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A Falualapítás ünnepének 87. évfordulója
2011. december 16 - 17.

2011. december

100,-

„Békesség
a jóakaratú
embereknek!”
Kedves Kelebiai
Lakóközösség!

2011. december 16. (péntek)
11: 00 A fortélyos ajándék - Szegedi Miniszínház előadása
15: 00 Az Őskeresztény gyülekezet Fúvós zenekarának koncertje, vezényel Pék Csaba
Látókör Tehetségfejlesztő Műhely kelebiai csoportjának bemutatkozó kiállítása - Művelődési Ház
2011. december 17. (szombat)
15: 00 India varázsa - úti beszámoló filmvetítéssel - Könyvtár olvasóterme
15: 30 Ünnepi Szentmise
16: 15 Dr. Pribitek László plébános úr köszöntője a községi karácsonyfánál
Énekelnek a Farkas László Általános Iskola tanulói és a Daloskör
16: 30 Balázs Hajnalka önálló kiállítása és India varázsa című fotókiállítás megnyitója, megnyitja Szádeczki
Dezsõné
Erdélyben jártunk címmel a Kelebiai Művésztelep alkotóinak kiállítása
17: 00 Ünnepi köszöntõt mond Maczkó József polgármester
17: 00 Zenés, táncos, verses összeállítás
Fellépnek: Farkas László Általános Iskola tanulói, Herke Marianna és növendékei, a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület táncosai, a Kelebiai Daloskör, Kiri Erika, Bozsákovics Luca és Horváth Otília.
Gusztos Bence és Gusztos Enid koncertje
18: 30 Ünnepi torta megszegése
A határon átnyúló kapcsolatok keretén belül Kelebia, Kishegyes, Bajsa termelőinek kiállítása, vására.
Idén is lesz fluta, tea és forralt bor.
Szeretettel várunk Mindenkit!

„Békesség a jóakaratú embereknek!” címet
adtam a karácsonyi üdvözletemnek. Ámbár ott ficánkolt az agyamban egy másik mondat is: „Kutya ez a világ” és káromkodni lenne kedvem. Úgy,
mint a költőnek - Ady Endrének - aki egyszerre
imádkozott és vádolta az Istent. Azt gondolom, jó
okunk van arra a mai világban, hogy ez a kettős
érzés viaskodjon az életünkben. Mert, hol van a
békesség, a jóság, a tiszta akarat és hol az emberség? Mi a kulcsa annak, hogy mindezt önmagunkban kialakítsuk és környezetünknek átadjuk?
Mindannyiunk kezében ott a kulcs, amellyel ajtót
nyithatunk ezen örök és végtelen értékek irányában, feltéve, ha hiszünk ebben. Egyébként, szemfényvesztő és színjáték minden csillogó ünnep és
kártyavár minden pöffeszkedő hatalom. Szükségünk van a remény indíttatására, a szeretet tevékenységére és a hit erejére. Szükségünk van arra, hogy megfogjuk egymás kezét, hogy keressük
egymás tekintetét, szükségünk van az együttlétre
és szükségünk van a meghitt, csendes ünneplésre.
Igen, a karácsony nem a fenyőfáról, a vásárlásról és az alkalmi mosolygásról szól. A karácsony
ünnepe az újszülött világrajövetelének, a boldogságról, az életről, a reményről, a feltétel nélküli
áldásról szól. Ha látjuk és elfogadjuk mindezt, akkor lélekkel teli, megnyugvó és belenyugvó ünnepünk lesz. Ehhez azonban az kell, hogy kegyelemmel teljenek meg a szent napjaink. Ezért kívánok
a falu összes lakosának kegyelemben gazdag Karácsonyi Ünnepeket!
Kívánom, hogy életünkben:
Az ellenségeskedés helyett békesség legyen!
A képmutatás helyett őszinte jóság legyen!
A gonoszság helyett jó akarat legyen!
A hatalmaskodás helyett emberség legyen!
Üdvözlettel:

Maczkó József
polgármester

Kelebiai Hírmondó

. oldal
Karácsony éjszakájának főszereplői a
kis Jézus és szülei mellett a pásztorok.
Egyébként sem lehetne Karácsonyt ünnepelni, hogy ne szólnánk a betlehemi
pásztorokról, e derék emberekről. Akik
egyszerű emberek voltak, de nagyszerű
emberek. Miért?
Mert az angyalok szavaiból azonnal
megértették, hogy abban a szegényes
istállóban nagyon nagy dolog történt.
Ezért oda azonnal menni kell. Mert romlatlan lelkű, egészséges gondolkodású emberek voltak, ezért tudtak egyből
ráérezni a nagy dolgokra. Nem óvatoskodtak, nem bújtak vissza az angyalok
szavai után a jó meleg subáikba, mondván, „aludjunk rá még egyet.” Nem szalajtottak juhászbojtárt ezzel:”fuss, hozz
hírt, hogy érdemes-e odamenni”! Ehelyett azonnal mentek az istállóhoz.
Hát bizony van mit tanulnunk ezektől az írni sem tudó emberektől. Abban
kövessük őket, hogy a nagy, fontos dolgokat meglássuk. De meg is valósítsuk.

A PÁSZTOROK
Egy percig se halogassuk. Egy percig se
tétovázzunk.
Előbb nézzük az elsőt. Azt, hogy a
fontos dolgokat meglássuk. Mert bizony
nagyon sok ember nem látja a fontos
dolgokat. Nincsenek tudatában az olyan
nagy dolgok fontosságának, mint az Isten és a vallás. Annak, hogy Isten nélkül
élni értelmetlen, vallás nélkül nem érdemes élni. Azt sokan látják, sőt olykor
szenvedik, hogy nem boldogok. Azt is,
hogy nem szép az életük. De azt a végtelenül fontosat már nem látják, hogy
azért nem boldogok, azért csapnivaló
az életük, mert hiányzik belőle a Jóisten,
mert a 2000 éve született Jézust és az ő
tanítását kihagyják belőle. Az életükben
ezek nem szerepelnek. Sajnos.
Mi nem másokat megvetve és öntelten örülünk, de mégis boldogság tölt el
minket, mert tudjuk hinni, hogy az élet-

