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Békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok Kelebia
község minden Lakosának!
Tudom, hogy leírni könnyű ezeket a
sorokat, de a szavak mélyére tekintve
és szembesülni a valósággal már sokkal
kegyetlenebb élmény. Kegyetlenebb,
mert a mai, ellentétekkel küszködő világban: hol a békesség, kegyetlenebb,
mert az erkölcsi rend felborulásával:

2012. január

Kedves Kelebiaiak!

hol a boldogság? Kegyetlenebb, mert a
gazdasági zűrzavarokban: ki beszélhet
ma sikerről és biztonságról? Láthatjuk,
tapasztalhatjuk: békétlenek, boldogtalanok és sikertelenek az emberek. Ha
a mélybe nézünk, ezt látjuk. Ha sokáig fürkésszük, ezen feneketlen kutat,
akkor mi magunk is a sötétség rabjaivá válunk és elhisszük, hogy csak az létezik és elfelejtjük, hogy valaha az égre

is tekintettünk. Az égre, ahonnan az éltető napfény jön, ahonnan a remény jön
hozzánk. Az ünnep lényege: a remény,
az új esztendő lényege: az új emberré
válás reménye. Új emberré pedig akkor
leszünk, ha az ellentétek helyett kötelékeket építünk, ha létrehozzuk a belső
rendünket és elfogadókká válunk sorsunk alakulásában. Ez az egyetlen út,
ez a szeretet útja. Merjük önmagun-

Iskolabál
A Farkas László Általános Iskola
pedagógusai és szülõi szervezete jótékonysági
iskolabálat szerveznek
az Agrárkereskedelmi Központban.
A fergeteges hangulatról a 3+2 együttes
gondoskodik.

tif
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Az esttel kapcsolatos információt
az iskola titkárságán a 454-219-es számon
Szabó Gné Vámos Ildikótól kaphatnak az
érdeklõdõk.
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kat szeretni, merjük felemelni a tekintetünk: így lehetünk sugárzó ember, így
lehetünk a közösség hasznos egyénisége. Ilyen gondolatok mellett írtam le jókívánságaimat, amelyet ismét leírok:
Békés, boldog sikerekben gazdag új
esztendőt kívánok Kelebia község minden Lakosának!
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester

A falu alapításának
87. évfordulója
képekben
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A falu alapításának 87. évfordulója képekben

Január 22.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Idén egy színházi előadással emlékezünk meg a
magyar kultúra napjáról.

Liselotte és a május - Tragikomédia egy
felvonásban
Az előadás időpontja és helyszíne:
2012. január 21. 16 óra
Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központ

A fiatal és a gyönyörű Liselotte ápolónői szakképzettséggel rendelkezik, az iskola után azonnal egy magatehetetlen öregasszonyt kezdett ápolni, s közben elszaladt
mellette az élet. Most megpróbál utána szaladni, visszahozni az elveszett időt. Hét
férfi – hét lehetőség. Hét kétségbeesett vagy mulatságos kísérlet és Liselotte egyre
beljebb téved az élet sűrűjébe. Volt osztálytárs, az újsághirdetésre jelentkezett férfi, a régi ismerős, a vízvezeték szerelő, a költő – első pillantásra egy – egy reményteli lehetőség…de ami aztán történik velük, az megmagyarázhatatlan. „Női” darab,
mely szeretettel, megértéssel kezeli a mindenkori nőiességet.

Jutalomjáték két színésznek.
Szereplők: Kőszegi Judit - Liselotte, Flaisz János - Férfiak
Rendező: Czagányné Pásztor Anikó
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Beszéd a falunapi szentmisén
(Galó László - kántor)

Beléptünk „Isten oltárához, az Úrhoz, aki ifjúi örömmel tölt el” minket.
Az ünnepre szüksége van az embernek, mert életünk apró törekvései
és erőfeszítései ekkor nyernek értelmet. Vagyis abban, hogy minden
gondunknat és örömünket elhozzuk
Isten elé, aki minden időben és minden körülmények között meghallgat
minket.
A mai alkalommal három jelentős keresztény szimbólumról szólok.
Mindhárom megtalálható Kelebia címerében: az oroszlán, a csillag és a
kereszt. Ezek mély bibliai jelentéssel
bírnak, és ilyenkor, karácsony közeledtével szükséges róluk elmélkednünk.
A szimbólum kifejezést először
Szent Ciprián használta a hitvallási tételek jelentésében. A szimbólum
két különböző létfokozaton elhelyezkedő valóságot egyesít magában. Az
egyiket különösnek, a másikat általánosnak nevezhetjük. Ez olyan, mint
a jelző és a jelzett viszonya. A szimbólum esetében a jelző részesedik a
jelzett értelmében. A kereszténységnek mindig szüksége volt arra, hogy
ábrázolja, kifejezze hitének dolgait.
Kelebia címerében két arany
oroszlán látható, az egyiknek egy,
míg a másiknak két farka van. Az
oroszlán általában a hatalomra utal.
Kifejezi az ellenséges erőt, a támadást. Jeremiás prófétánál olvassuk:
„Meneküljetek! Ne késlekedjetek...
Az oroszlán fölkelt fekvőhelyéről. Elindult útjára a nemzetek megrontója, eljött hazájából, hogy pusztává
tegye országodat.” (Jer 4,6k) Ezek
a sorok a zsidóság babiloni fogságára utalnak. A Zsoltáros már így kiált
fel Istenhez: „Fogukat csikorgatták
ellenem. Uram, meddig nézed még
ezt? Oltalmazd meg dühüktől életem, mentsd meg lelkemet az oroszlánoktól!” (Zsolt 35,16k) Dániel próféta látomásában Isten ellensége a
négy vadállat, amik a tengerből jöttek elő. Az alvilág rettenete megjelenik, amelynek szája „kitátva, mint
zsákmányra éhes ordító oroszláné”
(Zsolt 22,14). Az istentelen „úgy bújik meg a lesen, mint az oroszlán a
sűrűben, várja, hogy ráronthasson a
védtelenre, megragadja és hálójába
húzza a szegényt.”
Minden negatív jelentése ellené-

