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100,-

JÉZUS HA 2012-BEN SZÜLETETT VOLNA
Ha oly tisztán várnám,
ahogy anyja várta,
s János erős lelke
gyenge testembe szállna;
Próféták sóvárgása,
ha bennem lánggal égne,
meghívhatnám-e társul
e földi szürkeségbe?

Tudom, újra jönnél
ki jónál is jobb vagy.
Megszánnád mibennünk
az út szélén hagyottat.
A tudásra gőgöst,
ki topog a világban.
Fejjel csillagok közt,
gyakran térdig sárban.

Drága Üdvözítőnk,
ha jönni most akarnál,
kapnál köztünk többet,
az első karácsonynál?
Lenne különb ágyad,
mint egykor a jászol
s annyi igaz híved,
mint a néhány pásztor?
Glóriád elnyomná
hangos földi ének,
csillagod szép fényét
Hiú földi fények…
Lenne három bölcsed
kik mindent feledve
hittel elindulna
fénycsóvát követve
csak Téged keresve?

Kérünk, Messiásunk,
szüless bennünk újra,
alakítson ujjá
Süketet és némát,
hogy halljon és beszéljen,
a vakot, a bénát,
hogy botolva se féljen.
Minden gőgös bölcset,
kufár lelkű vámost,
minden Magdalénát,
minden tiszta Jánost,
minden gyarló Pétert,
kétkedőt a hitben,
hogy Betlehem fénye,
élő hit reménye
Atyánkhoz segítsen.

Igaz, mi nem járunk
lassú tevék hátán.
Gépeink fent szállnak
felhők könnyű szárnyán…
Távol vagyunk Tőled
betlehemi Gyermek,
ha közel jössz hozzánk,
elhúzódunk messzebb.

Karácsony előtt álljunk meg egy kicsit a nagy rohanásban és intézzünk néhány kérdést önmagunkhoz. Talán ezt
először, ha Jézus ma születne, mi hogyan fogadnánk? Nagyobb érdeklődéssel és szeretettel, mint a betlehemi
fagyos szívű pásztorok? Többen fölkeresnénk, mint az a néhány pásztor, a
három napkeleti bölcs, és a glóriázó angyalok?
Utána ilyen kérdések „kopogtassa-

nak” szívűnk ajtaján: értem ugye nem
hiába született meg a Gyermek, értem,
ugye nem hiába hullatta vérét ott a kereszten? Ugye, befogadom Jézust az
életembe? Ugye hagyom, hogy megváltoztasson engem, úgy, hogy ne csak
Karácsonykor kapjon lángra lelkemben
a szeretet, hanem minden nap és egyre jobban?
Ez a vers rányitja-e szememet arra,
hogy Isten nagyon szeret engem?

Meg sem érdemeljük
csillag égi fényét,
véred hulló cseppjét,
tiszta égi békéd.
Ha ma kéne jönnöd,
látnád érdemesnek
magadhoz ölelni
megváltó kereszted?
Ha ma kéne jönnöd,
újra elindulnál,
vagy mint hűtlenektől,
sunyi langyosoktól
búsan elfordulnál?

(Karácsony: Sági László)

„Nézd, az ajtóban állok és kopogtatok. Aki kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek,
vele étkezem, ő meg velem.” (Jel. K. 3.20.) A betlehemiek nem nyitottak Neki ajtót. Te kinyitod-e a tiéd?
Karácsonykor is, és életed minden pillanatában így szeret az Isten.
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88 éves Kelebia!

Kelebia Község Önkormányzata, és a szervezők nevében szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját december 8-án, és 14-15-én
megrendezésre kerülő Falualapítás ünnepére.

Programok
DECEMBER 8. szombat

17:00 Adventi Orgonahangverseny a Katolikus Templomban
Fellép: Kuzma Levente szegedi orgonaművész

DECEMBER 14. péntek

14:00 A pórul járt krampusz címmel zenés mesejáték
Előadják: Bibuczi zenekar és Pete László
(Farkas László Általános Iskola tornaterme)
16:00 Kézműves foglalkozások a Művelődési Házban:
selyemfestés, karácsonyi dísz készítés,

DECEMBER 15. szombat

15:00 Ünnepi szentmise
15:45 Dr Pribitek László plébános úr köszöntője
a községi karácsonyfánál,
Énekelnek a Farkas László Általános Iskola tanulói és a Daloskör
16:00 Illyés Gyula: Tűvé-tevők című parasztkomédia bemutatója a
KNYE színjátszó csoportjának előadásában.
Rendező Dr. Barta Istvánné
17:00 Kiállítás megnyitók
- Balázs Katalin grafikusművész Surranó álmok című kiállítása
- III. Kelebiai Művésztelep alkotóinak kiállítása
- 15 éves Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesületének bemutatkozása, dániai szakmai út fotókiállítása
17:20 Községi díjak átadása
Ünnepi köszöntőt mond Maczkó József polgármester úr
Közreműködnek: Kiri Erika, Akkord Fúvósegyüttes, Horváth Otília,
Kumich Tamás
18:30 Ünnepi torta megszegése
19:00 Ünnepeljünk együtt zenés-táncos összeállítás
„Anita és tanítványai” tánccsoport
Marina Bellydance Company táncosai
Tavaszi Hérics Tánccsoport
Csikériai horvát táncegyüttes
Kisérő program testvértelepülések agrártermelőinek kiállítása, és
vására.
Idén is lesz fluta, tea és forralt bor.
Szeretettel várunk mindenkit!
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Dániai utibeszámoló
2012. október 6-án reggel 6-kor indult el buszunk Dániába. A kelebiai delegáció tagjaként vehettem részt a
Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete „Tanyagondnokokkal a minőségért” elnevezésű projekt során megvalósításra került dániai tanulmányúton.
Az első nap délután 2 órára érkeztünk Prágába, ahol gyalogos városnézésre indultunk a vasútállomástól a
Venczel téren át, az óváros utcáin a régi városházához, majd a Károly hídig és
onnan vissza.
Második nap délután érkeztünk meg
Bjerringbroba szállásunkra, a népfőiskolára. A Dán- Magyar Baráti Társaság vezetője Torben Sorensen fogadott bennünket feleségével. Első esti
beszélgetésnél már oldott volt a hangulat, megismertük a társaság megalakulásának történetét, eddigi tevékenységüket, érezhetően fontos dolog
ez számukra.
A távolságok nem nagyok, hiszen
csak Dunántúl nagyságrendű Dánia, de
azért minden reggel és este buszoztunk
az aznapi program helyszínére.
A silkeborgi önkormányzat tanácstermében fogadott bennünket a polgármesterasszony, a téma: a nők szerepe a társadalomban, és ezen belül az
önkormányzati munkában. A nap folya-