Iskolai hírek
- November 17-én (csütörtökön) pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk az iskola tornatermében öt középfokú intézmény
képviselőinek részvételével. Ellátogatott hozzánk a Szilády Áron Református Gimnázium,
a II. Rákóczi Ferenc Mezőgazdasági, Közigazgatási, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskola és Kollégium, a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium, a Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium megbízottja. Az intézmények bemutatkozása után lehetőség volt arra, hogy a szülők és a tanulók
kötetlen beszélgetést is folytassanak az intézmények képviselőivel.
Vér Éva pályaválasztási tanácsadó is felkereste intézményünket, hogy a 7. és 8. osztályos tanulókat támogassa az előttük álló döntések meghozatalában.
Reméljük, hogy ezekkel a rendezvényekkel is segítettük az iskolaválasztás nem könnyű feladatát.
- Iskolánk meghívást kapott Kishegyesről az Ady Endre Kísérleti Általános Iskolából a
november 22-én rendezett Iskolanapjukra. Igen színvonalas kulturális gyermekműsorban
gyönyörködhettünk a helyi színházban. Az iskolában kötetlen beszélgetést folytattunk a
tantestület tagjaival. Bemutatták intézményüket, az ott folyó munka szépségeit
és nehézségeiket. Nagyon gyorsan megtaláltuk a közös témákat. Ezt a kapcsolatot tovább kívánjuk építeni, bővíteni közös programok által.
- A mesemondó versenyt december
5-én 14 órától tartjuk a művelődési ház nagytermében.
December 16-án a szegedi MiniSzínház előadásában láthatják tanulóink A fortélyos
ajándék című mesedarabot.
A karácsonyi ünnepi műsor december 21-én 11 órakor lesz az iskola tornatermében.
- A téli szünet 2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2011. december 21. (szerda).
A szünet utáni első tanítási nap: 2012. január 3. (kedd).
A szorgalmi idő első fele 2012. január 13-ig tart. A szülők értesítése az első félév eredményéről 2012. 01. 20-ig történik meg.
Szádeczki Dezsőné igazgató

ben az Isten, az őszinte vallásosság a
legfontosabb. És ugye milyen jó boldognak lenni, akár néhány pillanatig is.
Mint én tegnap Tompán a hittan óra
végén. Életem legszebb pillanatai közé
tartozott. Egy kedves angyalarcú 5.-es
kislány - miközben osztálytársai vonultak kifelé - odaszaladt elém és mosolyogva kérdezte: „Megölelhetem magát?” Érdekes, az külön tetszett, hogy
nem mondott se Plébános urat, se
Atyát. „Meg” - válaszoltam. Erre átölelte a derekam és fejével a mellemhez simult. Erre vállacskáját én is átöleltem
egy pillanatra. Elengedett, majd aranyosan kuncogott és osztálytársa felé
mondta: „Megmertem!” Egy csöppet se
rontott a hatáson, az örömömön, hogy
fogadásból tette. Épp olyan boldog voltam, mintha spontán tette volna. Ez a
gyermeki ölelés teljesen elűzte délelőt-
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ti erős depressziómat és délutánomat
széppé, könnyűvé tette. És mondja még
valaki, hogy a Jóisten nehéz életünkben
nem ad néha egy kis ízelítőt mennyországból.
Másodszor példaképeink a pásztorok
abban, hogy miután fölismerték Jézus
születésének a fontosságát, nem késlekedve, azonnal elindulnak. Ugyanígy
ti is mindannyian, ha már látjátok, hogy
Jézusnál nincs fontosabb, akkor egy
percig se késlekedjetek, ne halogassátok azt a boldog életet, amit az evangélium kíván. (Pl. „Ej, ráérünk arra még.
Na, majd később, most élem világom Isten nélkül, majd öregkoromban ráérek
Bibliát kézbe fogni, templomba járni”.)
Isten mellett most kell dönteni és utána
rögvest teljes szívvel szolgálni Őt. Most
„amíg a nappal tart.” Akkor célba fogunk érni a ragyogó és boldog Istennél,
mint a betlehemi pásztorok a jászolban
sírdogáló Isten Fiánál.
Pribitek László plébános

A gyermekrajzok üzenete
„Akarok rajzolni valamit,
ami jelent valakinek valamit.
Tudod, meg akarom rajzolni a vak hitet, az elmúló nyarat vagy csak egy pillanatát a
tisztaságnak.”
A kisgyermek számára a
rajzolás a játék egyik legalapvetőbb formája, az önkifejezés egyik legtermészetesebb
eszköze.
A gyermekrajz üzenet: képi
nyelven megírt beszéd, amit a
közlés igénye hoz létre. A gyermekrajzok rendkívül őszinték, hiszen a kisgyerek azt
rajzolja le, amit tud, ami a véleménye a dolgokról és a körülötte élő emberekről.
A gyermekrajz fontos üzenet a környezetnek és egyben az élmények és hatások
feldolgozásának egyik lehetősége.
A rajzvizsgálat nagy körültekintést kíván. A rajzkészítés körülményeinek ismerete
pedig fontos információ.
Erről tartott előadást a közelmúltban
Hornyákné Sztanyik Magdolna a községi
könyvtárban.
A gyermekrajzok vizsgálata segít gyermekünk jobb megértésében, és ezáltal a
gyermeknevelésben is.
A rajzok grafológiai módszerekkel történő elemzése során állítólag feltárhatók a
képességek, készségek, önértékelés, az én-érzet, a szülők felé vonzódás, az akarati élet, az érzelmek, a motivációk, a félelmek, a konfliktusfeloldás módja, az agresszív
tendenciák, és még sok egyéb gyermekre jellemző tulajdonságok.
Fontos tényező, hogy mindezeket már gyermekkorban felismerhetjük, és szükség
esetén kezelhetjük, vagy egyes tulajdonságokat erősíthetünk a gyermekben.
Sajnos az idő rövidsége miatt, a gyermekrajzok gyakorlatban történő elemzésére
nem jutott idő, erre a következő alkalommal kerül sor.
Fodor Betty
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Egy vidám délután

December 1-én a felső tagozatosok egy vidám, játékos vetélkedőn vettek részt a környezetvédő szakkör és a
DÖK szervezésében. Először csoportokba rendeződtünk,majd jöttek a mókás feladatok.
Bekötött szemmel tárgyakat ismertünk fel, villámkérdésekre válaszoltunk
villámgyorsan, puzzle-t raktunk ki, madarak hangját hallgattuk és próbáltuk
azonosítani a hangadóval.
A csapatok még költői vénájukat is

csillogtathatták, hiszen mókás verset
kellett írni arról, hogy hogyan óvjuk az
egészségünket télen. Nagyon jól sikerültek a költemények.
Az eredményhirdetés után gyümölcscsel, joghurttal és müzlivel ajándékoztak meg minden versengő tanulót.
Köszönjük ezt a vidám délutánt Kardosné Zsuzsika néninek és Kropokné
Erzsike néninek.
Szűcs Eszter, Márton Dézi,
Szűcs Klára 8. o.

Itt a hideg, a műanyag meg jól ég!
Ha műanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi ezt valaki, könnyen
elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyikét: Daganatos
megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás, májrák,
légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejt-károsodás, halál...
Az elmúlt években több alkalommal is
beszámolt a média róla, hogy a műanyag
égetése halált okozott. Az esetek bármikor
megismétlődhetnek, hacsak nem ismerik
fel az égetők, hogy a legnagyobb veszély
pont rájuk leselkedik.
A háztartási hulladék elégetése szennyezi a környezetet és károsítja az egészségünket is. Az ellenőrizetlen körülmények között történő hulladékégetés során
rendkívül sokféle mérgező vegyület kerül
a levegőbe. Különösen veszélyesek az élő
szervezetekre a műanyagok égetése során
keletkező gázok. Például a klórtartalmú
PVC égésekor olyan anyagok szabadulnak
fel, mint az első világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén, vagy dioxinok,
melyből egy molekula is rákkeltő lehet.
A háztartásokban leggyakrabban előforduló műanyagok a polietilén (PE) és polipropilén (PP). Ezen anyagokból készül a

háztartásban használt eszközök jelentős
része, valamint számos csomagolóanyag,
zacskó és az üdítős flakon is. Égésükkor
rákkeltő, bőr és szem irritációt okozó, a
légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket súlyosan károsító vegyületek
szabadulnak fel.
A törvényi szabályozás
A műanyagok égetése - a 21/2001.
számú kormányrendelet értelmében - nyílt
színen vagy bármilyen tüzelőberendezésben tilos. A jogszabály megszegői 500 ezer
forintig terjedő bírságra számíthatnak.
Mit tehetünk, ha valaki a környezetünkben hulladékot éget?
A helyi önkormányzat jegyzője, az illetékes környezetvédelmi felügyelőség, a tűzoltóság (105), vagy a rendőrség (107) intézkedését kérhetjük.
Ezt a cikket azét ajánlom a kelebiai lakosság figyelmébe, mert a fűtési idény
beköszöntével folyamatosan érzem a faluban, hogy az emberek nem ügyelnek
eléggé sem maguk, sem embertársaik
egészségére.
Ne a bűntetéstől való félelem, hanem
embertársaink és önmagunk iránt érzett
felelősség miatt mérlegeljük tetteinket!
Gémes Gézáné tanár
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Baba-Mama Klub

