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Egy édesanya gyönyörű szép halála
Májusban Anyák Napja van. Ezt a napot azzal szeretném „megszentelni,”- ahogy a vasárnapot is meg
szoktuk szentelni misével - hogy elmondom nektek
egy tompai édesanya gyönyörű szép halálát. Kedves
olvasóim, szeretném az ő halálát nemcsak veletek
megismertetni, hanem szinte az egész világgal, amiben annyi sok rossz és rút van. Ez viszont csodálatosan szép, fölemelő és még inkább követendő.
A tűz különbözik a víztől? Közmondásosan. A legélesebb szembenállásban. Nos, amikor a halál megítéléséről van szó hívő és nem hívő közt, akkor legalább akkora a különbség köztük, mint tűz és víz között. Miért?
Mert az egyik a Biblia fényében nézi a halált, a másik
meg a sírgödör sötétségében nézi.
Egy nem hívő szemében végső soron, azért nem lehet soha szép, mert szerinte végleg elvágja az élet fonalát, mert hite szerint nincs Mennyország. De azért
azt csak el kell ismernie, hogy az önfeláldozó halálban mégis van valami nagyon szép, szívszorítóan
szép. A szeretet mégis csak széppé teszi a csúf, félelmetes és véglegesnek tűnő halált. Erről Jézus így
beszél:”Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint
aki életét adja barátaiért.”(Jn. 15:13) Mindig elcsuklik a hangunk, amikor a vértanú Kolbe atyáról beszélünk. Ő Auschwitz-ban, amikor egy hatgyermekes
apát ki akartak végezni, ezt mondta:”Én meg szeretnék halni helyette”. Még halála előtt is néhány órával
szent énekeket énekelt. Nagy költők, akik a vallással nem sokat törődtek, a lelkük mélyén, még a „gonosz” halál mögött is megsejtettek valami gyönyörű
szépet. József Attila így érzi ezt meg, amikor vizionálja saját halálát:”S halált hozó fű terem, gyönyörű
szép szívemen.”
Ne rökönyödjünk meg, ne tartsuk túlzónak, rajongónak a címben levő jelzőt, a „gyönyörű szép”-et!
Majd ítéljétek meg magatok, nem volt-e gyönyörű
szép Schmél Jánosné, Irénke halála! Papi szolgálatom során ilyen megrendítően szép halállal, békességet sugárzó haldoklóval még nem találkoztam. Többnyire a fájdalom, szomorúság, méltatlankodás és az
elesettség jeleit láttam a haldoklókon. Irénke viszont
hiteles, példa értékű és igaz tanítója lehet minden haldoklónak.
A régóta ismert kedves, aranyos mosolyú, már oxigénpalack segítségével lélegző Irénkét 2 héttel a halála előtt látogattam meg. Beszélgettem, imádkoztam
vele, azért, hogy erősítsem. De sokkal inkább erősített ő engem. Tudta, hogy gyógyíthatatlan rákos.

Mondta is, hogy hamarosan meg fog halni. Mégis úgy
feküdt ott előttem, mint akinek ez nem gondja, nem
problémája. Ahogyan az sem lehet gondja bármelyikünknek, hogy holnap a nap felvirrad-e. Az csak az
Isten gondja.
Ilyen gondtalanul, félelem nélkül, beleegyező, hatalmas békességgel hogyan lehet állni a halál előtt?
Úgy, hogy Irénkénél meg volt ehhez a két muníció. 1.
Rendben volt a szénája. A szeretet irányította mindig
apró gyarlóságai ellenére is. Tiszta volt a szíve. Őszinte volt. Nem volt elégedetlen. 2. ÓRIÁSI HITE volt. Nagyon szerette Istent. Neki Jézus nem egy 2000 éve
élt történelmi alak volt, hanem személyes valakije. Olyannyira, mint neked a férjed, feleséged, vagy
valamelyik drága gyermeked. Ettől a mély hittől és a
rendezett, a halálra felkészült életétől volt ilyen hatalmas béke a szívében. Mesélte, hogy a dédunokája már
volt az ágyánál. Szépen elbúcsúzott a kétéves kicsitől. Ennyit elégnek talált. Mondta gyerekeinek, hogy
már többé nem kell odahozni, ne lássa az agonizáló,
elesett dédit.
Ezután következett a két nagy ajándék tőle, amilyen nagyot, értékeset tán még sose kaptam embertől, kivéve édesanyámtól. (A második ajándékát közvetve, leányán keresztül kaptam.) Ezzel a csodálatos
mondattal búcsúzott el: „Én előre megyek az Égbe, és
várom magukat!”
Nem volt ebben a mondatában semmi mesterkélt, jámborkodó és közhelyszerű kicsengés. Az ő ajkáról hitelesen hangzott és nem úgy, mint egy rossz
pap prédikációja. Csak úgy áradt belőle a hit. Annyira,
hogy ehhez már nem fért szavam. Csak lehajolni tudtam és megcsókoltam a kezét. Majd csöndesen távoztam, de még az ajtóban intettem, hogy „Viszontlátásra!” Láttam, hogy mosolyogva fogadta. Úgy, mint akit
már csak egy nagyon vékony fal választ el a Mennytől, és ezen át már halkan hallja a szférák zenéjét, az
„angyalok hegedűjét”. Miközben hazafelé ballagtam,
az járt a fejemben, bárcsak minden tompai és kelebiai lakos - kezdve a polgármestertől a falu szélen lakó cigány családig - ilyen erősen, magától értetődően
hinne a túlvilágban.
Egy pap barátomat megkérdeztük, - miután megmondták neki, hogy kevés ideje van hátra, meg fog
halni - hogy fél - e? Ezt mondta: „Félek. Mindenki fél a
haláltól.” Már említettem, hogy Irénke fényesen megcáfolta ezt a „mindenki” - t. Ő hitte, tudta, érezte,
hogy micsoda óriási ellentmondás félni attól a Jézus-

tól, - a halál pillanatában a vele való találkozástól akivel már olyan sokat beszélgetett imáiban, és aki
után mindig is vágyott, és aki élete értelme és célja
volt. Hát nem igaza volt Irénkének? Minek attól félni,
akit nagyon szeretünk?
Most említem a második nagy ajándékát. Temetése után leányával beszélgettünk édesanyja utolsó
óráiról. Elmondta nagy szenvedése közepette elhangzott élete utolsó szavait. (A gyermekek szüleik utolsó szavait sose felejtik el, és később egymás között
többször fel szokták említeni. Jézusnak a kereszten
elhangzott utolsó szavait is lejegyezték az evangélisták, amelyek ezek voltak: „Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet”(Lk.23:46) és „Beteljesedett.”(Jn.19:30.)
Irénke utolsó szavait leánya hallotta, aki csodálkozva hallgatta ezt a mondatát: „Olyan boldog vagyok!”
Majd megismételte:”Olyan boldog vagyok!” Látta rajta, hogy teljesen tudatánál van, és hogy csak úgy sugárzott belőle egy leírhatatlan boldogság. Ezt nem
tudta mire vélni. Mondtam neki, hogy én valószínű
tudom, miért volt olyan határtalanul boldog a halálos ágyán is. Azért, mert már a Mennyország „előszobájában” érezte magát. Fél lábbal, már - ott az ágyán
- átment az Örök Boldogságba. Én ezt a róla sugárzó
nagy örömet úgy tekintem, mint bizonyítékot. A nagy
boldogsága szinte 100% - osan bizonyítja azt, hogy
ő a mennyországba jutott. És az is valószínű, hogy a
„távolban” már látta fölragyogni Jézus Krisztus gyönyörűséges és jóságos arcát.
Köszönöm neked, Irénke, e két szép ajándékot, és
hogy általuk én is megajándékozhattam az olvasóimat, tompai és kelebiai testvéreimet.
Irénke leányának pedig, ha édesanyja eszébe jut,
bizonyára gyönyörű szép dolgok jutnak az eszébe.
Befejezésül még olvassuk el, mi jut eszébe Csanád
Béla akasztói költőnek, mikor édesanyjára emlékezik
az „Anyám szeme” című versében:
Anyám fekete fejkendője jut eszembe:
az egyszerű élet lobogója.
A szeretetre épített világ,
Amit Jézus hirdetett a boldogság hegyén:
Anyám küzdelmes hősi élete.