re a próféta Istenhez hasonlítja az
oroszlánt, akihez az Úr olyan lett,
mint a rejtekén megbúvó oroszlán.
Ozeás próféta így ír: „az Urat fogják
követni, aki úgy fog majd ordítani,
mint az oroszlán, és fiai elősietnek...
és visszatérítem őket házaikba.” Az
uralkodás jelképe az oroszlán. Jelképezi Dávid királyságát is. Az oroszlán a jellem erős vonásait jeleníti
meg. Ilyen a büszkeség és a bátorság, ő „az állatok hőse, amely senki
előtt meg nem futamodik” - olvassuk
a Példabeszédek könyvében.
Az oroszlán a végidőkben is szerepel. Izajás próféta ezt mondja: „együtt legelészik majd borjú az
oroszlánnal, egy kisgyerek is elterelgetheti őket.”
Az Újszövetségben Péter és Pál
apostolok az oroszlánt a gonoszhoz,
a halálhoz, a veszélyhez hasonlítják.
János jelenéseiben azonban Krisztusszimbólumként jelenik meg. „Nézd,
győzött az oroszlán Júda törzséből,
Dávid sarja. Ő majd kinyitja a könyvet, feltöri hét pecsétjét” (Jel 5,5).
Jézus Dávid nemzetségéből származott, tehát így válik folytonossá az
oroszlán uralkodói szimbóluma.
A korai keresztény időkben három
krisztusi értelmet kap az oroszlán: az
első, hogy az oroszlán farkával eltünteti lábuk nyomait, nehogy üldözői követhessék, így rejtette el istenségét Krisztus, amikor emberré lett.
A második, hogy amikor az oroszlán a barlangban alszik, nyitva van
a szeme, őrködik otthonán. Hasonlóan ehhez Krisztus teste a keresztfán
alszik, de istensége őrködik. A harmadik: amikor az oroszlán megszüli
kölykeit, a harmadnapon érkező hím
az arcukba lehel, és ezzel életre kelti
őket. Az Atya így támasztotta fel halottaiból Jézust, az elsőszülött Fiát.
Jézus születésének ünnepére készülve fontos beszélni másodszor a
kelebiai címer másik szimbólumáról,
a csillagról. Hét darabot látunk rajta, amely szent szám. Hét szentség
van, a már említett János-jelenések
beli könyvön hét pecsét van, és Isten
a hat napos teremtés után a hetedik
napot megszentelte pihenésével.
A csillag karácsony egyik szimbóluma is. Ez vezette a bölcseket a
betlehemi jászolhoz. Hasonlóan az
oroszlánhoz, itt is a hatalom jelké-

pe. Isten olyan korlátlan Úr, aki „a
csillagokat számon tartja, mindegyik
nevén szólítja”, olvassuk a Zsoltárban. Báruk próféta ezt írja: „a csillagok vidáman ragyognak helyükön,
de ha ő szólítja őket, azt felelik: Itt
vagyunk! Vidáman csillognak alkotójuk előtt.” Isten teremtő hatalmának
jelképei a csillagok. Annak a szilárd
rendnek a részei, melyet Isten a világ teremtésekor hozott létre végtelen szeretetéből.
Az Újszövetségben János jelenéseiben olvassuk, hogy az Emberfia
jobbjában hét csillagot tart, és ez a
„hét csillag a hét egyház angyala”.
Szintén a Jelenések könyvében olvassuk, hogy az égen feltűnt egy jel,
„egy asszony, öltözete a Nap, lába
alatt a Hold, fején a tizenkét csillagból álló korona.” Ez a tizenkét csillag Isten népét jelenti, a tizenkét törzset, és ennek örököseit, a tizenkét
apostolt.
A korai keresztény időkben a Messiásra vonatkoztatták a csillagot. A
csillag feltűnése a Messiás idejét jelzi
- olvassuk az Ószövetségben. Ezért
indultak el a Bölcsek is. A csillag jelképezi az örök életet is.
A keresztények számára Szűz Mária a „stella maris”, a Tengernek Csillaga. Ő vezet minket Krisztushoz, aki
az emberré lett örök isteni Logosz.
Mária mutatja meg ragyogó csillagként az utat Jézushoz, ahhoz a Jézushoz, aki az Eucharisztiában közöttünk
van, és gyógyít, táplál minket.
A harmadik szimbólum a kereszténység leggyakoribb jelképe, a kereszt. A címerben szereplő arany
kereszt Krisztus megdicsőülésének
jelképe. Szent János evangélista teológiája szerint Jézus szenvedéstörténete egyben megdicsőülés is. Gyakori
ábrázolás, hogy a keresztre feszített Jézust nem töviskoronával, hanem arany koronával jelenítik meg.
Jézus keresztje dicsőséget szerzett
számunkra, mert a fán kiengesztelte
az emberiséget Istennel. Oldalából a
szentségek áradata folyt, mely élteti az Egyházat. Jézus halála nem végleges halál, hanem az élet kapujának
megnyitása. Jézus feltámadása a biztosíték a mi feltámadásunkra is.
Lisieux-i (Kis) Szent Teréz számára a jászol és a kereszt egymástól elválaszthatatlanok voltak. Ezt