Október elejétől kedden délutánonként ismét boldog gyerekzsivaj tölti be
az óvodai szükségcsoportot. Az összejövetelek elsődleges célja volt az 1-2
éves korosztály felkészítése az óvodára, az óvoda légkörének megismertetése, a kortárs kapcsolatok erősítése, a
gyermekek egymással való együttműködésének a megszoktatása. A kezdeti
„törzsvendégek” után hétről-hétre nőtt
az érdeklődők száma, és míg a szülők
önfeledten beszélgethetnek, gyermekeik ismerkedhetnek egymással, és az
óvodai fejlesztő játékokkal, miközben
számos új inger éri őket, ezáltal fejlesztve kapcsolatteremtő-készségüket,
finommozgásaikat, egyensúlyérzéküket, és egyéb szociális és fizikális képességeiket. Míg a kisebbek inkább
egymástól függetlenül próbálgatják
ügyességüket, a nagyobbak már közös
szerepjátékokban vesznek részt. Többen hozták magukkal idősebb testvéreiket is, akik segítettek a kisebbeknek
eligazodni az óvoda világában. A rossz
idő beköszöntével alkalmaink családia-

sabbak lettek, néhány ízben már apukák is elkísérték a gyermekeket. Tavasszal, ha ismét lehetőség lesz rá, a
benti foglalkozás után a „nagy ovisokkal” közös udvari játékkal szeretnénk
zárni az alkalmainkat.
Ezúton biztatok minden érdeklődő
Édesanyát és Gyermekét, hogy - amint
idejük engedi- éljenek a Baba - Mama
Klub lehetőségével, korra és nemre való tekintet nélkül minden játszani vágyó
apróságot szeretettel várunk keddenként délután 15-16:30 között.
Csillag Gabriella
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„Csodálatos, megrázó élményt jelentett India, ízeivel, illataival, színeivel, az
emberek, a táj és a kultúra sokszínűségével. Sokan kérték, így szívesen elmesélem, számomra milyen is volt ez
utazás.”
Balázs Hajnalka, a fiatal művész, a
kelebiai Farkas László Általános Iskola
igazgatóhelyettese, matematika- rajz
szakos tanára az Art Indulge Alapítvány
és a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ szervezésében Indiában, egy művésztáborban alkothatott.
- Hogy kerültél kapcsolatba ezzel a lehetőséggel?
- Augusztus végén a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületétől kaptam egy e-mailt, amelyben egy különleges pályázati lehetőségre hívták fel
a figyelmemet. Művésztáborba invitáltak a Távol-Keletre, Indiába: a béke, az
egység, a harmónia, a boldogság és az
egészség jegyében. A szervezők nem
kisebb célt tűztek ki, mint a világ jobbátételét a művészet és a művészek világán keresztül.
Nagyon izgalmasnak tűnt ez a felhívás, így a kiírásnak megfelelően elküldtem öt festményemet és a szakmai önéletrajzomat a kurátoroknak.
Nem igazán hittem benne, hogy sikerül
bekerülni a 10 fős magyar alkotói közösségbe. Szeptember elsején, amikor
hivatalosan is megérkezett a meghívólevelem, kimondhatatlanul boldog voltam.
- Akkor indulhatott a készülődés?
- Igen, bár tele voltam félelemmel a
védőoltások, az elkapható betegségek,
a hosszú repülőút miatt, de tele voltam
várakozással is. Éreztem, hogy ez a közel három hetes út megváltoztat bennem mindent, megrengeti az értékrendemet és felfogásomat a világról.
Szerencsére nagyon sokan támogat-

ták az utazásomat, mind a munkahelyemen, mind anyagi téren, amit ezúton
is nagyon szépen köszönök.
- India mely részein jártál? Mit
tapasztaltál itt?
- Közép- Indiában, Maharashtrában,
Mumbai-tól (Bombay-től) 200 km-re
lévő Nasikban volt a táborunk. A Sula
Pincészet látott tíz napig vendégül minket, ahol Seema Moghe asszony, az ala-
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India varázsa
pítvány vezetője gondoskodott
arról, hogy minden tekintetben
luxuskörülmények között alkothassunk.
Számomra az indiai tartózkodásom alatt a legmeghatározóbb élményt az első napokban Nasikban tett kirándulás
jelentette. Először egy zarándokhelyet kerestünk fel, ahol belecsöppentünk India mélyvalóságába. A nyomor, a szegénység jelenlétét mindenhol
érzékeltük. Nyitott bódékban illetve szekereken árultak gyümölcsöket,
tésztaféléket, magvakat, a diwali ünnepség (fény ünnepe) közeledése miatt különféle csillogó díszeket. Láttunk
borbélyüzletet is, ahol férfiakat borotváltak. A színes emberforgatag min-

denestől, autóriksástól (tuk-tuk), motorostól, szent tehenestől, szemetestől
együtt elvarázsolt.
Az indiaiak rendkívül kedvesek voltak, nyitottak, a szemünkbe néztek,
és mosolyogtak. Sokszor kérték, hogy
velük együtt fényképezkedjünk. Óriási szeretettel vettek körbe bennünket.
Én láttam ott mindenféle embert, ezerszínű szárikban (az indiai nők viselete)
pompázó, csinos hölgyeket, lefátyolozott asszonyokat, turbánt viselő férfiakat, narancsszínű ruhákban szent embereket, mezítlábas egyenruhába vagy
utcai viseletbe öltözött gyermekeket.
Egyfélét nem láttam, olyat, akinek nem
csillogott volna a szeme! Pedig ezeknek
az embereknek jóformán az életükön,
a ruhájukon, az összetákolt bódéikon,
esetleg egy-két háziállaton kívül semmijük sincs. Viszont többet tudnak önmagukról, az életről, a világban elfoglalt helyükről, arról, hogy mi a dolguk
a Földön, mint mi. A hindu hitvilág gazdag, sokrétű és nem egységes. Alapja
a Szanátana Dharma, az „Örök Rend”
vagy az „Örök Törvény”. Három fő istenségük van: Brahman, a teremtő, Vis-

