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Kelebián és Tompán több felekezet is van a katolikus
egyház mellett. Január 21-én és 22-én, Kelebián a katolikus és baptista egyház hívei az egységre törekvés jegyében
összejöttek egymás templomaiban.
Az vezetett minket, hogy bár különböző egyházakhoz
tartozunk, mégis összekapcsol minket egy-családvoltunk.
Az, hogy egy családba tartozunk: egymásnak testvérei vagyunk közös atyánk, a Mennyei Atya révén. Jézus pedig
mindnyájunknak testvére lett keresztelésünk okán.
Család... család... milyen kedves, érzelmekkel telített ez
a szó! Istenem, milyen jó élni egy jó családban! Ott, ahol
a szülők és gyerekek szeretik, figyelemmel kísérik, segítik egymást. Ha beteg az egyik, ápolja a másik. Ott, ahol
ha sír egyik, együtt könnyeznek vele, vagy vidám dolgokon sokszor együtt kacagnak. Ahol sok a közös étkezés,
ahol nem csak gyorsan bedobálják az ételt, hanem közben
hosszan elbeszélgetnek. Ott, ahol a derű, a béke otthonos
a házban.

2011. február

EGYSÉG

Most viszont nézzünk egy kimondottan rossz családot,
amilyen remélem, tán nincs is. Én is csak modellként állítom elétek azt a családot, ahol rideg, rossz a légkör. Ahol
szeretetlenség van, mert szinte semmi kapcsolat sincs a
családtagok közt. Külön utakon járnak. Jobban szeretnek
házon kívül, mint otthon lenni. Elmennek egymás mellett,
úgy, hogy nem szólnak egymáshoz soha. Esetleg csak akkor, ha veszekednek. Bár egy fedél alatt laknak, de mindegyik külön szobába húzódik vissza. Nincsenek közös étkezések...
Míg az előbbi család hasonlított a „Mennyország előszobájához”, addig az utóbbi rossz család a „Pokol előszobájához”.
Mert milyen ez? Dermesztő. Szörnyű. Botrányos.
De kedves kelebiai és tompai keresztények, hát nem
épp ilyen dermesztő, szörnyű és botrányos lenne az, amikor egy faluban van
több felekezet, egyház,
akik ugyanazt az Istent
imádják, ugyanazt a
Jézus Krisztust szeretik, ugyanazt a BibliA Farkas László Általános Iskola
át olvassák és benne
pedagógusai és szülõi szervezte jótékonysági
ugyanúgy a szeretet
iskolabálat szerveznek
2011. február 12-én szombaton 19 órakor
főparancsát, és még
az Agrárkereskedelmi Központban.
sincs közöttük semmi
kapcsolat, egység és
A fergeteges hangulatról a SZIMPLA TRIÓ
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gondoskodik.

Menü:
aperitif
sós falatkák
svédasztal
keltkalács
Belépõjegy ára 2500 Ft/fõ
mely 2011. január 17-tõl az iskola titkárságán,
valamint Ábrahámné B. Bettinél és
Mné Franzer Hajnalkánál elõvételben
megvásárolható.
.
Értékes tombolatárgyak.
Vendégvárás: 18.30-tól 19.00 ig.

ABÁL

szeretet? Igen, amikor ugyanazt a Krisztust vallják, nem
abszurdum-e, hogy közben magas falak emelkednek közöttük? Manapság sokszor „testvéregyháznak” hívják egymást az egyházak. De akkor legyenek is testvérek, és ne
ennek a fogalomnak a megcsúfolói. Mert milyen testvéregyház az, amelyikkel nincs testvéri kapcsolat? Ez egy bődületes nagy hazugság!
Hála Istennek, Kelebián már jó néhány éve elkezdődött
a közeledés a különböző egyházak között, s így már nem
a fent említett rossz családhoz hasonlítunk. Most januárban is további lépéseket tettünk a szeretet és az egység felé. De ki és mi akadályozhat meg abban, hogy mi, testvéregyházak tagjai szeressük egymást? Semmi és senki. Mert
az nem akadályozhat, hogy hitbeli eltéréseink vannak. Attól még szerethetjük egymást. Hisz az, hogy szeretni, az
egyik egyház tanításában sem bűn. És mindegyik egyház
azt tanítja, hogy -bár nehéz - még ellenségeinket is szeretni kell. Viszont a másik felekezet tagjait szeretni nem lehet
olyan nehéz. Hisz egy irányba nézünk, egy irányba halad a
szekerünk, ugyanazokat a zsoltárokat énekeljük, egyformán akarjuk szeretni Jézust, aki „az út, az igazság és az
élet”(Jn.14. 1-6.)
Ezután is hozzátesszük a magunkét a világegyház egységtörekvéseihez. Szeretetünkkel. Tudjuk, hogy a Szabó
család, a Takács és a Varga család sosem alkothat egyetlen családot, viszont ennek ellenére tisztelhetik és szerethetik egymást. Ez utóbbi a lényegesebb, és ez hozhat létre valódi egységet.
Ehhez hasonlóan, ha a szervezeti egység elérése utópiának is tűnik a világegyházban, de a szeretet egysége megvalósulhat a sok egyház között.
Pribitek László plébános

Sportbál
A Kelebiai KNSK sok szeretettel meghívja Önt a

2011.március 5-én 19 órakor
rendezendő jótékonysági sportbáljára.

