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Ez év március 15-én nem mindennapi eseménynek lehettünk tanúi a kelebiai Teleházban. A bensőséges Nemzeti
Ünnep hivatalos rendezvényein túl Kelebia község életében először egy állandó képkiállítás megnyitóján vehettünk
részt. A rendezvény ünnepeltje Császár
László, adományozó volt, aki 80 évesen döntötte el, hogy festménygyűjteményét, szülőfalujának: Kelebiának
ajándékozza. Az események 2011. év
májusában kezdődtek. Császár László
úr azzal a felajánlásával keresett meg,
hogy a válogatott és jegyzett (zsűrizett) műalkotásokat községünknek
adományozná. Természetesen felcsillant a szemem, hiszen egyedülálló lehetőség küszöbén álltam. Lelkesen belevetettem magam a szervezésbe. A 64
db festményt szekértőkkel megnéztük, előkészítettük az adományozási szerződést, amelyet Kelebia Község
képviselő-testülete egyhangúan elfogadott. A helykijelölés szempontjából
a Teleház bizonyult a legalkalmasabbnak. Laci bácsival végigjártuk a helyszínt majd ügyvédi ellenjegyzés mellett
aláírtuk az adományozási szerződést. A
képek helyszínre szállítása után felraktuk azokat a Teleház szabad falfelületeire ahol jelenleg is megtekinthetők.
2012. március 15-én az ünnepség keretén belül aláírtuk az adományozó levelet. Ezzel hivatalosan is Kelebia Község Önkormányzatának a tulajdonába
került a gyűjtemény.
Ezúton is szeretném megköszönni
Császár László úrnak nemes gesztusát.
Sajnos, Laci bácsit 2003 tavaszán
agyvérzés miatt kórházba szállították.
Mára, ugyan, nagyságrendekkel javult
az állapota, de a beszéde szaggatott,
töredékes maradt. Ezért gondoltam
azt, hogy rövid interjút készítek vele,
amelyet közreadok az olvasóknak. Íme,
az interjú, olvassák szeretettel!
Beszélgetés Császár László úr adományozóval 2012. március 23-án, Kiskunhalason a lakásán:

Maczkó József: Mikor és milyen
indítatásból jutott eszébe az adományozás?
Császár László: 2012-ben jártam
Mélykúton, ahol megtekintettem egy
olyan kiállítást, amelyet egy Mélykútról elszármazó, Párizsban élő festőművész adományozott szülőfalujának.
Akkor gondoltam a szülőfalumra, Kelebiára. Lányom festőművész, Amerikai Egyesült Államokban él. Ő nem tartott igényt a festményekre. Egyébként
én egyedül élek Kiskunhalason, ahová
2003-ban költöztem Vácról.
Maczkó József: A gyűjtést milyen tények motiválták?
Császár László: Röviden válaszolva,
szeretem a harmóniát és a rendet. A
családomban csak én foglalkoztam ezzel. Gyűjtöttem érmét, bélyeget, népművészeti tárgyakat. Nem a kereskedés motivált.
Maczkó József: Mi az első, meghatározó élmény a festészettel
kapcsolatban.?
Császár László: Nem tudom megmondani mindenesetre az impresszionizmus megfogott. Sokszor jártam Váci, Hódmezővásárhelyi, Szegedi, Egri,
stb. galériákban. Érdekelt a festőművészet. Számos képzőművészettel foglalkozó könyvet olvastam. 1980-ban
kezdtem a gyűjtést.
Maczkó József: Volt szorosabb
baráti kapcsolata művész emberekkel?
Császár László: Igen, sok művész barátom van! Például Fejér Csaba, aki a
tanyavilág festője vagy Fajka László,
aki égetett képeket készít.
Maczkó József: Laci bácsi, kérem, beszéljen életútjáról, katonai múltjáról és az 1956-os váci
eseményekről!
Császár László: Születésem után a
család Mélykútra költözött. Pontosabban: Öregmajorba. Öten voltunk testvérek. Erdész szerettem volna lenni.
Ez nem sikerült. Szakmát kellett sze-

reznem. Így lettem sírkőfaragó. Baján
vizsgáztam le. Beléptem az Egységes
Paraszt Ifjúság Országos Szövetségébe (EPOSZ). Itt, 1948-49-ben toborzási feladatokat láttam el. Innen kerültem
a Zalka Máté Katonaiskolába. Ahonnan
rádiósként osztottak be Vácra.
1956-ban a váci főtéren kisebb tömeg gyűlt össze. Az oszlatásra kaptunk
parancsot, azzal, hogy „ha belénk lőnek, akkor sem lőhetünk vissza”. Hál’
Istennek a tömeg feloszlott és elmehettem szabadságra. Amíg szabadságon
voltam a laktanya is fellázadt. Időközben a fegyveres erők főparancsnoka,
Münich Ferenc egy nyilatkozatot adott
ki, amelyet nem írtam alá, így 24 órán
belül leszereltek.
Érdekes epizód volt, amikor az orosz
tankok egy a németek által épített
üzemanyagraktárt (60-70 vagon) körbefogtak és a váciak puszta kézzel vissza akarták foglalni. Egyértelmű volt a
végeredmény. Úgy tudom Vácon nem
volt áldozata a forradalomnak.
Maczkó József: Mi történt az
után, hogy Önt leszerelték?
Császár László: Úgy volt, hogy két
másik társammal nyugatra szökünk,
de az utolsó pillanatban meggondoltuk magunkat. A szakmámban kezdtem el dolgozni, amiből eltartottam a
családomat.
Maczkó József: Úgy tudom a
rendszerváltás után rehabilitálták.

Császár László: Igen. Egyenruhát és
őrnagyi rangot kaptam. A rehabilitációnál megemelték volna a nyugdíjamat,
de én nem tartottam rá igényt.
Maczkó József: 2003-ban miért
költözött Kiskunhalasra?
Császár László: 2003 tavaszán agyvérzést kaptam. Ez teljesen megváltoztatta az életemet. Sokáig tolókocsiban
éltem. Amikor felépültem, érzelmi okok
miatt úgy döntöttem, hogy a szüleimhez közelebb akarok meghalni. Ők a
mélykúti temetőben nyugodnak. Ezért
vásároltam házat Kiskunhalason és költöztem vissza az Alföldre.
Maczkó József: Laci bácsi! Mi
tartja életben?
Császár László: A torna, a gyógyszer,
a régi emberi kapcsolatok, és hát az az
adottság, hogy még mindig szeretem a
harmóniát és a lelki rendet.
Maczkó József: Köszönöm a beszélgetést!

Kedves Kelebiaiak!
Az Önök nevében is köszönetet
mondok Császár László úrnak, hogy új
intézmény jöhetett létre községünkben.
Új intézmény, amelynek a neve Kelebiai
Galéria. Ezzel Sikerült a Teleházat újból
lélekkel és élettel megtölteni. Kérem,
jó szívvel látogassák, hiszen önzetlen
szívvel kaptuk az adományozótól!
Maczkó József
polgármester

Kelebiai Hírmondó
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2012. március 15 - én került átadásra Császár László adományozó (Kelebia szülötte) képzőművészeti gyűjteménye, amely a jövőben állandó kiállításként megtekinthető a „volt Teleházban”. A kiállítás megnyitóján Császár László és Maczkó
József polgármester úr ünnepélyesen aláírták a festmények átadásáról szóló adománylevelet.
A kiállítás mindenki számára megtekinthető az alábbi napokon:
Hétfő: 1600 - 2000
Szerda: 900 - 1200

Megtekintés előtt a kulcsot a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház hivatalos nyitvatartási idejében kérhetik az érdeklődők.
A kiállítást előzetes bejelentkezés útján is meg lehet tekinteni. Bejelentkezni az
alábbi telefonszámokon lehet:
06-77/454-210 (Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház)
06-30/46658-95 (Kovács Márta)
06-30/455-84-95