nu, a fenntartó és Síva, a pusztító. Életük e három fő istenség és a több száz
vagy ezer isten, vagy istenként imádott
„létező” (mitológiai alakok, növények,
hegyek, állatok, tárgyak) körül forog.
A vallásosság a hétköznapok minden
pillanatát átfonó, élő, belülről fakadó
igényként van jelen az életükben.
A zarándokhelyen mi voltunk az első fehér emberek, akiket beengedtek a
templomba.
Nagyon tetszett, hogy amikor végeztek a szertartással, megkongattak
egy csengőt, ezzel jeleztek az isteneknek, hogy ott jártak.
A következő napok alkotással teltek. A festés mellett esténként egymás
bemutatkozó filmjeit tekintettük meg,
rangoliversenyen (világmindenséget
szimbolizáló körkompozíció márványporral szórva), hennafestésen vettünk
részt és találkoztunk egy híres indiai tenyérjóssal is. A helyi újságokban számos
cikk jelent meg rólunk. Közben a falusi, szegény emberek életének is részesei lettünk. Láttuk, ahogy a lányok, as-

szonyok, a vizet vízhordó edényekben,
a mosnivalót lavórban a fejükön hordják, a tó partján szappannal mossák a
ruhákat, eközben a férfiak derűsen beszélgetnek, kártyáznak. Nyugodt, ráérős ritmusban telnek napjaik.
Felkerestünk egy helyi iskolát, ahol
láthattuk, hogy milyen körülmények
között tanulnak az ottani gyerekek és
részesei lehettünk az imanapjuknak.
Nagy hatást gyakoroltak ránk a látottak, ezek az élmények, benyomások
jelentek meg rajzainkon, festményeinken is. Az alkotómunka az indiai művészekkel közös kiállítással zárult. Ekkor
vehettük át a részvételért járó díjakat
és katalógust.
Ezután öt napos kirándulás következett. Aurangabadba utaztunk, útközben
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megálltunk egy szárikészítő műhelynél,
ahol nagyon kedvesen fogadtak bennünket a helybeliek, és mivel még soha
nem láttak fehér embert, rengetegen
összegyűltek körülöttünk. Majd folytattuk utunkat Elloraba, ahol VI-X. században épült buddhista, hindu és jain sziklatemplomokat látogattunk meg. A hindu
Kalisha templom nyűgözött le leginkább,
egy sziklatömbből faragták felülről lefelé több száz éven át, az épületet körben
életnagyságú elefántok díszítették. Ellorából visszafelé megálltunk a Taj Mahal
kicsinyített másánál, majd Ajantában, a
Kr. e. II- Kr. u. V. században épült buddhista sziklatemplomokat láthattunk, ahol
Buddha életéről szóló falfestményrészletek maradtak fenn. Végül Mumbaiba repültünk. Először a hajókikötőből,
ahol a híres India Kapuja épület található, Elefanta szigetére hajóztunk. Ezt követően pedig egy fehér márványból faragott, színes, gazdagon díszített jain

templomba látogattunk el.
Az utolsó előtti nap, Mumbai frekventált helyén, az NCPA Központban nyílt
meg a kiállításunk.
- Látom, hogy tele vagy élményekkel. Mi a legmeghatározóbb
élményed?
- Az emberek egymáshoz való viszonya. Szeretettel fordulnak egymás felé. A nagyfokú szegénység ellenére nem
búslakodók, hanem életvidámak.
Ha tehetném, most mindenkinek belecsempésznék egy kis „Indiát” a mikuláscsizmájába, mert akkor mindenki tisztában lenne vele, hogy milyen nagyszerű
életet is él (vagy élhetne). Mi magyarok,
még a legszegényebbek is, ezerszer, tízezerszer gazdagabbak vagyunk az indiai
millióknál. Az ember, ha ebbe belegondol, szégyelli magát, hogy nyafog olyasmikért, ami az élethez nem feltétlenül
szükséges, ami külső és üres csillogás
csupán. Mert minden belül dől el, a fontos dolgok ott játszódnak le a lelkünkben és a szellemünkben. Ha nem vakítjuk meg teljesen magunkat, részesei
lehetünk ennek a csodának. És ott legbelül, ha nagyon figyelmesek vagyunk,
rátalálhatunk még valakire, aki oltalmazója életünknek. Ha mást nem is, ezt
mindenképp megtanulhatnánk, elleshetnénk tőlük. Ők tudnak valamit, ők ettől
boldogok.
Hornyákné Sivók Ildikó
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Oviolimpia Tompán

2011. november 10 - én oviolimpián vettünk részt Tompán a nagycsoportos
gyermekekkel. Tompa, Kisszállás, Kelebia óvodásai versenyeztek egymással, a
versenyek szüneteiben a csoportok tánccal színesítették a programot. Nagycsoportosaink színes korongokkal táncoltak és nagyon ügyesen vettek részt a versenyzésben. Örömmel vették át a megérdemelt jutalmat, a serleget, érmeket és az
édességgel tele ajándékcsomagot. Mindenki nagyon jól érezte magát és külön örömet jelentett számukra a menetrend szerinti busszal való közlekedés.
Kissné Magyar Judit Óvónő

Egészségnap az óvodában
November 30 - án egészségnapot tartottunk az óvodában. Már harmadik alkalommal szerveztük meg valamennyi csoportok közreműködésével ezt a fontos
programot. A délelőtt folyamán minden
gyermek hozzájárult valamivel az egészséges életmódról bemutatott feladatokhoz. A csoportok önként vállaltak egy egy feladatot kidolgozásra és ezzel vettek
részt a programban. Most látszott igazán,
hogy mennyi mindent megtanultak a gyerekek az egészséges étkezésről, a gyümölcsnapok fontosságáról, a tisztálkodásról, az évszaknak megfelelő öltözködésről.
Vendégünk is volt az egészségnapon,
Csillag Gabriella, az óvoda védőnője. Bevezetőjében elmondta, hogy nagyon fontos az egészségünkre vigyázni, mert attól
nagyobb kincs nem létezik az ember számára.
Ebből az alkalomból megrendeltük minden kisgyermek számára Dr. Lenkei Gábor Egészséges csemeték című zsebkönyvét,
melyet minden édesanya figyelmébe ajánlunk.
Szmolenszki Mátyásné óvodavezető
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Egy tanító tapasztalataiból...
Roráte
Ádventben a pirkadat előtt 6 órakor
bemutatott szentmise, mondjuk úgy is:
hajnali mise, mely ádvent első vasárnapjától karácsonyig tart. Az emberek kevesen tudják, hogy ezt aranyos misének,
angyalmisének is nevezik.
Amíg dolgoztam ezzel indult a napom (Nonóka is jött velem - milyen szép
emlék ez!), most nyugdíjasként sincs ez
másképp. Mit jelent nekem? Erőt ad a
mindennapi teendőimhez, összetartozás
érzése, az együtt imádkozás-éneklés érzése munkál bennem egész nap.
Az emberiség lelki sötétségben való
botorkálásából ez a halvány fény utat
mutat annak, aki vágyakozik és tesz is
azért, hogy értelmesebb életet éljen
és felkészüljön lélekben is Jézus eljövetelére.
Az egyre rövidülő ködös, borongós
napokban az emberek remélnek, várják
a fényt, ez az időszak a téli napfordulat
időpontja is, a természet újjászületésének
előkészítése. Erre az időszakra sok néphagyomány, hiedelem is jellemző: Szent
András, Borbála (ág rügyeztetése), Luca
(széke készítése), Tamás nevéhez fűződő
történetek, búzacsíráztatás, mellyel a kis
Jézus jászlánál kedveskedünk stb. Ádventi koszorú készítése, karácsonyfa állítása,
melyeken a gyertyafény jelképezi, hogy