írja Teréz: „Egy napon, amikor a kereszten függő Urunk képmását nézegettem, megérintett az isteni kezéből kiáradó vér. Mély fájdalmat
éreztem arra a gondolatra, hogy ez
a vér anélkül ömlött a földre, hogy
valaki sietett volna felfogni. Elhatároztam, hogy lélekben helyet foglalok a kereszt tövében, hogy a belőle kifolyó isteni harmatot felfogjam,
és megértettem, hogy ezután a lelkekre kell öntenem... Állandóan visszhangzott Krisztus kiáltása a lelkemben: „Szomjazom!” (Jn 19,28).
Ez a szó ismeretlen, heves tüzet lobbantott lángra bennem. Nagy szerelmemnek inni akartam adni, de magam is úgy éreztem, hogy elemészt a
lelkek utáni szomjúság...”
Szent Teréz szavaihoz Christoph
Schönborn bíboros, bécsi érsek ezeket a gondolatokat fűzi hozzá: „Teréz a jászoltól a kereszthez megy.
Biztos teológiai ösztönével egyesíti az inkarnációt (megtestesülést)
és a keresztet, az isteni megalázkodás két csúcsát, melyeket néhány teológus egymással szemben akart állítani, Teréz azonban a
megváltó szeretet közös nézőpontjában együtt látja őket. Beöltözésének napja óta ezt a két mozzanatot a nevében is egyesíti. A Királyok
Királyával való „eljegyzésekor” Jézus nászajándékul a gyermekségének és passiójának birodalmait adja
neki, azóta a Gyermek Jézusról és a
Legszentebb Arcról nevezett Teréz
nővérnek hívják.”
A Messiást várta a nép, mint egy
uralkodót (oroszlánt), aki megszabadítja őket az örökös elnyomástól. Végül eljött közénk, csillag jelezte születését, és értünk emberré lett, mert
„Isten a szeretet”. Engedelmes volt
Atyjának az Istennek, egészen a kereszthalálig. Legyőzte a bűnt, letaposta a sátán gőgös fejét, és Isten
jobbján ül, örök dicsőségben.
Hitünk titkai fejeződnek ki a kelebiai címerben. Jézus eljött közénk, és
végérvényesen velünk maradt második eljöveteléig az Eucharisztiában.
Kérjük Istent, hogy mutassa meg nekünk az utat Betlehembe! Vezessen a
csillag minket is a jászolhoz a hit útján, hogy odaadhassuk a legnagyobb
ajándékot a gyermekarcot öltött Istennek: önmagunkat.
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GONDOLKODÁSUNK ISTENHEZ ALAKÍTÁSA
Amikor Máriát megkérte az Isten, hogy
legyen - különleges módon - Jézus anyja,
akkor igent mondott. Nehéz lehetett neki Igent mondani Isten akaratára, tervére.
Egész gondolkodását át kellett állítani Isten gondolkodására. De ugyanígy nekünk
is, mikor hagyjuk, hogy Ő irányítsa életünket, és ne a mi vágyaink, elgondolásaink
érvényesüljenek. Viszont csak akkor lehetünk boldogok, mint Mária. Nem véletlenül
hívja minden nép Máriát nehéz élete ellenére is Boldogasszonynak.
Mária biztosan szerelmes volt Józsefbe,
és ő is, mint a többi názáreti lány ábrándozott szerelemről, szép családi életről, sok
gyermekről. A jövőben szinte látta, miként
éli majd boldogan életét Józseffel és gyermekeivel, mint a többi jó názáreti család.
Ám Isten mást akart. Őt szemelte ki Jézus anyjának. Mária először természetesen
megijed, de egy bátor Igent mond Isten elgondolására. Vagyis feladja eredeti elképzelését. Úgy is mondhatod: megváltoztatja gondolkodásmódját. Ez azért is nehéz
volt, mert József, ha nem titokban akarja elbocsátani, az akkori törvények szerint
megkövezhetik. Így ez a bátor Igen azt jelentette, hogy még a megkövezést is vállalja és a szeretett férfi, József elvesztését
(Mt.1.20.).
Úgy tűnik, a gondolkodás megváltoztatása nagyon fontos. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézust tömegek hallgatják,
kísérik. Sokszor érdekből is: mert beteg
családtagjaikat meggyógyíttatják a csodadoktorral, éhüket csillapítják, mint a pusztában, ahol néhány kenyérből „terülj, terülj
asztalkámat” csinál. De azt nem olvassuk,
hogy sokan megtértek volna. Azért nem,
mert Jézus szavainak „új tömlő”(Lk.5.38.)
való, vagyis meg kellett volna változtatni gondolkodásmódjukat. A farizeusok és
írástudók közül szinte senki sem képes erre Arimateai Józsefen és Nikodémuson kívül. A nép közül sem sokan tértek meg, de
annál hangosabban ordították tömegesen
a „Feszítsd meg őt!”
Kövessük csak nyomon a „Tékozló fiúról” szóló példabeszédében, hogy mennyire fontos a gondolkodásmód megváltozása. Figyeld csak meg, mikor kezd a
fiú kimászni a mély gödörből, a sötét veremből, a disznók moslékának megkívánásából. Amikor megváltozik a gondolkodásmódja. Amikor bűnbánó szívvel
hazagondol jóságos apjára, akinél még a
legutolsó szolga is degeszre tömheti a hasát finomakkal.(Lk.15.17.) És mi követi ezt
az új, életerős gondolatot? A tett. Lábait elindítja, de már hazafelé - ez a boldogság, a
Mennyország szimbóluma.
Ne csak bibliai példát nézzünk a gon-

dolkodásmód meg- vagy meg nem változtatásáról. Az egyik faluban volt 2 idősebb hívem. Templomba járó nénik voltak.
Mindkettő aranyos volt, sokat segített nekem is, a templomban is. Járatták a Keresztény Életet, ezt a nagyon jó újságot. Nos, az
egyik 1 év múlva bejött hozzám és lemondta az újságot, mondván, túl sűrűn jelenik
meg (ez a „túl sűrű” hetente egyszer volt!),
túl sok időt vesz el. Ugyanakkor tudtam,
reggeltől estig nézi a TV „szappanoperáit”.
A másik néni viszont még most is járatja,
méghozzá óriási kedvvel. Egyszer mondta
is: már a hét elejétől úgy várom a Keresztény Életet, s úgy megnyugtat, olyan boldogságot ad! Máskor meg mosolyogva ezt
mondta: én nem szedek idegnyugtatókat,
antidepresszánsokat, én erőt és vidámságot ezekből a cikkekből merítek nem könnyű életemhez.
Ugye, nem nehéz kitalálni, hogy e két
aranyos néni közül melyiknek változhatott
meg a gondolkodásmódja Isten irányában?
Isten adott nekünk szabad akaratot.
Az evangéliumban lefektetett gondolataihoz alakulhatunk, de el is vethetjük, mint
mondjuk Tompa és Kelebia lakosságának
a zöme. De mi -ha gyarlóságaink dacára is
- elfogadjuk Isten gondolkodásmódját és
változtatunk a saját, jónak vélt gondolkodásmódunkon (ez a metanoia, a megtérés
lényege), akkor biztosan boldog emberek
leszünk. - Boldog vagy? - „Igen” - mondja az egyik. - De tudod miért?
- Boldog vagy? - „Nem” - gondolom,
legtöbben ezzel a nemmel válaszolnak erre
a kérdésre. - De tudod miért nem?
Mi keresztények életünkben sokszor
várjuk Jézust. Kitüntetetten várjuk Jézust
Karácsonykor. De azt a Jézust várod-e,
aki ő valójában, aki megmutatta nekünk
az Istennek tetsző életet? Úgy is mondhatjuk, elénk élte: mi az embernek való élet.
Ezt a Jézust várjuk? Vagy másikat? A zsidók 2000 éve sem azt a Messiást várták,
aki ott a betlehemi istállóban megszületett. Politikai megszabadítót, bíborba-bársonyba öltözöttet vártak. És amikor Jézus
tanítani kezdett köztük a maga szegénységében, a vámosokat, az utcanőket, az ellenséget is szerető radikalitásában, akkor
elfordultak tőle. 2000 év óta folyamatos a
várakozás, és Jézus folyamatosan el is jön a Karácsonyban, az Igében, a szentségekben, a rászorulókban - de mi még mindig
mást várunk. Kit várunk? Mit várunk? Mit
várunk tőle?
Azt várjuk, hogy egy általunk kigondolt,
nekünk tetsző életben legyen a segítségünkre. Üsse rá a pecsétjét. Sikerüljön ez
és ez: legyek gazdag, legyek egészséges,
kiegyensúlyozottan éljek. Ne ilyen zak-