Helyszín: Kelebia, Magyar - Szerb
Agrárkereskedelmi Központ
Belépőjegy: 2500 Ft
Értékes tombolatárgyak (a válogatott által aláírt
nemzeti mez, sok más sportereklye)
Zenekar: Süti Club Band
A jegyek elővételben (és korlátozott számban
a helyszínen) megvásárolhatók február 10-től:
Szűcs Józsefnél, Ürmös Imrénénél
Lengyel Judit könyvtárosnál, (06/30-455-84-95)
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Az érem másik oldala

A média felkapott egy témát, mely szélsőséges indulatokat gerjesztett. Súlyos beteg egy kisgyermek, aki segítségre szorul. Az emberek
megmozdultak, adakoznak, segíteni szeretnének. De nem csak a jó emberi lélek nyilvánult meg, hanem a rossz, a vádaskodó, a felelőtlen bűnbakkereső.
Kelebiai vonatkozása is van a dolognak, hiszen Vörös Hanna, a beteg
kislány szülei Kuszenda Zsuzsanna és Vörös Csaba Kelebián élnek.
A tisztesség megköveteli, hogy hallgattassék meg a másik fél is.
Ezért közlünk egy beszélgetést, melyet a szülőkkel folytattunk:
Csaba:
Kiskunhalasra költöztünk Kelebiáról, amikor feleségem, Zsuzsi 8 hónapos terhes volt. Hanna születése után
3 nappal derült ki, hogy a kislányunk
beteg. Miután kiengedték a kórházból
Kiskunhalason laktunk, ahol a lakáskörülményeket a védőnő megfelelőnek találta.
Zsuzsi vitte a kislányt kéthetente
vizsgálatra. Augusztus közepén Kelebiára költöztünk anyósomékhoz családi okok miatt.
Hannát augusztus 30 - án Budapestre kellett vinni vizsgálatra, mert Kiskunhalason már nem tudták megállapítani, mi a betegsége. Halasra mentünk
fel apámhoz és élettársához, akik elvittek bennünket erre a vizsgálatra.
Zsuzsi:
Ott kellett maradnom a kórházban
a kislánnyal egy hétig kivizsgáláson.
Hannának maradni kellett, engem hazaküldtek, mivel az anyatejes táplálást
szüneteltetni kellett. Szeptember 24én epeműtétet hajtottak végre Hannán,
mi másnap meglátogattuk.
Csaba:
Apám élettársa, amíg Zsuzsi és Hanna a kórházban voltak, bement a halasi Gyámhivatalba, és kérte, hogy a kislányt náluk helyezzék el, mivel a mi
lakáskörülményeink nem megfelelőek, és ezt a kelebiai védőnő is helyben
hagyta azért, mert ennek a beteg kislánynak fokozottabb higiéniai körülmények szükségesek. Apám és élettársa
családba fogadták a gyermeket addig,
amíg a mi körülményeink nem rendeződnek. De miután megtudták, hogy
összeházasodtunk a kapcsolatot is teljesen megszüntették velünk. Még a kislányt sem láthattuk, telefonálásunkra
sem reagáltak. Kapcsolattartást kezdeményeztünk, így egy hónap után a
gyámhivatal közbenjárására megengedték, hogy lássuk Hannát. A Gyámhivatalban találkozhattunk, ahol megbeszéltük, hogy heti egy alkalommal
meglátogathatjuk a kislányt, erre a kelebiai Gyermekjóléti Szolgálat is javas-

latot tett.
Közben Hanna bekerült a kórházba,
de erről sem tájékoztatott bennünket a
gyámja. A TV2 Aktív című műsorából,
egy riportból tudtuk meg a történteket.
Azonnal telefonáltam a kórházba, ahol
nekem semmilyen felvilágosítást nem
adtak, mert a gyám ezt megtiltotta.
Ezután következett a rengeteg alaptalan vádaskodás, ahol rólunk csak rosszat mondtak, és írtak, úgy hogy minket meg sem kérdeztek. Védelmünkre
jogi segítséget kértünk. Felháborítónak
tartjuk, hogy ilyen címszó alatt jelent
meg cikk, hogy az „Anya elitta a gyermeke máját”.
Zsuzsi egyáltalán nem ivott, és nem
iszik most sem, nappalira jár iskolába,
igazolatlan mulasztása sem volt, varrónőnek tanul. Kezünkben van két orvosi szakvélemény is, amelyben leírják,
hogy a kislány „veleszületett, epeúti
fejlődési zavarban szenved. A betegség eredete nem ismert. Nincs rá adat,
hogy a terhesség alatti alkoholfogyasztás, vagy dohányzás fokozná a betegség kialakulásának kockázatát”.
Zsuzsi:
A TV2-ben az is elhangzott, hogy
nem vagyunk alkalmasak donornak
Hanna májátültetéséhez. Bennünket
meg sem vizsgáltak, pedig úgy tudjuk, hogy általában a vér szerinti szülők a legalkalmasabbak rá. Arról is az
újságból értesültünk, hogy a gyám lesz
a donor.
Csaba:
Önként jelentkeztünk vizsgálatra, de
csak vért vettek tőlünk, később tudtuk
meg, hogy kb. 15 vizsgálat kell ahhoz,
hogy megállapítsák az alkalmasságot,
közben a kislány orvosa azt mondta,
hogy eredménytől függetlenül a gyám
lesz a donor. Mi ez ellen már semmit
nem tudtunk tenni.
Hannát február 03-án viszik Németországba műtétre - 3 hónapra-, és nagyon fáj nekünk, hogy az utazás előtt
sem látogathattuk meg, a gyám nem
járult hozzá.
Mindenkinek nagyon köszönjük, aki