Jézusban eljött a Világ Világossága.
Szeretetet az tud adni, aki önmagával
és környezetével is megbékélt, harmóniában van! - mondta ezt ma reggel a misén Laci Atya. Hogyan érhetjük el ezt az
egyensúlyt? Figyeljünk a bensőnkre, az
érzelmeinkre, felejtsük el a gondokat egy
kis időre, és koncentráljunk a bennünk
rejlő jóra! Amint érezzük az erőt magunkban, máris azt sugározzuk. A családi béke és egymásra hangolódás is egyszerűbben fog menni ezután. Az adventi
készülődés legszebb része, hogy a család
együtt lehet. Használjunk ki minden percet, legyen sok-sok közös élmény!
Az ádventi hangulatból, aminek a lényege nem a vásárlási láz ...a csilingelő
zsivaj ...és a szikrázó fényáradat, merítsen mindenki lelkierőt, legyen a szívünkben, tetteinkben, cselekedeteinkben a
szeretet, a másik embertársunk megbecsülése - nemcsak karácsonykor!
Horváth Zoltánné

Ajándékötlet karácsonyra!
A hagyományos iskolabálra jegyek elővételben megvásárolhatók az iskolában
december 7-től 14-ig Szabó-Gné Vámos Ildikónál.
A belépők díszes kivitelben korlátozott mennyiségben igényelhetők!
2012. 02. 11-én megrendezésre kerülő eseményen a talpalávalót a
megérdemelten ismert és közkedvelt 3+2 zenekar szolgáltatja. Finom ételek
és a jó hangulat garantált.
Tisztelettel : Farkas László Általános Iskola
Szülői Munkaközössége

MEGKÖSZÖNJÜK
Valamennyi támogatónak, aki 2010. évi adója 1 %-át
a Kelebiai Polgárőr Egyesületnek ajánlotta fel.
A számlánkra befolyt 14 442Ft-ot
üzemanyag-vásárlásra fordítottuk.
Kérjük jövőben is segítő támogatásukat.
Számlaszámunk: 53100049-10051959

Kedves Olvasók!

A könyvtár nyitva tartása
december 22-től január 3-ig szabadság miatt szünetel!
Megértésüket köszönöm!
Lengyel Judit könyvtáros

. oldal

Kelebiai Hírmondó

Öttömösi kiállítás és vendégjáték

Anika a rendező, Nagyné Erzsike Szilvia a Csárdáskirálynőből, Szabó
Zsóka a Csárdáskirálynő, Horváth Zoli, aki mielőtt rendőr lett volna,
artista világszám volt a mellette álló Bözsivel, azaz Nagyné Marikával,
következnek a János vitéz szereplői: a Mostoha Drótos Kató, Francia
királylány Miklósovicsné Piroska, Iluska - Horváthné Böbe és a nagylányunk Helgi az uniós hölgy, akitől az UNIÓS LÓVÉT reméltük, vártuk,
de mint kiderült várhattuk, mert az uniós támogatások mindig
Öttömösön november 19-én este „Kelebiai Este” címmel volt rendezvény a Művelődési házban. A Nyugdíjas Egyesület
színjátszói mutatkoztak be. A darabokat
Dr. Bartha Istvánné Anika rendezte.
A Testamentum című parasztkomédia
került elsőként bemutatásra, melynek témája Ezer Varró András csavaros eszű módos gazda végakaratának megvalósítása.
A sok számító örökös pórul járt, a jó (a szerelem) elnyerte jutalmát! A második részben a Nyugdíjas Egyesület színjátszói bemutatták házi szerzőjük Miskolczi Miklós:
napjainkban nagyon aktuális komédiáját:
Az Unió Macskáját. Egy baráti vacsora kapcsán jött az ötlet: mi lenne, ha a nyugdíjas
egyesület színjátszó csoportjának írna egy
darabot. Hát megvalósult! Elkészült a mű!
A komédia helyszíne Kelebia vagy bármely magyarországi település lehetne.
Szereplők a színjátszó csoport tagjai. Van
egy kissé körülményeskedő rendőr, tűzrőlpattant mindent elintéző Iluska, nagyvilági
díva, a rendszerváltás előtti időket visszaidéző Mostoha, sok-sok félreértés, megnemértés. Fő cél az uniós lóvé megszerzése
volt! De, hogy milyen áron sikerült? Erről
győződhettek meg a nézők.

Kollár Anci, Kardosné Rozika,
Horváthné Böbe
Lelkes színjátszóink nagy sikert arattak.
A közönség vette a poénokat, óriási tapssal
jutalmazta a játékunkat. Az előadás után
szíves vendéglátásban részesültünk, forralt
bor, tea, szendvics volt és kellemes baráti
beszélgetéssel zártuk a napot.
A Foltocska klubot is felkérték egy kiállítás elkészítésére. Rozika barátnőmmel
és Ancival pénteken felraktuk az anyagot, az este pedig gyönyörködhetett benne a közönség. Természetesen óriási az érdeklődés, nagyon szeretnék megtanulni az
asszonyok, lányok ezt a kreatív tevékenységet. Mi állunk elébe, amit tudunk, szívesen megosztjuk mással is!!!
Horváth Zoltánné

Anika a rendező, Berec Gabika, Patocskai Ilonka néni, Nagyné Erzsike,
Szabó Zsóka, Drótos Kató, Miklósovicsné Piroska, Nagyné Marika, Galambosné Jutka és Horváthné Böbe
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

