0 60
9 60
13 64
0 66
4 70
2 71
2 71
2 72
4 73
6 73
4 75
4 76
4 100

Az öt vesztes meccsen 26 büntetőpontunk van, a két ixesen 12 és a nyolc győztesen csak 8!!! Tehát Kelebián a sportszerűség receptje a győztes csapat, mert akkor játékosaink - a jelek szerint - kevesebbet foglalkoznak az ellenféllel, meg a
bírókkal. Ezeken a meccseken a játékkal és a labdával törődnek, ezért a bajnoki
pontok gyűlnek, nem pedig a büntetőpontok szaporodnak.

10. oldal

Községünk 2009. december 12én ünnepelte alapításának 85. évfordulóját. A programhoz kapcsolódott 11-én pénteken Adventi délután
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A gyerekeket kézműves foglalkozás, filmnézés, játék és még sok érdekes program várta. 17 órától pedig a
kiskunhalasi Fúvószenekar koncertjé-

Kelebiai Hírmondó

85.

re látogathattak el a község lakosai.
A program sikerét - mi sem bizonyítja
jobban - megtelt az agrárkereskedelmi központ. 12-én szombaton délelőtt
kiállítás nyílt kelebiai alkotók anyagából. A kiállítók: Balázs Hajnalka, Balász Katalin, Magyar Andrea, Horváth
Balázs, Kazi Roland.
A délután ünnepi szentmisével és a

községi fa szentelésével folytatódott,
majd a vendégek átsétáltak az agrárkereskedelmi központba, ahol egy
nem mindennapi színdarabot tekintettek meg. A darabot Miskolczi Miklósnak
és a Nyugdíjas Egyesület lelkes tagjainak köszönhetjük. A színdarab címe: Az
unió macskája.
Az ünnepi torta felszeletelését Macz-
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kó József polgármester úr köszöntője
előzte meg, majd a tortát már mindenki Gusztos Károly gitárkoncertje közben
fogyaszthatta el.
A szervezésben és lebonyolításban
segítőknek köszönjük a közreműködést!
A jó hangulatról az ünnepen készült
képek tanúskodnak.
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Orvosi ügyelet
Január
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

Kiss Csaba dr
Dr. Faddi Zoltán
Dr. Faddi Zoltán
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Szarvas Gyula dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sahin-Tóth Gábor dr
Sárvári Erzsébet dr
Dr. Faddi Zoltán
Miklósiné dr. Tóth Éva
Szarvas Gyula dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Szarvas Gyula dr
Losonczi Judit dr
Losonczi Judit dr
Losonczi Judit dr
Sárvári Erzsébet dr
Dr. Faddi Zoltán
Miklósiné dr. Tóth Éva
Szarvas Gyula dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr

Február

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Kossuth u. 10
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Kossuth u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Fogorvosi rendelő:
06-77/454-230
Dr. Rigler László:
06-77/454-125
06-30/955-06-67

1

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

2

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

3

szerda

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

4

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

5

péntek

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

6

szombat

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

7

vasárnap

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

8

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

9

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10

szerda

Tóth Éva dr.

Tompa Attila u. 95

11

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

12

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

16

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

szerda

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa, Árpád u. 59

18

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

19

péntek

Losonczi Judit dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

szombat

Losonczi Judit dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

vasárnap

Losonczi Judit dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

22

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

23

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

szerda

Tóth Éva dr.

Tompa Attila u. 95

25

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

26

péntek

Sahin-Tóth Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

szombat

Sahin-Tóth Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28

vasárnap

Sahin-Tóth Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Körzeti orvosaink:

Dr. Szabó Péter:
06-77/454-247
06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet:
06-70/940-70-80
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