mán sor került még városnézésre, és a
közösségi házban finom ebédre, majd
bemutatkoztak a Szoroptimisták. Ez
egy nemzetközi szervezet, amely klub
formában működik, és működési elvüket az emberi jogok, és a nők érvényesülése határozza meg. Továbbiakban
a silkeborgi krízisközpont létrehozását
mutatták be, illetve tájékoztattak a napi létéről. Később a dán jóléti állam modelljéről esett szó.
Kedden délelőtt a THEM tejfeldolgozó ütemet tekinthettük meg. 33 gazda
hozta létre, és az ő tulajdonukban van.
A nap folyamán ellátogattunk az egyik
gazda farmjára is.
Délután egy használt cikkeket árusító boltot néztünk meg, amelyet az egyház tart fent, és célja, hogy segítsen
azoknak, akik nem túl jó körülmények
között élnek. Ebben az üzletben is, és
a silkeborgi boltokban az alkalmazottak
mellett önkéntesek is dolgoznak összesen 140 fő.
A továbbiakban az un. Melegedőben
töltöttük, ahol ugyancsak önkéntesek
dolgoznak, és szívüket-lelküket kiteszik
a rászorulókért. Minden nap két önkéntes főz az ide betérő rászorulóknak.
Minden este volt szervezett közösségi programunk, kedd este a népfőiskola igazgató helyettese beszélt in-

tézményükről. Ez olyan bentlakásos
iskolaforma, ahol a gazdálkodási alapokra irányítják a figyelmet, de megtanít gondolkodni, az egyén személyiségét kibontani, színesíteni.
A szerdai nap délelőttje a GRUNDFOS gyár látogatásával indult. Ez Dánia egyik legfontosabb gyára, szivattyúgyártásban, vízkitermelésben ők a
piacvezetők. A gyárban 70% -ban nők
dolgoznak, ugyanis a munkafázisokban
fontos a jó kézügyesség.
10 órától már a Silkeborgi Munkaügyi Központban vártak bennünket. Itt
is főleg a nők helyzete volt a fő téma.
A központban 3területtel foglalkoznak:
egészségmegőrzés, rehabilitáció, képzések, gyakorlati foglalkozások, vagyis
konkrét tevékenységek műhelyekben.
Délután Idősek Otthonába látogattunk, ahol jelenleg 88 férőhely van,
ebből 68 állandó lakos. Gyönyörű
apartmanokban laknak, fantasztikus
tornateremmel, egyedi főzéssel, hangulatos közösségi helyiségekkel.
Csütörtöki napunkat óvodalátogatással kezdtük. Az óvodáknak nincs
központi pedagógiai programja, csak
helyi tervek készülnek. Láthatólag nagyobb önállóságra nevelnek, az udva-

ron is nagyobb a lurkók szabadsága,
vallják: a gyermekeknek meg kell ismerniük lehetőségeik határait.
Pénteken a régió központjába, Arthusba utaztunk, mely Dánia 2. legnagyobb városa, nyüzsgő diákváros, és
kikötőváros. Jártunk Asszonymúzeumban és egy középkori várost megjelenítő skanzenben, amely az 1400-1500as évekbe repített vissza bennünket.
Összefoglalva: Sokat megtudtam
Dániáról, egy jól felépített társadalom képet kaptunk a női szerep körbejárásaként. Rengeteg civil szerveződés szövi át a társadalmat, amelyben
megtudják okosan jeleníteni a közösségek érdekeit, de részt is vállalnak a
köz ügyeinek intézésében. Megbecsülést érzek a látottak iránt, példának tekintem sok ember felelősségvállalását,
amit rengeteg önkéntes munkában fejeznek ki.
Számos hasznos szakmai tapasztalat, élményekben gazdag programok és
az egész csoportot körülvevő vendéglátói gondoskodás és odafigyelés tette
igazán felejthetetlenné utunkat.
Köszönöm a lehetőséget a delegáció
és magam nevében!
Kovács Márta

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Kelebián is fellobbant
a forradalom lángja

A legfiatalabb nemzeti ünnepünket
a Farkas László Általános Iskola 8. osztályosai tették emlékezetessé.
Az ünnep lényegéről Kozma Imre
gondolatait idéznénk:
„a magyar október kisugárzó ereje
abból táplálkozik, hogy egy legyőzhetetlennek tartott Góliát elnyomó hatalma összeomlott, hacsak rövid időre is,
mert egy Dávid-nép egységesen nemet
kiáltott neki, és ezt a lehető legnagyobb
áldozattal szentesítette: az egyéni és
nemzeti halál vállalásával.
1956 októberének bátor és bölcs,
mértéktartó és erkölcsileg feddhetetlen
cselekvéssorozata visszaadta nemzeti

önbecsülésünket, a sok kudarc és törés
után alapot teremtett egy új közösségi
identitástudat kialakításához”
A fiatalok megértvén az általuk közvetített irodalmi alkotások, történelmi
értékelő szövegek gondolatait a legnagyobb átéléssel, emelt fővel büszke
tartással jelenítették meg előttünk október 23-a üzenetét.
Az ünnepség kiemelt vendégei voltak Dr. Bányai Gábor a Bács Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Heine Sveinstrup Jensen Dánia tiszteletbeli konzulja, akik ugyancsak megemlékeztek az ’56-os forradalomról.
-szerkesztők-

Mottó :
kisegér: Cin-cin! Mit csináltok?
Nagyapó: - A répát akarjuk kihúzni, mint látod!
Öten próbálgatjuk immár réges-régen,
Homlokomon csorog már a verítékem.
Nosza a kisegér nem kérette magát,
Két lábra állt, húzta a cica derekát.
A cica a kutyát,
A kutya az unokát,
Unoka nagyanyót,
Nagyanyó nagyapót,
Most már hatan húzták, és bizony nem tréfa.
Ti is láthatjátok, itt a sárgarépa!

Egy tanító tapasztalataiból…
Társasjáték a családban. Hosszú őszi, téli
estéken fontos lenne, hogy minden családban előkerüljenek a társasjátékok a számítógép, tévénézés helyett.
Milyen hozadéka lehet ennek a közös
játéknak? Első és legfontosabb az együttlét az együttjátszás öröme. Játék közben
a gyermek új ismeretekre tesz szert, gyakorol, tanul, konfliktust kezel, feszültséget
vezet le. A társasjátékok általában kommunikációra, kooperációra nevelnek, régi ismereteket hoznak felszínre, stratégiát mutatnak.
Rohanó világunkban alig szakítunk időt
gyermekünkre, pedig az együtt töltött, minőségi idő megtérül. Kifejezi, hogy fontos
vagy számomra, szívesen vagyok veled és
ez egy gyermek lelkileg kiegyensúlyozott
fejlődéséhez elengedhetetlen. A minőségi
idő tehát azt jelenti, hogy osztatlan figyelmet szentelünk gyermekünknek, s ennek
a gyermek szeretetnyelvéhez legközelebb
álló módja a családi társasjátékozás. Lényeges, hogy ütemezzünk be gyermekeinkkel minőségi időtöltést!
Családi társasjáték használata során a
szülő jelenléte segítheti a gyermek fejlődését, türelmét és egyéb értelmi képességeinek fejlesztését. A szülő elmagyarázhatja,
megértetheti gyermekével a játékszabály betartását, a csalás vétkének elkerülését. A szülők a legkisebb gyermekekkel,