Ahol gyermek voltam, az a ház,
amely fölött örökkön-örökké
a betlehemi csillag ragyog, s anyám szeme,
a legfényesebb csillag.
dr. Pribitek László plébános
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Közlekedési nap
az óvodában

Ovi olimpia

Április 21-én ismételten a mi óvodánk rendezte meg a Tompa - Kisszállás - Kelebia ovisai közötti Ovi olimpiát.
A sportvetélkedőn a nagycsoportosok versenyeztek, amit nagyon élveztek a gyerekek, mert több érdekes feladattal mérhették össze ügyességüket.
Minden résztvevő óvoda zenés, táncos
műsorral is készült. Az eseményen nem

Május 04-én közlekedési napot
szerveztünk az óvodások részére. A
nap fénypontja a tompai Rendőrőrs által biztosított két rendőrautó és a Rendőrség munkatársainak előadása volt.
Minden gyermek felpróbálhatta a
láthatósági mellényt, a bilincset, és
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volt nyertes és vesztes, minden csapat
jól szerepelt, amit egyforma éremmel,
kupával és édességcsomaggal jutalmaztunk. A délelőtt folyamán minden
gyermeket üdítővel, a felnőtteket kávéval kínáltunk. A hangosításról Szerencsés Kristóf gondoskodott, amit
ezúton is köszönünk.
Óvónők

megfoghatta a gumibotot. Nagyon élvezték, hogy az udvaron lévő két autóba beülhettek és szirénázhattak.
Ezúton is köszönjük a Rendőrség
közreműködését, amivel a gyerekeknek nagy örömet szereztek.
óvónők

Zenés táncház az ovisoknak

Kulturális ajánló
Trianon 90. évfordulójára
2010. május 28 - án (péntek) 17 órakor
vendégünk lesz a trianoni évforduló alkalmából

Pintér István történész.
2010. április 15-én Pap Rita előadóművész látogatott el a gyerekekhez. A
Művelődési Házban énekkel, zenével,
játékkal , beszélgetéssel szórakoztatta
őket. Olyan feladatokat talált ki a gyer-

mekek számára, aminek a teljesítéséért ajándékot is kaptak . A találkozást
a gyerekek nagyon élvezték, örömmel,
felszabadultan táncoltak, szórakoztak.
Óvónők

Előadásának címe:
A Trianoni Békediktátum.
Helyszín:
Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központ

szervezők
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„Betölti a szívem a muzsika hangja ,
érzem, a szívem dalolna már...:Dó-ré, mi”

Bizonyára sokan emlékeznek a
2010. év fergeteges hangulatú iskolai farsangjára, ahol a csoportos jelmez
kategóriában a 3. a osztály első helyezést ér el a Dó-ré-mi c. dalra bemutatott táncos-jelmezes előadásával, ők
voltak a HANGJEGYEK. De talán arra
már kevesebben emlékeznek vagy tudják, hogy igazából ez a kedves dalocska
honnan származik. Az 1965-ben készült
A muzsika hangja c. musicalben csen-

dült fel először Julie Andrews híres színésznő előadásában, a film számtalan
díjat és jelölést kapott 1966-ban (BAFTA-díj, 2 Golden Globe díj, 5 Oscar-díj
stb.). Tehát érdemes megnézni!
A Szilády Áron Gimnázum diákszínjátszó körének tagjai a kiskunhalasi Városi Színházban adták elő a film színpadi változatát folyamatosan - több
napon át - változó közönség előtt (szülők, iskola, helyi iskolák, majd a vidéki

iskolák). Az előadás ingyenes volt, csak
a vasúti menetjegy árát kellett fedezni az előadásra kíváncsi felnőtteknek
és gyermekeknek. Kelebiáról a Farkas
László Általános Iskola 3. és az 5. évfolyamaiból jelentkező gyermekek vettek részt 2010. április 15-ei előadáson,
akiknek szinte fele halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak minősül.
A muzsika hangja musical története röviden: „Maria a fiatal és életvidám
lány apácának készül. De hamar rádöbben arra, hogy az apácaélet nem neki való, ezért elszegődik a szigorú Von
Trapp százados gyermekei mellé nevelőnőnek. A lány megdöbben azon, mennyire túlfegyelmezettek a gyerekek,
ezért úgy dönt, hogy a mogorva Von
Trapp szigorú rendszabályait felrúgva, megtanítja a gyerekeknek, hogyan
örülhetnek az életnek. Hamarosan egy
igazi énekkar vidám hangja visszhangzik a házban a százados legnagyobb
megrökönyödésére...”. (Forrás: Szilády
Áron Gimnázium honlapján Halas Tükör
lásd>>> képek, szereposztás stb. bővebben szilady.net Szilády Gimnázium:
diákélet/diákközösségek/színjátszás).
Maga a darab két felvonásból állt,

ennek ellenére a gyerekek nem fáradtak el a végére sem, nagy érdeklődéssel
figyelték a történéseket. Óriási tapsvihar, füttykoncert, „Vissza, vissza, vissza!!” skandálása után újra felhangzott
a történet talán egyik legszebb dala, az
Edelweiss, az összes szereplő közreműködésével. Az előadást követően néhány gyermek szeretett volna a szereplőkkel közelebbről is megismerkedni,
autogramot kérni. Elmondhatjuk, hogy
a szerencse velünk volt, sikerült a Maria, a Von Trapp kapitány és a Baroness
főszerepeket alakító színészpalántákat
elcsípni, akiknek hosszú időn keresztül nem sikerült kiszabadulniuk a köréjük sereglő hangos gyermekseregből és
bevallották, hogy hosszú, áldozatokkal
teli és kemény kitartó munka vezetett
ehhez a sikerhez.
Hatalmas fagyizással zárult a délután, majd a gyermekek megmaradt
energiáikat a Kurucz Vitézek terénél
található játszótéren vezethették le a
hazaindulásig.
Reméljük, hogy a Szilády Áron Gimnázum diákszínjátszóinak lendülete továbbra is töretlen marad és jövőre is
hasonló élményekben lehet részünk!!

Projektben a diákok
tó követte, amin az első há rom helyezett team adathor dozókkal és oklevelekkel lett
gazdagabb. Még egyszer gra tulálunk a helyezetteknek,
és nem utolsó sorban a töb bi csapatnak is!
A bemutatón részt vett di ákjaink csapat-helyezési sor -

2 0 1 0 . á p r i l i s 2 9 – é n látván y o s „ h á z i b e m u t a t ó n ak” volt
h e l y s z í n e i s k o l á n k . Végzős
d i á k j a i n k h é t k ü l ö n á lló cso p o r t j a t a r t o t t k i s e l őadáso k a t s z a b a d o n v á l a s z t ott, ám
t a n t á r g y a k h o z k ö t ő d ő témák b a n . A m u n k a p r o j e ktekben

zajlott, ami megkövetelte a
szervezett és összehangolt
munkákat. A bemut atóra az
informatika óra keretében,
adatfeldolgozás
témakör ben készültek fel a diákok.
A tanórai megmérettetést a
tanároknak szóló bemuta -

rendben: Kiri Món i k a - M i tyók Boglárka - H e g e d ű s
Alexandra; Keczán V i v i e n Szűcs Etelka - Tau p e r t D ó r a ;
Kotroczó Dalma - J á g e r F a nni; Tóth Eszter - Ho n f i V i v i e n ;
Radnai Attila - Árv a i A r m a n d ;
Frindik Nikolett - P l i c h t a
Renáta; Fülöp Csab a .
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A Föld Napja

Április 22-én tartják az egész világon
a Föld Napját, mivel iskolánkban is fontosnak tartjuk a gyerekek környezettudatos nevelését, ezért ezen a napon
különös hangsúlyt kaptak ezek a feladatok.