bármilyen módon segített, hogy Hanna
meggyógyulhasson!
Zsuzsi:
A lakáskörülményeinket mihamarabb szeretnénk rendezni, és Hannácska családba fogadását megszüntetni,

ehhez Kelebián kértünk és kaptunk segítséget. A kislányt minél előbb szeretném a kezemben tartani, és visszakapni, hogy mi - a szülei - nevelhessük fel.
Iván Éva
szoc. biz. tag

A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójaként jól ismerem a család meghurcoltatását.
Kérek minden segíteni szándékozó és tudó lakost, hogy felajánlásával támogassa Hannácska hazakerülését, műtét utáni gyógykezelését.
Az adományokat a Karitasz Egyesület -Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet
Kelebiai Kirendeltségénél (Kelebia, Ady E. u. 132.) a 53100049-10071854 számon vezetett - számlájára lehet eljuttatni. A felajánlások felhasználását az egyesület felügyeli.
A család szívesen fogad tárgyi felajánlásokat is (bútor, szőnyeg, hűtőszekrény,
stb.), melyeket a Gyermekjóléti Szolgálat Kelebia, Ady E. u. 114. sz. alatt (Polgármesteri Hivatal udvarában található épületrész) található címére lehet eljuttatni.
Füzesi Eleonóra
családgondozó

FIGYELEM!
KÖZMEGHALLGATÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét hogy
Kelebia község képviselő - testülete

2011. február 14 - én 17 órakor

a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központban közmeghallgatást tart.
Várható témakörök:
1. Tájékoztató a 2010. évi önkormányzati munkáról
2. Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati költségvetésről
3. Tájékoztató a kelebiai Szennyvízprogramról
Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel:

Maczkó József

FIGYELEM!
Kedves Olvasók!

A könyvtár nyitva tartása felújítás
miatt szünetel.
Ingyenesen internetezni előzetes
bejelentkezés alapján lehet
az alábbi elérhetőségen:
Lengyel Judit 06-30/455-84-95
Megértésüket előre is köszönjük!

szerkesztők

VIII. évfolyam 2. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

„Memóriatechnikák és tanulási módszerek alkalmazásának
lehetőségei az általános iskolában”
„Az iskolában ezerszám töltöttem az órákat azzal, hogy matematikáról, nyelvről, irodalomról, tudományokról, földrajzról, biológiáról tanultam. De hány órát töltöttem azzal, hogy megtudjam, hogyan működik a memóriám? Hány órát töltöttem azzal, hogy megértsem, hogyan működik a szemem? Hány órát azzal, hogy
megtanuljak tanulni, hogy megtanuljam, hogyan működik az agyam? És a válasz
az volt: egyetlen egyet sem. Más szóval nem tanították meg nekem, hogyan használjam a fejemet.”
Charles Handy: A logikátlanság kora

2011 januárjában a tantestületből
6-an vettünk részt azon a 30 órás továbbképzésen, ahol módszertani repertoárunkat bővíthettük új memóriatechnikák elsajátításával.
Korábbi tapasztalataink alapján nem
is gondoltuk, hogy milyen hangulatos,
jó előadásban lesz részünk, amely kikapcsol, szórakoztat, ugyanakkor feltölt és meghozza a munkakedvet is!
A képzés vezetője Petkes Csaba
szakreferens volt, aki előadói stílusával, valamint az ismertetett módszerek,
technikák résztvevőkön való bemutatásával lenyűgözte a tanfolyam résztvevőit. Különösen figyelemre méltó az
a tény, hogy az előadó a mai napig gyakorló pedagógusként tevékenykedik.
Így az általa bemutatott módszereket,
maga is kipróbálta, és használja a mindennapokban is.
A magyar oktatási rendszer kevés energiát fordít a hatékony tanulási
technikák megismertetésére. A diákok
nagy részének nincs semmiféle stratégiája az iskolai tananyag elsajátítására,
és a személyiségének nem megfelelő
módszerrel, hosszas kínlódással igyekszik fejébe verni a tudást.
Ezért a tanulási- tanítási folyamat során olyan könnyen befogadható
technikát kell a tanulókkal elsajátíttatni, amellyel bizonyos információsorokat
garantáltan és hosszú távon rögzíteni tudunk a memóriánkban. Ezt játékos formában megtanítjuk a gyerekek-