Advent és a relaxáció

A mottónak választott mese tanulsága, hogy a sok-sok erőfeszítés mellett egy
kisegérnyi segítség nyújtja a megoldást. Erről szól az alábbi üzenet.
Adventi időszakban különösképp szeretném a figyelmébe ajánlani mindenkinek a relaxáció fontosságát. A relaxációnak egy nagyon fontos összetevője a
sós levegőben való tartózkodás, ha többet nem is legalább hetente 1 alkalommal fél órát.
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gyerek társasjátékokkal is játszhatnak, segítve a gyermek nevelését a szabályokra.
Hagyjuk nyerni vagy tanítsuk meg veszíteni? Örök dilemma minden szülő számára.
Családi társasjátékok lehetőséget nyújtanak arra, hogy kis gyermekünket felkészítsük az életre, megtanítsuk arra, hogy nem
mindig ő nyer, és segítsük a kudarc kezelésében. A közösen megélt játékok által
szorosabbá válik a kapcsolat a családtagok
között. A játék értékközvetítő hatású, gazdagítja a családi életet, gyógyító erejű is a
játékban megélt érzelmek által. Nem utolsó szempont pedig: meg lehet tudni a másikról olyan dolgokat, amelyeket más körülmények között nem osztanának meg
egymással.
Hogyan lesz igazán hasznos a játék?
- ha nyugodt körülményeket teremtünk
a játék idejére,
- ha a gyermek életkori sajátosságának
megfelelő
- ha nem a győzelem fontosságát hangsúlyozzuk, hanem a játék örömét
- ha megígérjük, hogy játszani fogunk a
gyerekkel, be is tartjuk.
Kedves Szülők! Közeledik a Mikulás, karácsony ünnepe. Ne csak megvásárolják a
társasjátékokat, hanem szánjanak időt a
játékra is! Töltsenek együtt minél több időt
gyermekükkel! Megéri, mert megtérül!
Horváth Zoltánné

Azt gondolom, senki részére nem szükséges magyarázatot adni arra a bizonyos föltett vagy föl nem tett kérdésre, hogy valóban igaz-e , hogy a sós levegő
nagyon jó hatással van az emberi szervezetre. tessenek az egyszerű gyakorlatot
válaszként venni, hogy mért is utazunk relaxálni, üdülni a tengerpartra, miért is
vannak a világ legjobb szanatóriumai a tengerparton, miért is mutatják a statisztikai adatok a kevesebb megbetegedést a tengerparti lakosság körében.
Minden ember részére megérdemelt a jó egészség és a jó egészség fenntartása bizony relaxációt igényel.
Mi is a relaxáció? Re = visszaállítás, helyreállítás, rendnek a helyreállítása,
ilyenkor csupa pozitív változás történik testünkben. Ellazulunk és amit elképzelünk, azt testünk meg is valósítja. A stressz leghatékonyabb, természetes ellenszere, márpedig a stressz egészségünk legfőbb ellensége.
A relaxáció Gyűjtőneve mindazoknak a módszereknek, amelyek alkalmazásával testi gyakorlatok útján lelki megnyugvást, kiegyensúlyozott közérzetet, ?lelki nyugalmat?, a testi és idegrendszeri működéseink beszabályozását egészséges működését érhetjük el. Önszabályzó tréning, melynek rendszeres gyakorlása
válthatja ki a kívánt szervezeti változásokat.
Ugye tudják már a Meridián Központ jelszavát: A fiatalság nem korhoz kötött,
hanem addig tart amíg azt megőrizzük!
Áldott, békés ünnepeket kívánunk mindenkinek !
A januári nyitásig a központ téli szünetet tart!
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

2012. október 5-én megünnepeltük a községben az Idősek Napját. Ez az ünnep
nemcsak erről szólt. 2012. „Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás
európai éve”, továbbá ebben az évben 20 éves az Otthonház is. Polgármester Úr
köszöntőjében méltatta elődeink munkásságát, akik 1992-ben megalapították és
több éven keresztül működtették az otthonházat, amely 1993 óta az akkori dolgozók kezdeményezésére viseli a Szent Erzsébet nevet.
A műsor összeállításakor minket is az a szellemiség vezérelt, hogy a nemzedékek közötti szolidaritást erősítsük. Közös műsorszámmal készültünk az óvodásokkal. Időseink közül többen közösen begyakorolt táncot adtak elő velük, melynek
nagy sikere volt, óriási tapsot kaptunk a közönségtől.
Ünnepi műsorunkból nem hiányozhatott Plébános Úr szentbeszéde és áldása,
lakóink és klubtagjaink versmondása, a Farkas László Általános Iskola tanulóinak
műsora, a „Tavaszi Hérics” kelebiai néptánccsoport előadása, a Nyugdíjas Egyesület és a Daloskör műsora. Bozsákovics Luca is elfogadta felkérésünket, Kiri Erika is
el tudott jönni, fellépni, aminek szintén nagyon örültek vendégeink.
A környező települések idős otthonaiból is ünnepeltek velünk néhányan, itt voltak Kiskunhalasról, Mélykútról és Zsanáról is. Régi kedves ismerősöket véltünk felfedezni a zsanai intézményből, akikkel a mi időseink szívesen elbeszélgettek
Ebéd előtt közösen elénekeltük a Nyugdíjasok énekét. Reméljük, hogy akik eljöttek, jól érezték magukat és egy kellemes nappal tudtunk az időseknek szolgálni
az Ő ünnepükön. Ez részünkről nemcsak erre a napra szólt, mi a hétköznapokban is
ugyanolyan tisztelettel, alázattal, odaadással végezzük munkánkat értük.
Szép számmal eljöttek rendezvényünkre, sok új arcot véltünk felfedezi vendégeink között. Akik nem tudtak eljönni, részükre egy verssel szeretnénk kedveskedni ezen jeles ünnepek alkalmából.
Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ősz is,
S elszállnak a darvak.

Az idősek tisztelete
Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre,
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.

Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Szüleid, akik az
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák,
Ne legyenek árvák.

Tanítóid, kiktől
Csak a jót tanultad.
Gondolj szeretettel
Tiszteleted rójad.

Törődjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most adsz
Annyit kapsz, majd vissza!

-M Legrand-

Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden fellépőnknek a
színvonalas műsorért, felkészítőiknek a fáradtságos, odaadó munkáért.
Végezetül, de nem utolsó sorban azoknak szeretnénk köszönetünket kifejezni,
akik kétkezi munkával, szellemi tőkéjükkel, anyagilag támogatták rendezvényün-

ket: Kelebia Községi Önkormányzat, Nyugdíjas Egyesület, Kelebia, Napköziotthonos Óvoda, Kelebia, Farkas László Általános Iskola, Kelebia, Sántha Márta Könyvtár
és Művelődési Ház, Kelebia, Önkormányzati konyha dolgozói és élelmezés vezetője, Kelebia, tanyagondnokok, Önkormányzat fizikai dolgozói.
Külön köszönöm valamennyi kollégám odaadó, fáradtságos munkáját.

Juhász Gyula sorai méltóképpen kifejezik december hónap jeles eseményét, melyet az Otthonházban is az elmúlt évekhez hasonlóan, családias, vallásos légkörben
szeretnénk megünnepelni.