Az alsó tagozatosok rajzokat készítettek arról, hogy ők hogyan tudják óvni a Földet. Rajzaikat kiállítottuk az iskola folyosóján. A felső tagozatosok
figyelemfelhívó plakátokat készítettek
és egy tesztet töltöttek ki az újrahasznosításról és a szelektív hulladékgyűjtésről. Délután pedig a gyakorlatban is
megvalósíthatták, hiszen papírgyűjtést
szerveztünk. Az iskola apraja és nagyja izgatottan hordta a papírt és figyelte, hogy telik a konténer. Köszönjük a
szülőknek a sok behozott papírt, az önkormányzat alkalmazottainak a konténer pakolását. Külön köszönjük a vasútnál Színes Zsuzsannának és Hauck
Mártának a felajánlott több, mint 40
q papírt, és Ábrahám Jánosnak aki az
egészet megszervezte. Reméljük a jövőben is lesz lehetőségünk ilyen program szervezésére.
Kardosné Rókus Zsuzsanna

Pedagógus
műhelymunka
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Jó gyakorlatok
Márciusban a Farkas László Általános Iskola IPR Munkacsoportja (6 pedagógus)
továbbképzésen vett részt. Kiskőrösön voltunk a BKMÖ Közoktatási Intézményében. Órákat látogattunk, megismerkedtünk módszereikkel, jó gyakorlataikkal.
Megismertettek bennünket értékelési rendszerükkel. Jól képzett szakembereik betekintést engedtek nekünk műhelymunkájukba. Különleges eszközöket, eljárásokat láttunk, sőt egyszerű, természetes gyógymódjaikat ki is próbálhattuk.
IPR Munkacsoport

Drogmegelőzés

Sád László és csapata a drogprevenciós pályázat keretében előadást tartott
a felső tagozatos tanulóknak. A gyerekekkel osztályonként 5 tanítási órában
foglalkoztak a szakemberek.
Beszélgettek a drogok fajtáiról, a
drogozás veszélyeiről, tüneteiről, következményeiről. Megbeszélték a szülői engedékenység következményeit,
azt hogy milyen veszélyek leselkednek a fiatalokra az éjszakai szórakozóhelyeken, támadás esetén hogyan tudják megvédeni magukat. Filmet néztek
a fiúk -lányok kapcsolatáról, közösségépítő és önismereti játékokat játszottak, plakátot készítettek.
A szülők és pedagógusok részére
Schádné Zámolyi Judit pszichológus tar-

tott előadást ,,Iskolai agresszió, bántalmazás, szekírozás ’’címmel. A pszichológusnő rámutatott arra, hogy az agresszió
legtöbbször előforduló formája az iskolákban nem fizikai természetű. A szóbeli bántalmazás sokkal gyakoribb. Ennek
megnyilvánulási formái a kirekesztés,
a csúfolódás, a leszólás, a viccnek álcázott bántalmazás, a fenyegetés,az állandó kritizálás, és a szidalmazás.
Mit tehetünk mi felnőttek az agresszió csökkentése érdekében?
Fontos a megfelelő légkör megteremtése, a szülők és pedagógusok
együttműködése, fontosak a közösségi
normák, az egységes fellépés.
Dr.Császárné Szaszkó Éva
Ig.

Szemetelünk, szemetelünk de meddig?

Iskolánk adott helyet a soron következő pedagógus műhelymunkának,
melyen mélykúti, kisszállási, tompai
pedagógusok vettek részt. A tanórán
kívüli fejlesztés lehetőségei témakörben a kollégák kézműves foglalkozást tekintettek meg. Balázs Hajnalka
tanárnő vezetésével tanulóink ízléses képet (szitanyomatot) készítettek
anyák napjára, majd egy kis kiállítást

rögtönöztek az elkészült munkákból. A bemutató óra elnyerte vendégeink tetszését. A látottak elemzése
után Fekete Kovács Győzőné IPR-es
szakértőnő segítségével ötletbörzét
rendeztünk. Azokat a lehetőségeket
gyűjtöttük össze, amelyek a nyári szabadidős tevékenységek keretei között
megvalósíthatók.
Dr. Császárné Szaszkó Éva

Kelebia, bejövő vasútvonal, szép házak, kertek, üde, zöld fák, és szemét, szemét hátán.
Nem csak az látja, aki nap, mint nap utazik, Ő már megszokta. Megszokta?
Szemétdombok, építési törmelék, fa hulladék, és újra szemét. Ez 2010., vidéki
panoráma. És mi a rossz ebben? Az, aki odahordta, hordatta, nem vesz róla tudomást, nem érdekli. Minden tettünknek van következménye, amit vezetőink is mindig hangoztatnak.
Ismerjük, azt aki odahordta, de nem ismerjük azt, aki eltakarítja.
Ne szégyelljük megszólni azt, akit megfogunk szemetelésen. Te is, mi is többet,
hatékonyabban tudnánk cselekedni, ha összefogva megvédenénk azt a földet, amit
előlegben kaptunk az unokáinktól.
Tóth László György
NOE vezető
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Szavalók versengése Tánc Világnapja

Évek óta iskolánk rendezheti a Szűts
József megyei szavalóverseny területi fordulóját.
Ebben az évben is megelőzte ezt az
eseményt intézményünk Petőfi-szavalóversenye március 12-én. Eredményeink:
Alsó tagozat:
1-2. osztály
I. Bozsákovics Luca (2.a)
Felkészítõ: Sógor Lászlóné
II. Ábrahám Réka (2.b)
Felkészítõ: Kardosné R. Zsuzsanna
II. Kumich Áron (2.b)
Felkészítõ: Kardosné R. Zsuzsanna
III. Kürti Ádám (2.b)		
Felkészítõ: Kardosné R. Zsuzsanna
Különdíj: Plichta Bianka (1.a)
Felkészítõ: Fodor Betty
3-4. osztály
I. Molnár Emma (3.b)
Felkészítõ: Színes Gabriella
II. Plichta Dominik (3.a)
Felkészítõ: Hegyiné P. Ildikó
III. Granyák Luca (3.b)
Felkészítõ: Színes Gabriella
Felső tagozat:
5-8. osztály
I. Szűcs Cintia (7.o)
Felkészítõ: Szádeczki Dezsőné

II. Kis Szimonetta (7.o)
Felkészítõ: Szádeczki Dezsőné
III. Volford Ákos (5.b)
Felkészítõ: Szádeczki Dezsőné

Kelebián

IV. Márton Dezideráta (6.o)
Felkészítõ: Horváth Jenő
Az itt legeredményesebben teljesítő
tanulóink mérhették össze tudásukat a
terület legjobb szavalóival március 17én Kelebián. Iskolánkat Bozsákovics
Luca (2.o.), Molnár Emma (3.o.), Volford Ákos (5.o.), Kiss Szimonetta (7.o.),
Szűcs Cintia (7.o.) képviselték.
Tompai, kisszállási, zsanai szavalókkal versenyeztek.
A felsősök közül iskolánk tanulója, Szűcs Cintia jutott tovább a megyei
versenyre, ahol elismerő oklevelet kapott.
Felemelően szép rendezvények ezek.
A versenyzők izgulnak ugyan, hisz számukra ez egy megmérettetés, de a mindig nagy számú hallgatóság csodálatos
élményben részesül. Szebbnél szebb
verseket hall, a magyar líra gyöngyszemeit tárják eléjük az ifjú előadók.
Kívánjuk, hogy mindig legyenek
szépre fogékony gyerekek és felnőttek, így ez a szép hagyomány fennmaradhat.
Balázs Hajnalka

2010. április 24 - én szombat délután második alkalommal rendeztük
meg a Táncgálát az Agrárcentrumban.
A fergeteges, színes kavalkád, a gyönyörű táncok, mosolygó arcok, lelkes
csoportok lenyűgözték a közönséget.
Felléptek Rigler Renáta és Telek Gábor
egy latinmix bemutatóval, a művelődési házban működő „Émi társastáncklub”
táncosai (64 gyerek) Gyuris Noémi vezetésével. Bécsi keringő, jive, angol keringő, cha-cha-cha, slow fox, rumba
összeállításokat mutattak be. A Felső
- Bácskai Művészeti Iskola táncosai két
néptánc - produkcióval álltak színpad-

ra, Nagyné Bényi Mária és Juhász János
vezetésével. A gyermekek mellett a felnőtt korosztály is táncra perdült. Bemutatkoztak a Nyugdíjas Egyesület táncosai. Tovább színesítette a gálát Herke
Mariann hastáncos produkciója növendékeivel. Az „Émi társastáncklub” csoportjainak közös produkciója zárta a jó
hangulatú rendezvényt.
„A tánc a lélek rejtett nyelve.”
Ezt a nyelvet sokan beszélik és értik Kelebián.
Kovács Márta
A Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház vezetője

Kelebiai Hírmondó
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Meghívó

Szeretettel hívunk és várunk a régióból minden
kedves családot

a 2010. június 5 - én

megrendezésre kerülő regionális gyermeknapra.
A helyszín: Halasi Termálfürdő
Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.