November végéhez érve röviden összefoglalom az Egyesületünkben történt eseményeket, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
NOVEMBER
-8-án a szokásos havi mórahalmi fürdőzésen vettünk részt alig több mint 10
fővel, de ez alkalommal is - az egészség megőrzés jegyében - nagyon kellemesen
töltöttük el a rendelkezésre álló időt.
-11-én került sor a hagyományosnak tekinthető ún. Márton napi újbor kóstolóra. A Nyugdíjas Házban mintegy 35 fő jött össze és libatepertő illetve lilahagymás libazsíros kenyér falatozása mellett kóstolgattuk az új borokat. A vége felé természetesen még egy kis nótázás is belefért.
-14-én Ásotthalomra voltunk hivatalosak a Libabálba. 19 fővel tettünk eleget
a kedves invitálásnak. A műsor keretében tánccsoportunk nagy sikerrel adta elő a
Palotást. A finom vacsora elfogyasztása után következett a szokásos tánc és baráti beszélgetés.
-27-én 17.00 órától a havi Klubest keretében került sor az év végén esedékes
Közgyűlésre. A közgyűlés során Egyesületünk elnöke ismertette a jelenlévőkkel
a vezetőség 2012. évre
vonatkozó munkaterv javaslatát a szokásos havi
bontásban. A jelenlévők
az előterjesztett tervezetet kis kiegészítéssel
egyhangúlag elfogadták.
(Itt jegyzem meg, hogy
a 2012. évi munkaterv
jóváhagyott változatát
sokszorosítás után a december 31-i Óévbúcsúztató bálon megjelenő tagtársaink már átvehetik!).
A közgyűlés során a jelenlévők megválasztották a jövő évi tisztújítás előkészítéséhez szükséges háromtagú Jelölő Bizottságot. A közgyűlés zárásaként megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a jövő évre Miklósovics Károlynénál elő lehet
fizetni a Kelebiai Hírmondóra és az újságokat a Nyugdíjas Házban lehet átvenni
az ott tartott rendezvények
(táncpróba, foltvarrás, stb.)
idején. Az előfizetni szándékozók december 31-ig adják át a pénzt (1200.- Ftt) Piroskának! (A mellékelt
fotó a taggyűlés egyik epizódját mutatja).
A közgyűlés után finom
vacsora mellett élveztük egymás társaságát.
DECEMBER
Betervezett programjaink: 8-án fürdőzés Mórahalmon, 13-án 15.00 órakor
orvosi előadás a derékfájásról, 16-17-én falualapítási ünnepségen való részvétel és 31-én Óévbúcsúztató Batyusbál. A bál keretében éjfélkor ez alkalommal is virslit fogunk feltálalni a résztvevőknek.
JANUÁR
-19-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.06os (?) autóbusszal.
-23-án községi rendezvény lesz a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A rendezvényről részleteket a Kelebiai Hírmondóból fogunk megtudni. Kérem, hogy minél többen vegyünk részt ezen az érdekesnek ígérkező rendezvényen!
-28-án a 16.00 órakor kezdődő Klubest keretében kerül sor az év végi beszámoló és vezetőség választó taggyűlésre. A rendezvény fontosságára való tekintettel kérjük tagtársaink minél nagyobb számban való megjelenését!
Íme, a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait, az orvosi előadásra és mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István Egy. titkár
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EMLÉKEZZÜNK
KÖZÖSEN!
A jövő nyáron már tíz éve lesz annak, hogy az első éjszakai szolgálatát
teljesítő Jakus Csabát halálos baleset
érte. 21 éves volt akkor. A maga elé tűzött nagy célt megvalósította: hivatásos
határőr lett. A többi cél elérésére, az álmai megvalósítására már nem maradt
ideje. A baleset körülményei máig tisztázatlanok, valószínűleg azok is maradnak. Az emlékek pedig fakulnak. Ne engedjük feledésbe merülni ezt a köztünk
felnövő fiatalembert, sem azt a szörnyűséget, amely azon a nyári éjszakán
véget vetett ennek a fiatal életnek.
Emlékezzünk!
Ugyanígy emlékezni kell az ezt megelőző, 1991-ben (20 éve!) történt sokban hasonló esetre. Akkor két sorkatona fejezte be fiatal életét a vasúti
síneken (18 és 19 évesek voltak akkor). Ezt az ügyet sem derítette fel azóta senki, és valószínű már nem is fogja.
De emlékezzünk!
És emlékezzünk mindazokra, akik az
elmúlt 50 évben életüket áldozták az

értelmetlenül felállított szögesdrótok,
határsáv közelében.
A kelebiai önkormányzat úgy döntött, hogy a szolgálatteljesítés közben
életüket vesztett fiatal határőrök emlékére egy emlékművet állít. Egy méltó
emlékművet! Ehhez azonban közadakozásra van szükség. Bízunk a kelebiai
lakosok támogatásában! Ezért egy bizottságot állítunk fel, melynek célja és
feladata a felajánlott összegek begyűjtése és a munkálatok megszervezése,
összehangolása.
Méltányos lenne, ha Jakus Csaba halálának tizedik évfordulójára fel lehetne
avatni ezt az emlékművet.
Befizetni a kelebiai Takarékszövetkezetben lehet vagy rózsaszín csekken bármely postahivatalban az alábbi számlaszámon:
53100049-10072178
Nem a régi sebeket akarjuk újra feltépni, hanem a gyógyíthatatlanra némi
gyógyírt keresni!
Szervező bizottság

Ingyenes Szűrővizsgálati Program
A perifériás érbetegség, közismert
nevén az érszűkület, gyakran a súlyos
szívinfarktus vagy agyvérzés előrejelzője is lehet. A tünetmentes perifériás
érbetegek felderítésére és a körükben
tapasztalható megdöbbentő szív- és
érrendszeri halálozási arány csökkentése érdekében csatlakoztam az Ereink
Védelmében (ÉRV) elnevezésű országos
Szűrőprogramhoz, melynek keretében
Kelebiaiak részére előzetes időpont
egyeztetést követően a szűrővizsgálatot ingyenesen elvégezzük. A vizsgálat
fájdalommentes, a vérnyomásmérő és
ultrahangos Doppler- mérőfej segítségével történik.
Bővebb információ: http://www.ervprogram.hu/
Lehetőség van teljes körű egészségi állapotfelmérésre is az AMP NON
Invazív Vérkép és Metabolit Analizátor segítségével. Az Analizátor auto-

matikus, vérvétel nélküli vérkép meghatározását teszi lehetővé. A vizsgálat
117 paramétert mutat ki, amelyekből
a központi idegrendszer, a szív és érrendszer, a belszervi és mozgásszervi,
vérkeringési, anyagcsere valamint daganatos és egyéb megbetegedések állapíthatók meg. A vizsgálat fájdalommentes kb. 15 percet vesz igénybe, de
a kapott eredmények kb. 3 hetes intenzív kórházi kivizsgálásnak felelnek meg.
Sajnos az AMP vizsgálatra jelenleg csak
térítés ellenében van lehetőség.
A vizsgálat helyszíne: II. sz. háziorvosi rendelő 6423 Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u. 56/B.
Időpont egyeztetés a 454-247 telefonszámon vagy személyesen a rendelőben lehetséges.
Dr. Szabó Péter
Háziorvos, Foglalkozásegészségügyi szakorvos
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A Szent Erzsébet Otthonház
hírei
Vass Albert sorai méltóképpen kifejezik e
hónap jeles eseményét, melyet az Otthonházban is az elmúlt évhez hasonlóan, családias,
vallásos légkörben szeretnénk megünnepelni.