latott és küzdelmes életet, hanem jólétben és problémamentesen. Kényelmesen.
S mit ád Isten, telerakja életemet keresztekkel. Tehát a könnyebb élethez, a „kellemes” élethez „kérjük Isten segítségét és
óvását, meg a körülöttünk levő problémák mind teljesebb orvoslását”(Érted vagyok,2011.dec.28.o.). Ugye belátjuk, hogy
valahogy így - kisebb-nagyobb mértékben
- saját elgondolásaink megvalósítását várjuk Istentől. Hol vagyunk akkor hát gondolkodásmódunk Istenhez alakításától, vagyis
megváltoztatásától? Pedig mentől jézusibb
a gondolkodásunk, annál inkább emberibb,
annál inkább készek vagyunk a legnehezebbre: az emberek szeretetére.
Hát mit tegyünk? Álljunk át Isten „hullámhosszára” és fogadjuk el az ő terveit, elgondolását. Ő jobban, sokkal jobban tudja,
mi válik javunkra és üdvösségünkre. Mikor
a pofon és mikor a simogatás.
Kövessük Máriát, aki lemondott elképzeléséről! Igent mondott Isten tervére. S

milyen naggyá tette ez őt. Isten anyja lett,
s mint az angyal mondta:”Áldottabb vagy
te minden asszonynál.”(Lk.1 28.) Istennek
ez az „alázatos szolgálólánya” messze felülmúl minden embert. Ha nemet mondott
volna, ugyanúgy eltűnt volna a feledés homályában, mint a többi názáreti leány, asszony.
Persze, néha nagyon nehezet kíván a
Jóisten. Pl. meghal tragikusan, akit legjobban szerettünk, egyik napról a másikra megtudjuk, hogy rákunk van, munkanélküliként kikerülök az utcára, hirtelen
sok pénztől esek el... Ilyenkor is nagy szeretettel mondjuk a Jézustól tanult súlyos
szavakat:”Legyen meg a Te akaratod!”
Aki mindezekhez kevésnek, gyöngének
érzi magát, az bízzon abban, hogy Isten segíteni fogja, és bátorítsa, vigasztalja az angyali szó, Gáboré: „Istennél semmi sem lehetetlen.”
Pribitek László
plébános

Egy tanító tapasztalataiból...
Újévi jókívánság!

Azt kívánom....
Nektek és magamnak
Hogy legyen erőd akkor is szeretni, amikor úgy érzed csak Te, adsz.
Hogy legyen erőd akkor is mosolyogni, amikor úgy érzed a fogad, törik belé.
Hogy akkor is kitarts, amikor nincs kedved.
Hogy ne zavarjon, ha nagyok a problémáid, hiszen erős vagy és elbírod őket.
Azért, mert ha erős vagy felemelhetsz embereket, ezáltal Te magad még jobban megerősödsz.
Kívánom, hogy legyen erőd félretenni a büszkeséged, ha annak a Valakinek szüksége van rád.
S kívánom, hogy legyen erőd megmondani, Neki mit érzel, mert tudom, hogy ez a legnehezebb.
Őszintén kimondani.
Kívánok Neked Türelmet!
Hogy meg tudj hallgatni másokat.
S hogy meg tudj bocsátani annak, aki nem tud Neked.
Hogy fáradtan is tudj szeretettel és megértően beszélni azzal, akinek szüksége van rá.
Kívánok Neked Bölcsességet!
Hogy tudj különbséget tenni, mikor kaptad azért az akadályt, hogy megküzdj vele és mikor
azért, hogy kikerüld, és más utat válassz.
Hogy felismerd a mindennapok szépségét, és ne tragédiák döbbentsenek rá.
Hogy meglásd a szeretteid fontosságát és szükségességét az életedben.
Hogy minden idegesítő tulajdonságuk Téged épít, akár mint rossz, akár mint jó példa.
Bölcsességet, hogy ne akarj tökéletes lenni, csak törekedj a legjobbra.
Hiszen soha nem leszünk tökéletesek, maximum frusztráljuk magunkat a gondolattal. Ellenben
a legjobbra törekvés újabb és újabb sikereket, majd célokat eredményez,
s ez maga a haladás.
Hogy az aprólékos sziszifuszi hétköznapokban lásd a holnapok nagyságát,
és a nagy célok építőkockáit.
Végül kívánok Neked egy apró mosolyt magunkon, hiszen ha mindezt meg tudnánk tenni,
akkor már rég az Angyalok soraiba tartoznánk, és valaki olyanokra vigyáznánk,
mint mi magunk.
Ám kívánom Neked, hogy megtapasztald: a Teremtés attól válik tökéletessé,
hogy ismertek a hibáink és számolnak a tökéletlenségünkkel.
S nem utolsó sorban,
Kívánom, hogy azokkal tölthesd ezt az évet, akik szeretnek,
és Magadba szívd ezt a Boldogságot!
Egy kedves „foltos blogtársamtól” kaptam ezeket a jókívánságokat. Ezzel szeretnék minden
szülőnek, gyermeknek, nagyszülőnek minden jót kívánni a 2012-es évre!
Horváth Zoltánné
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Herke Marianna - Nile Group - Egyiptom
Milyen indíttatásból
kezdtél el a
hastánccal
foglalkozni?
4 évvel ezelőtt az egyik
kereskedelmi csatornán
láttam egy
hastáncosnőt,
aki fátyoltáncot tanított gyerekeknek. Jobb híján, törölközővel próbálgattam elsajátítani a fátyoltechnikát, de elszörnyedtem magamon,
hogy egy száz éves tölgy is kecsesebb, hajlékonyabb nálam. Ezért elkezdtem tanárt
keresni a környéken. Így találtam rá egy
kiskunhalasi csoportra, ahol 3 hónap tanulás után bekerültem a fellépős csapatba.
Ha jól tudom, most Kecskemétre
jársz oktatásra. Hogyan jött a váltás?
Mivel hiányoltam az elméleti tanítást
és lassúnak találtam a tempót - másfél év
alatt 3 koreográfiát tanultunk csak - ezért
kerestem másik tanárt. Így találtam rá a
mostani tanáromra, Kecskeméti Anettre,
aki tavaly megnyerte az ország legrangosabb versenyét a Cairo Festival - t, illetve
2010 - ben a Miss Hastánc Hungary ver-