nek, így képessé válnak akár 15-20 szó
pontos rögzítésére is.
Az egyik módszer a tanulásban a
sorrendek, versek, definíciók megjegyzésére, a másik a logikai láncolatok, összefüggések, idegen szavak megjegyzésére használható fel. A két technika
összefűzése lehetővé teszi az évszámok, adatok tartós, pontos és könnyed
rögzítését is.
A sorrendek megjegyzésére szolgáló technikához úgynevezett memóriakampókat használunk, amelyeket a
gyerekek nagyon könnyen és gyorsan
rögzítenek, majd ezekhez kapcsoljuk
vizuális asszociációval a megjegyzendő információkat. A folyamatok, logikai sorok megjegyzésére használt technikát láncmódszernek nevezzük.
A kulcsszó-módszer segítségével
az idegen szavak tanulását is jelentős
mértékben megkönnyíthetjük.
A gondolati szólánccal, a kampós és
lánctechnikával vagy a gondolattérkép
használatával a tanítási óráinkat színesebbé és érdekesebbé tehetjük. Hatékony segítséget nyújthatunk minden
tanulónak, különösen a tanulásban lassabban haladóknak vagy a- valamilyen
okból- lemaradóknak.
Az előadó azt is elmondta, hogy ezeket a módszereket 9-10 éves kortól
ajánlott megismertetni a tanulókkal, de
leginkább a felső tagozaton lehet eredményesen használni.
Számos gyakorlati példát mutatott

arra, hogy melyik memóriatechnikát lehet magyar, történelem, matematika,
fizika, biológia, kémia vagy akár földrajz órákon is alkalmazni.
Ezekkel az apró módszertani „trükkökkel” pedig a tanulás akár szórakoztató is lehet. Ez azért fontos, hogy az ismeretszerzés lényegére, a magabiztos
tudás örömére ne csak kevesen találjanak rá, és a diákok többségének a tanulás ne pusztán kötelesség legyen.

Ez a sokoldalú, kreatív tanítási forma
igazán közel áll hozzám, ezért köszönöm
az élményt, az útravalót mindennapjaimra. Remélem, még hosszú ideig leszek
a pályán és lehetőségem lesz újra és újra
valami többet, korszerűbben kapni, hogy
tovább tudjam adni. Köszönet a gyerekek nevében is, hiszen ők fogják érezni mindannak a hasznát, amit ezen a továbbképzésen elsajátítottam.
Fodor Betty

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
remben tartottuk, Hinterszehr Ádámnak köszönjük a hangosítást. Megemlékeztünk a Himnusz írójáról,
megzenésítéséről.
A 3. a osztály tanulói rövid irodalmi
összeállítással készültek: verssel, népmesével, népdalokkal.
Sógor Lászlóné
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja. Iskolánkban idén is hagyományaink
szerint ünnepeltünk. A témához kapcsolódó rajzpályázatot hirdettünk. A
gyerekek munkáiból Kardosné Rókus
Zsuzsanna és Piszman Erika kiállítást
rendeztek. Az ünnepséget a tornate-
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Egy tanító
tapasztalataiból...
Tanítsuk meg helyesen gazdálkodni
a zsebpénzével gyermekünket!
Zsebpénzzel kapcsolatban a legfontosabb kérdés, hogy milyen céllal adjuk
azt. De valóban szükséges zsebpénzt
adni a gyereknek, és ha igen, mennyi legyen az összege, és mikor kapja meg?
Minden gyermek életében eljön az
az időszak, amikor szükséges lesz, hogy
hozzáférjenek a pénzhez. 8-9 éves korban már kialakul egy bizonyos szintű
függetlenség, ezért számukra már fontos, hogy egy bizonyos - legyen az kisebb vagy nagyobb - pénzösszegből
egyedül gazdálkodhassanak.
A tudatos pénzkezelés és a szülők
szerepe
A gyerek már egészen kicsi korban
megtanulhat kisebb dolgokat vásárolni,
visszajárót várni, megspórolni a zsebpénz egy részét, illetve ügyes döntéseket hozni, amikor kiveszi a pénzt a zsebéből. A zsebpénz segít abban, hogy
életkortól függetlenül a gyerekek megtanulják a pénz költésének alapelveit, és
felelősséget vállaljanak döntéseikért.
Bizonyos kortól kezdődően a gyerekek elkezdnek drága és használhatatlan holmikat kérni, csak azért,
hogy nekik is legyen. Meg kell tanítani őket, hogyan lehet a pénzt félretenni és spórolni. Ha mindenáron szeretné megvásárolni, engedni kell, hogy a
saját megtakarításából tegye meg azt.
Természetesen tanácsot adhatunk neki, de ne szabjuk meg, hogy mire költheti a zsebpénzét. Érezze, hogy megbízunk benne és hagyni kell, hogy a saját
hibáiból tanuljon.
Ma már a szülők többsége egyetért