Juhász Gyula – Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Tájékoztatjuk kedves klubtagjainkat és lakóinkat, hogy Karácsonyi ünnepségünkre december 21-én kerül sor az Otthonházban, 14.00 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk és várjuk az idősek otthonában gondozottak hozzátartozóit is e rendezvényre.
Magam és az intézmény dolgozói nevében is mindenkinek békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog, egészséggel teli új évet kívánok.
Turi Mária intézményvezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Október végére érve szokásomhoz híven röviden összefoglaltam az elmúlt hónapban
Egyesületünkben történt eseményeket és vázoltam az előttünk álló két hónap terveit, feladatait. November elején azonban tudomásomra hozták, hogy a Kelebiai Hírmondó novemberi és decemberi számát összevonják és az újság így csak decemberben jelenik meg,
ezért most november derekán a korábbi cikkemet néhány új információval kiegészítem
az alábbiak szerint.
OKTÓBER
-5-én a nagyon kellemes és jól sikerült „Községi idősnapi ünnepségen” vettünk
részt, ahol többek között fellépett a Daloskör és a nyugdíjas Tánccsoport is.
-11-én 8 fős csoportunk a soros havi mórahalmi fürdőzésen vett részt. Ez alkalommal is sokat beszélgettünk, úszkáltunk, szaunáztunk és élveztük a fürdőzés nyújtotta örömöket.

-18-án Dr. Szabó Péter háziorvos előadását hallgattuk meg a rendelőjében rendelkezésre álló műszer /AMP NON Invazív Vérkép és Metabolit Analizátor/ segítségével
végzett teljes körű egészségi állapotfelmérésről. A műszeres vizsgálat 117 egészségünkkel kapcsolatos paramétert mutat ki, ami kb. 3 hetes kórházi intenzív kivizsgálásnak felel
meg. A részletes és számunkra is jól érthető előadás nagyon hasznosnak bizonyult és többen is jelezték, hogy élni fognak a lehetőséggel és részt vesznek egy ilyen műszeres, nem
túl drága vizsgálaton.
-24-én Dr. Juhász Miklós nyugdíjas egyetemi professzor nagyon érdekes vetített képes előadást tartott számunkra a fűszernövényekről. Mindkét előadónak nagyon kö-

szönjük a fáradozását! A mellékelt fotók a két előadás egy-egy epizódját mutatják.
-27-én került sor a hagyományos szüreti rendezvényre az Agrárcentrumban. A
rendezvényen a segítőkkel együtt kb. 170 személy jelent meg. A rendezvény közönsége élvezhette a gazdag kultúrműsort, a finom vacsorát, a felszolgált italok bőségét és egymás társaságát.
A vezetőség köszönetet mond a rendezvény minden közreműködőjének és segítőjének!
E rendezvény keretében, már hagyományosan került sor immáron ötödik alkalommal a
Kelebia Nyugdíjasaiért díjak átadására
Az idei kitüntetettek:
- Bajsa Helyi Közössége, (A díjat átvette Laczkovics Károly polgármester, Viljanac Milisav és Jakab László egyesületi elnök).
- Varga Sándor a Nyugdíjas Egyesület vezetőségi tagja,

- Nagy Józsefné a Nyugdíjas Egyesület tagja,
- Snyehola Ferencné a Nyugdíjas Egyesület tagja,
- Horváth Zoltán, a Nyugdíjas Egyesület elnöke.
Nagy meglepetést okoztak a bajsai vendégeink, amikor a színpadra szólították a kelebiai Önkormányzat képviselőjét Varga Sándort, a Horváth házaspárt, (Zoli és Böbe) Horváth Gyulánét,(Drótos Kató) Hernádiné Évát és Kovács Mártát.
Nekik Jakab László mondott köszönetet a most már évek óta tartó és egyre gyümölcsözőbb testvér települési kapcsolat ápolásában végzett szerepükért, jelképes, de nagyon ötletes kis ajándékok átadása kíséretében. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak jól esett
ez a szép gesztus. Köszönet érte! Sok ilyenre és ehhez hasonlóra volna szükség ebben a
mai, sajnos nem éppen baráti és szeretetteljes világunkban!
A mellékelt fotók a rendezvény résztvevőinek egy-egy csoportját mutatják.
NOVEMBER
Betervezett programjaink: 8-án fürdőzés Mórahalmon, 12-én részvétel az ásotthalmi un. Kalapos bálon, részvételi díj: 1.000 Ft. Indulás 14.30-kor a Nyugdíjas Háztól. 16án részvétel a hagyományos Egyházi rendezvényen az Agrárközpontban 18.00 órától.
23-án 16.00 órától Újbor kóstoló a Nyugdíjas Házban, Libatepertő és lilahagymás libazsíros kenyér kíséretében. Részvételi díj 500.-Ft. Bárki jöhet. Akinek van, új bora az legyen
szíves hozzon! 24-én 17.00 órától Klubest.
A novemberre tervezett programjainkból a 8-i mórahalmi fürdőzés rendben lezajlott.
Itt jegyzem meg, hogy a következő /XII.6-i/ fürdőzés már 900.- Ft-os belépődíj megfizetésével is lehetséges lesz, mert un. Együttműködési szerződést kötött a Kelebiai
Nyugdíjas Egyesület a Mórahalmi Önkormányzattal. Ugyancsak túl vagyunk az ásotthalmi Kalapos bálon, amire 12-én a meghirdetett időben került sor. Ez alkalommal is nagyon jól szórakoztunk a sok meghívott testvér szervezet /Öttömös, Domaszék, Hajdújárás/ képviselőivel együtt.
DECEMBER
-6-án a szokásos havi mórahalmi fürdőzésen veszünk részt. Indulás a MÁV állomástól a 10.16-os autóbusszal.
-15-én kerül sor a hagyományos községi ünnepségre, melyen a Falualapításra emlékezünk. A rendezvény részletes programját a Kelebiai Hírmondóból tudhatjuk meg.
-31-én 17.00 órától tartjuk, a Nyugdíjas Házban az év utolsó rendezvényét az un. Óévbúcsúztató batyusbált. A rendezvényen szerény vacsorával kedveskedünk a résztvevőknek.
JANUÁR
-10-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.16-os /?/ autóbusszal.
/Figyelem! A menetrend változhat decemberben!/.
-22-én 17.00-kor a Magyar Kultúra Napja alkalmából kultúrműsor lesz a Műv. Házban. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-26-án 16.00 órától Közgyűlés és Klubdélután lesz a Nyugdíjas Házban. Ekkor fogadjuk el a 2013. évi Munkatervünket is, amihez kérjük a tagság javaslatait!
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2012. 11. 13.
Sutka István Egy. titkár
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Téli megfázás! Mit tegyek?
Íme néhány régi bevált módszer, még
a nagyszülőktől:
1. Hideg ételek fogyasztásával munkába áll a szervezet védekező ereje, ezzel pedig csökken a láz. A megfázást vírus okozza, ezért irány a hűtőszekrény
és kezdjen el falatozni mindent, ami
kedvére való! (Jeges dolgokat azért nem
kell enni, csak a hűtött ételek fogyasztása könnyít a tüneteken.)
2. Láz csillapítására jó módszer a hűtőfürdő. Üljön kellemes hőmérsékletű vízbe, majd lassan hűtse vissza 2122 fokosra, körülbelül húsz perc alatt.
Ez a módszer szépen leviszi még a 39
fokos lázat is! Fürdő után burkolózzon
puha fürdőköpenybe, vagy öltözzön föl
kényelmes, ám laza ruhába és pihenjen
egy kicsit.
3. Bevált taktikák közé tartozik az is,
hogy az első tüsszentések után minél
több C vitamint veszünk be.
Kerüljük azonban azokat a készítményeket, amelyek azt ígérik, hogy egyszerre orvosolnak többféle problémát.
Ezek alkalmazásával ugyanis egy csomó
olyan felesleges vegyi anyagot is megeszik az ember, melyekre a szervezetnek semmi szüksége.
4. A zene, mint hangulatjavító szer,
a téli meghűléses szezonban is jól jön.
Bár a tudósok még nem találták föl a
nátha elleni zenét, az viszont beigazolódott, hogy napi fél óra halk háttérzene 14%-al erősíti a szervezet ellenálló
képességét.
5. Az orrspray is nagyon jó a megfázásra, mert összehúzza a nyálkahártyát.
Nem kell folyamatosan használni, mert
az orrdugulás rosszabbodhat tőle, de
napi háromszor alkalmazva sokat segít.
Erre jó még a forró, sós víz használata is. Otthon is elkészíthetjük az oldatot:
Két dl forró vízben oldjunk föl egy kávéskanál tengeri sót. Hagyjuk hűlni, és
mikor már langyos, cseppentsünk 2-3
cseppet az orrlyukba, tartsuk bent kb.
fél percig, majd fújjuk ki. Ezt ismételjük
meg a másik orrlyukkal is. Fertőtlenítő
hatása is van!
6. Gyógyító hatású élelmiszerek is
segítenek a gyors felépülésben!
* A húsleves például csökkenti a
homlok és orrüreggyulladást, azáltal,
hogy a levesbe főtt zöldségek erősítik az ellenálló képességünket. Egy kis
adag, héjastul főzött vöröshagyma, tisztítja az orrjáratokat: kevés vízben főzzünk egy hagymát, míg az fél puha nem