Programok
Színpadon:
- 10: 00: megnyitó
- 10: 30: Szivárvány bábszínház - két darabbal
- 11: 30: a tompai Kóló tánccsoport lép fel
- Utána helyet és alkalmat biztosítunk azon gyermekeknek és fiataloknak, akik egy színpadi produkciót szívesen megmutatnak a nagyérdeműnek
- ajándék fejében
- 14: 30 - tól Líra együttes gyermekműsora
Ebéd 12 - 14 óráig, Rizottó, 300.- Ft/fő + kenyér
Egyéb programok:
Rendőrség kutyás bemutatója 14 órától
Tűzoltó autó megtekintése 10 órától
Az ünnepélyes megnyitó és a kapuzárás között akadályversenyt hirdetünk,
az állomások:
1. rovásírás
2. sport feladat
3. célbadobós (ez külön nyereményre is megy, mint a búcsúkban - vagy
hol is szokott lenni...)
4. környezetvédelmi feladatok
5. kézműves feladatok
6. bátorságpróba - ez lesz a legjobb
7. zsákbamacska + horgászás
+ sátrak: egészségügyi sátor, baba-mama sátor
Fagyis kocsi is lesz 14 órától!
Anyagiak:
A strandbelépő egységesen 500.- Ft/fő, azonban csökken, amennyiben háromnál több gyerekkel jön valaki. A negyedik gyerek 400.-, az ötödik 300.-, a hatodik 200.-.
Három éves kor alatt díjtalan a belépés.
Jelentkezni Tóth Lászlónál (NOE Kelebiai csoportjának vezetője) a következő telefonszámon 2010. május 20 - ig lehet: 06-20/275-61-50.
Csoportos utazásra van lehetőség.
Indulás a vasút állomásról 8: 42 - kor, vissza 18: 42 - kor!
Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt!
Tóth László
NOE vezető
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Egy tanító
tapasztalataiból...
Az emberi értékek átadása
Az értékek mindenkinek más és
mást jelentenek. Az alapvető értékek, mint a becsületesség, igazmondás, udvariasság, küzdés, segítőkészség azonban minden szülő
számára fontos kell, hogy legyen.
Ahhoz, hogy gyermekünk becsületes legyen, és merje elmondani
nekünk, szülőknek a problémáját,
fontos az erős bizalom kialakítása.
Amennyiben gyermekünk valami
számunkra nem elfogadható dolgot
tett, ne féljünk őt megszidni, esetenként akár meg is büntetni, de ez
semmiképpen se testi fenyítés legyen. Kisgyermekek esetében nagyon fontos, hogy a megszidás és
fenyítés a tettet kövesse, hiszen ha
órákkal később büntetjük meg, akkor azzal már nem tudjuk elérni a
kellő hatást. Pár óra múlva nem érti
az egészet, addigra már „el is felejtette” a dolgot. Ugyanígy dicsérjük
is a gyermeket valami jó cselekedet tett esetén, viszont az elismerés ne anyagiakban mutatkozzon
meg, egy meseolvasás vagy közös
játék sokkal ösztönzőbb és értékesebb a gyermek számára.
A gyerekek szinte tükörként viselkednek, képesek teljesen átvenni reakcióinkat, hangulatunkat. Ha
nyugodt légkört teremtünk számára, akkor azt gondolom, túl nagyot
nem hibázhatunk. Fontos, hogy mi
magunk is folyamatosan figyeljük
kicsit kívülről magunkat, vizsgáljuk meg saját viselkedésünket, és
ha kell legyünk képesek bevallani

magunknak hibáinkat. Az önkritika
igen építő tud lenni és az önbecsülésünkre is pozitívan hat.
Udvariasságra legkönnyebben
úgy taníthatjuk gyermekeinket, ha
mi magunk is udvariasan viselkedünk szeretteinkkel, ismerőseinkkel és a minket körülvevő többi
emberrel. Ha idegen helyre belépve
hangosan köszönünk, előbb utóbb
gyermekünk is köszönni fog. Ha este jó éjszakát kívánva fektetjük le,
reggel pedig jó reggelttel köszöntjük, meglátjuk, pár hét múlva ő maga is így köszönt majd minket. Amikor átadjuk helyünket a buszon egy
idősebb útitársnak, magyarázzuk el
gyermekünknek, miért tettük ezt.
Ezzel is tanul, és idővel majd ő is
át fogja adni helyét, hiszen ezt látta tőlünk.
Igen! Miért is választottam ezt
a témát májusi cikkemnél. Családi
okok miatt minden héten Szegedre kell utaznom autóbusszal. Sajnos szomorúan állapítom meg minden alkalommal, hogy nem igazán
sikerült az udvariasság szabályait
megtanítanunk az iskolában a tanulókkal. Legalább 10-15 gyermek
utazik a faluból naponta Kelebia
Szeged között. Már nem ismernek
meg, tekintetüket elkapják, szinte alig köszönnek. A zsúfolt autóbuszon ők ülnek, én álldogálok. Jó
lenne, ha elgondolkodnánk azon
mit rontottunk el és hogyan lehetne
helyre hozni!
Horváth Zoltánné

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás

2010. április havi születések

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk

Tóth Dávid Imre szül: Kiskunhalas, 2010. 04. 18. anya: Brecska Beáta, apa:
Tóth Imre
Horváth Kristóf szül: Kiskunhalas, 2010.04.21. anya: Horváth Jószefné, apa:
Horváth József
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott: Ujvári Sándor 90 éves, Ifkovics Kálmánné 76
éves

Ifkovics Kálmánné
temetésén részt vettek,
mélységes fájdalmunkban
részvéttel osztoztak.

A gyászoló család
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Tisztelt nyugdíjasok!
A szokásos tájékoztatómban röviden összefoglalom az Egyesületünket
is érintő áprilisi rendezvényeket, majd
vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
ÁPRILIS
-13-án Egyesületünkből is sokan részt vettünk a Költészet Napja alkalmából rendezett zenés, irodalmi összeállításon. A megjelenteknek
alkalmuk volt élvezni a Lyra Együttes
nagyszerű műsorát.
-14-én „Életet az éveknek” címmel nyugdíjas küldöttértekezletet tartottak a dél-alföldi régió nyugdíjas egyesületei számára Kiskunfélegyházán,
melyen Egyesületünket 3 fő képviselte.
-15-én ismét kellemes kikapcsolódás volt 14 fős csoportunk számára a
mórahalmi termálfürdőzés. A mellékelt fotón felülnézetből látható a fürdő étkezője ebéd időben.