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
Tájékoztatjuk kedves klubtagjainkat és lakóinkat, hogy Karácsonyi ünnepségünkre december 22-én kerül sor az Otthonházban, 14 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk és várjuk az idősek otthonában gondozottak hozzátartozóit is e rendezvényre.
Magam és az intézmény dolgozói nevében is mindenkinek békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog, egészséggel teli új évet kívánok.
Turi Mária
intézményvezető

Tisztelt Kelebiai Lakosok,
támogatóink!
Hálásan köszönjük azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2010. évben adójuk 1 %-ával, pénzösszegben vagy egyéb más módon támogatták egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

Kérjük Önöket, hogy továbbra
is segítsék karitatív munkánkat adójuk
1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03
Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy a Hivatalba a vezető részére szíveskedjenek eljuttatni.
Várjuk az egyéb adományokat is, például: kályha, bútor, cipő, ruhanemű, ágynemű, játékok, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb.
A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66.
Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9 óráig.
Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.
Köszönettel: Fodor Zita
Kelebiai Karitasz Egyesület
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December - Karácsony hava
A karácsonyi ünnepkör az advent
első napjával veszi kezdetét és vízkeresztig tart.
A karácsony a keresztény egyház
egyik legnagyobb ünnepe, a 4. század
óta december 25 - én ünneplik Jézus
születését. Ez a nap a téli napforduló, az ókori hitvilágban a Nap újjászületésének ünnepe volt. A középkorban
karácsonnyal kezdődött az esztendő.
A karácsonyi szokásokban és hiedelmekben egyaránt megőrződtek a téli napfordulóhoz, az évkezdethez és
Jézus születéséhez fűződő hagyományok.
December 24. - karácsony vigíliája,
Ádám - Éva napja
Karácsony vigíliája, más néven
böjtje, Ádám - Éva napja az adventi
időszak utolsó napja.
Karácsonyi asztal
A karácsonyi asztalra vagy alá,
vagy akárcsak a közelébe helyezett
tárgyaknak, eszközöknek különös jelentőséget tulajdonított a néphagyomány. Egyrészt mágikus erejűnek vélte, másrészt keresztény magyarázatot
fűzött hozzá. A karácsonykor használt
ünnepi abroszt később vetőabrosznak
vagy sütőabrosznak használták, hogy
a termés bő legyen, és a kenyér is
megkeljen. Az asztalra és az alá helyezett tárgyak közül legáltalánosabb volt
a gabona, különböző terménymagvak,
valamint a szalma és a széna. A magvak a következő év jó termését, a bőséget biztosították, pl. a baromfinak
adtak belőle, hogy több legyen a tojás.
A szénát és a szalmát karácsony után
az állatok alá tették, vagy megetették
velük, hogy szaporák, egészségesek
legyenek; a jobb termés reményében
a gyümölcsfákra is kötözték. Sok helyen a szénát és a szalmát azért tették
az asztal alá, vagy szórták szét, hogy a
ház a betlehemi istállóhoz hasonlatos
legyen. A gazdasági és házi eszközöket
(ekevas, járom, lószerszám stb.) azért
helyezték a karácsonyi asztal alá, vagy
a közelébe, hogy hatékonyabbak legyenek. Gyakran aprószentek napján, ritkábban újévkor, vízkeresztkor
szedték le. A hozzá fűződő hiedelmek
és szokások Dél- és Nyugat - Dunántúlon, a palócoknál és a Dél - Alföldön
a legismertebbek.
Karácsonyi ételek
A karácsonyi asztalra helyezett ételek - a szentelt ostya, mézbe mártott

Ünnepi népszokások

fokhagyma, dió, alma stb. - a néphit
szerint a család tagjainak az egészségét biztosították. A böjt miatt szegényes ételeket ettek, ugyanakkor sokat
és sokfélét, hogy a következő esztendőben elegendő ételük legyen. Úgy
hitték, hogy ha karácsonykor babot,
borsót, tököt, mákos tésztát, újabban
halat esznek, akkor a következő évben
sok pénzük lesz.
A karácsonyi ételek maradékát, az
ún. karácsonyi morzsát különös becsben tartották, többnyire mágikus és
gyógyító eljárásokban használták fel.
A Nyitra megyei falvakban, pl. Egerszegen, mielőtt étkezni kezdtek, a
család halottai számára, Vicsápapátiban pedig most is félretesznek az „égi
madaraknak”. A palóc falvakban a karácsonyi morzsát zacskóba téve az istállóba kötötték fel rontás ellen.
Karácsony éjszakájának hiedelmei
A Luca - naptól karácsonyig tartó - az ún. karácsonyi tizenketted időszak mágikus eljárásai (pl. lucaág,
almával jóslás, lucacédula, lucaszék,
lucabúza) ekkorra teljesedtek be. Karácsony éjszakáján különös jelentősége volt a vízzel, tűzzel, zajkeltéssel
kapcsolatos hiedelmeknek és szokásoknak. Karácsony éjjelén merítették
az ún. aranyos vizet vagy más néven
életvizet.
A tűznek karácsony éjjelén különös ereje lehetett. Egyes Vas megyei
falvakban nyírfaseprű fáklyákkal vonultak az éjjeli misére, miközben a
pásztorok az ártó, gonosz hatalmak
elűzésére ostort durrogtattak, lövöldöztek. Karácsony éjjelén az égő
gyertya kapcsolatban volt a házasságvarázslással is. Például Somogyvámoson az eladó lányoknak olyan
gyertya fénye mellett kellett az éjféli
misére öltözködniök, amely már egyszer világított a menyasszonynak a
lakodalomban.
Az éjféli mise körüli időszak a házasságjóslásra, -varázslásra is alkalmas volt. Az Ipoly menti falvakban az
éjféli mise után az eladósorba jutott
lányok szenteltvizet vettek a szájukba. Hazaérve azzal mosták le az arcukat, de nem törölték meg, hogy
álmukban majd a leendő vőlegény törölje le.
Hagyományosan minden nagy ünnepen megemlékeztek a halottakról is. Pl. Lukácsházán, mielőtt éjféli

misére mentek, fehér abroszt terítettek az asztalra, kalácsot és vizet tettek rá. A karácsony éjjeli időjárásból a
következő évi termésre jósoltak.
Karácsonyi életfa, termőág,
karácsonyfa
A karácsonyi életfa, termőág az
évről évre megújuló természet ősi,
mágikus jelképe. Az európai keresztény hagyományban bibliai elemekkel
ötvöződött. A karácsonyfa fokozatos elterjedése előtt állítása általános volt a magyar nyelvterületen. A
termőágat rozmaring-, bürök-, kökényágakból készítették. Gerendára,
vagy a szobasarokba függesztették,
olykor a koronájával lefelé. Aranyozott dióval, piros almával, pattogatott kukoricával díszítették.
A karácsonyfa - állítás szokásainak előzménye egyrészt a termékenységet, örök életet, fejlődést,
növekedést jelképező karácsonyi
életfa, termőág. Másrészt a középkori, egyházi eredetű szokás, miszerint Ádám - Éva napján előadták
a teremtés történetet. Ebben szerepelt a paradicsomi életfa, a tudás fája, melyre - az almán kívül - rákerült
a kígyót jelképező lánc is. Az almafát
télen örökzölddel, fenyőfával helyettesítették. A karácsonyfa és a karácsonyi termőág állításának szokása
sokáig egymás mellett élt, és díszei
is sokáig azonosak voltak.
A karácsonyfa gyümölccsel, süteménnyel, almával, dióval, gyertyákkal, különböző díszekkel ékesített
örökzöld - többnyire fenyő - fa vagy
ág. Az eddigi kutatások szerint a karácsonyfa - állítás protestáns, német
eredetű szokás.
A karácsonyfadísz korábban az alma, dió, házilag készített sütemények, mézeskalács volt. Az 1880 - as
években jelent meg az üvegdísz.
A karácsonyi ajándékozás a karácsonyfa - állításnál is újabb. Ajándékot régen a kántálók, betlehemezők,
köszöntők kaptak, azok is ételfélét
és legfeljebb egy kis pénzt.
Az adventi koszorú készítése feltehetően német eredetű szokás.
Ausztriában a két világháború közötti időszakban kezdett elterjedni, hazánkban csak a legutóbbi időkben.
Rendszerint örökzölddel fonják. A
ráhelyezett négy gyertya az adventi négy vasárnapot jelképezi. Advent
első vasárnapján gyújtották meg az