senyt. Többször léptem már fel vele, illetve
a csoportjával Kecskeméten, Sopronban,
Orgoványon, Egerszalókon... stb...
Mikor kezdtél el versenyszerűen
foglalkozni a hastánccal?
2010 - ben az I. Kecskeméti Országos
Hastáncversenyen amatőr kategóriában
3. helyezést értem el. Hatalmas lendületet adott, hogy az első versenyen, amin indultam sikerült dobogós helyen végeznem.
Azóta több versenyen is kipróbáltam magam, folyamatosan járok hazai és külföldi
oktatók workshopjaira, továbbképzéseire,
hogy szélesítsem tudásomat, minél többfajta stílusát ismerhessem meg ennek a
számomra varázslatos táncnak.
Az idén sikeresen szerepeltél
Egyiptomban a Nile Group Fesztiválon. Mesélnél nekünk magáról a versenyről és a díjról, amit nyertetek?
Tavaly júniusban volt szerencsém kijutni
Egyiptomba a Nile Group Festival - ra.
Magát a Nile Group rendezvénysorozatot 2005. júniusa óta rendezik meg Kairóban, Egyiptom és a hastánc fővárosában.
Az egyhetes rendezvényen a résztvevők
egyiptomi mestertanároktól tanulhatnak
különböző témájú workshopokon. A nyitóés záró gálán kívül - ahol a tanárok színvonalas és csodálatos show-val készülnek

- szinte minden este Dance Party - n lehet
fellépni, vagy nézőként csodálni a számos
ország táncosait.
A rendezvénysorozat része még egy
nemzetközi verseny is, melyen a résztvevő
országok táncosai mérhetik össze színpadi
tudásukat, szólóban és csoportban, CD-re
táncolva, vagy élő zenekarral.
Már évente négy alkalommal is megrendezik a versenyt, mivel az olyan világbajnokságnak, ahol a legjobb táncosok mérettetik meg magukat, nagy a presztízse.
Az idei novemberi versenyen trióban
is indultunk egy vicces melaya koreográfiával. Együtt táncolhattam Lebenszky Liával, aki a tavalyi és azelőtti Miss Hastánc
Hungary I. udvarhölgye és a tanárommal,
Kecskeméti Anettel. Nagyon jól esett, hogy
tánctudásilag ugyan még nem vagyok az
ő szintjükön, ennek ellenére egyenrangú táncosként alkottunk csapatot. Közösen találtuk ki a koreográfiát, raktuk össze
a produkciót.
Nagy örömünkre csoportban a dobogó felső fokára kerültünk. Japán, orosz,
indiai és brazil táncosokat győztünk le,
ami hastáncos körökben hatalmas dicsőség. Nyereményként plakettet, oklevelet, CD - t, DVD - t, és meseszép
fellépőruhákat kaptunk.
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A világ egyik legrangosabb versenyén
első helyezést értem el csoport kategóriában, ami nagy büszkeséggel tölt el. Folyamatosan fejlesztem tudásomat, naponta
gyakorlok, hogy egyszer szóló kategóriában is a dobogóra állhassak Egyiptomban.
Hogyan tovább?
Megpályáztam és megnyertem egy
olyan lehetőséget, melynek segítségével
kedvezményesen elvégezhetem az orientális tánc- és showtánc oktatói kurzust, erre is készülök a mindennapos dolgok mellett.
Már most elkezdtem készülni a III. Kecskeméti Országos Hastáncversenyre is, ami
májusban kerül megrendezésre, illetve
„lánykáimmal” szorgalmasan készülünk a
Tánc világnapja rendezvényre. Igyekszem
megosztani velük tánctudásom és próbálom átadni nekik a tánc szeretetét.
A családom - férjem és gyermekeim - segítsége nélkül azonban nem tartanék itt. Sokat számít, hogy mellettem állnak, támogatnak, erőt adnak. Amikor csak
tehetik, elkísérnek a fellépésekre, versenyekre. Mindig hallom, amikor színpadra
lépek, hogy a kisfiam a férjem mellől hangosan bekiabál: „Szia anya! Hajrá!” Ez nagy
erőt és magabiztosságot ad: tudom, hogy
számukra én vagyok a legjobb táncos, velem vannak és szeretnek. Ennél több azt hiszerkesztõk
szem, nem is kell.

Mesemondó verseny

A hagyományos mesemondó versenyünket december 5-én délután rendeztük meg a
Művelődési Ház nagytermében.
A huszonöt mindenre elszánt mesemondó nagy izgalommal várta a megmérettetést.
Mielőtt a gyerekek elvarázsolhatták volna a közönséget szebbnél szebb meséikkel, egy
közös játékra hívtuk a jelenlevőket, hogy a versenyhelyzet miatti feszültséget oldjuk.
A vidám játék után a kis mesemondók a színpadon adták elő meséiket. A díszlet ezúttal néhány mesés patchwork (folvarrással készült) takaró volt, amit Horváth Zoltánné és
jómagam készítettünk.
A zsűri tagjainak; Plichta Attiláné Terike néninek, Horváth Zoltánné Erzsike néninek,
Szmolenszki Mátyásné Erzsike néninek, és Rudics Jóska bácsinak egy cseppet sem volt
könnyű dolga, amikor a produkciókat értékelték.
Jobbnál-jobb mesék jobbnál jobb előadásban követték egymást.
Az 1., 2., 3. osztályosok előadása után a rövid szünet alatt a gyerekeket Kumichné Márti jóvoltából teával és pogácsával vendégeltük meg.
A második részben a nagyok, a 4. és 5. osztályosok meséltek. Sajnáljuk, hogy a felső ta-