- 1-jén 10.00 órától Nyugdíjas
Majális a Petőfi utcában, 6-án fürdőzés Mórahalmon, 20-24 között részvétel a Csíksomlyói búcsún, 29-én
18.00 órától Klubdélután a Nyugdíjas Házban.
JÚNIUS
-10-én fürdőzés Mórahalmon.
Indulás a MÁV állomásról a szokásos
10.06-os autóbusszal.
-21-én lesz a helyi Művelődési Ház
által szervezendő un. „Szentivánéji rendezvény”, melynek megvalósítása jelen pillanatban pénz hiány miatt
még bizonytalan.
-26-án 10.00 órától rendezzük a hagyományos Klubnapunkat a Petőfi utcában, melyen vendégül látjuk a
testvér Egyesületek, ill. Klubok képviselőit is. A meghívandók ügyében később
születik döntés és arról a tagságot a júniusi Hírmondó útján fogjuk tájékoztatni.
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Tájékoztató az önkormányzat
rendeleteiben megállapított díjakról
Ivóvíz díja
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a képviselő-testület úgy állapította meg
az ivóvíz díját 2010. évre, hogy a lakossági fogyasztók részére, a locsolási időszakra kedvezményt ad. Ennek értelmében
- 2010. január 1-től 2010. március 31-ig az ivóvíz díja:
220,-Ft/m3+Áfa,
- 2010. április 1-től 2010. szeptember 30-ig az ivóvíz díja:
209,- Ft/m3+Áfa,
- 2010. október 1-től az ivóvíz díja ismét:
220,-Ft/m3+Áfa.
Szociális ellátások térítési díja
1.) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja 2010. június 1-től:
287,-Ft/adag+Áfa
Az étel kiszállításának díja:
130,-Ft/adag+Áfa
(Az önkormányzat a szociális étkeztetést azok számára biztosítja, aki:
- 65. év feletti egyedül élő személy,
- életkortól függetlenül I-II. csoportba tartozó rokkant,
- időskorúak járadékában részesülő személy.)
2.) A házi segítségnyújtás óradíja 2010. június 1-től:

110,-Ft/óra+Áfa.

3.) Az idősek klubjában (Szt. Erzsébet Otthonház nappali ellátása):
- az ellátás ingyenes, ha nem kér étkeztetést az ellátott,
- napközbeni tartózkodást és étkezést igénybe vevő esetében: 400,-Ft/nap+Áfa.
4.) A bentlakásos otthon térítési díja 2010. június 1-től:

70.000,- Ft/hó

A gyermekétkeztetés térítési díja 2010. május 1. napjától
Az intézményi térítési díj összege:
a.) napköziotthonos óvodában:
250,-Ft/nap+Áfa
b.) általános iskola napközis otthonában 7-10 éves korosztály részére:
320,-Ft/nap+Áfa
c.) 11-14 éves korosztály részére
370,-Ft/nap+Áfa
d.) általános iskolai menza
7-10 éves korosztály részére:
220,-Ft/nap+Áfa
11-14 éves korosztály részére:
226,-Ft/nap+Áfa

-17-én „Tavaszköszöntő” címmel
tartott ásotthalmi nyugdíjas rendezvényre voltunk hivatalosak. A tőlünk megjelent 17 fő között voltak a Tánccsoportunk
tagjai is, akik a most betanult Matróz táncot adták elő nagy sikerrel. Itt jegyzem
meg, hogy a nyugdíjas Tánccsoportunk /
és Hernádi Gyuláné külön is/ köszönetet
mond az óvónőknek és a dadusoknak a
fellépésükhöz kölcsön adott ruhákért!
-24-én mi is nagy számban részt vettünk a Tánc Világnapja alkalmából az
Agrárcentrumban rendezett programon.
A zsúfolásig megtelt épületben nagy sikerrel lépett fel a táncos lábú fiatalok
mellett a nyugdíjas Tánccsoportunk is.
Gratulálunk az összes fellépőnek a felejthetetlen műsorhoz.
MÁJUS
Betervezett programjaink:

Még egy fontos információ: a Kübekházi Operett Fesztiválra július utolsó hétvégéjén kerül sor, melyen
a mi csapatunk is részt kíván venni. Ez
alkalommal is a 47 fős autóbuszt foglaltuk le. Az autóbusz ülőhelyeinek teljes kihasználása érdekében bevonjuk az
akcióba az Ásotthalmi Nyugdíjas Klub
csapatát és lehetőség van arra is - természetesen korlátozott létszámmal , hogy Kelebiáról a Nyugdíjas Egyesületen kívüli személyek jelentkezését is
elfogadjuk. Útiköltség előre láthatóan 1300.- Ft/fő lesz. Jelentkezni az útiköltség egyidejű befizetésével lehet a
szervező Miklósovics Károlynál és Sutka István titkárnál június 30-ig.
Kelebia, 2010. május 2.
Sutka István
Egy. titkár

A napközi otthonos konyha által szolgáltatott felnőtt vendég ebéd ára
2010. május 1. napjától.
A konyha étkezési utalvány beváltóhelyként is működik, tehát a munkáltatók által
juttatott melegétel utalványokat, étkezési csekkeket elfogadjuk fizetőeszközként.
A felnőtt vendég ebéd ára:
- 522,-Ft/adag+Áfa abban az esetben, ha utalvánnyal fizeti meg az ebéd árát a
megrendelő,
- 490,-Ft/adag+Áfa készpénzfizetés esetén.
Polgármesteri Hivatal

Figyelem!

Ha bármilyen észrevétele van, mely Kelebia
község lakosságát érinti, kérjük, forduljon
bizalommal Településőreinkhez.
Elérhetőség:
Szerencsés Kristóf:
06-30/575-95-85
Kocsis György:
06-30/555-83-20

Szerkesztők
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Kelebia Község Önkormányzata (6423. Kelebia, Ady Endre u. 114.) értékesítésre meghirdeti a kelebiai 397 hrsz-ú ingatlanán lévő 1 db lakását, mely a természetben Kelebia, Ady Endre utca 168 szám alatt található.
Az ingatlan értékesítése Kelebia Község Önkormányzatának az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 19/2008.(IX.19.) számú rendelete
alapján nyilvános pályázat keretében történik.
A társasházi ingatlan alapadatai
Címe
hrsz
helyiségek
forgalmi érték,alapt.
			
(megjegyzés)
Kelebia, Ady E. u. 168. 397/A/3
2 szoba,
2. 852 000 Ft
I.e/1.		
1 konyha,
		
előtér, 1 fürdőszoba,
		
1 közlekedő, 		
62,72 m2
		
1 WC, 1 speiz, 1 tároló
Az értékesítésre kijelölt ingatlan albetétének értékesítése külön történik,
irányár az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított összeg, vételár kedvezmény és részletfizetési kedvezmény nem adható!
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság. Az értékesítés az ingatlanok jelenlegi állapotában történnek.
Az ingatlan értékesítése illetve a pályázat nyertese, a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő részére történik.

KELEBIA Kft egységes
szolgáltatási árjegyzék

Érvényesség kezdete: 2010. 04. 01-től
Áraink a következő árjegyzék megjelenéséig vannak érvényben.
Szolgáltatások
SZJ
SZOLGÁLTATÁSOK
ÁRAI
megnevezése
szám
óradíjban
hektárban
		
nettó áfa
bruttó nettó áfa bruttó
Hóeltakarítás
81.27 6.280 25% 7.850
Pótkocsis szállítás
49.41 4.700 25% 5.875
Tolólapozás
43.12 6.280 25% 7.850
Fűkaszálás
01.61 2.000 25% 2.500
Szántás
01.61
20.000 25% 25.000
Kombinátorozás
01.61
10.000 25% 12.500
Tárcsázás
01.61
10.000 25% 12.500
Vetés
01.61
10.000 25% 12.500
Zúzás
01.61
10.000 25% 12.500
Műtrágyaszórás
01.61
5.800 25% 7.250
Rendsodrás
01.61
5.800 25% 7.250
Permetezés
01.61
4.800 25% 6.000
Gyomirtózás
01.61
4.800 25% 6.000
Fűkaszálás
01.61
8.500 25% 10.625
Spárgahúzás
01.61
6
25% 7,50/m
Bálázás
01.61
66 25% 82,50/db
Fizetési felszólítás
74.87
600 25% 750 /db
Fontos megjegyzések:
-0,4 ha alatti megrendelés esetén 600 Ft + áfa számolunk fel.
-Egy hektár feletti szolgáltatásnál 5% kedvezményt nyújtunk.
-Egy hektár feletti komplett (3 művelet) szolgáltatásnál 10% kedvezményt nyújtunk.
-A menetlevélen a megrendelővel le kell igazolni a munka elvégzését.
-Óradíjas munkánál a telephelyről történő indulástól érkezésig kell számolni az időt.
-Állásidőre 50%-os díjat kell számolni.
Juhász Péter ügyvezető