lesz. Takarjuk le egy törülközővel a fejünket és bújjunk be a hagymás víz gőzébe tíz percre. A vöröshagyma is egyedülálló vírusölő hatással rendelkezik,
ezért nagyon hamar érezzük a gőzfürdő után a gyógyító hatását.
* Fokhagymás pirítós mézzel. Érdekesnek tűnhet az összeállítás, mégis nagyon egészséges. A fokhagymának
szintén vírusölő hatása van, (természetesen a szagos változat az igazi, frissen,
a fokhagymatabletta a náthánkon nem
segít) a méznek köhögésre és náthára
bevált hatását pedig kiskorunk óta ismerhetjük. A kettő együtt, maga a gyógyulás.
* Napi két - három liter víz, vagy
tea elfogyasztása kimossa a szervezetből a méreganyagokat, így könnyebben gyógyulunk. Ha cseppentünk 1-2
csepp grapefruit mag olajat az italunkba, gyorsabban gyógyulunk, mert vírus
és baktériumölő hatása van.
* Mélyhűtött borsó. A fagyos szemeket tegyük egy zacskóba, majd a homlokunkra. Csillapítja a megfázás okozta fejfájást.
* Általános közérzetjavító a megfázáskor a forró rumos tea is, a szegfűszeges forralt bor, valamint a zöldtea mentával. Természetesen módjával ajánlott
fogyasztani.
* Köhögésre nagyon bevált módszer
a forró mézes tej fogyasztása lefekvés
előtt. A köhögésünket is csillapítja, és
alszunk is tőle, mint a bunda...
* A csoki. Ha időnként édes finomságokkal kedvezel magadnak, erősíted a
szervezeted ellenálló képességét. A csoki ugyanis serkenti a boldogsághormon
termelődését, mely a stressz negatív
hatásait csökkenti.
Tévhitek is vannak a náthával kapcsolatban, amit el kell oszlatnunk.
* A munka meghosszabbítja a lábadozás időszakát. Nem igaz! A megfázásos betegségek általában 3-4 napig
tartanak, függetlenül attól, hogy dolgozunk-e, vagy sem. Otthon maradni ilyen
esetben a munkatársak védelmében javasolt.
* A betegen végzett testmozgás súlyosbítja az állapotot. Nem igaz! Ha a
fejünk fáj, vagy tüsszögünk, nyugodtan
tréningezhetünk.
* Lázasan viszont valóban nem javasolt elmenni edzőterembe. Halasszuk
az alakformálást el addig, amíg rendbe
nem jövünk.
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Karácsonyi magyar
népszokások
Mendikálás
Az elnevezés (mendieare=koldulni)
a szokás adománygyűjtő jellegére
utal. Elsősorban a gyerekek
jártak adományt kérni ez idő tájt.
Kisebb-nagyobb csoportokba verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék fejében karácsonyi énekeket énekeltek.
Kántálás
Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a köszöntő énekes
jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a
felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig.
Betlehemezés
Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű
népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített já-

szollal vagy betlehemi kistemplommal
járnak házról házra. Szent énekekkel,
tréfás párbeszédekkel elevenítik fel
Jézus születésének eseményeit.
Pásztorjárás
A pásztorjárás szereplői karácsony
este éjfélig járták a házakat. Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek
a vállukra, kezükben pásztorbotot
tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt. Énekeket adtak elő,
majd a végén adományokat vártak a
ház urától.
Ostyahordás
Karácsony böjtjén, vagy néhány
nappal előtte, a kántortanító az iskolás gyerekekkel minden családnak
megfelelő számú ostyát küldött. Az
ostya a karácsonyi vacsora fontos része volt, amelyet több helyen mézzel,
fokhagymával együtt ettek.

Pásztorok karácsonyi
vesszőhordása
Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel jártak, amelyekből
a gazdasszony a kötényével húzott
ki néhány szálat azért, hogy az állatai a következő évben egészségesek

legyenek. A vesszőért a pásztornak
bort, cipót, esetleg pénzt is adtak. A
gazdasszony a vesszővel megveregette a jószágokat, hogy egészségesek legyenek.
Regölés
István napjától, december 26-tól
újévig jártak a regősök. A regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, köszöntés - bőségvarázsló,
párokat összeboronáló, adománygyűjtő szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat
mondtak a ház lakóinak.
Borszentelés
December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása. Ezen
a napon minden család bort vitt a
templomba, amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak mágikus erőt
tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
Aprószentek napja
december 28.)
A Heródes parancsára tömegesen kivégzett betlehemi kisdedek
emlékünnepe. Aprószent minden fiúcsecsemő, akit Heródes király a
gyermek Krisztus keresésekor megöletett. Az Aprószentek-napi vesszőzés, az újesztendei szerencsekívánás különös fajtája. A gyanútlan
gyermeket a szomszédba küldték,
ahol megvesszőzték, hogy egészséges maradjon.