abban, hogy a gyereknek szüksége van
rendszeres zsebpénzre. Hiányában akár
kísértésbe is eshet, és mivel nincs lehetősége tisztességes úton „megkeresni”, úgy érezheti, hogy csak úgy kaphatja meg azt, amire vágyik, ha elveszi
azt. Természetesen meg kell értetni a
gyermekkel, hogy a lopás rossz dolog
és ilyenkor vállalnia kell tettei következményeit.
Mit tanulhat a zsebpénz kezelése
közben? A rendszeresen kapott zsebpénz által gyermek felelősséget tanul,
a pénzt értékelni, megismeri a vásárlás örömét, de egyúttal takarékosságra is neveli.
Aranyszabályok
A fiatal gyermek legjobb, ha hetente kap zsebpénzt, mert a hét nap viszonylag átlátható számára, a havi periódusnál félő, hogy az elején elköltené
az egészet.
Fixálni kell a pontos összeget, és
hogy a hét (vagy a hónap) mely napján esedékes.
El kell magyarázni azt is, mi történik,
ha a következő „fizetés” előtt jóval elkölti a pénzt.
Próbáljuk meg takarékoskodásra,
azaz gyűjtögetésre nevelni.
Ha az idősebb testvér magasabb összeget kap, meg kell értetni a kisebbel,
hogy ahogy nő, ő is egyre többől fog
majd gazdálkodni.
Néha, meg lehet előlegezni a következő havi zsebpénzt, de ez lehetőleg ne
forduljon elő gyakran, mert az ilyen elköltő és előre elkérő gyerekekből válhat majd nagy eséllyel később hitelből
élő felnőtt.
Horváth Zoltánné

Anyakönyvi hírek
2010. december hónapban elhalálozott: Kovács András 64 éves
A hónap folyamán születés nem volt.
A hónap folyamán házasságot kötött: Csamangó Szabina és Sass Zsolt
A hónap folyamán elhalálozott:
Káposzta István 88 éves, Krisztin Józsefné 82 éves, Paprika Imréné 54 éves,
Pesti Béláné 77 éves, Szabó Sándor 58 éves, Sziládi István 44 éves, Taupert
Mártonné 81 éves, Tóth István 77 éves
Balázs Katalin aktő.
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Kedves Gondozottak!
2011. február 1-től az
önálló védőnői tanácsadás
rendje megváltozik!
Hétfőn 8-tól 12-ig terhes tanácsadás
Kedden 8-tól 10-ig csecsemő tanácsadás
Szerdán 8-tól 10-ig csecsemő tanácsadás
2011. március 1-től a háziorvossal tartott csecsemő tanácsadás
rendje és helyszíne is megváltozik!
Minden kedden 8-tól 9-ig lesz orvosos tanácsadás.
Páros heteken Dr. Szabó Péter, páratlan heteken Dr. Rigler
László tartja az egészségházban a csecsemő tanácsadást!

Farsangi fánk
Hozzávalók:
* 30 dkg liszt
* 4 tojássárgája
* 5 dkg vaj
* másfél dkg élesztő
* másfél dl tej
* 4 dkg porcukor
* 1 evőkanál rum
* kevés citromhéj
* kevés só
* 5 dl olaj
A tejben futtasd fel az élesztőt. Keverd ki a tojássárgáját egy kanál cukorral,
majd öntsd hozzá a rumot, és reszeld hozzá a citrom héját. A lisztet csipet sóval,
a kikevert tojássárgájával, a felfuttatott élesztővel jól dolgozd össze. Ezután olvaszd fel a vajat, és apránként add hozzá a masszához, majd fakanállal jól keverd
ki a tésztát. Amikor hólyagosodni kezd, és elválik az edény falától, lisztezd le kicsit,
majd ruhával letakarva, langyos helyen keleszd.
Ha megkelt, borítsd lisztezett deszkára. Nyújtsd ki, szúrd ki fánkszaggatóval, rakd lisztezett ruhára, és hagyd még egy kicsit kelni. Ezután az ujjaddal kicsit
nyomd be a közepét, majd a benyomott oldalával lefelé, nem túl forró olajban, fedő alatt süsd meg. Amikor megpirult, forgasd meg, és már fedő nélkül süsd készre. Szedd rácsra, és jól csöpögtesd le. Tálalás előtt hintsd meg porcukorral, és kínálj hozzá finom baracklekvárt.
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A farsang Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz „húshagyó keddig”,
vagy „hamvazószerdáig”.
Magyar elnevezése egyes kutatók
szerint a német „faseln”: fecsegni,
fantáziálni, pajkosságot űzni szóból
ered. Más elmélet szerint bajor-osztrák jövevényszó, a vaschang-ból
származik. Első írásos jelentkezését 1283-ból, bajor-osztrák adatokból ismerjük.
Hazánkban - elsősorban német
hatás eredményeként - a középkorra
tehető a farsang kialakulása. Elterjedése 3 fő területen történt: a királyi
udvarban, a városi polgárság és a falusi lakosság körében. A királyi udvarban jelentős volt az itáliai hatás,
míg a másik két szinten német hatással kell számolni.
A farsang zajos mulatságait egy
ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy
a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az éjszakák - a Nap elgyengül, és a gonosz
szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével
akarták elűzni ezeket. Egyes helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert
azt remélték, hogy a földi tűz segíti a
napot, hogy újra erőre kapjon. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe,
hogy elűzzék a halált, a rosszat és a
hideget. Az első maskarások halottas
menetet utánozva masíroztak.
A karnevál elnevezés is összefüggésben áll ezzel, ugyanis a carnarvalet a felvonulás központi alakja nem
más, mint a „halottasház szolgája”
vagyis a sírásó. A megjátszott temetés után nagy dáridót csaptak, hiszen
a tél eltemetésének mindenki örült.
A régi babonákat később elfelejtették az emberek, de a jelmezes, álarcos karnevál és a bálok, táncos mulatságok szokása máig megmaradt.
A néphit szerint Cibere vajda és
Konc király vízkeresztkor és húshagyó kedden párviadalt vív egymással. Vízkeresztkor Konc király kerül
ki győztesen, s ekkor megkezdődik a
farsang, húshagyókedden pedig Cibere vajda győz, s ekkor a böjt veszi
át a hatalmat.
A szokások és hiedelmek többsége, és így a maskarás alakoskodások
is a vígasság utolsó napjaira, „far-
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Farsang