Így ünnepeltünk - életképek

Az elmúlt évhez hasonlóan, idén is
az oktatási intézmények és a Kelebia
Daloskör előadásában elevenítettük
fel Magyarország újkori történetének
egyik legmeghatározóbb eseményét az
1848 - 49 - es forradalom és szabadságharc történéseit.
A műsort megelőző hetekre esett az
influenza járvány, hol az iskolásokért
izgultunk, hiszen hiányzott az osztály
több, mint fele. Hol az óvodásokért, végül is köztük volt a legtöbb hiányzás. A
megbetegedések és a nehézségek ellenére kitartóan és szorgalmasan készültek a gyerekek az ünnepségre.
A községi megemlékezés a Napköziotthonos Óvoda nagycsoportosai az
ünnep hangulatát idéző verseket szavaltak, befejezésül Oláh Ibolya: Magyarország című dalára táncoltak. A
dalt Kiri Erika előadásában hallhatta a
közönség.
A szokásokhoz híven beszédet mondott Maczkó József polgármester úr,
majd a Kelebiai Daloskör ünnepi csokra következett.
Az műsor további részében a Farkas
László Általános Iskola 7. b osztálya „A
szabadság, amiről Európa közepén egy
költő álmodott” címmel zenés, táncos
irodalmi műsort mutatott be. Felkészítő tanárok: Szádeczki Dezsőné, Kovács
Márta és Juhász János.
A felkészülésről és magáról az előadásról beszélgettünk a 7. b. osztály tanulóival.
Nem megszokott dramaturgiá-

ja volt az összeállításnak. Hogyan
értelmeztétek a
történelmi eseményeket, segített - e ez a feldolgozásban?
Minden nagyon
logikusnak tűnt, jobban megértettük az
eseményeket.
El tudnátok-e mesélni a történéseket kicsi gyerekeknek?
Igen, átéltük és megértettük a szerepünket.
Ez érződött az előadásotokon
is. Horváth Otília versmondása
meghatározó volt az műsor elején. Mire gondoltál Otília mikor
megkaptad a verset?
A
verset
egyfajta leírásnak tartottam,
hogy mi folyik
a csatatéren,
ahhoz mértem
próbáltam a
vers hangulatát megidézni.
Kollár Karolina utolsó héten,
egy megbetegedés miatt, beugróként vállalta el a Zúgjatok
harangok című
vers szavalását.
Karolina gyönyörűen, nagy átéléssel mondtad
a verset. Könnyen megtanultad?
Örömmel vállaltam el, ami tetszik
gyorsan megtanulom, éreztem én is,
hogy jól sikerült.
A Kormorán együttes: Az lesz
nekem a jel című számára táncoltatok, melynek előadása nagyon
hitelesnek tűnt. Mióta táncoltok
és mennyit gyakoroltatok az elő-

adásra?
Alsó tagozatban kötelező volt a néptánc, így már 1. osztály óta. Sokat gyakoroltunk, rengeteget próbált velünk
János bácsi, hogy tévesztések nélkül, jól
sikerüljön a verbunkos tánc.
Ha jól tudom, jutalmul részt
vettetek a XXXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár
rendezvénysorozaton Budapesten, 2012. március 31 - én.
Igen, szombaton vonattal utaztunk
a fővárosba, van, aki már nem először,
de nagyon örültünk a lehetőségnek.
A Nemzeti dal zenés változatára énekes - táncos koreográfiát
adtatok elő. Ez volt a legmeghatározóbb zeneszám az előadásban. „Márta néni ez nem fog
menni!” - mondta Horváth Otília.
Hogyan készültetek rá?
Nehéz volt megtanulni énekelni, a
hanglejtés okozott némi problémát, de a próbák
során sikerült
teljesen elsajátítania.
Ketten szólóban is éne-

keltek a műsor során. Báthory Norbert és Kiri Edit. Norbi,
ez volt az első bemutatkozásod
nagyközönség előtt a farsangi
szereplés után. Hogyan készültél
fel a szereplésre?
Szívesen énekeltem. Nekem a művészet maga a dal, a zene. Amikor szól
a zene lángol a lelkem. Nekem a zene
belülről jön, átéreztem, amiket énekeltem és boldogsággal töltött el, hogy
előadhattam.
Milyen dalokat énekelsz
szívesen?
Nálam a rock a
művészet, szívesen énekelek régi
rock dalokat is.
Hatással van
rád édesapád
zenei élete?
Mindenképpen. Először csak megfigyelte a próbálkozásaimat, de a községi megemlékezésen való szereplésem előtt segített a felkészülésben és
a rendezvényen is részt vett.
Editke először énekelt szólóban. Milyennek találtad a kiválasztott dalokat?
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Március 15-e - ahogyan az óvodások
ünnepelnek

Hagyományainkhoz híven az ünnep előtti napon az óvoda valamennyi gyermekével kivonultunk a kopjafához. A műsorunkat dobpergéssel és a Himnusz eléneklésével kezdtük, majd minden csoport készült egy kis műsorral - versekkel, dalokkal az ünnep tiszteletére.
Végezetül kokárdákat, zászlókat és virágokat helyeztünk el a hősök emlékére.
A községi ünnepségen a nagycsoportosokkal vettünk részt. Itt is versekkel, dalokkal és egy koszorús tánccal szerepeltünk.
Szmolenszki Mátyásné óvodavezető
Tetszettek. Magamon is meglepődtem mennyire könnyen ment a tanulás. Nagyon jó érzés volt a közönség
figyelmét érezni, biztonságot adott. A
jövőben is szívesen vállalkozok hasonló szereplésekre, felkérésekre.
Ismét mindenkihez szólna a
kérdés. A szüleitek is részt vettek a megemlékezésen és sok dicséretet kaptatok a sikeres előadásért?
Igen a szülők is részt vettek és
megdicsértek minket a színvonalas
előadásban való részvételért. A felké-

szítő tanároktól is kaptunk dicséretet,
1 - 1 ötössel fejezték ki az elégedettségüket. A próbák nem voltak mindig
zökkenőmentesek, de az előadás sikerét mi is éreztük, öröm a vastapsot
hallani. Köszönjük a felkészítő tanároknak a türelmet és a munkát.
Mi is köszönjük Nektek, az
óvodásoknak és a Kelebiai Daloskör tagjainak, hogy műsorukkal színessé és színvonalassá
tették a március 15-ei eseményekre való megemlékezést.
szerkesztők

Kelebiai Karitász Egyesület 2011. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS kivonat
1. Számviteli beszámoló
összes bevétel
483.740.- Ft
visszatérít.önkorm. támog.
100.000.- Ft
tevékenység összes költsége
670.106.- Ft
tárgyévi eredmény
- 86.366.- Ft
3. A vagyon felhasználás kimutatása
induló vagyon (2011.01.01.)
254.164.- Ft
bevétel adományokból
212.295.- Ft
támogatás pályázatok
50.000.- Ft
SZJA 1 %
188.032.- Ft
tagdíj
33.000.- Ft
kamat
413.- Ft
önkorm.tám.-visszatérítendő
100.000.- Ft
összesen:
583.740.- Ft
felhasználás összesen:
450.306.- Ft
beruházás
219.800.- Ft
kiadás össz.:
670.106.- Ft
záró vagyon (2011.12.31.)
167.798.- Ft
A záró vagyon mindig a húsvéti csomagok fedezetére szolgál, mivel év elején más forrás
nem áll rendelkezésünkre.
Az egyesületnek ingatlan vagyona nincs, tárgyi eszköz készlete 109.900.- Ft (1 db laptop) és
219.800.- Ft (2 db elektromos kerékpár).
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásokra 265.305.- Ft-ot használtunk fel, továbbá két alkalommal kaptunk az
élelmiszerbanktól (1.245.000.- Ft becsült értékű) segélyszállítmányt.
A szociálisan rászorult többgyermekes családoknak Húsvétra 29, Karácsonyra 41 élelmiszercsomagot és 61 kiscsomagot (beteglátogatások) készítettünk és osztottunk szét. A csomagok tartós élelmiszert, gyümölcsöt, mosóport, továbbá adományként érkezett élelmiszert (63.000.-Ft), tisztálkodó szereket (17.000.-Ft) tartalmaztak.
A Főegyházmegyei Karitász segítségével két alkalommal EU élelmiszerbanki segélyt kaptunk : 2686 kg száraztésztát, 203 kg vanilliás karikát, 1300 kg lisztet és 130 l étolajat, melyet 100 családnak osztottunk szét.
A Szent-Györgyi Albert Rotary Club-tól szeptember 29-én két teherautó szállítmányt ( Németországból származó ruhanemű, cipő és bútor - 200.000.- Ft b.é.) kaptunk. A családok
szükségleteit figyelembe véve készítettünk 61 család részére csomagot.
A Szent Erzsébet napi ünnepségen 300 db kis kenyeret osztottunk szét.