gozatosok közül csak három résztvevője volt ennek az igazán színvonalas versenynek.
A mesemondó versenyen a következő tanulók értek el helyezést:
1-2-3. osztály:
I. helyezett: Molnár Fanni (Radnai Béláné), Illés Emília (Vörös Józsefné)
II. helyezett: Solti Edina (Vörös Józsefné)
III. helyezett: Papdi Liza (Radnai Béláné)
4. osztály:
I. helyezett: Bozsákovics Luca (Sógor Lászlóné) és Farkas Erik (Sógor Lászlóné)
II. helyezett: Kürti Ádám (Kardosné Rókus Zsuzsanna)
III. helyezett: Kumich Áron (Kardosné Rókus Zsuzsanna)
5.osztály I. helyezett: Fábián Liliána ( Horváth Jenő)
Iskolánkat a területi mesemondó versenyen Bozsákovics Luca és Fábián Liliána képviseli.
A nyertes tanulóknak gratulálunk, szüleiknek és a felkészítő pedagógusoknak köszönjük a munkájukat!
Borbás Mária

Kelebiai Hírmondó
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A DÖK hírei

December hónapban, iskolánkban a DÖK szervezésében két szabadidős délutáni programot rendeztünk a gyerekeknek. Külön az alsó és felső tagozatosok részére. December 9-én délután a felső tagozatosok egy Mikulás discóban szórakozhattak, a jó hangulatról és a zenéről Hinterszehr Ádám és Szerencsés Kristóf
gondoskodott.
December 12-én délután pedig az alsó tagozatosokat hívtuk meg egy játékos
sportdélutánra. Alig fértünk el a teremben, hiszen 7 osztálynyi gyerek jelentkezett
játékra, versenyre. A teremben egy akadálypályát alakítottunk ki, minden osztály
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Területi mesemondó verseny
2011. december 12-én délután rendezték meg a területi mesemondó versenyt.
A rendezvényt Kiskunhalas városi könyvtárában tartották. A város és a környék iskolái a saját versenyük győztes mesemondóit nevezhették be. Kelebiát Bozsákovics Luca 4.a osztályos és Fábián Liliána 5.a osztályos tanulók képviselték. Nagyon
erős volt idén a mezőny. A két versenyző nagyon szépen elmondta a mesét. Bozsákovics Luca első lett az alsó tagozatosok közül. A meseszeretők igazi ünnepe volt
ez a délután. Gratulálunk mindkét kislánynak!
Sógor Lászlóné

A nyolcadik osztályosok
mikulása

beállt egy akadályhoz, majd forgószínpad szerint cserélték a helyszíneket. A gyerekek próbára tehették ügyességüket, gyorsaságukat, hiszen volt ugrókötelezés,
labdavezetés seprűvel, célba dobás, akadályfutás és még sok érdekes feladat. A
hangos szurkolás közben alig lehetett érteni egymás szavát. Jó volt látni a kipirult,
izgatott gyermekarcokat.
Úgy láttuk mindenki jól érezte magát ezen a délutánon.
Kardosné R. Zsuzsanna

A Farkas László Általános Iskolában
2011.12.06-án a nyolcadik osztály remek ötlettel állt elő. Beöltöznek Mikulásnak és a segédeinek, krampuszoknak.
Közös megegyezés alapján az osztály pénzt adott össze, melyből szerény
ajándékot
(sütit, szaloncukrot, kis mikulást)
vettek a tanároknak.
A mikulás a második órában indult
meg a hosszú útra. Minden terembe ellátogatott, még a konyhára a szakács-

nénikhez is. Mindenki nagyon meglepődött és nagy örömmel fogadta az
„öreg” mikulást. Persze a krampuszkái is szorgalmasan dolgoztak. Ez a nap
mindenki számára örömmel és boldogan telt el. Reméljük, hogy jövőre majd
az akkori nyolcadikosok folytatják ezt
a meglepetést. Sok szép emlék marad
erről a napról.
Írta: a mikulás: Tandari Antal,
krampuszok: Révész Patrícia,
Szűcs Klára, Szűcs Eszter,
Márton Dezideráta

Bolhapiac

Iskolánkban évek óta hagyomány,
hogy bolhapiacot rendezünk a gyerekenek karácsony előtt. Elhozzák megunt vagy kinőtt játékaikat, ruháikat.
Sajátkezűleg is készítettek ékszereket,
képeslapokat, ajándékokat. Az idén
először a szülőkkel közösen készített
süteményeket is árultak- nagy volt a sikere. Mivel sokkal többen szeretnének
eladni, mint vásárolni, gyakran cserélgettek is egymással. Nagyon hangulatosak ezek a délutánok, öröm a sok
mosolygó gyereket és felnőttett látni.
Sógor Lászlóné

IX. évfolyam 1. szám

Kelebiai Hírmondó

Iskolai karácsony
Karácsonyi ünnepségünket
december 21-én, az utolsó tanítási napon az iskola tornatermében tartottuk.
A karácsony a béke, a szeretet ünnepe.
Az ünnep hangulatában a
melegség tölti el szívünket,
és arra gondolunk, hogy mit
nyújthatnánk azoknak, akik
fontosak számunkra, akiket

szeretünk.
Nem csak ajándékok fejezhetik ki szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk. Ezen a napon minden osztály jelképes ajándékot helyezett a karácsonyfa alá. Egy-egy
verssel, dallal, tánccal, jelenettel kedveskedtünk egymásnak. Hagyományos és modern, ismert és kevésbé ismert műveket adtak elő a gyerekek. Minden korosztály megtalálta a számára leginkább megfelelő kifejezési formát, amellyel bemutatta, hogy mennyi mindent jelent
az emberek számára a karácsony, a karácsonyi ünnepkör. Az összeállítást a karácsonyfa előtti közös énekléssel zártuk, amelynek üzenete - úgy érezzük - mindenki szívéig eljutott. Megható volt látni a gyerekek tekintetében a felcsillanó örömet, boldogságot.