sangvasárnapra”, „farsanghétfőre”,
„húshagyókeddre”, az ún. „farsangfarkára” összpontosulnak. Keleten
és északon ez néha kitolódik. Ebben
az időben a mezőgazdasági munkák
szüneteltek, ez volt a szórakozás legfőbb ideje. A hamvazószerdát követő napon, az egynapos böjt után a
böjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi
maradékot elfogyaszthassák. Ennek
a napnak zabáló-, torkos vagy tobzódócsütörtök a neve. Ezekhez a napokhoz, a karácsonyi ünnepkör után
a leggazdagabb jelesnapi szokáshagyomány kapcsolódik. Legjellemzőbbek az álarcos, jelmezes alakoskodók, és a mulatság színhelyén vagy
házaknál előadott dramatikus játékok /halottas, lakodalmas, betyár játék /. Mohács környékén ma is élő
hagyomány a délszláv eredetű alakoskodó felvonulás, a „busójárás”.
Régen farsang idején a fonóházakban minden este zajlott valamilyen vidám esemény, énekeltek, táncoltak, játszottak. A mulatozások
„húshagyókeddig” tartottak, amikor
az utolsó fonóházi összejövetelre a
„fonóvégzésre” került sor, amely felért egy kisebb lakodalommal. Ezt
követően az egész falut megmozgató
nagy népi mulatsággal a „farsangtemetéssel” vagy „téltemetéssel” búcsúztatták az elmúlt vidám heteket.
Játékok
A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. század óta ismeretes.
Jellemzője, hogy olyan ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől
eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani szokták: „a feje tetejére áll a világ”. A hosszú böjtre való
felkészülésnek megfelelően ebben
az időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező. A táncmulatságok mellett különböző játékokat,
vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor
volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt
ebben az időszakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal gúnyolták.
Világszerte, így a magyar nyelvterületen is a farsang adott alkalmat a
különféle jelmezek, maszkok felöltésére, s az ezekben való mókázásokra.
A magyar falvakban az alakoskodók
beöltöztek ördögnek, kereskedőnek,
cigányasszonynak, katonának, koldusnak, menyasszonynak, kémény-