A magányosok karácsonyán 34 főt vendégeltünk meg. (dec.22.) Bableves, mákos és diós
kalács volt az ebéd. Búcsúzáskor mindenkinek szaloncukrot adtunk.
Négy beteg részére házhoz vittük az ebédet.
A karitász helyiségünkben a lakosok által behozott ruhaneműt (100.000.- Ft), cipőt (20.000.Ft), élelmiszert (20.000.- Ft), bútort, kerékpárt, ágyneműt (50.000.- Ft) térítésmentesen vihetik el ügyeleti idő alatt a rászoruló emberek. Az összegek becsült értékek.
A MÁRIS szervezettől ruhanemű, cipő és játék adományt kaptunk (85.000.- Ft b.é.) és osztottunk ki.
Gyógyszert és bébi tápszert 12.945.- Ft értékben váltottunk ki.
Krízishelyzetbe került családoknál tanáccsal, útbaigazítással, készpénzsegéllyel (10.000.- Ft)
segítettünk.
Ebben az évben a helyi önkormányzatnak nem ált módjában egyesületünknek támogatást
nyújtani. Sajnos az SZJA 1 %-os felajánlásokból /az előző évhez viszonyítva/ 100.000.- Ftal kevesebbet kaptunk, valamint a LEADER pályázat részbeni finanszírozása miatt, csökkent a célszerinti juttatás.
6. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Munkaterv szerinti programok:
A Magyarországi Lepramisszió részére (tagjaink és egy önkéntes segítő) 552 db négyzetet (20x20 cm) kötött kapott és bontott fonálból a takarókhoz. A pulóverek elbontása is
nagyon komoly munka. Május 14-én egynapos kirándulást szerveztünk a MÁRIS Tanyára, 27 szociálisan rászoruló gyermek részére. Az utazás vonattal történt, a tízórait és az ebédet a karitász (adományokból) biztosította. Búcsúzáskor mindenki kapott egy ruhanemű és
egy ajándékcsomagot Erzsi mamitól. A községi gyermeknapi rendezvényen két tagunk segített. Szeptember 16-án délután Palacsinta találkozót szerveztünk a szociálisan rászoruló
gyermekek részére. Egész délutánt betöltő játékos program közben fogyasztották el a gyerekek a finom palacsintákat és ásványvizet. A karitász tagok otthon készítették el a kb. 350
db palacsintát.
Október 01-én Máriakönnyére (Vodica) szerveztük meg az idősek és mozgáskorlátozottak
zarándoklatát. A Mélykúti Karitász egyesület szervezte a programot és biztosította a szerény
ebédet. A tanyagondnoki autóval, 11-en vettünk részt a zarándoklaton.
Az élelmiszer segélyszállítmányok gyűjtő helyről történő ideszállítása, fogadása, kiosztása és
a vele járó adminisztráció komoly munkát igényel, melyet egyesületünk problémamentesen lebonyolított.
LEADER pályázatunk megvalósítása megtörtént. A kettő db elektromos kerékpárt, nyomtatót és az edényeket megvásároltuk, az elszámolás folyamatban van.
A rendelkezésünkre álló pénzeszközt igyekszünk teljes egészében a közhasznúsági céljaink
érdekében felhasználni.
Egyesületünk vállalkozói tevékenységet nem végzett.
Kelebia, 2012. március 12.
Fodor Zita elnök
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Szerda volt. Az öregedő plébános már
hajnalban lerúgta magáról a paplant. Föltápászkodott, kettőt krákogott, azzal keresztet vetett magára. Mindig Isten nevében kezdte a napot. Utána végigsimított
a hasán, mintha ezzel meg lehetne mérni,
éjjel mennyit vastagodott a hája.
- Este Kovácséknál nagyon finom volt
az a pörkölt, de megint összetévesztettem az evést a zabálással - sóhajtotta,
majd hátranézett, mert megérezte, hogy
már korán reggel valaki szeretetre vágyik
mögötte. Ő is mindig ettől a vágytól szenvedett. Ez a valaki pedig szép piros kiskutyája volt: a számítógép alól bújt elő,
farkcsóválva már fel is ágaskodott hozzá. Lehajolva átölelte, megcsókolta sima
homlokát. Előtte azonban szétnézett, látja-e valaki. Hogyan is láthatta volna? De
megszokta, hogy bizonyos dolgokat nem
tehet hívei szeme láttára. Megbotránkoznának. Mint ahogy egyesek azt is tekintélyrombolónak tartották, ha futni látták,
mint egy kamaszt. Sokszor még a plébánia és a sekrestye közötti rövid, tíz-tizenöt méteres távon is.
Ezen a napon azért kelt korán, mert a
távoli Pécsre indult Opeljával, hogy meglátogassa a beteg házvezetőnőjét. Izgult
az út miatt. Nehogy baj legyen a kocsival,
és Pécsett nehogy megint beleszaladjanak, mint pár hónapja.
Egymás után kétszer mosott fogat.
Nem is tudta, miért. Feledékenységből?
Az ünnepi érzéstől? Ma valami nagyon
szép fog történni? Az ilyesmi ritka.
Kocsijával egy óra alatt elérte Baját.
Már a Duna-hídon futott. Ez mindig bizsergető érzéssel járt. Az élet legfontosabb kérdéseit borzolta fel benne. Olyat,
mint a „Szent Lajos király hídja” az öt teljes és befejezett, a mélybe hullt emberkével. Vagy azt, hogy de jó lenne már a
„túlparton” lenni, mennyei fényekben fürödni, a boldogságban úszni.
Már Dunaszekcsőt is elhagyta. A szomorú kis Csele-patakkal a háta mögött,
Pécs felé éppen félúton meglátott a járdán egy vézna nőt. Egyedül ácsorgott a
buszmegállóban, és nagyon bizonytalanul intett neki. Emiatt jól túl is futott rajta, gondolataiba süppedve. Aztán mégis
megállt, visszatolatott érte. A nő zavartan, mentegetőzve szállt be. Palotabozsokról jött, és lekéste a buszt.
Pár percig szótlanul ültek egymás mellett. A plébános tapintatosan csak futó
pillantást vetett a szomorú arcra. Se szép,
se csúnya nem volt. Sápadtka, hervadozó negyvenes. Majd lenézett a lábára. Az
egyfolytában remegett.

Kelebiai Hírmondó

Pécs felé félúton

- Beteg? - kérdezte tőle.
- Pánikbeteg vagyok - felelte a nő. Aztán néhány mondatban elmondta az életét. Pécsett volt dada az egyik óvodában. A főnöknője annyira rászállt, kínozta,
hogy végül sikerült neki kitúrnia onnan.
Hazaköltözött Bozsokra. Édesanyjával
nagyon szerették egymást, ám ő fél éve
meghalt. Neki férje sosem volt. Részeges és goromba apjával kettesben éltek.
Munkája nincs, a gyógyszer drága. Templomba jár, de az sem segít. Ott is egyedül
van. „Nincs embere”.
A pap egyre szomorúbban hallgatta
ezt a temérdek kínlódást. Látta, hogy alkalmi utasának se reménye, se kapaszkodója. Nagyon szeretett volna segíteni rajta. Elsőre ezzel próbálkozott:
- Magának nem gyógyszer kell, magának szeretet kell. Ez hiányzik, ezért beteg.
- Igen - jött a meglepően gyors válasz.
Erre nem számított. Meglepődött, hogy
ez az egyszerű és félszeg asszony ilyen
jól megértette. És ilyen természetességgel igenelte.
- Keresse fel a papját. Biztosan segít.
- Ő jó ember, de mégse megyek. Nagyon idős és beteg. Alig tudja ellátni a
négy faluját.
A plébánosnak egyre jobban fájt a szíve, hogy nem segíthet neki. Félig az asszony felé fordult. Arcán, mint vészkiáltást fedezte fel a szeretet utáni kiáltást.
- Megfoghatom a kezét? - kérdezte.
- Igen. - Ez a válasza is ugyanolyan
gyors volt, mint az előbbi. Szinte összefolyt a kérdéssel. Így tehát a pap bal kezével a kormányt, jobb kezével a nő kezét fogta, Pécs felé félúton, majd egészen
a város közepéig, míg ki nem szállt, így
fogta a kezét. Határozottan, védőn és szíve egész szeretetével. Csupán addig engedte el egy-egy pillanatra, míg sebességet váltott.
Csendben voltak. Csak néha váltottak egy-két szót. Minden egyszerű volt
és jó. Ahogyan a szeretet is - bár a legnehezebb, mégis - a legegyszerűbb és a
legjobb.
A plébános ki-kinézett az ablakon.
Sokszor megjárta már ezt az utat. A táj
hát ismerős. De mitől is várná, hogy megváltozzon? Mindenesetre az érzés, amely
most fészket rakott a lelkében, nagyon
békés volt és kristálytiszta. Úgy érezte,
hogy ez elég. Teljesen elég. És ehhez bibliai megerősítés sem kell. Nem kell segítségül hívnia Őt sem, aki a farizeus Simon
házában hagyta, hogy egy bűnös asszony
a megbotránkoztatásig csókolgassa, kön-

nyeivel öntözze, hajával törölgesse a lábát. A kérdező Jézusra sem kell hivatkozni, akinek a Betheszda fürdőnél a 38 éve
béna azt válaszolta: „Nincs emberem”.
Még az is csak napok múlva villant fel az
agyában, hogy olykor jobb prédikációt lehet mondani a kezünkkel, mint a szánkkal. És hogy azon a szerdai napon a Csele pataknál maga Jézus stoppolta le, ült be
melléje, és az Ő kezét vette a magáéba
Pécs felé félúton.
Amikor a nő kiszállt a kocsiból, megköszönte a stoppot. Egymásra néztek. Tudták, hogy a földi életben többé nem találkoznak. Sem újra, sem legközelebb. (De
ki meri állítani, hogy nincs másvilág?) Remegő lába miatt gyorsan, kicsit kacsázó
léptekkel távolodott, mégis mintha valamiféle erő áradt volna belé a másik kezéből. Még a járda is segített neki. Simán
és szeretettel terült ügyetlenke lábai elé,
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hogy el ne botoljék. Ma talán mord apja is
kedvesebb lesz hozzá, ha délután hazaér.
A plébános csak késő este ért vissza Pécsről. A csillagok ragyogtak ezen
az éjszakán. És valaki már nagyon várta. Amint behajtott a nyitott kapun, mint
a heves szélvihar, feltartott fejjel szaladt
eléje a kis Piroskája, a kutyája. Összedugták az orrukat a szokott szertartás szerint,
de most meg is kérdezte tőle:
- Piroskám, ugye vártál? - S még hozzátette: - Szeretlek!
Az ilyen kedves szavakra nem lehet
nem válaszolni. Így aztán nem is csodálkozott, mikor a kutya emberi hangon felelt rá:
- Én is szeretlek!
Erre még egyszer átölelte. Kicsit szorosabban, mint szokta.
Kerti László plébános