Pályázati ajánlat: a pályázatnak tartalmaznia kell:
- pályázó nevét, címét, személyi adatait, adóazonosító számát
- jogi személy vagy jogi személyiséggel bíró gazdasági társaság esetén:
elnevezése, székhelye cégjegyzék száma, adószáma, képviselőjének neve,
elérhetősége
- a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, mely nem lehet alacsonyabb az
ingatlanforgalmi szakértő által megállapított összegnél
- a pályázati biztosíték(bánatpénz) befizetésének igazolását
- nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról
-a pályázatnak tartalmazni kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani
Pályázati biztosíték: A pályázat érvényességének feltétele a közzétett
vételár 10%-nak megfelelő pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetése és a
befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.
Az ajánlati biztosítékot a Kelebia Község Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázó részére a befizetett
bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül, kamatmentesen visszafizetésre kerül. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a bánatpénzt a pályázónak akkor, ha a pályázati felhívást, a
pályázat bontásának időpontjáig visszavonja, vagy azt eredménytelennek
nyilvánítja.
Pályázatok beadásának határideje: 2010. május 26. 10 óra
Helye: Kelebia Polgármesteri Hivatal Titkárság 6423. Kelebia, Ady E. u.
114.
Módja: Személyesen, vagy postai úton zárt borítékban. A zárt borítékra: „Pályázat a Kelebia, Ady E. u. 168 I.em 1 számú lakás megvásárlására.
A bontási ülésig felbontani TILOS!” A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkező ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
Pályázatok bontásának időpontja: 2010. május 26. 14 óra
Helye: Kelebia Polgármesteri Hivatal tanácsterme 6423. Kelebia, Ady E.
u. 114. A pályázat bontása - külön értesítés nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik. A pályázati tárgyalás időpontja: 2010./ soron következő testületi ülés.
A pályázatokat Kelebia Község Képviselő-testülete bírálja el. A pályázat
eredményhirdetése a pályázati tárgyalás befejeztével egyidejűleg történik,
melyről a pályázókat a kiíró írásban értesít.
Vételár megfizetése: A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül köteles megkötni az adás vételi szerződést. A vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles megfizetni. Az
önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére
a foglaló megtartása mellett az elállási jogot. Ebben az esetben a kiíró döntése szerint a helyébe a pályázat 2. helyezettje lép.
Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos felmerülő költségek és illetékek, illetve az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetésének
költségei a vevőt terhelik.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni, a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni a Polgármesteri Hivatal
Műszaki irodájában lehet (77/454 201)
Egyéb tájékoztatás: az Ady E u 168 sz társasház értékesítésre kerülő
lakásai az Ady E. u.170 sz. társasházzal osztatlan közös tulajdonú, 2866 m2
területű ingatlanon helyezkedik el.
Kelebia Község Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.
Kelebia, 2010. május 05.
Maczkó József sk polgármester
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A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei...

Tisztelt társulati tagok, az április 23-án megtartott Küldöttgyűlésen megtörtént
a 2009. év értékelése és a mérlegbeszámoló ismertetése. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2009. évi mérlegbeszámolót. Az egyszerűsített éves beszámoló
alapján a gazdálkodás legfontosabb adatairól az alábbi táblázatos formában tájékoztatom a Tisztelt tagságot. A teljes beszámoló a honlapon olvasható.
Megnevezés
Előző év
Tárgy év
A. Befektetett eszközök
4 635eFt.
17 934eFt.
II. Tárgyi eszközök
134eFt.
108eFt.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
4 501eFt.
17 826eFt.
B. Forgó eszközök
126 325eFt.
124 462eFt.
II. Követelések
116 916eFt.
108 411eFt.
IV. Pénzeszközök
9 409eFt.
16 051eFt.
Eszközök aktívák összesen
130 960eFt.
142 396eFt.
C. Saját tőke
21 342eFt.
37 290eFt.
IV. Eredménytartalék
145eFt.
21 242eFt.
VII. Mérlegszerinti eredmény
21 097eFt.
16 048eFt.
F. Kötelezettségek
78eFt.
48eFt.

GÖNDÖR DT KUPA

(Kispályás labdarúgó torna)
Iskolánk két korosztályban is benevezett az idén 12. alkalommal megrendezésre kerülő Göndör-kupára.
A két csapat:
		
- 1995. január 1. után született fiúk
		
- 1997. január 1. után született fiúk.
A torna lebonyolítás selejtezőkből és a döntőből áll.
Az első selejtező mérkőzést a fiatalabbak Tompa csapata ellen játszották le. Az
oda-vissza vágós mérkőzésen összesítve a kelebiai fiatalok 11-4-es magabiztos
győzelemet értek el.
Kelebia- Tompa: 11-4!!!
A csapat tagjai: Fülöp Henrik, Kátai István, Szmolenszki Ákos,Honfi Dániel, Honfi Benedek, Gyulavári Tamás, Kiri Kornél, Kovács Attila, Tótvásárhelyi Viktor, Dusnoki János.
Ez a csapat a Madaras - Katymár mérkőzés győztesével játsza majd a következő mérkőzést.
Az idősebb korosztályban tanulóink a Jánoshalma csapatát fogadták hazai pályán.A két meccs összesített eredménye sajnos 9-2 a jánoshalmai csapat javára,
így mi nem jutottunk tovább.
Kelebia-Jánoshalma: 2-9 !
A csapat tagjai: Fülöp Csaba, Szabadi Máté, Csamangó Dávid, Fodor János, Tancsik Albert, Árvai Armand, Szabó Ákos, Kovács Attila, Dusnoki János, Tótvásárhelyi Viktor.
Sok sikert a továbbjutott csapatnak!!!!!
Bögre Károly

MÉG HÁROM
HAZAI MECCS
Máj. 16. 17,00 Kelebia-Hajós
Máj. 30. 17,00 Kelebia- Csávoly
Jún. 13. 17,00 Kelebia- Érsekcsanád
KELEBIA SPORTPÁLYA
Ifi mérkőzések 15,00 órakor kezdődnek
Ideje lesz nyerni!!!

III. Rövidlejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeni elhatárolások
Források összesen
Egyéb bevételek
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítás
Üzleti tevékenység eredménye
Pénzügyi műveletek bevételei
Pénzügyi műveletek eredménye
Szokásos vállalkozási eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Mérlegszerinti eredmény

78eFt.
109 640eFt.
130 960eFt.
22 764eFt.
1 417eFt.
208eFt.
88eFt.
1eFt.
21 050eFt.
47eFt.
47eFt.
21 097eFt.
21 097eFt.
21 097eFt.
21 097eFt.