Kelebiai Hírmondó
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Kedves Szülők!
Engedjék meg, hogy pár szóval bemutatkozzam. Klepács Edinának hívnak és jelenleg Kelebia Község védőnőjeként dolgozom az I-es körzetben.
Ez az ehhez tartozó terület és a Farkas
László Általános Iskola védőnői ellátását jelenti. Biztosan sokan tudják, hogy
kinevezésem csak határozott időre szól,
ugyanis munkámat csak helyettesítés
jelleggel végzem.
27 éves vagyok és jelenleg Tompán
élek. Védőnői diplomámat 2009-ben

szereztem meg Szegeden. 2011 szeptemberétől 2012 augusztusáig Battonyán dolgoztam területi védőnőként,
2012 szeptemberétől pedig az Önök
községében.
Nagy örömömre szolgál, hogy volt
lakóhelyemen dolgozhatom és bízom
benne, hogy bizalommal fordulnak
majd hozzám!
Tisztelettel és köszönettel az együttműködés reményében:
Klepács Edina védőnő
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Ünnepi asztal
Karácsonyi asztalnál az első mozzanat, hogy egy szép piros almát annyi felé vágunk,
Ahányan körülüljük az asztalt. Az alma közös elfogyasztása a család
összetartozásának szimbóluma. Érdemes tudni miért is eszünk karácsonykor halételeket! A hal pikkelye a pénz, azaz a gazdagságot, bőséget jelképezi. Hajdan az asszonyok birsalmát sorakoztattak a szekrény
tetejére, az alma kellemes illattal árasztotta el a helyiséget. A máknak
milyen varázserőt tulajdonítottak, gyarapodás szimbolizálta, a dió a rontást hárította el a háztól,a piros alma az egészségért felelt.
Bejgli
Hozzávalók:

Anyakönyvi hírek
2012. október havi születések
Taupert Maja, Anya: Juhász Mónika, Apa: Taupert József
Született: Kiskunhalas, 2012.10.30.
Csillag Gabriella és Klepács Edina védőnők

Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet

HIRDETMÉNY
Kedvező Fogyasztási hitel
2012. november 27.-től visszavonásig

A tésztához (4 rúd):
* 60 dkg liszt
* 25 dkg margarin
* 2 tojássárgája
* 2-3 dl tej
* 2 dkg élesztő
* 7 dkg cukor
* 1 csipet só, 1 citrom héj + lé
A töltelékekhez:
* 30 dkg darált mák
* 30 dkg darált dió
* kb.1-1 dl tej
* 15 - 15 dkg cukor
* 1-2 kanál lekvár vagy méz
* vaníliás cukor, fahéj, citrom-, narancshéj, mazsola
A tészta kenegetéséhez:
* 1 tojás
1. Az élesztőt csipet cukorral 1 dl langyos tejben megfuttatjuk, a lisztbe beleöntjük, a többi hozzávalóval együtt összegyúrjuk, hagyjuk egy
órát kelni.
2. Elkészítjük a töltelékeket. A legegyszerűbb, ha mindent szépen összekeverünk, a tejet előtte felforralhatjuk, de ezt sem muszáj, simán
bele lehet keverni. Semmiképp ne legyen túl híg a massza, mert akkor
szétrepeszti a tésztát sülés közben.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt,
a feltételek változása esetén a mértéke
módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a
hitel kamatkockázatát.
Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

3. A megkelt tésztát négy egyenlő nagyságú darabra osztjuk, kinyújtjuk kisebb téglalap alakúra először az egyiket, megkenjük az egyik féle
töltelékkel, feltekerjük, aztán a többit is ugyanúgy.
4. A tepsit sütőpapírral kibéleljük, a rudakat óvatosan egymás mellé tesszük a tepsiben.
5. Azután a tészta tetejét villával megszurkáljuk, tojással megkenjük,
és kelesztjük a tepsiben egy ideig, akár másnap reggelig is lehet.
6. Ha már ki akar dagadni, akkor tegyük a sütőbe, és lassú tűznél (gáz:
2-3, villany: 175 fok), süssük kb. 45 percig.
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. oldal

Iskolai hírek
Pályaválasztás

Ebben a tanévben is igyekezett az iskola segítséget nyújtani a pályaválasztásban
az érintett tanulóknak és szüleiknek. 2012. november 14-én Pályaválasztási szülői értekezlet keretében mutatták be intézményeiket a meghívott középiskolák, illetve kollégiumok képviselői.
Vér Éva pályaválasztási tanácsadó több alkalommal is járt intézményünkben és
foglalkozásokat tartott a 7. és 8. évfolyamon, hogy a tanulók minél több információval rendelkezzenek a nagy döntés előtt.
Bízunk abban, hogy tanulóink a számukra legmegfelelőbb iskolát választják, és
felvételt is nyernek oda.
Szádeczki Dezsőné igazgató

Látogatás testvériskolánknál
Iskolánk küldöttsége november 23án látogatást tett Kishegyesre. A kishegyesi Ady Endre Általános Iskola Ady
születésének évfordulóján iskolanapot
tartott.
A zsúfolásig telt színházteremben
Molnár Márta igazgató köszöntötte a
szomszédos települések iskoláinak képviselőit, a szülőket, a helybelieket, valamint a község vezetőit. Beszédében elmondta, a kishegyesi iskola komoly
eredményekkel büszkélkedhet, sikeres
és összetartó közösségként, amelyben
ismerik határaikat és egyben lehetőségeiket is.

Az üdvözlőbeszédet követően másfél órás műsorral készültek a diákok,
melyben nem kevesebb, mint 150 tanuló vett részt. Hallhattunk versmondást, különböző jeleneteket és sok-sok
táncot nézhettünk végig, mindez vidám, játékos hangulatot adott az ünnepségnek.
A színházi előadás után fogadás volt
az iskola ebédlőjében, ahol az ünnepi
asztalon az iskola dolgozói által készített finomságokat kóstolhattunk meg.
Köszönjük a szervezőknek, hogy részt
vehettünk ezen az ünnepségen.
Színes Gabriella

Atlétika verseny

Az idei évben is megrendezésre került a DIV atlétika verseny Kunfehértón.
A várva várt verseny 2012. október 5.-én került megrendezésre. Iskolánk 38 tanulóval vett részt a rendezvényen.
Eredményeink:
II. korcsoport:
60 m –es síkfutás:
- Szegedi Bence , Mityók Rita 1. hely
- Horváth Zsombor: 2. hely
400 m-es síkfutás: - Horváth Zsombor: 1. hely
Távolugrás:
- Friebert Viktor: 2. hely
III. korcsoport
60 m –es síkfutás: - Tóth Gréta : 1. hely
- Kollár Valentina : 3. hely
400 m-es síkfutás: - Tóth Gréta : 1. hely
- Kollár Valentina: 2. hely
- Kövecses Richárd: 1. hely
Távolugrás:
- Horváth S. Renáta: 3. hely
- Illés Attila: 3. hely
Magasugrás:
- Berényi Bálint: 3.hely
4x100 m-es váltó futás: Kollár valentina, Tóth Gréta, Doszkocs Dóra, Kozla Barbara: 1. hely, Musák Roland, Szabó Martin, Illés Attila, Pányta Péter: 1. hely
IV. korcsoport:
100 m-es síkfutás: - Honfi Benedek : 3. hely
800 m-es síkfutás: - Kollár Karolina: 2. hely
- Hegyi Barbara: 3. hely
Kislabdadobás:
- Ábrahám Virág: 3. hely
Távolugrás:
- Csamangó Dóra : 2. hely
Magasugrás:
- Ilcsik Roland : 3. hely
Súlylökés:
- Kozla Lilla: 1. hely
- Kovács Veronika: 2. hely
- Pintér Krisztián: 3. hely
4x100 m-es váltó futás: - Kollár Karolina, Mityók Kinga, Simola Renáta, Csamangó Dóra: 1. hely
-Honfi Benedek(Pintér Krisztián), Kiri Kornél,Varga Krisztián, Honfi Dániel		
2.hely
Versenyzőink összesen 29 éremmel gazdagodtak: 11 arany, 8 ezüst, 10 bronz!
Gratulálunk az elért eredményekhez!