Egy tanító
tapasztalataiból...
A gyermeknevelés tízparancsolata

Bevallom, szabadidőmben gyakran internetezek. A napokban találtam ezt a
mindenki számára megszívelendő cikket ezen az oldalon: http://www.csaladinet.hu/hirek/csaladi_temak/gyerekneveles/98/
Nem teszek hozzá, nem veszek el belőle, hanem azt tanácsolom, legalább
hetente egyszer olvassuk el magunknak és próbáljuk eszerint élni napjainkat
1. Koncentrálj mindig a jelenre, tekintsd úgy, hogy minden új nap egy tiszta
lap. Ha utánagondolunk, nem vagyunk sem mi, sem mások igazán urai se a jövőnek, se a jelennek. Bár sokan azt hiszik, hogy azok...
2. Soha ne becsüld le a gyereked képességeit. Engedd meg neki, bátorítsd őt,
várd el tőle, hogy legmagasabb képességeinek megfelelően fejlődjön.
3. Vedd őt körül pozitívan gondolkodó emberekkel (családtagokkal, szakemberekkel), akik megosztják veled a tapasztalataikat, tanácsaikat, támogatásukat.
4. Találd meg és használd ki a legmegfelelőbb nevelési és tanulási környezeteket minél korábban.
5. Ne feledkezz meg a párod és a többi gyerekeid érzelmi szükségleteiről sem.
Emlékeztesd őket gyakran arra, hogy azért, mert több időt töltesz ezzel a gyerekkel, az nem jelenti azt, hogy őt jobban szereted, mint a többieket.
6. Kövesd saját lelkiismereted, igazán csak a gyerekednek tartozol felelősséggel a vele kapcsolatos határozatokban. Nem fontos mindig indokolnod cselekedeteidet a barátoknak, a világnak.
7. Légy őszinte érzelmeiddel kapcsolatban. Elvégre nem lehetsz szuper szülő a
nap minden órájában. Engedd meg magadnak, hogy érezz néha kis adagokban
haragot, féltékenységet, szánalmat, csalódottságot is, igenis, néha levertséget,
depressziót. Nem tesz jót az egészségednek, ha letagadod azokat.
8. Légy jóindulatú magaddal szemben. Ne koncentrálj mindig csak a tennivalókra. Tekints vissza néha az elért eredményekre is és gratulálj magadnak.
9. Engedd meg magadnak az élet élvezetét. Elvégre tapasztalataid képessé
tettek arra, hogy az átlagembernél jobban tudd értékelni az élet apró csodáit.
10. Soha ne veszítsd el a humorérzékedet. A nevetés a legjobb gyógyszer a
stressz ellen.
Horváth Zoltánné
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Elkezdődött a
csatornázás Kelebián
Több éves előkészítő munka után 2011 decemberében aláírták „Kelebia Község szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztésének megvalósítása“ című projekt II. fordulós szerződését
is. A nagyrészt Európai Unió által finanszírozott beruházás összköltsége több mint 1 milliárd forint, melyből 989.845.551 Ft-ot támogatásként vehet igénybe Kelebia Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretein belül, a fennmaradó közel 250 millió forint önerő
és lakossági hozzájárulás. Maczkó József polgármester nem csak az EU irányelveknek kíván megfelelni a beruházással, célja a környezet védelme, a gazdasági lehetőségek fejlesztése és az ivóvíz minőségének javítása a térségben. A infrastrukturális hálózat kiépülésével élhetőbb, egészséges tiszta környezetet lehet teremteni a lakosságnak.
Az ED - Kelebia Konzorcium (EuroAszfalt Kft. - Délút Kft.) kivitelező csapata április 16-án
Maczkó József
elkezdte a csatornahálózat kiépítését. A munkavégzés helyenként útlezárásokkal, forgalomKelebia polgármestere korlátozással jár, melyekről folyamatos tájékoztatást nyújtanak a polgármesteri hivatalban
vagy az ügyfélszolgálati iroda telefonszámán +36 70/948-67-67. A kivitelezés első üteme
alatt, május 31-ig, útlezárás várható az Ady Endre utca egyes szakaszain, félpályás forgalomkorlátozásra a József Attila,
Kossuth, Bajcsy-Zsilinszky, Móra, Határőr és Cseresznye utcákon lehet számítani.
A beruházás megvalósulása során a községben épül egy szennyvíztisztító telep, kb 20 km csatornahálózat, három hálózati átemelő, melynek köszönhetően Kelebia Község belterülete 100 %-ban csatornázott lesz várhatóan 2014 júliusára.
A 673 db ingatlan csatornabekötésével, és ezek zárt szennyvízgyűjtőjének megszűntetésével a térség környezetvédelmi
és ökológiai állapotának megőrzése, a felszín alatti ivóvízbázisok védelme, az élő vízfolyások minőségének javítása a cél.
A közműfejlesztés a térség környezeti állapotának a javítását szolgálja, természeti és környezeti értékeinek védelmét segíti elő.

Kelebia Község Önkormányzata
6423 Kelebia, Ady Endre utca 114.

A Kelebiai Víziközmű-társulat
hírei...
Tisztelt társulati tagok, április 11-én megtartott Küldöttgyűlésen megtörtént a
2011. év értékelése és a mérlegbeszámoló ismertetése. A Küldöttgyűlés egyhangúan elfogadta a 2011. évi mérlegbeszámolót. Az egyszerűsített éves beszámoló
alapján a gazdálkodás legfontosabb adatairól az alábbi táblázatos formában tájékoztatom a Tisztelt tagságot. A teljes beszámoló a www.kelebia.hu honlapon olvasható.
Tisztelt Társulati tagok, amint Önök is látják, április 16-án elkezdődött településünkön a szennyvízcsatorna építése.
Sajnos az érdekeltségi hozzájárulások befizetésénél egyre nagyobb elmaradások vannak.
Április 30-án a befizetések -összesen- közel 8 millió forinttal maradtak el az
előírástól. Kérjük Önöket, hogy a kiküldött felszólításokban, értesítésekben leírtak
szerint rendezzék tartozásaikat.
Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik eddig nem rendezték a tulajdonviszonnyal kapcsolatos módosításokat, sürgősen keressék ügyfélszolgálatunkat.
Varga Sándorb IB. elnöke
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Óvodai hírek
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer....

Április 19-én délelőtt a kisszállási Napraforgó Óvodában vettünk részt
négy nagycsoportos ovissal a mesemondó versenyen. A hagyományoknak
megfelelően idén is három óvodából Tompa, Kisszállás és Kelebia - meséltek magyar népmesét gyermekeink. A
legnagyobb kihívás az volt számukra,
hogy idegen környezetben, idegen felnőttek és gyerekek elé kellett kiállni..
Valamennyien nagyon ügyesek, voltak ,
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szépen meséltek, mindenki győztesnek
érezhette magát ezen a délelőttön. Emlék lapot és könyvet kaptak ajándékba.
Üdítővel és édességgel kínált meg
mindenkit Marika, az óvodavezetője. Bekukkantottunk a szépen felújított csoportokba, és megnéztük milyen
ügyesen tornáztak a kiscsoportosok.
Szmolenszki Mátyásné
Óvodavezető