elsőt, a rá következő vasárnapokon
mindig egyel többet.
Csikós Jánosné Kati nénit kérdeztük a karácsonyi szokásokkal kapcsolatban, kértük mesélje el nekünk
hogyan készült, hogyan ünnepelte a
karácsony ünnepét a családja.
Csikós Jánosné: Már nyáron elkezdődött a karácsonyra készülés a szegénység miatt. Az ólak tetején szárítottuk a gyümölcsöt az apám keze
által fonott kosárban, amit száradás
után megfőztünk, az megdagadt és
azt ettük aszalt gyümölcsként.
Luca napján lucacédulát írtunk. Ráírtunk férfineveket és amilyen név
maradt a végén, úgy tartotta a mondás, hogy az lesz a jövendőbeli. Nekem a János név maradt a végére és
János is lett a férjem. Sütöttünk lucapogácsát is.
Milyen szokásokat tartottak
Ádám - Éva napján?
Cs. J.-né: A karácsonyfát már előző
este feldíszítettük, a kezünk által készített díszekkel (pl. dió, fenyőgubó, angyalhaj, színes papírból lánc - fűzér.
Ádám Éva napján böjtöltünk. A szobába szalmát terítettünk és abban
hemperegtünk. A karácsonyi asztal alá,
gabonát, szalmát, szénát raktunk, azért
hogy a következő évben jó termés és
bőség legyen. Adtunk a baromfinak is
belőle, hogy több legyen a tojás.
Mit vacsoráztak Szenteste?
Cs. J.-né: A karácsonyi asztalra
mindig került szentelt ostya, mézbe
mártott fokhagyma, dió, alma, amiből mindenki evett, hogy a családtagok egészségesek legyenek.
Vacsora előtt együtt imádkoztunk,
majd bablevest és mákos gubát fogyasztottunk.
Nem feledkeztünk el a halottakról
sem. A temetőbe vittünk ételt a halottainknak.
Mivel töltötték a szentest vacsora után?
Cs. J.-né: Addig, amíg az éjféli mise nem kezdődött összejöttek a férfiak
kártyázni, beszélgetni, sokszor nótáztak is. Aztán mentünk az éjféli misére.
Hogyan emlékszik vissza a
gyerekkori karácsonyokra?
Cs. J.-né: Szeretettel gondolok rá. A
szegénység ellenére mindig meghitt,
bensőséges, szeretetben gazdag karácsonyunk volt. Örültünk, hogy arra jutott, amire szerettük volna.
szerkesztõk
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Puerto-Rico Cukrászda
karácsonyi ajánlata!
Nyakunkon a tél, közeleg a Mikulás, majd a Karácsony és az Újév! Ajándékozza meg szeretteit, családtagjait, partnereit Karácsonyra a Puerto-Rico
Cukrászda páratlan termékeivel.
Ebben az évben lehet házi receptek alapján készült bejglit is rendelni! Nagy
népszerűségnek örvendenek
ilyentájt karácsonyi mézes

süteményeink is.
Szeretettel várjuk bejgli, mézeskalács, krémes,
torta, desszert és természetesen mindenféle egyéb
süteményrendelésüket.
Kérjük kedves vendégeink, ne várjanak az
utolsó pillanatig, legkésőbb december 19-ig
adják le rendelésüket. telefonon, vagy személyesen az üzletünkben!
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Levente szilveszter!
A Levente SE szeretettel várja Önt és családját
2011. december 31 - én 18 órakor
kezdődő szilveszteri bálra.
A részvételi összeg 3000 Ft + 1 üveg pezsgő
és aprósütemény.
Helyszín: Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi
Központ
Menü: Svédasztalos vacsora
A talpalávalót Horváth Zsolt és társai szolgáltatják.
Rendezvényünk támogatásaként szervezési segítséget
elfogadunk.

Levente SE elnöksége

Anyakönyvi hírek

Puerto-Rico Cukrászda
6422, Tompa Széchenyi utca 15.
Tel.: +36 30 696 4143
E-mail: puertocukraszda@gmail.com

Boldog Karácsonyt Kívánunk!

Ruhabörze
2011.12.14.
15-18 óráig.
Helyszín:
Mþvelødési Ház nagyterme

Csere-bere
Hozza és cserélje el gyermeke
kinĘtt, megunt ruháit!
Mindenki saját asztalt foglalhat a

454-600-as telefonszámon.
Védønøk

2011. november havi születések
Körmöci Levente Csongor
Anya: Sztanik Irén, apa: Körmöci Zsolt
Született: Kiskunhalas, 2011. 11. 08.
Katona Ramóna
Anya: Katona Veronika, apa: Kuszenda János
Született: Kiskunhalas, 2011.11.12
Szögedi Botond
Anya: Csikós Andrea, apa: Szögedi Richard
Született: Szeged, 2011. 11.15.
Portényi Noémi védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Nagy Ferenc 90 éves
Babusák Györgyné 69 éves
Simola Jánosné 84 éves
Miklósovics Tamás 61 éves
Szivel József 87 éves
Mityók András 84 éves
Balázs Katalin aktő.

FIGYELEM!
Dr. Józsa József fogászati
rendelőjének telefonszáma
megváltozott.
Az új elérhetőség:
77/950-681
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

orvos neve

Traffipax
Nap

Idő (tól-ig)

Felállítási hely

12.12-én

08.00-17.00

Kiskunmajsai körzet

12.13-án

08.00-17.00

Kiskunmajsai körzet

ügyelet helyszíne

12.14-én

08.00-17.00

Kiskunmajsai körzet

08.00-17.00

Kiskunmajsai körzet

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2010 dec.
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12

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

12.15-én

13

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.16-án

08.00-17.00

Kiskunmajsai körzet

14

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

12.17-én

08.00-17.00

Kiskunmajsai körzet

15

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.18-án

08.00-17.00

Kiskunmajsai körzet

16

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

17

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

12.19-én

08.00-17.00

Kiskunhalasi körzet

18

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

12.20-án

08.00-17.00

Kiskunhakasi körzet

19

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

12.21-én

08.00-17.00

Kiskunhakasi körzet

20

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.22-én

08.00-17.00

Kiskunhakasi körzet

21

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

12.23-án

08.00-17.00

Kiskunhakasi körzet

22

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.24-én

08.00-17.00

Kiskunhakasi körzet

23

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.25-én

08.00-17.00

Kiskunhakasi körzet

24

szombat

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.26-án

08.00-17.00

Kiskunhalasi körzet

25

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.27-én

08.00-17.00

Jánoshalmi körzet

26

hétfő

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.28-án

08.00-17.00

Jánoshalmi körzet

27

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

12.29-én

08.00-17.00

Jánoshalmi körzet

28

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

12.30-án

08.00-17.00

Jánoshalmi körzet

29

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12.31-én

08.00-17.00

Jánoshalmi körzet

30

péntek

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

1

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van.
Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb
időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és
szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott
formában ügyelnek)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355

Jóváhagyom:

Dr. Husti János r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Új Évet Kívánunk
Szerkesztők

Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73
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.