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

Csillagászat

Októberben az iskola pár felsős tanulója csillagászati előadáson vett részt
Kiskunhalason a Csipke házban. Az előadás témája: Esélyek a marsi életre.
Vonattal mentünk. Az előadás kezdetéig játszótéren foglaltuk el magunkat,
majd a Csipkeház felé vettük az irányt.
A program keretében megtudtuk hány
év alatt készítették el a Föld térképét,
a kőzetek és a lávafolyamok tulajdonságait valamint a bazaltokról is sokat
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Őszi kirándulás

megtudtunk. Marsi kőzeteket is tarthattunk a kezünkben. Az előadás érdekes, figyelemfelkeltő és hangulatos
volt. Ezután a Muskátli cukrászdában
fogyaszthattuk a finomságokat, majd
ezt követően egy esti sétára indultunk.
Nagyon jó hangulatú volt ez a nap, mindenki élményekkel dúsan tért haza.
Ábrahám Virág,
Horváth Otília

A Környezet és Természetvédő szakkör október hónapban a KEFAG kelebiai
erdészetébe tett kirándulást.
A KEFAG központi épületegységét
is magába ölelő erdőségbe kerékpárral
érkeztünk. Nagy Enikő erdésznő fogadott bennünket, aki bemutatta nekünk
az alföldi erdőség jellegzetes állatait – elsősorban – emlősöket, madarakat, a legjellemzőbb fás szárúakat, tölgyet, akácot.
Megosztotta velünk személyes élményeit, hiszen itt született, itt nőtt fel,
sőt az édesapja és a nagypapája is itt
élt, az erdő „közepén”.
Érdekesek voltak a fogak, bőrök, tollak, trófeák is, melyeket egy-egy történettel mutatott be.
Bejártuk az erdő középső részét.

Voltunk az erdőirtáson is, ahol láttuk,
hogyan újul meg az erdő a „kitermelés” után.
Láttunk faiskolát is, amivel a ritkább fafajokat pótolják, ill. telepítenek is olyan fafajokat, amelyek különleges táplálékai lehetnek az erdőlakó
állatoknak.
Nagyot sétáltunk, sokat nevettünk,
miközben szűkebb környezetünket a
kelebiai erdőt alaposabban megismertük.
Sok lehetőség adódik Kelebia környékén kirándulni. A következő túrát
januárban tervezzük a havas erdőbe
vagy a Halas-tavak környékére.
Volford Ákos, Gillányi Gréta
8.b osztályos tanulók

MICIMACKÓ

Vári Szabó István Szakközépiskola drámacsoportjának játékos délutánja a Művelődési házban. 2012. november 29.

November 26-án, délután, az alsó tagozatos gyerekek Kiskunhalasra utaztak. Általában a moziban filmet
szoktunk nézni, most azonban egy színdarab előadására jöttünk. A címe a tévéből is jól ismert Micimackó volt. Fiatal színészek különböző, humoros kis
epizódokat adtak elő. Az egyik történetben Micimackó mohósága miatt beszorult Nyuszi házának bejáratába. Egy
másikban Fülest köszöntötték a születésnapján, de Malacka kidurrantotta
a léggömböt, amit ajándékba vitt ne-

ki, Micimackó pedig megette a mézet
a csuporból. Így aztán Füles kapott is
ajándékot meg nem is. Sokat nevettünk
a mókás jeleneteken és szereplőiken.
Nekem legjobban Nyuszi tetszett. Szerintem mindenki jól érezte magát. Külön élmény volt az utazás is, mert sok
gyerek ritkán közlekedik vonattal. Gabi néni az elmaradt tesi órát is bepótoltatta velünk, a vasútállomásig ugyanis
futva tettük meg az utat. Így aztán egészen csendben telt a hazafelé út.
Papdi Liza 3.a
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11. oldal

Osztálybajnokság

Az idei tanévben is megrendezésre került az iskolai osztálybajnokság. Ezúttal kézilabdában mérhették össze tudásukat az osztályok. Külön szerepeltek a fiúk és lányok, illetve az 5.-6. és a 7.-8.-os osztályok.
A bajnokság végeredménye:
5-6-os lányok:
1. 6.a Plázacicák (Tóth Nikoletta;Ördög Zsófia;Tóth Gréta;Vass Anna;Virág
Nikolett;Kozla Barbara;Farkas Petra)

2. 5.a Aranycsapat (Jakus Luca;Papp Enikő;Kovács Vanessza;Deli Móni;Horváth
S. Renáta;Bozsákovics Luca;Fazekas Diána
3. 5.b Pumák (Ürmös Mercédesz;Papdi Éva;Ábrahám Réka;Penovácz Kitti;Szabadi
Eliza;Jancsik Henrietta)
4. 6.b Rózsaszín Párducok (Árva Barbara;Ricz Julia;Doszkocs Dóra;Berényi Lilla)
Gólkirálynő: Horváth S. Renáta
5-6-os fiúk:
1. 6.a Real Margit (Kárász Balázs;Deli Dániel;Szabó Martin;Kozla Zoltán;Musák
Roland)
2. 5.b Real (Pántya Péter;Horváth Zsombor;Szegedi Bence;Dózsai Ferenc;Laczkó
Flávió;Kiss Attila)
3. 6.b Immortals (Illés Attila;Kovács István Mátyás;Dobó Dávid;Berényi
Bálint;Paska Tamás)
4. 5.a Győztes Fc (Kövecses Richárd;Balogh Ádám;Németh Richárd;Farkas Erik)
Gólkirály: Musák Roland
7-8-as lányok:
1. 8.a Gangnam Style (Csamangó Dóra;Kiri Edit;Kovács Veronika Anna;Kozla
Lilla Margit;Mazug Ivett)
2. 8.b Öt guggolásból felugrás (Batiz Barbara;Horváth Otília;Penovácz
Klaudia;Ábrahám Virág;Mityók Kinga)
3. 7.o Kelebia Kommandó (Ughy Renáta;Tóth Fatima Alexandra;Solti
Anita;Horváth Georgina;Simola Renáta)
Gólkirálynő: Ábrahám Virág
7-8-as fiúk:
1. 8.a Real Margit( Kiri Kornél;Jancsik Arnold;Tumbász Zsolt;Varga Krisztián;
Varga Ádám)
2. 8.b Ropogós sült csirke comb csontok(Gyulavári Tamás;Honfi Benedek;Honfi
Dániel;Szmolenszki Ákos;Jakus Dávid Gábor;Füzesi Richárd)
3. 7.o Kelebiai Betyárok (Balogh-Szabó Bence;Miklós-Balogh Máté;Szabó
Valentin;Balogh Dávid;Vankó Márk;Domanic Dalibor)
Gólkirály: Honfi Benedek
Gratulálunk az elért eredményekhez.
Bögre Károly

Idősek Napja

Erdei kirándulás

2012. okt. 5-én ünnepeltük községünkben az Idősek Napját és a Szent Erzsébet
Otthonház 20. születésnapját.
A rendezvényen a Farkas László Általános Iskola képviseletében Bozsákovics
Luca 5. a osztályos tanuló mesével, a 4. b osztályosok pedig néptánccal köszöntötték a megjelenteket. Az idősek nagyon örültek, megható volt látni a szemükben
felcsillanó örömöt.
Az Otthonház dolgozói kis meglepetéssel kedveskedtek a gyerekeknek, amelyet nagyon köszönünk.
Vörös Józsefné és a 4.b osztály