Közlekedési nap az óvodában

Április 24-én közlekedési napot tartottunk az ovisoknak. Felkértem Varga Sándort, a helyi Polgárőrség vezetőjét, valamint a Rendőrség munkatársait, hogy
rövid kis előadás keretében beszélgessenek a nagycsoportosokkal a közlekedés
szabályairól. Varga Sándor - Papp Benike nagypapája - nem volt idegen a gyermekek számára, mert számtalan kirándulás és egyéb program alkalmával segítette a munkánkat. Nagyon jól sikerült lekötnie a gyermekek érdeklődését. A kivetítőn a legismertebb közlekedési táblákat használta fel a beszélgetésre. A gyerekek
sok dologhoz hozzászóltak, kérdeztek, érdeklődőek voltak. Az előadás után az udvaron a Rendőrség két munkatársa a helyes közlekedési szabályokról beszélt a

gyerekeknek. Bemutatták a láthatósági mellényt, gumibotot és a bilincset, amit fel
is próbálhatott aki akart. Természetesen mindenki akarta és nagyon élvezték a lehetőséget. Befejezésként az udvaron álló rendőrautót vehették birtokba a gyerekek. Alaposan ki is használták ezt, apraja - nagyja beült, hangjelzéseket adtak és
nagyon jól érezték magukat.
Ezúton is köszönjük mindkét részről az előadást, és azt, hogy részük lehetett a
gyerekeknek egy hasznos és vidám délelőttben.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető
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Iskolai hírek
- 2012. 03. 13-14-én szerveztük meg az iskolai Petőfi-szavalóversenyt az alsó
és felső tagozatosok részére. A versenyen a következő eredmények születtek:

Alsó tagozat: 1-2 osztály
I.helyezett: Molnár Fanni (2.a)
II.helyezett: Simonyi Fanni (1.o)
II.helyezett: Volford Bence (2.b)
III.helyezett: Papdi Liza (2.a)

Alsó tagozat:3-4 osztály
I. Bozsákovics Luca (4.a)
II.helyezett: Ábrahám Réka (4.b)
III.helyezett: Farkas Erik (4.a)

Felső tagozat:
1. Kücükali Deniz (Kisszállás) és Horváth Otília (Kelebia)
2. Szűcs Klára (Kelebia) és Vankó Lili (Tompa)
3. Börcsök Bálint (Zsana) és Horváth Kitti (Kisszállás)
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak az elért eredményekhez!!!

- 2012. 03. 26-án iskolánk nevelői és az óvónők közös továbbképzésen vettek részt az IPR keretében. Az Ec-Pec Alapítvány
újszerű továbbképzését választottuk. Csikós Judit tréner vezetésével
ismerkedtünk az élménypedagógiával, más néven személyközpontú
pedagógiával, mely mind az egyén,
mind a csoport sikerességére fókuszál. A gyermekek felfedezéseket tesznek, és a tudással ők maguk kísérleteznek,
ezáltal felelősséggel tartoznak saját tanulásukért. Valóban hasznosan és derűsen
töltöttük el ezt a délutánt, mindezért köszönettel tartozunk a nagyszerű trénernek,
akit újat hozott és élményszerűen tudta ezt átadni.
- Nemzeti ünnepünket, mint mindig, idén is méltó módon ünnepeltük. Március
14-én iskolai ünnepségen, 15-én pedig a községi ünnepség műsorában vettek részt
tanulóink. „A szabadság , amiről Európa közepén egy költő álmodott” címmel zenés, táncos irodalmi műsort mutatott be iskolánk 7.b osztálya, közreműködött Kiri
Edit és Báthori Norbert 7.a osztályos tanulók. Felkészítő tanárok: Szádeczki Dezsőné, Kovács Márta és Juhász János

Felső tagozat 5-6 osztály
I.helyezett: Szabó Valentín (6.a)
II.helyezett: Kollár Valentína (5.b)
III.helyezett: Fábián Liliána (5.a)
III.helyezett: Balogh Szabó Bence (6.o)

Felső tagozat 7-8 osztály
I.helyezett: Szűcs Klára (8.o)
II.helyezett: Horváth Otília (7.o)
III.helyezett: Márton Dezideráta (8.o)
III.helyezett:Tandari Attila (8.o)

A területi szavalóversenyre továbbjutottak:
Bozsákovics Luca (4.a), Ábrahám Réka (4.b), Szűcs Klára (8.o) és Horváth Otília (7.b)osztályos tanulók.
A Szűts József megyei szavalóverseny területi fordulóját idén is iskolánk rendezte, a következő eredmények születtek:
Alsó tagozat:
1. Bozsákovics Luca (Kelebia)
2. Véh Endre (Tompa)
3. Horváth Kristóf (Kisszállás)

- 2012. 03. 23-án 52 tanuló utazott el Szegedre, ahol korcsolyáztak és a moziban megtekintettek az Utazás a rejtélyes
szigetre című 3D-s filmet. Kísérő nevelők Kropokné K. Erzsébet, Szádeczki Dezsőné, Bögre
Károly voltak.
- 2012. 03. 24-én az alsó tagozatos tanulóink a Halastóhoz kirándultak, megfigyelték az ébredező természetet.
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Fizika szakkörösök kirándulása

- 2012. 03. 31-én 30 tanulóval Budapestre utaztunk a XXXI. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárra. A fellépő néptáncegyüttesek műsorát nézték meg
és kézműves tevékenységekbe kapcsolódhattak be. A kirándulásra a gyerekeket
Szádeczki Dezsőné és Kovács Márta kísérték.

A rejtélyes séta

2012. március 8-án a Farkas László Általános Iskola 8. osztályos diákjai
és kísérő tanárunk, Gémes Gézáné Kati néni elutaztunk Kecskemétre a Malom bevásárlóközpontba, ahol egy nagyon érdekes fizikai interaktív kiállítást
látogattunk meg.
A nagy csapat a reggeli vonattal
utazott el, a jókedv és a vidámság már
az induláskor megvolt. Amikor odaértünk, megnéztük és kipróbáltuk az érdekesebbnél érdekesebb fizikai szemléltető eszközöket pl: reflex vizsgáló,
tükörbe írás, elektromos áram létrehozása bicikli segítségével stb. Nagyon
sokat tanultunk ezekből a feladatokból!
És persze a plázázás, és a mozgólépcsőzés sem maradhatott el. Majd néhányan beültünk a moziba, ahol a „Rém
közel és rémhangosan” című filmet
néztük meg. Bár egy kicsit csalódtunk
mert a film feliratos volt, de azért nagyon tetszett a film, és jól éreztük magunkat abban a két órában. A többiek

addig egy kis városnéző sétára indultak, valamint bekukkantottak a Cifra
palotába is, ahol szebbnél szebb képeket láttak.
Hazajövetelkor is nagy volt a jókedv.
Egy szép, mosollyal teli napot hagyhattunk magunk mögött.
Nagyon szépen köszönjük ezt a remek és tanulságos kirándulást Gémes
Gézáné Kati néninek.
Szűcs Eszter
8. osztályos tanuló

A víz világnapja alkalmából Gabi néni elvitt minket a kelebiai víztoronyhoz.
Először még semmit sem sejtettünk. Egész úton azon gondolkoztunk, hogy hová megyünk. Amikor odaértünk, Imre bácsi bevezetett minket a vezérlő terembe.
Utána átmentünk abba a terembe, ahol tisztítják a vizet. Még azt is láttuk, hová kerül az a víz, amit még nem tisztítottak ki.
Nagyon érdekes volt látni, honnan kerül az ivóvíz a poharunkba.
Papdi Liza 2. a

„A színek lelke; a lélek színe: India”
„A színek lelke; a lélek színe: India”
címmel nyílt kiállítása Balázs Hajnalka az általános iskola igazgatóhelyettese művésztanárnak Kiskunhalason, a Közösségek Házában 2012. március 14 - én.
2011 októberében - mint már arról a
hírmondó novemberi számában hírt adtunk - Hajnalka sikeresen vett részt az
Art Indulge Alapítvány pályázatán, így
tíz magyar művésszel együtt lehetőséget kapott, hogy Indiába utazhasson és
a nasiki művésztáborban alkothasson.
(Nasik Közép - Indiában, Bombay - től
200 km - re található.
Az z indiai út lenyűgözte ízeivel, illa-

taival, színeivel, kultúrája, vallása sokszínűségével. Ez a 3 millió km2 területű hatalmas ország, ahol több mint 1,3
milliárd, 845 nyelvet és dialektust beszélő ember él, az óriási ellentétek országa.
A múlt év decemberében a falu alapításának 87. évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülő ünnepség programjaként Hajnalka, „India varázsa”
címmel tartott úti beszámolót filmvetítéssel a községi könyvtárban, ahol mesélt az Indiában szerzett élményeiről.
Majd ezután az érdeklődők megtekinthették képes fotó beszámolóját is

a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi
Központban, valamint azokat az olajfestményeket, melyekkel sikeresen pályázott az Art Indulge Alapítvány kiírására.
Hajnalka évek óta foglalkozik olajfestészettel. Az akkor kiállított festménysorozat alapját Sarkadi Bence
marionett művész Figura Ex Machina című előadása adta, amely az embert jelenítette meg a maga esetlenségével, játékosságával, hősiességével az
élet értelmének keresése során.
Az Indiában készített két festmény
ennek a sorozatnak a része, amelye-

ket azonban nem hozhatott haza. Az indiai festmények témája a sorskerékhez
kötődő kiszolgáltatottság, illetve a nehézségeken való felülemelkedés, valamint a tradícióban jelen lévő tánc fontossága volt.
Kiállítóként találkozhattak vele Nyíregyházán, Budapesten, Kecskeméten
és most Kiskunhalason is.
Reméljük, hogy az ország több pontján is lehetősége nyílik majd tehetségét megmutatni. Ezúton kívánunk sok
sikert munkájához és élménydús életet
alkotásaihoz.
szerkesztők
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Dr. Papp Lajos Professzor
előadása iskolánkban