Örülünk, hogy sokan eljöttek megnézni gyermekük szereplését. Köszönjük a gyerekek
közreműködését, kollégáink segítségét, amelynek révén valóban karácsonnyá lett az év legszebb ünnepe.
December 21-én a 2. a osztály az Idősek Otthonában szerzett kellemes perceket az ott
lakóknak .
December 22-én a 3. b osztály adott mûsort a Kelebiai Karitasz Egyesület által szervezett
magányosok karácsonyán.
Radnai Béláné és Vörös Józsefné
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Csillagászat

A Farkas László Általános Iskolába
2011. 12. 19-én ellátogatott Balogh István csillagász.
Az előadásának címe: A Betlehemi csillag nyomában. Ezen a délutánon
a gyerekek sok új ismeretet szereztek
a betlehemi csillagról. Az előadáson szó
volt Jézus születéséről, a három királyról,
a bolygók állásáról, valamint a Holt-tenger rejtelmeiről.
Az együtt töltött idő vidáman telt el. Örömmel látjuk iskolánkban máskor is Balogh István csillagászt.
Szűcs Eszter, Zsankó Fanni, Révész Patrícia, Tandari Antal
(8. osztály)

Itt járt a Mikulás
Az idén is, mint minden évben eljött az óvodába a Mikulás, hogy
megajándékozza a gyerekeket.
A legkisebbek még
megszeppenve, de a
nagyobbak már bátran,
örömmel köszöntötték
versekkel, dalokkal a jó
öreg Mikulás bácsit.
A kiscsoport kivételével a Krampusz is elkísérte a Mikulást, de a gyerekek nem nagyon ijedtek meg tőle. Egy-két kisgyermek
kivételével csillogó szemekkel vették át a csomagokat és megígérték, hogy jövőre
is jók lesznek, hogy ismét eljöjjön hozzájuk.
Friebert Istvánné óvónő

Óvodások karácsonya

„ Itt a karácsony!„ kiáltották boldogan a gyermekek, amikor december 20-án
reggel óvodába érkeztek.
A feldíszített fenyőfák látványa nagy örömmel töltötte el őket. A hagyományokhoz híven az Agrárkereskedelmi Központban vonultunk át és tartottuk meg a közös ünnepet. Minden csoport színvonalas műsorral készült a szeretet ünnepére. A
nagyok mesejátékkal, a nagy-középsősök betlehemi műsorral, a kis-középsősök
tánccal, verssel, a legkisebbek pedig versekkel, dalokkal emelték az ünnep hangulatát. A szülők és a meghívott vendégek tapssal jutalmazták a gyermekek előadását. Az ünnepség befejeztével az oviba visszatérve boldogan vették birtokba a karácsonyfa alatt lévő játékokat, ajándékokat.
Molnár Lászlóné óvónő
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A 2011. év végére érve szokásomhoz
híven röviden összefoglalom az elmúlt
hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, rendezvényeit, majd röviden vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
DECEMBER
-8-án a szokásos 10.06-os autóbus-

szal Mórahalomra utaztunk, hogy közösen élvezhessük a kedvenc termálfürdőnk szolgáltatásait. Ez alkalommal
is gyorsan szétszóródott a kis csapatunk, mert mindenki ment a már megszokott medencéjébe, ki a fedettek, ki
pedig az udvari nyitottak valamelyikébe. Rövid fürdőzés után egyesek kihasználták a „szaunavilág” nyújtotta
lehetőségeket (a finn, aromás, infra,
gőz és bió szaunát), a Wellness részleg megannyi kínálatát és az úszás örömét. A fent leírt folyamatot egy kényelmes ebédelés megszakítja, és mire újra
belemelegedne a fürdőző a sok-sok lehetőség élvezetébe, igyekezni kell az
öltözőbe, ha nem akarja lekésni a hazatérésre kinézett 16.06-os autóbuszt.
Természetesen ez a folyamat együtt jár
sok vidám beszélgetéssel, társalgással.
-13-án egy orvosi előadás részesei lehettünk. E rendezvényen Dr. Rigler László háziorvos -telt ház előtt- az
idősek egyik leggyakoribb betegségéről
a derékfájásról tartott nekünk egy nagyon szemléletes, jól érthető előadást.
Az előadás közben és végén számos
kérdés vetődött fel a hallgatóság részéről, amire a doktor úr igyekezett kimerítő választ adni. Köszönjük Rigler doktornak az előadást! (A mellékelt fotó az
orvosi előadáson készült.)
-17-én Egyesületünkből nagyon sokan részt vettek a Falu alapításának
évfordulós ünnepségén az Agrárcentrumban. Az ünnepség keretében
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

sok érdekes program (ünnepi szentmise, kiállítások, élménybeszámoló, kultúrműsor, koncert, fluta, forralt
bor, teafogyasztás, ünnepi tortaszegés,
stb.) tette emlékezetessé ezt a rendezvényt. A kultúrműsor keretében többek
között fellépett a Nyugdíjas Tánccsoport is és nagy sikert aratott.(Egy fo-

tó mellékelve.)
-31-i Óévbúcsúztató Batyusbálról a következő havi Hírmondóban fogunk beszámolni.
JANUÁR
Betervezett programjaink: 19-én
fürdőzés Mórahalmon, 21-én részvételünk a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő ünnepségen
(részletek a Kelebiai Hírmondóban!),
28-án 17.00 órától Klubest, melynek
keretében évzáró beszámoló közgyűlést tartunk. A közgyűlés után egy
szerény vacsorával fogunk kedveskedni
a megjelenteknek. A vacsorához szükséges alapanyagok beszerzése miatt
fontos tudnunk, hogy hány fő megjelenésére számíthatunk, ezért a közgyűlésen részt venni szándékozók január 23-ig iratkozzanak fel a vezetőség
tagjainál. A korábban tervezett januári programunk kiegészül két új programponttal. Nevezetesen január 14-re
Tompára vagyunk hivatalosak a Művelődési Házban 18.00 órakor kezdődő Prélóra, mely „Batyus Bál” jellegű
lesz! A részvételi díj: 500 Ft/fő. Indulás
17.30 órakor a Nyugdíjas háztól. Jelentkezni a vezetőségi tagoknál lehet január 8-ig. Jan. 21-re pedig Öttömösre,
vagyunk, hivatalosak a IX. Nyugdíjas
Bálra melyen fellépnek a mi nyugdíjasaink is! Részvételi díj: 1500 Ft./fő.
Indulás: 16.30 órakor a Nyugdíjas
háztól. Jelentkezni lehet január 15-ig a
vezetőségi tagoknál.