48eFt.
105 058eFt.
142 396eFt.
17 881eFt.
1 911eFt.
604eFt.
117eFt.
58eFt.
15 191eFt.
857eFt.
857eFt.
16 048eFt.
16 048eFt.
16 048eFt.
16 048eFt.
Varga Sándor
IB. elnöke

IX. RADNAI BÉLA LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA
Bácska-Topolya, Szabadkai Spartak, Videoton, Szegedi Volán részvételével
bonyolítjuk le a Kárpát Fesztivál sportnapját, az alábbiak szerint:
A Kelebia KNSK 2010 július 16-án (pénteken) rendezi meg a meghívásos
IX. Radnai Béla Labdarúgó Emlékversenyt a kelebiai sportpályán, nagypályás
futball sportágban.
A rendezvényt 1998-as születésű fiatalok számára rendezzük, négy csapat
részvételével. Hagyományainkhoz híven kettő Dél-vidéki és kettő magyarországi csapat kerül meghívásra.
A torna menetrendje: a csapatok 40 perces időtartamban kőrmérkőzéseket
játszanak egymással. Először az egy országbeliek egymás ellen, utána pedig
sorsolás szerint. A győzelem 3, a döntetlen 1 pontot ér. A tornát a legtöbb pontos csapat nyeri. Egyenlőség esetén az egymás elleni eredmény, majd a gólkülönbség, a több rúgott gól dönt. Amennyiben ez mind egyforma, akkor sorsolással döntünk a helyezésről.
Gyakorlati lebonyolítás:
Gyülekezés a kelebiai sportpályán
11,00-11,30
Megbeszélés csapatvezetőkkel
11,30-11,45
Megnyitó
11,50 Maczkó József polgármester
Mérkőzések:
1 - 2 csapat 12,30-13,10
3 - 4 csapat 13,15-13,55
1 - 3 csapat 14,10-14,50
2 - 4 csapat 14,55-15,35
1 - 4 csapat 15,50-16,30
2 - 3 csapat 16,35-17,15
Eredményhirdetés, díjátadás
17,30 Maczkó József
Vacsora
18,00
Díjazás: Az első helyezett nyeri a Radnai Kupát. A többi csapat emlékplakettet kap. A gólkirály, a legjobb kapus és a legjobb mezőnyjátékos kap emléktárgyat. A díjazottakat a csapatvezetők (edzők) által alkotott bizottság állapítja meg.
A torna és az eredményhirdetés után csapatonként 20 fő részére közös vacsora lesz a helyszínen. Az érdeklődők megtekinthetik a Kelebia - Bácska Topolya felnőtt labdarúgó mérkőzést, mely 18,00 órai kezdettel kerül megrendezésre.
Sportvezetés
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A SPORTNAK SEMMIT?

A falusi sportpályák Magyarországon hányatott sorsúak. Azért hányatott sorsúak, mert általában önkormányzati tulajdonban állnak, azonban
karbantartásukat a jól, rosszul működő sportegyesületek látják el. A
civilszervezetként működő sportkörök, társadalmi munkásokkal próbálnak megfelelő színvonalat biztosítani, amit egy-egy adott településen
élő sportkedvelői közösség minőségétől és teherbíró képességétől függően lehet eredményesnek, vagy kevésbé eredményesnek értékelni. Mivel
egy kisebb, amatőr státuszú társaság (sportegyesület) végez térítésmentesen munkát egy nagyobb közösség (település) számára, általában
a legtöbb faluban természetes munkamegosztás alakul ki és szinte mindenhol a Sportbaráti Körökkel történő
együttműködés jelenti a megoldást.
Általánosságban kijelenthető, hogy a
feladatok szétosztása, az önkéntesség
elvén alapulva történik. A sportvezetésre megbízottak ismerik a problémát és személyes kapcsolataikat latba vetve keresik a megoldást.
Nagy vonalakban, fenti koordináták között zajlik az amatőr sportélet
szervezése szerte e-hazában. Kelebia sem kivétel, nézzük meg hogyan
is áll össze a kép nálunk? Egyesületünket támogatja pénzügyileg az önkormányzat és a Kel-Feder Kft (vagy
jogutódja), melyet saját bevételeinkkel egészítünk ki. Ezek a bevételek olyan szintű kiadásokat bírnak el,
amelyek társadalmi munka végzésével, együttesen biztosítják a működés
amolyan magyaros szintjét. (Nyugateurópai túráink során láthattuk az ő
lehetőségeiket.)
Még jobban részletezve ez úgy néz
ki, hogy Dulics Jóska - aki játékosedző - kivételével edzők és játékosok
pénzt nem kapnak. A korábbi lehetőségekkel ellentétben, (amikor évente
egy pár futballcsukát vásárolni tudott
az egyesület játékosonként) jelenleg a
cipőt is mindenki saját költségén veszi. A kizárólag fűnyíráshoz használt
kistraktort a Kel-Feder vásárolta, az
egyesület tartja karban és üzemelteti. A nyári időszakban heti rendszerességű fűnyírást Juhász Péter végzi.
A tavaszi műtrágyát általában felajánlásból megkapjuk, a gyeptéglázást és
fűpótlást Lukács Béla mindig a nyári szünetben végzi el. A locsolószivattyúk javítását ilyen önzetlen módon

vállalja évek óta Farkas János. A kistraktorral néha előforduló műszaki hibák miatt, a kertitraktor tulajnonosok
azonnal segítséget nyújtottak (Papdi Lajos, Galambos Zoli) számunkra. Vízügyi bajainknál Ronyecz Imre és Tumbász Józsi segít önzetlenül.
A korábbi években az innovatív tevékenységünkhöz, tucatjával járultak
hozzá iparosok, vállalkozók és egyének. Egyesek gépekkel, mások szerszámmal, többen ásóval, ecsettel. A
részletekről (névvel felsorolva), bárki
meggyőződhet a Reflektált Amnézia
című sporttörténeti kiadványból.
Tehát a verkli akkor zakatol, ha a
közösség működik. Nyugat-Európában büszkeség, ha a sportplatz gondozásában közreműködhet egy-egy
vállalkozó. Több településen például beosztják, évente rotálva, hogyan
váltják egymást fogasolás, műtrágyázás, hengerelés, fűvágás, karbantartás, netán beruházási munkák tekintetében. Persze, hol vagyunk mi ettől?
Örülünk, hogy ilyen magyaros módon
egyensúlyban tartható az ágazat.
Mindezek a gondolatok egy számomra kellemetlen történet miatt
kerültek felszínre. Történt március
végén, hogy a Művelődési Ház előtti járdát újították fel, a munkát elnyerő helyi vállalkozó kivitelezésében. Mi sportvezetők pedig hetek
óta azon tanakodtunk, hogyan kellene sportpályánkat lehengerezni? Egyszer csak csörög a telefonom és Honfi Sanyi értesít, hogy a járdaépítésnél
egy minden tekintetben alkalmasnak
tűnő henger van, próbáljuk meg ezzel
megoldani a pálya tömörítését, mert
történetesen éppen eső után voltunk.
Kiderült, hogy a gép a Ker-Ex Kft tulajdona. A sportpályához közvetlen
közel használják, magam is úgy gondoltam kézenfekvő a megoldás, ha
mindenki úgy akarja. Megkerestem
a tulajdonost és bevallom mindenre számítottam, csak arra nem, amit
hallottam: A sportnak semmit!
Hirtelenjében azt hittem rosszul
hallok. Miért? Kérdeztem. Kiderült,
hogy egy régi ügyből fakadóan kaptam ezt a választ. A Magyar-Szerv
Agrárkereskedelmi Központ építését
is a Ker-Ex Kft. kapta meg annak idején. A munkálatok során az áramot a
sportkörtől vételezték, amit a gépek
üzemeltetésétől az éjszakai világításig
terjedően vettek igénybe. Igen ám, de
a következő évben, a villanyóra leol-