Húsvét előtt, április 2-án délután iskolánk szervezésében előadást tartott
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
Szívvel-lélekkel címmel.
A gyerekek nagy érdeklődéssel várták a számukra megszervezett előadást. Igen sok gyerek és szülő hallgatta végig a professzor mondandóját.
Dr. Papp Lajos először a magyarságról, a magyar anyanyelvről beszélt,
majd felhívta a gyermekek figyelmét ,
hogy büszkék lehetnek arra , hogy magyarnak születtek, mert a magyar nyelv
egy ősnyelv, és ez a nyelv az ő anyanyelvük.
Későbbiekben elmagyarázta, hogy
milyen fontos az egészség, az egészségük megőrzése és a betegségek megelőzése. Vallja, hogy a jó szó, a szép beszéd és a meleg tekintet gyógyszer a
szív számára.
Dr. Papp Lajos személyében egy
kedves, közvetlen, keresztény értékrendeket valló , Istenszerető és tisztelő
nyugdíjas orvost ismerhettünk meg.
A gyerekek nagy odafigyeléssel hallgatták az előadást , mely olyan magával ragadó volt, hogy észrevétlenül múlt el az idő.
Az előadás legfontosabb üzenete: az
emberekneka legnagyobb kincs a szeretet.
„Igyekezzen minden ember harmóniában élni önmagával, társával és környezetével, mely legegyszerűbben a
szeretet erejével valósulhat meg, mert
a szeretet a legfontosabb.
Soha nem a magunkért való küzdelem a cél, hanem mások szolgálata. Ha
nem akarunk megbetegedni, nagyon
kell egymást szeretnünk. A betegségek
megelőzésére és gyógyítására egyaránt a szeretet az egyetlen gyógyszer.”
Dr. Papp Lajos a következő áldással
zárta előadását:

Régi magyar áldás
„Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

. oldal

Informatika verseny 2012

2012. április 16 -án újból megrendezésre került iskolánkban a helyi informatika
verseny. Immáron harmadik alkalommal gyűltek össze a diákok és tanáraik a rendezvényre. Míg előbbiek, hogy megmutassák tudásukat, utóbbiak, azért, hogy zsűrizzék a bemutatott előadásokat. Diákjaink sokat, közel két hónapon át készültek
a bemutatókra órai munkával, illetve csapatmunkával. A témakörökben idén nem
volt megkötés, szabadon választhattak. A döntés olykor nem volt egyszerű, mivel a
projektmunkába szerveződött tanulóknak egymás ízlését, képi világát, és informa-

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet.
Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak.
És legyen áldott támasz karod
a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy Te áldott találkozás,
Minden Téged keresőnek.
Legyen áldott immár, minden
Hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen, aki megbocsátja,
Végtelenül szeret Téged!
Őrizzen hát ez az áldás,
Fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban
Bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod.
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
És a Téged szeretőknek”
Szabó Gné Vámos Ildikó

tika tudását kellett összhangba hozni a cél érdekében. A rendezvény jó hangulatú,
és izgalmakkal teli volt. Az esemény zárásaként pedig a legjobb versenyzők jutalomban részesültek, de mindenkinek jutott egy kis édesség is.
Eredmények, munkák címei:
I. helyezett: Kiri László, Varga Csilla, Vass Alexandra: Mozart élete
II. helyezett: Fekete Betti, Papp Bernadett, Szűcs Eszter: Születéstől az elmúlásig
III. helyezett: Révész Patrícia, Tóth Annamária: A Grand - kanyon
Gratulálunk a nyerteseknek, és a többi versenyzőnek is a szép és kitartó munkájukért!
Baráth Sándor informatika tanár

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

Német Színjátszó Napok Sombereken
Április 21-én Sombereken jártunk a Grundschul-Theatertage elnevezésű nagy
múltú rendezvényen. A német nyelvű találkozó idén ünnepelte 20. születésnapját.
Iskolánk tanulói közül öten vettünk részt a fesztiválon, Tóth Fatima Alexandra és
Ughy Renáta 6. osztályos, Honfi Benedek és Honfi Dániel 7. osztályos, valamint Tóth Annamária 8. osztályos tanuló. Csapatunkat Nagy Sára tanárnő készítette fel a
Varázslótanonc című német színdarab előadására. A hangulatos fesztiválon színvonalas és igényes produkciókat láthattunk a többi csoporttól is; emlékkupával és oklevéllel gazdagabban tértünk vissza Kelebiára.
Tóth Annamária 8. osztályos tanuló
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Gyermekeinkért Alapítvány 2011. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
kivonat
1. Számviteli beszámoló a 2011. január 01 - 2011. december 31.

Eredménykimutatás

A délvidéki földikutya
A felsőbb
osztályosokból
8 gyerek kapott meghívást
az Ásotthalmi
Gátsor Tanyamúzeumába,
ahol bemutatták a délvidéki
földikutyát.
Ott volt a sajtó is, hogy ezeket a nagyon ritka rágcsálókat bemutassák ország-világnak. A sajtótájékoztatón
képet kaphattunk a földikutyák életmódjáról. Megtudtuk, hogy kialakított
földalatti járataikban magányosan élnek. Kopogással tartják a kapcsolatot
fajtársaikkal. A földalatti életmód miatt fülkagylójuk nincs, szemük pontszerű. Szaglásuk nagyon fejlett. Rágcsálók, növényevő, gerinces emlősök.

A hétköznapi ember előtt nem ismertek, földalatti életmódjuk miatt. Ez a faj
teljesen egyedül álló a Kárpát-medencében, Magyarországon és Szerbiában
figyelték meg fajtársait. Szigorúan védett állatok, fajszámuk kb. 300 db lehet. A mezőgazdasági művelés árt az
állatnak. Két földikutyát láthattunk,
őket később a saját élőhelyükön szabadon engedték, mi is jelen voltunk ennél
az akciónál. Itt tanúi lehettünk annak,
hogyan ássák be magukat a földbe.
Nagyon nagy élmény volt mindannyiunknak, hogy megismerhettük ezt a különleges állatot. Reméljük, a délvidéki földikutya az elkövetkező évszázadokban
sem hal ki, mi fiatalok mindent megteszünk, hogy majd gyermekeink, unokáink
is megismerhessék e ritka emlősállatot.
Mityók Kinga, Ughy Renáta
és a részt vevő tanulók

Tájékoztató adatok:

Bemutató óra
2012. április 16-án eszközbemutató órát tartott Baráth Sándor informatikatanár a 8. osztályos tanulók közreműködésével. A tanulók különböző témákban powerpoint bemutatókkal készültek. A program része annak az uniós fejlesztésnek,
amelynek keretein belül8 206 532 Ft összegben került beszerzésre 8 db PC csomag, 5 db tantermi csomag (interaktív tábla, laptop, projektor) 1 db alkalmazás
szerver és szoftver, 1db SNI V csomag, illetve1 db WIFI csomag.
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0792 azonosítási számú pályázat keretein belül valósul meg az informatikai fejlesztés.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Ft

2011. évi támogatások és azok felhasználása
- kapott egyéb támogatások: cégektől
PRIMA-PROTETIKA KFT Békéscsaba 13.500.- augusztus 10.
PRIMA-PROTETIKA KFT Békéscsaba 59.000.- november 8.
PAMA-SPED KFT Kelebia 52.000.- november 29.
- Az alábbi programokat támogattuk 2011. évben:
- Napköziotthonos Óvoda sportrendezvényre jutásának támogatása 22.000.-

- Farkas László Ált. Iskola 2011. évi nyelvi tábor támogatása 100.000.- Ft
- Nemzetközi rajzpályázat díjazásának támogatása 30.167.- Ft
- Támogatási szerződés- 1 fő iskolázási támogatás szeptember-december
52.000.- Ft
Szabó-Gné Vámos Ildikó kuratóriumi tag
Köszönetet mondunk azoknak a támogatóknak, akik 2011. évben adójuk 1 %ával segítették a kelebiai Gyermekeinkért Alapítványt. Kérjük , hogy a jövőben is
segítsék céljaink megvalósítását adójuk 1 % -ának felajánlásával: Adószámunk :
19049869-1-03
Köszönettel: Kuratóriumi tagok
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11. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Március végéhez érve ismét összefoglalom az Egyesületünk életében történt havi eseményeket és röviden vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
MÁRCIUS
-8-án a szokásos havi fürdőzésre került sor Mórahalmon. A viszonylag jó
idő ellenére csak néhány személy vállalkozott erre a kellemes, egészségtámogató
programra. Ez alkalommal nem az időjárás, hanem az ilyenkor jelentkező tavaszi
járványos betegség tartott vissza többeket a fürdőbe meneteltől.
-15-én 15 fős csoportunk Ómoravicán az ottani testvér szervezettel közösen
ünnepelte az 1848-as forradalom évfordulóját. A már megszokott menetrend szerint zajlott az ünnepség ez alkalommal is /ökomenikus istentisztelet, ünnepi műsor, ünnepi beszédek, koszorúzás/. (A mellékelt fénykép a Kossuth szobor
koszorúzása után készült). A hivatalos ünnepség után megnéztük a helyi ún. Tűzoltó
otthonban megrendezett nagyon érdekes kézműves és művészeti kiállítást.