seprőnek, boszorkánynak. A magyar
falu álarcos alakoskodása között feltűnnek az állatalakoskodások. Különösen kedvelt a medve-, ló-, kecske- és gólyaalakoskodás.
Eljátszottak ál-lakodalmat, ál-temetést, de népszerűek voltak a kivégzést imitáló játékok is, melyeken
a játékból elítéltek fejére cserépedényt tettek, s ezt nyilvánosan leütötték.
A farsangi lakodalmas játékok közül leglátványosabb a nyugat-dunántúli rönkhúzással összekötött mókaházasság. Szokásos volt a farsang
idején a lányok, asszonyok külön farsangolása is.
Bizonyos húshagyókeddi szokások
a farsang, illetve az egész tél elmúltát jelképezik: farsangtemetés, bőgőtemetés.
A farsanghoz számos termékenységvarázsló illetve termésvarázsló
cselekmények és hiedelmek is kapcsolódnak.
Egyéb szokások: maszkos felvonulások, köszöntők/sardózás/, ügyességi játékok /kakasütés, gúnárnyakszakítás/ és a leánycsúfoló szokások
Táncmulatságok
A farsang időszaka a táncmulatságok legfőbb ideje volt, a falvakban a
bálok többsége a kocsmákban, vagy
bérelt házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte ilyenkor
a maga bálját, a szervezők általában
a legények voltak. A „batyus-bálokra” az ételt a lányok, az italt pedig
a fiúk vitték, a zenészeket pedig a
bálozók közösen fizették ki. Fontos
szerepük volt ezeknek a táncos mulatságoknak a párválasztásban. A lányok ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett
neki a lány, kitűzte a kis csokrot a
kalapjára.
Vénlánycsúfolók
Az udvarlás, a párválasztás és a
házasságkötések legfőbb ideje a hagyományos magyar paraszti életben a farsang időszaka volt, éppen
ezért a farsang alkalmat adott arra
is, hogy tréfásan, s olykor durván figyelmeztessék azokat, akik elérték a
„megfelelő” kort, de még nem mentek férjhez. A csúfoló szokások főleg
a farsangvégi napokhoz, húshagyó
kedd éjszakájához, hamvazószerdához kapcsolódtak. Az egyik érdekes
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szokás a tuskóhúzás volt, ilyenkor a
legények egy nagy fatuskót vonszoltak végig a falun, s a vénlányok ajtaja elé letették, hogy reggel, amikor
az illető hölgy ki akar jönni, ne tudja
kinyitni az ajtaját. Olyan eset is volt,
hogy tuskóval szinte felszántották a
vénlányok udvarát.
Köszöntők
Mint minden jeles ünnephez, az
újév kezdetéhez és a farsanghoz is
hozzátartoztak a jókívánságmondó
és adománygyűjtő szokások. Ezek
a magyar nyelvterületen mindenütt
megtalálhatók voltak. Ezen alkalmakon a kimondott szó mágikus erejével próbálták biztosítani a következő
esztendőre a jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és szaporaságát.
Pl. Farsang, farsang, háromnapi
farsang, / Itt is adnak, amit adnak Ez
is Isten háza, / Szálljon le rája / Az
Isten áldása, / Hat lóval, hat ökörrel
/ Három borjas tehénnel, / Egy aranyos ekével.
Lakomák
Pontosan mit ettek a régi farsangi
lakomákon? Nem tudjuk, de néhány
hagyomány, étkezési szokás ma is él.
Sok faluban igyekeznek farsangvasárnapra és húshagyó keddre tyúkhúslevest, töltött káposztát főzni.
Szívesen tálaltak még ciberelevest
és kocsonyát is.
A cibere tálalása már a közeledő böjtöt idézi. A cibere lényegében
többféle savanyú leves gyűjtőneve.
Ilyen igazi böjtös étel volt a vízben
főtt aszalt gyümölcs a szilvacibere,
az erjesztett korpa leve a korpacibere. Székelyföldön, a Nyárád mentén
szalmabáb jelenítette meg a farsangi
játékokban Cibere-vajdát, aki tréfás
párviadalban legyőzte Konc-királyt ő a farsangi húsokat jelképezte.
A farsangi ételek közül a legnevezetesebb a farsangi fánk. Ismert az
alma, burgonya, gyűrűs, hússal töltött burgonya, marca, kubikos, szalagos, túró, és a párna csücskeváltozat.
Magyar Elek, a neves ínyenc-mester szerint „A farsangi fánk legyen
könnyű, miként a hab, omlós, hogy
szinte elolvadjon az ember szájában.
A színe pedig legyen aranysárga”
szerkesztők
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
portos éneklés, a másik teremben pedig a folyamatosan zajló tánc között lehetett választani. A mellékelt
fotók a rendezvény két epizódját szemléltetik.
FEBRUÁR
Betervezett programjaink: 10-én ismét fürdőzésre megyünk Mórahalomra, 12-én -utólag kaptuk a
meghívást- mi szerint egy a vajdasági Bácskatopolyán
megtartandó rendezvényre az ottani testvér szervezetünk meghívta fellépésre a Kelebiai Daloskört, valamint a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Színjátszó- és
Tánccsoportját. 15-én 14.00 órától Dr. Rigler László
háziorvos előadást tart a Nyugdíjas Házban a derékfájásról. 26-án 18.00 órától tartjuk a hagyományos farsangi bálunkat az Agrárcentrumban, melyre meghívjuk több testvér szervezetünk /Ómoravica,
Bajsa, Öttömös, Ásotthalom, Kisszállás/ képviselőit is.
Jelentkezni és a részvételi díjat (1000.- Ft/ fő) a vezetőség tagjainál lehet befizetni február 15-ig.
MÁRCIUS
-2-án a Budapesti Nyugdíjas Szövetség fellépésre
meghívta Egyesületünk Színjátszó Csoportját,
A hónap végéhez érkezve ismét összefoglalom röviden az Egyesületünket érintő januári eseményeket és
vázolom az előttünk álló közeljövő terveit, feladatait.
JANUÁR
-13-án mórahalmi fürdőzésen vett részt a kezelésre menőkkel kiegészült 13 fős csapatunk. Megérkezés után gyorsan átöltöztünk, majd mentünk a jól
megszokott és megszeretett helyekre, nem kihagyva
az új élményfürdő és szauna kínálatot is. Ez alkalommal is kellemesen éreztük magunkat és az egészség
ápolás mellett bőven jutott idő a nyugodt, tartalmas
beszélgetésekre is.
-22-én 16.00 órára hivatalosak voltunk a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a Művelődési Ház nagytermében megrendezett zenés, irodalmi műsorra. A
műsorban fellépett F. Dőry Magdolna, Tancsik Anikó
és Bozsákovics Luca. Mind a három előadó kiemelkedő tehetség és maradandó élményt nyújtott a hallgatóságnak. Többünk véleménye volt a program végén pogácsa evés közben- folytatott kötetlen beszélgetés
során, hogy a két ifjú kelebiai leányzót /Anikót és Lu-