vasáskor közel 200 ezer Ft-os elszámolási számlát küldött a Démász, ami
teljesen váratlanul ért bennünket. Kiszámoltuk a tárgy és az azt megelőző
évi energia felhasználásunkat és kiderült a többletfogyasztás feketén, fehéren. Felkerestük az önkormányzatot a
problémával, ott a Ker-Ex-hez irányítottak bennünket azzal, hogy az energia költség a kivitelezőt terheli. Mivel
túlzónak találta Batik Tamás a teljes
energiamennyiség megtérítését, ezért
100 ezer Ft-ban állapodtunk meg. Az
összeget a Ker-Ex kifizette, mi pedig
hívatalos számlát adtunk cserében arra gondolva, hogy az ügy megegyezéses alapon rendeződött. Tévedésünk
most derült ki.
Aztán volt egy másik ügy is amit sérelmezett Batik Tamás. Ugyanehhez a
beruházáshoz fűződő gondot hozott fel.
Csapatunkban jelenleg is futballozó Erdélyi Mihály és az általa képviselt Rolló
Kft., a sportkör lobbizásának (is) betudhatóan alvállalkozóként nyílászárókat
gyártott a Ker-Ex részére (amelyek jelenleg is láthatóak az épületen). Erdélyi
Mihály akkor azt igérte, hogy ha megkapja a munkát, akkor a sportöltöző
összes ablakát hőszigeteltre cseréli. Az
igéret a Rolló Kft.-től érkezett a sportkőr irányába és a KKNSK ezért járt közben a Ker-Ex-nél. Erről annak idején az
újságban is közöltünk előzetest. Tamás
szerint azért adta oda a munkát - többet fizetve, mint más alvállalkozónak
kellett volna -, mert a sportnak és így
a falunak is segíteni akart, ha megvalósult volna az ígéret. Az ablakok cseréje tényleg nem történt meg, a Rolló
Kft. nem teljesítette ezirányú konkrét
vállalását. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy a Rolló Kft. két garnitúra felszerelést viszont vásárolt a kelebiai csapatnak és az is, hogy a sportkör húzta a
rövidebbet ebben a szövevényes históriában...
Eddig a sportpálya hengerelési
ügyének története, de mi ebből a tanulság? Katymáron játszottunk március 20-án bajnoki mérkőzést. Ilyenkor mindig beszélgetünk az aktuális
ellenfelünk sportvezetőivel, náluk hogyan megy a sport finanszírozása, kik a támogatók? Kiderült, hogy
például Katymáron 70 fős Sportbaráti Kör működik úgy, hogy mindenki évi 6000 Ft tagdíjat fizet. Önkormányzatuk évi 2,5 millió forintos
támogatása mellett, ők intézik a pálya körüli munkálatok szervezését, a

csapatoknak meccsek utáni vacsoráját, a különböző feladatok összehangolását. Persze mindent egybevetve
ennek olyan óriási látszata nincs a derék katymáriak sporttelepén és csapatuk körül sem, de a nálunknál jóval szolidabb színvonalon működve is
van egy olyan bázis, amelyikre lehet
számítani. Nálunk ilyen széles társadalmi összefogás csak álom, itt kevesebben vállalnak többet, ez mozgatja
jelenleg a sportéletünket. Nem tudjuk
és a későbbiekben utánunk következők sem fogják tudni nélkülözni, közösségi célok megvalósítása terén, a
helyi vállalkozókat. Nem lehet mindenkinek erőgépe otthon az udvarban, természetesnek kellene lennie
annak - akinek ez a lehetőség megadatott, hogy ott áll -, szükség esetén
jószolgálati indíttatásból (vagy térítés ellenében) rendelkezésre bocsátja. Amennyiben ez Kelebián is így működne, - hogy sportpályánk szépítése
vállalkozásaink büszkén vállalt társadalmi áldozatvállalásának magától értetődő terepe lenne - abból az idén
85 éves egyesületünk és a közreműködők presztizse is emelkedne. Ahol
már túljutottak a nálunk még napirenden lévő haragszomrád történeteken, ott ez a kérdés ilyen formában
fel sem vetődhet. Mert hát a nálunk
nagyobbak is hibáznak, mi pedig ráadásul a konkrét esetben csak a giganagyságú villanyszámlánk során kerültünk konfliktus helyzetbe úgy, hogy
mi erről eddig nem is tudtunk...
A teljes kép kialakításához tartozik az a tény, hogy Batik Tamás korábban, más vállalkozókhoz hasonlóan önzetlen módon többször is
segített. Ilyen volt az 1991-ben épült
Béke park felőli beton lelátónál végzett munka, melyben Danis Gyula,
később Csernák Géza is közreműködött. 2006-ban a sportpálya bejáratának betonozása is nevéhez fűződik.
Tehát egy sajnálatos félreértés eredménye a sportnak semmit álláspont.
A hozzáállást kissé méltatlannak látjuk egy olyan vállalkozótól, aki elég
szép számmal nyeri el a megpályáztatott beruházási munkákat az önkormányzat kínálatából. Mert a munkát a
község adja! A sportpálya meg szintén Kelebiáé, azoké a helyi lakóké,
akik végsősoron ezeket a fejlesztéseket biztosítják munkalehetőség tekintetében a Ker-Ex-nek (is).
Kovács Marcell
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Kelebia
bemutatkozott...
De nem rossz értelemben, hanem igenis a segítők kitettek magukért, hogy együtt képviselhessük Kelebiát Bácsalmáson a Nemzeti vágta
előfutamán egy bemutatkozó kiállítással.
3x3 méteres sátor állt rendelkezésükre. Valljuk meg őszintén, hogy ez igen kis hely egy
olyan településnek, amely ekkora értékekkel
bír. Szerettünk volna mindent megmutatni a
teljesség igénye nélkül, mindenből egy kicsit,
hogy lássák a rendezvényre látogatók, milyen
termékeny is Kelebia. A sátrunkat a faluházhoz összegyűjtött régi bútorokkal kis konyhának rendeztük be.
A látogatók Gőbölös Péter természetfotóiban, Jóni Antal fafaragásaiban, a Fábián Kertészet virágaiban, és Fábián Tibor dísznövényeiben gyönyörködhettek.
Nem maradhatott el a kelebiai vendégszeretet sem. Spárgaszezon lévén a daloskörös asszonyok készítettek salátát. A spárgát Kozla
Lászlónak köszönhettük, így nem csak megkóstolhatták az emberek, hanem eredeti állapotában is kiállítottunk a sárga és a zöld fajtából.
A spárgasaláta mellett megízlelhették Szabó Galiba Attilának köszönhetően a libatepertőt is.
A kelebiaiak vendégszeretete sokakat vonzott a sátorhoz.
A nagy siker megkoronázásaként Kelebia
meghívást kapott Budapestre a Nemzeti Vágta döntőjére, ahol településünk minél szélesebb
körű bemutatása, bemutatkozása a cél.
A rendezvényről az alábbi képek tanúskodnak.
szervezők

Nap
05.17-én
05.18-án
05.19-én
05.20-án
05.21-én
05.22-én
05.23-án
05.24-én
05.25-én
05.26-án
05.27-én
05.28-án
05.29-én
05.30-án
05.31-én

Idő (tól-ig)
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00

Traffipax május
Felállítási hely
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Jánoshalmi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet

Nap
05.17-én
05.18-án
05.19-én
05.20-án
05.21-én
05.22-én
05.23-án
05.24-én
05.25-én
05.26-án
05.27-én
05.28-án
05.29-én
05.30-án
05.31-én

Idő (tól-ig)
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00
08.00-18.00

Felállítási hely
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunhalasi körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunhalasi körzet
Jánoshalmi körzet

Az ütemterv módosításának lehetőségét a Közlekedésrendészeti Osztály fenntartja. Kérünk mindenkit, hogy ne csak az említett helyeken, hanem mindenhol tartsák be a sebességhatárokat és a közúti közlekedés szabályait.
Dr. Husti János r. alezredes kapitányságvezető
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Orvosi ügyelet május

Május

1

kedd

Június

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

12

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

13

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa Kossuth u. 10			

4

péntek

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

5

szombat

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

14

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

15

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

16

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

2

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

3

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

6

vasárnap

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

7

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

8

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

9

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

17

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10		

18

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

19

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

20

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa Kossuth u. 10			

14

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

15

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

22

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

23

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

24

hétfő

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b

Ügyeleti változás						

10

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

11

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

16

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Attila u. 95

17

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

18

péntek

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

19

szombat

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

			

17 órától Kiss Csaba dr ügyel

20

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

vasárnap

Kiss Csaba dr

21

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

22

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

26

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92			

23

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Attila u. 95

24

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

27

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa Kossuth u. 10			

28

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

29

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

30

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

31

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

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

25

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

29

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30 szerda
Somogyiné Gazdag A. dr
Tompa, Árpád u. 59
				

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.