Az ómoravicai nyugdíjas házigazdáink most is nagy szeretettel fogadtak bennünket és ez alkalommal is nagyon kedvesek, vendégszeretők voltak. Vidám baráti beszélgetés, finom vacsora és tánc volt a hátra lévő program. Itt jegyzem meg, hogy a
két Egyesület vezetősége rövid megbeszélést is tartott az ünnepség alkalmából, amelyen olyan döntés született, hogy a jövőben -az ómoravicai testvér szervezet szűkös
anyagi lehetőségei miatt- évente egy alkalommal megyünk egymás rendezvényére. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben már nem veszünk részt a hagyományos őszi
ómoravicai sport-találkozón, viszont ők jönnek hozzánk a nyár folyamán egy klubnapi rendezvényre.
-24-én került sor a korábban meghirdetett községi borversenyre a Nyugdíjas Házban. 14 fehérbort és hat vörösbort kellett elbírálni. Most is mindenki kóstolt és
mindenki pontozott. A fehérbor kategóriában Gillányi Endre Cserszegi fűszerese lett
az első, második helyen végzett Gillányi Endre Bianka bora és harmadik helyezést ért
el Horváth Zoltán vegyes fehér borával.
Vörösbor kategóriában első Kiss Antal, fia Kiss Csaba Kékfrankosa. A második helyen végzett Tumbász József Kékfrankosa és a harmadik helyet szerezte meg Patócskai Kálmán vegyes vöröse. A Horváth Zoltánné Böbe által elkészített finom vegyes
sertéspörkölt elfogyasztása után ismét borkóstolgatás és jó hangulatú baráti beszélgetés következett.
-31-én a havi Klubdélután keretében egy érdekes egészségügyi előadásnak
lehettünk tanúi. A rendezvényen 16 fő jelent meg és hallgatta meg a Szegedről érkező előadókat /Tóth Lenke nyugdíjas főápolónőt és két társát/, akik a többek között
a hologramos karkötő gyógyító és egészségmegőrző hatásáról tartottak egy nagyon
szemléletes és tanulságos előadást. Az előadás végén 6 fő vásárolta meg a bemutatott hologramos karkötőt. (A mellékelt fotó az előadáson készült).
ÁPRILIS
Betervezett programjaink: 11-én részvétel a Magyar Költészet Napja alkalmából a Művelődési Házban megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen (részletek a
Kelebiai Hírmondóban olvashatók), 18-án 17.00 órától ingyenes hallásvizsgálat
lesz a Nyugdíjas Házban. 19-én fürdőzés Mórahalmon, 28-án 17.00-tól Klubdélután.
MÁJUS
-1-jén 10.00 tól un. Családi majális lesz a Nyugdíjas Házban. A rendezvény keretében ebéddel kedveskedünk a résztvevőknek. A menü kakaspörkölt lesz csőtésztával. A rendezvényen részt venni szándékozók jelentkezését, ill. az ebéd díjának

(800.- Ft) befizetését április
23-ig várjuk.
-5-én a Tánc Világnapja alkalmából egy nagyszabású rendezvény lesz az Agrárcentrumban.
-10-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.16-os autóbusszal.
-14-én 16.00 órai kezdettel Ásotthalmon lesz a Jókedvű
Barátok Találkozója című zenés-táncos rendezvény, melyre mi is hivatalosak vagyunk. Jelentkezni és a részvételi díjat (1000.- Ft) befizetni a vezetőség tagjainál lehet május 5-ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól 15.30-kor.
-24-28 között lesz az erdélyi kirándulás a Csíksomlyói pünkösdi búcsú apropójából.
A kirándulást Horváth Zoltán szervezi.
-26-án egy már hagyományosnak induló községi rendezvény lesz az un. spárgakóstoló.
JÚNIUS
-4-én Trianoni emléknap lesz a községünkben, melyről a részleteket a Kelebiai Hírmondóból fogjuk megtudni.
-14-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.16 órakor induló autóbusszal.
-30-án 18.00 órától Klubdélután lesz, melynek a programját később fogjuk
meghatározni.
Sutka István Egy. titkár

Megfoltozott emlékeink

Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Napraforgó Foltvarró Egyesület rendezésében
Kecskeméten a Művelődési Központban.
Kelebiáról a Foltocska foltvarró klub
tagjai április 25-én a falugondnoki busszal utazhattak ennek megtekintésére.
A kecskeméti csoport három agilis tagja várt bennünket és kalauzolt végig a
teremben. Bemutatták a kiállított alkotásokat, beavattak apró titkokba a folt-

varrással kapcsolatosan.
Megjelent és összeismerkedtünk Juhászné Anikó
egyesületi elnökkel, aki
már több mint 13 éve foglakozik a szabadidejében
foltvarrással, csoportvezetéssel, kezdő és haladó
tanfolyamvezetéssel.
A mi csoportunkra
nagy és motiváló hatással volt ez a nap. A Kárpát
Fesztiválig van még mit
varrogatnunk-foltozgatnunk! Szívesen vennénk,
ha csatlakoznának más
érdeklődők is a klubunkhoz és tanulnák meg velünk ezt a szép és hasznos
kézimunkát, időtöltést!
Köszönet Maczkó József polgármester úrnak, amiért rendelkezésünkre bocsátotta a buszt és
Kocsis Györgynek, aki biztonsággal vezetett és nagyon udvariasan kedvünkben járt!
Aki több információt szeretne szerezni a kiállítás anyagáról, az pillantson rá a : www.bobemorzsak.blogspot.
com oldalra!
Horváth Zoltánné

Kelebiai Hírmondó
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A meridián torna elméleti része

A Pekingi Tudományos Orvosi Akadémia vezetője által bemutatott és tanított
meridián gyakorlatokról szeretném néhány mondatban elmondani azokat a tudnivalókat, amiket érdemes megjegyezni,
hogy megértsük a különbséget a mozgás,
vagy a szabályosan kialakított mozdulatok teremtette különbségről.
A meridián tornagyakorlatokról azt
fontos érteni, hogy ezek a gyakorlatok
nem energia fogyasztó, hanem energiát
adó, energiát termelő gyakorlatok. Csak
azért , mert valamelyik gyakorlatot olyan
sebességgel, pontosan olyan szögből,
olyan mozdulattal csináljuk, ez végett
lesz energiát adó gyakorlat.
Akkor, amikor az ember végig dolgozott egy napot, éppen eleget mozgott, már úgy érzi további mozgásra nincs
szüksége. Igen valóban olyan mozdulatokra már nincs szüksége, de a meridián torna mozgása kicsit más és ez a kicsit
más már energiát adó mozgás lesz.
A meridián rendszerünk úgy van felépítve, hogy behálózza az egész testet,
benne a csi áramlik és ez elektromágnesesség. Amikor megfelelő formában,
megfelelő szögben keresztezzük az elektromágneses vonalakat, akkor áram fejlődik. Ez az a bizonyos áram az, amelyre szüksége van az emberi szervezetnek,
ahhoz, hogy hasznosítani tudja az élelmiszert, amit elfogyasztunk, ahhoz, hogy a

sejtmunka tökéletes lehessen.
Ez a nagyon nagy dolog - ha sikerül az
embernek megérteni az elméleti részt,
mert amikor pontosan tudjuk, hogy mit
csinálunk, akkor nem nehéz azt a negyed
órát, vagy 20-30 percet rá áldozni a meridián gyakorlatokra, azokra a bizonyos
tornagyakorlatokra.
Természetesen minden ember egy külön egyed, tehát minden ember részére célszerű és fontos olyan gyakorlatokat
szabni, ami az ő pillanatnyi egészségi állapotához a legjobb.
Ez azt jelenti, hogy akkor amikor a professzor úr azt tanítja a meridián gyakorlatokról, hogy betegségek elkerüléséhez,
vagy betegségek könnyebb gyógyulásához vezetnek,- ugyan akkor figyelembe
kell venni a pillanatnyi esetleges betegség
jelenlétét és annak tudatában megszabni
a gyakorlatokat.
Ezt úgy kell értelmezni, hogy 2-3-5
ember ugyan azon gyakorlatokat végezheti pozitív eredménnyel, de a 6.-7.-8.
embernek már másra van szüksége.
Ez a lényege a torna elméletének. Beszélgetni és kérdezni kell róla, mert ha valamelyik gyakorlatot úgy végezzük, ahogy
nekünk nem a legideálisabb, akkor természetesen nehezünkre esik.
Viszont bizonyított tény, hogy komoly
betegségek elkerülését, vagy a kigyógyulás folyamatát segítheti a meridián torna.