FEBRUÁR
-9-én fürdőzés Mórahalmon, indulás a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal.
-18-án 17.00 órától Farsangi bál
lesz az Agrárcentrumban vacsorával
és élő zenével. Erre a rendezvényünkre meg fogjuk hívni az ómoravicai, öttömösi, bácskatopolyai és ásotthalmi nyugdíjas szervezetek képviselőit
is. Részvételi díj: 1500.- Ft/fő, jelent-

kezni lehet a vezetőség tagjainál február 13-ig.
-25-én Bajsára hivatalosak vagyunk
a hagyományos Prélóra.
-25-én 16.00 órától az itthon maradóknak Klubdélután lesz a Nyugdíjas
Házban.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
várjuk Egyesületünk tagjait!
Sutka István egy. titkár

Kelebiai Nyugdíjas Egyesület 6423 Kelebia Bajcsy Zsilinszky E. u. 66.

Meghívó

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület vezetősége tisztelettel
meghívja tagjait az éves beszámoló közgyűlésre,
mely egyben tisztújító taggyűlés is lesz!
Helye: Kelebia, Nyugdíjas Ház
Időpontja: 2012. január 28-án, szombaton 17.00 óra
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2011-es évről illetve röviden az előző három éves ciklusról.
Előadó: Horváth Zoltán az egyesület elnöke
2. Pénzügyi beszámoló a 2011-es évről.
Előadó: Varga Sándor gazdasági felelős
3. 2012. évi munkaterv.
Előadó: Horváth Zoltán elnök
4. Jelölő Bizottság beszámolója.
Előadó: Kazi István a jelölő bizottság elnöke
5. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.
Előadó: Horváth Zoltán elnök
6. Titkos szavazás.
Levezeti: Szavazatszámláló bizottság
7. A szavazás eredményének ismertetése.
Előadó: Szavazatszámláló bizottság elnöke
8. Egyebek
Amennyiben a megadott időpontban a közgyűlés nem határozatképes úgy
17.30-ra változatlan napirendi pontokkal, a hely változatlanul hagyásával újabb
közgyűlés összehívására kerül sor, amely már a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. A hivatalos részt követően a jelenlévőket egy szerény
vacsorával vendégeljük meg! Minden tagtársunkat elvárjuk!
Tisztelettel:
Horváth Zoltán
az egyesület elnöke
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A Kelebiai Víziközmű-társulat
tájékoztatója...
Tisztelt társulati tagok, tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2012. január 10-e után
postázzuk a 2011. december 31-ig történt befizetésekről az Egyenlegközlőt.
Ezzel az értesítéssel együtt fogjuk
kiküldeni a következő 6 havi befizető
lapokat is.
Kérjük azon társulati tagjainkat,
akiknél a tulajdonviszonyban változás
állt be /ingatlan eladása-vétele, öröklés, elhalálozás/ keressék fel a társulat
ügyintézőjét, legkésőbb április 30-ig,
hogy a módosításokat át tudjuk vezetni. Erre azért van szükség, mert az állami támogatást csak a nyilvántartás sze-

rinti tulajdonos veheti igénybe, illetve a
beruházás megindulása után, csak az
ingatlan tulajdonosának lesz rendelkezési joga a bekötés kijelöléséhez.
Felhívjuk azon társulati tagjaink figyelmét, akiknek jelentős /3 hónapnál
nagyobb/ befizetési elmaradásuk van,
hogy a kiküldött értesítésben foglaltak
szerint rendezzék fizetési kötelezettségüket.
Amennyiben kérdése van, keressen
bennünket.
Ügyfélfogadás: Hétfő: 08.00-10.00,
szerda: 13.00-15.00
Varga Sándor IB. elnöke

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

Kérjük, támogassa a
Kelebiai Polgárőr Egyesületet személyi
jövedelem adója 1%-ának felajánlásával.
Adószámunk: 18356124-1-03

FIGYELEM!

Dr. Józsa József fogászati
rendelőjének telefonszáma
megváltozott.
Az új elérhetőség:
77/950-681

. oldal

Elismerés...
December 20-án a belügyminiszter a Rendkívüli Helytállásért Érdemjel bronz
fokozatát adományozta Bács-Kiskun Megye 14 polgárőrének, köztük a Kelebiai
Polgárőr Egyesület két tagjának, akik a Magyarország déli határszakaszán kialakult
illegális migrációs helyzet kezelésében eredményesen helyt álltak.

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!
Ezúton szeretnénk mindenkinek Békés, Boldog Új évet kívánni!
Hálásan köszönjük azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik
2011. évben adójuk 1 % - ával, 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
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:
Kelebiai Karitasz Egyesület

Anyakönyvi hírek
2011. december havi születések
Balogh Péter
Anya: László Lívia, apa: Balogh Péter
Született: Kiskunhalas, 2011. 12. 01.
Kovács Gergő
Anya: Menyhárt Piroska, apa: Kovács István
Született: Kiskunhalas, 2011. 12. 03.
Bozsányi Ramóna Katalin
Anya: Táborosi Szilvia, apa: Bozsányi Richard
Született: Szeged, 2011. 12. 28.

Portényi Noémi
védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2011. december havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Antal László 60 éves
Csikós Jánosné 85 éves
Knápik Mátyásné 75 éves
Juhász Mihályné 75 éves

Balázs Katalin
aktő.
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2012

január

orvos neve

ügyelet helyszíne

2012 február

orvos neve

ügyelet helyszíne

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

1

10

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

2

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

11

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

3

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

12

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

4

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

13

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

5

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

14

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

6

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

15

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

7

kedd

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

8

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

9

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

17

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

18

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

11

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

19

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12

20

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

13

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

21

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

14

kedd

Somogyiné dr. Gazdag A

Tompa Árpád u. 59

22

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

15

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

16

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

24

kedd

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

17

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa Attila u. 95

25

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

18

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa Attila u. 95

19

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa Attila u. 95

26

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

20

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

27

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

kedd

Faddy Zoltán dr

Tompa Árpád u. 59

28

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

22

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

23

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

24

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

25

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

26

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

27

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

28

kedd

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

29

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

29

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

31

kedd

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

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

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)
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.