Az INBA Zrt keres női
dolgozókat zöldség-gyümölcs
válogatásra,
csomagolásra, valamint férfi dolgozókat kézi anyagmozgató és
targoncás munkakörbe.
(Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői,
traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni 2011.
március 1-től lehet az INBA Zrt.
hűtőházánál a 6783 Ásotthalom,
Petőfi u. 1. szám alatt.
Tóthné Vas Gabriella

cát/ szeretnénk a jövőben a Nyugdíjas Egyesület kulturális programjain is vendégül látni, szeretnénk gyönyörködni előadásukban.
-29-én tartottuk meg az év elején esedékes éves
beszámoló és munkaterv jóváhagyó közgyűlésünket az utána következő hó végi klubesttel együtt.
A telt ház előtt megtartott közgyűlés alkalmával az
Egyesület elnöke Horváth Zoltán és gazdasági felelőse Varga Sándor beszámolt a 2010. évben végzett
sokoldalú és változatos egyesületi tevékenységről,
kulturális programokról, gazdasági és pénzügyi helyzetünkről. A 2011. évi munkaterv elfogadása után asszonyaink feltálalták Kiss János tagtársunk által főzött
finom babgulyást és azt a sok fajta süteményt, amiket
a hölgy tagjaink készítettek és közösen fogyaszthattunk el. Vacsora után vidám beszélgetés, olykor cso-

akik „Az Unió macskája” c. darabot fogják előadni.
-a 7-re meghirdetett ásotthalmi nőnapi bál részünkre elmarad. /Községi bál lesz, amit nem a Nyugdíjas Klub rendez/.
-10-én a szokásos mórahalmi fürdőzésre kerül sor.
-15-én Ómoravicára megyünk a szokásos március
15-i ünnepségre. Az utazni szándékozók a vezetőség tagjainál jelentkezhetnek március 10-ig.
-26-án 17.00 órától Klubdélután lesz, melynek
programjáról a következő Hírmondóban tájékoztatjuk a tagságot.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk tagtársainkat. Az orvosi előadásra mások is jöhetnek!
Kelebia, 2011. január 30.
Sutka István egy. titkár
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A Magyar
Kultúra Napja
2011. január 22 - ről Faludy György
emlékesttel emlékeztünk meg. Vendégünk volt F. Dőry Magdolna - Radnóti díjas versmondó -, aki személyesen
is ismerte a költőt, részt vett több előadóestjén is. Az összeválogatott verseket zenei betétek színesítették. Tancsik
Anikó - versmondó - Kiss Klaudia szonettjeit szavalta el a közönségnek. Kla-

udia szonettjei egy szonett író pályázat
eredményeként bekerültek abba a kötetbe, amelyet Faludy György 100. születésnapja alkalmából jelentettek meg.
A kötet címe: Szonettek, főhajtás Faludy György emléke előtt. A jó hangulatú rendezvényt kötetlen beszélgetés
zárta.
szerkesztők

A Bácska Autósiskolánál
személygékocsi vezetõ és
gépkezelõ tanfolyam indul:

2011. 02. 21-én (hétfőn)
17 órakor
Kelebiai Műv. Házban
Vezetéskor
hazaszállítjuk önt!
Kamatmentes részletfizetés!
Elmélethez ingyen anyagot
biztosítunk!
Érdeklődni lehet: Bartos József
+36- 30/9 435 973
Bácska Autósiskola kft.
6430 Bácsalmás Kossuth u. 104.
E-mail: bacskaautosuli@freemail.hu
http://bacskaautosuli.mooo.com/dok.php
www.bacskaautosiskola.fw.hu
Nyilv. tart. sz.: 03-0119-06
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

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

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

14 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

15 kedd

Faddy Zoltán 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

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

19 szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20 vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

22 kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

23 szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

24 csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Kossuth u. 10

25 péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26 szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27 vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28 hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10		

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/454-230
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

VIII. évfolyam 2. szám

Traffipax
		
02.07-én 08.00-17.00
		
02.08-án 08.00-17.00
		
02.09-én 08.00-17.00
		
02.10-én 08.00-17.00
		
02.11-én 08.00-17.00
		
02.12-én 08.00-17.00
		
02.13-án 08.00-17.00
		
02.14-én 08.00-17.00
		
02.15-én 08.00-17.00
		
02.16-án 08.00-17.00
		
02.17-én 08.00-17.00
		
02.18-án 08.00-17.00
		
02.19-én 08.00-17.00
		
02.20-án 08.00-17.00
		
02.21-én 08.00-17.00
		
02.22-én 08.00-17.00
		
02.23-án 08.00-17.00
		
02.24-én 08.00-17.00
		
02.25-én 08.00-17.00
		
02.26-án 08.00-17.00
		
02.27-én 08.00-17.00
		
02.28-án 08.00-17.00

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
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunmajsai körzet
Kiskunhalasi 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

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.