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!
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

Köszönetet mondunk azoknak a támogatóknak, akik
2011. évben adójuk
1 %-ával segítették a kelebiai
Gyermekeinkért Alapítványt.
Kérjük, hogy a jövőben is segítsék
céljaink megvalósítását
adójuk 1 % -ának felajánlásával:
Adószámunk: 19049869-1-03
Köszönettel: Kuratóriumi tagok

Pusztán a torna, orvosi beavatkozás nélkül.
Pl. A cukorbetegségből való kilábalás,
vagy komoly májproblémák, vagy légúti
panaszoktól való megszabaduláshoz vezethet némely tornagyakorlat.
De valamit valamiért...komoly elhatározás kell a gyakorlatok precíz végzéséhez, érdemes időt áldozni és teljes figyelemmel tornázni. A gyakorlatoknak
személyre szabottaknak kell lenniük, ezt
mindenkivel külön szeretném megbeszélni. Bizonyos időközönként változtatásra is
van szükség. Személyre szabottan - ez a
lényeg!
Pl. Sokan azt gondolják, magas vérnyomás esetén a tornával csak nehezít
problémáin, de a testre, egyénre szabott
gyakorlatok itt is segíthetnek.
Továbbiakban a stresszoldó gyakorlatokat szeretném kiemelni a többi gyakorlat közül, mint ami egy kicsit fontosabb,
talán a legfontosabb a gyakorlatok között. Napjainkat a stressz alatt lévő élet
jellemzi. Mit is okoz ez bennünk? Ezt egy
természetből hozott hasonlattal mutatnám be.
A baromfi udvar felett megjelenik egy
ragadozó madár, a szárnyasok között riadalom és bénulás jelentkezik egyszerre.
Így működnek sejtjeink is,- ahhoz hogy a
sejteknben végbemehessenek a bonyolult
vegyi folyamatok stressz nélküli élet kell.

Stresszoldással ezért foglalkozik Xiang
professzor és ezért foglalkozunk mi is kiemelten ezzel a témával.
Az eddigi ismereteinket számba véve tudjuk, hogy a hasi légzés harmonizáló
gyakorlat. A tornagyakorlatok a meridián
működést serkentik /pontosabban a csinek működése serkentődik a meridiánokban /. A stresszoldó gyakorlatok, pedig az
alapvető sejtmunkát teszik lehetővé.
Ennek sok szép, kellemes „mellékhatása” van ezért nagyon érdemes odafigyelni e tevékenységre.
A stresszoldás szebbé, fiatalabbá teszi
az embert .
Van egy kevésbé látványos, ámbár nagyon fontos pozitív hatás, hogy az emésztőrendszert egyensúlyba hozza. Segítség
lehet esetleges aranyér problémákra is.
Összegezve a stresszoldó gyakorlatok
az összes belszervünkre és idegrendszerünkre jó hatást gyakorolnak, harmonizálnak.
Érteni, értelmezni, tenni és gyakorolni!
Szépen beszél képekben a magyar nyelv:
Ki mint veti ágyát... ugye mindenki ismeri ezt a közmondást. Mottónk továbbra is
a régi:
A fiatalság nem életkorhoz kötött,
hanem addig tart, amíg megőrzöd!
Szél János
Herkules Meridián Központ
Kelebia

Anyakönyvi hírek
2012. március havi születések
Illés Linda
Anya: Simon Enikő Amanda, apa: Illés Roland, született: Kiskunhalas, 2012. 03.22.
2012. április havi születések
Molnár Péter
Anya: Keresztes Katalin, apa: Molnár Balázs, született: Kiskunhalas, 2012.04.02.
Rab Ábel
Anya: Kasza Anita, apa: Rab János, született: Kiskunhalas, 2012.04.16.
Csillag Gabriella védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2012. március havi anyakönyvi hírek
2012. február hónapban elhalálozott: Paska Mihály 74 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott: Mészáros Ilona 75 éves
2012. április havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán Jenovai Ágnes és Simics Gábor kötött házasságot.
A hónap folyamán elhalálozott: Kurimai Ferenc Vilmosné 90 éves, Veszelovszki Jánosné 74 éves, Keczán Györgyné 77 éves, Balázs Ferenc 54 éves
Balázs Katalin aktő.
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U-16 Dél - 2011/2012 tavaszi sorsolás
A Dunagyöngye SK Szeremle a haza mérkőzéseit Bajaszentistvánon rendezi.

13. oldal

2011/2012 tavasz idény sorsolása
Kelebiai Levente SE
1.) 2012. 04. 21-én 17:00 óra
(szombat) Kelebiai Levente SE - Bácsbokod SK
2.) 2012. 04. 28-án 16:00 óra
(szombat) Sükösd SC - Kelebiai Levente SE
3.) 2012. 05. 01-én 10:00 óra
(kedd)
Kelebiai Levente Se - Nemesnádudvar KSE
4.) 2012. 05. 05-én 10:00 óra
(szombat) Kelebiai Levente Se - Szeremle SK
5.) 2012. 05. 12-én 10:00 óra
(szombat) Bácsalmás PVSE - Kelebiai Levente SE
6.) 2012. 05. 19-én 10:00 óra
(szombat) Kelebiai Levente SE - Híd SC
7.) 2012. 05. 26-án 16:00 óra
(szombat) SZABADNAP! ÜNNEPI ZÁRÓMECCS
NYÁRI PROGRAMOK: 2012. július 20-án XI. RADNAI KUPA NEMZETKÖZI TORNA
2012. augusztus 20-án III. SZENT ISTVÁN SERLEG OLASZOKKAL NEMZETKÖZI TORNA

II. Levente kupa
A Kelebiai Levente SE 2012. március 15 - én 4 csapat részvételével - Bácsalmás, Tompa, Kunfehértó és a Kelebiai Levente SE - rendezte meg a II. Levente Kupát, mely a következő eredménnyel zárult:
2003/2004-es korosztály:
KLSE - Kunfehértó 1:4. Góllövő: Gillányi Gergő.
KLSE - Bácsalmás 1:5. Góllövő: Portényi Róbert.
KLSE - Tompa 0:1
2001/2002-es korosztály:
KLSE - Tompa 3:1. Góllövők: Tóth Péter (2), Laczkó Flávió.
KLSE - Bácsalmás 2:3. Góllövők: Tóth Péter, öngól.
KLSE - Kunfehértó 5:0. Góllövők: Pántya Péter (3), Tóth Péter, öngól.
1999/2000-es korosztály:
KLSE - Kunfehértó 6:0. Góllövők: Szabó Valentin (4), Balogh-Szabó Bence, Balog Dávid.
KLSE - Tompa 5:1. Góllövők: Szabó Valentin (4), Plichta Dominik.
KLSE - Bácsalmás 0:0.
1997/1998-as korosztály:
KLSE - Tompa 10:0. Góllövők: Kátai István (4), Dusnoki János (3), Tumbász Zsolt (2),
Varga Ádám.
KLSE - Kunfehértó 1:1. Góllövő: Bencsik Dávid.
KLSE - Bácsalmás 4:0. Góllövők: Tumbász Zsolt, Kátai István, Fülöp Henrik, Dusnoki János.
A II Levente Kupa győztese Bácsalmás lett. A KLSE-vel azonos teljesítményt nyújtva, az
egymás elleni eredmény kedvezőbb alakulásával nyert a PVSK. Tompa harmadik, Kunfehértó a 4. helyen végzett.
szerkesztők

Zenés aerobic és önvédelmi
edzések indultak Kelebián!
Minden hétfőn és
csütörtökön várom
az érdeklődőket
a Művelődési Ház
nagytermében!
Időpontok:
18:00-19:00: aerobic
19:00-20:00: önvédelem
(thai-boksz, krav-maga, aikido)
Érd.: Cseh László
30/281-96-14

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

VÉRADÁS!
2012. május 30 - án 12:00 - 14:30
Helyszín: Magyar - Szerb
Agrárkereskedelmi Központ

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

orvos neve
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr.
Somogyiné Gazdag A. dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Somogyiné Gazdag A. dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr.
Somogyiné Gazdag A. dr
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Somogyiné Gazdag A. dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Somogyiné Gazdag A. dr

ügyelet helyszíne
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
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

2012 junius

orvos neve

ügyelet helyszíne

1

péntek

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

2

szombat

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

3

vasárnap

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

4

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

5

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

6

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

7

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

8

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

9

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

10

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

12

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

14

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

15

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

16

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

17

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

19

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

21

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

22

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

23

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

26

kedd

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

28

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

29

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

30

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

1

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

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.