Egy napsütéses, szép októberi napon
kirándulást szerveztünk az erdőbe a két
kisebb csoportnak. Az egyik gyermek,
Farkas Benjámin apukája jött lovas kocsival, felültettük az apróságokat, már
ez is nagy élmény volt a gyerekeknek,
mert nagyon kevesen láttak lovat ilyen
közelről, lovas kocsin sem ültek még.
Az erdőben megfigyeltük, hogy milyen hatalmasra nőttek a fák, milyen
gyönyörű színűek a levelek ilyenkor ősszel. Gyűjtöttünk is leveleket, makkot

a kis kosarainkba. Körbe fogtuk Rózsa
Sándor fáját, megnéztük, hogy hányan
érjük körbe. Hallgattuk az erdei csendben a madárhangot, gallyak reccsenését, az avar hangját a talpunk alatt.
Nagyon tetszett a gyerekeknek a kirándulás- mi pedig fontosnak tartjuk,
hogy közvetlenül tapasztaltassuk meg
a gyermekekkel a természet szépségeit, értékeit.
Kis-és középső
csoportos óvónők

Kelebiai Hírmondó

12. oldal

Adventi délután

November 30-án, pénteken adventi asztali dísz, és dekoráció készítésre invitáltuk meg a gyermekeket a
Művelődési ház nagytermébe. A rendelkezésünkre álló idő ugyan szűkös-
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nek bizonyult, a résztvevő gyermekek
azonban valóságos műalkotásokkal
térhettek haza. A szervezők nevében
köszönjük minden lurkónak az aktív
részvételt!

Harald Scheel-Sibyle Jung: A legszebb karácsonyfa
Messze-messze fent északon, a sűrű
fenyőerdő mélyén él a hómanók népe.
Takaros, kicsi házikóikban laknak a hatalmas, öreg fenyőfák tövében.
A hómanók nagyon vidám és barátságos kis lények. Szeretik az erdők-mezők
állatait, növényeit, védik és óvják őket a
betolakodóktól barátaikkal, a hótündérekkel együtt.
Amikor beköszönt a tél, a hómanók
előbújnak rejtekeikből és szorgosan gyűjtögetik a rőzsét és a különböző bogyókat.
A kis hómanógyerekek előveszik szánkójukat és vígan csúszkálnak naphosszat a
lejtőkön.
Hamarosan itt a karácsony.
Egy közeli faluból két kisgyerek, Kriszti és Tomi kora hajnalban útra kelnek
nagypapájukkal. Nagy, díszes szánjukon
egyenesen a hómanók erdejébe tartanak, hogy egy szép fenyőfát keressenek
az ünnepre.
A rénszarvas lassan lépdel az erdei ösvényen, mert ilyenkor még igencsak sötét van errefelé. Ahogy egyre beljebb haladnak a fenyőfák között, Kriszti és Tomi
még szorosabban összebújnak a vastag
takaró alatt. Hirtelen valami nesz üti meg
a fülüket. Egy ág reccsent volna?
- Hiszen ezek hómanók! - kiált föl
Kriszti. - Jó reggelt, jó reggelt! - integet
nagyapó a manóknak.
Egyszer csak különös érzés fogja el a
két kisgyereket. Egy különös, sárgás fény
világítja meg a fenyőket. Mi lehet ez?
Nagyapó azonban mindebből semmit
sem vesz észre, és megállítja a szánt egy

kis tisztás szélén. Itt sok kis karcsú fenyőfácska növekszik békésen a nagy fenyők
ágainak védelme alatt.
Mindhárman leszállnak a szánkóról.
Tomi azonnal odaszalad egy formás, kis
fához, amely első látásra megtetszett neki.
- Nagypapa! - kiáltja boldogan. - Ezt a
fát válasszuk! Ugye, milyen gyönyörű?
Nagyapónak is tetszik a fa, és már
emeli is a kis fejszét, hogy kivágja, amikor...
- Mi a manó? Hát ez meg micsoda? csodálkozik nagyapó. A semmiből hirtelen előbukkan egy kis tündér és megpróbálja nagyapó kezéből kitépni a fejszét.
Eközben egy másik tündér ellibben a rémült gyerekek előtt és rákoppint az orrukra, mire azok ijedtükben belepottyannak a hóba. - Nem szégyelled magad,
nagyapó? - kérdezi a nagyobbik tündér
mérgesen.
- Ugyan miért kellene szégyellnem
magam? - válaszolja nagypapa homlokát ráncolva.
- Nem vághatod ki csak úgy az ártatlan kis fákat! Fájdalmat okozol nekik! méltatlankodik a tündér, miközben összecsapja a szárnyait.
- Segítség! Mi történik itt? - kiáltja
nagyapó. Kriszti és Tomi álmélkodva nézik, ahogyan mindenhonnan kis tündérek
bújnak elő, majd körülveszik nagyapót, jó
erősen belékapaszkodnak, és a magasba
emelik. Ám nincs sok idejük bámészkodni, mert már ők is a levegőben vannak.
Olyan magasan, hogy a fák koronái fölött

a falujuk házait is láthatják.
A gyerekek reszketve bújnak nagyapóhoz, amikor a tündérek leteszik őket
végre egy jó erős fenyőágra. Ekkor megjelenik előttük a tündérkirálynő és így
szól:
- Fogjátok ezt a kis fenyőfát, és ültessétek el a kertetekbe. Ez emlékeztessen
benneteket ránk mindenkor. Tudjátok
meg, hogy nem szabad bántani az ártatlan fákat.
A fa olyan pici és törékeny, hogy a
gyerekek alig mernek hozzáérni. Miután
nagyapó megígéri, hogy soha többé nem
vág ki egy fenyőfát sem, a tündérek visszarepítik őket a tisztásra. Felülnek a
szánkóra, hogy ne fázzanak, betakarják
magukat egy pokróccal és elindulnak hazafelé.
Közben elkezd szállingózni a hó.
Kriszti óvatosan tartja kezében a kis
fenyőfát, miközben nagyapó fejét rázva egész úton azt mormogja, hogy ilyen
még életében nem történt meg vele soha.
Otthon, a gyerekek egyenesen szüleikhez rohannak, hogy elmeséljék furcsa kalandjukat a tündérekkel. A szülők
ámulva hallgatják ezt a hihetetlen történetet, majd közösen elültetik a ház elé a
kis fenyőfát. - Remélem gyorsan nagyra
nő, - mondja Tomi, miközben Kriszti gondosan eligazítja az apró ágacskákat.
Ezen az éjszakán különös dolgok történtek nagyapóék kertjében. Halvány,
sárgás fény kíséretében egy csapat tündér libbent be az udvarra, körültáncolják

a kis fenyőfát és teleszórják megannyi
fényes csillaggal. Egy tündér bekukucskál a szobába, és látja, hogy a gyerekek
még alszanak. - Gyorsan, gyorsan, - sürgeti a többieket - nemsokára reggel lesz,
és akkor biztos rögtön kinéznek az ablakon. - Már készen is vagyunk, - éneklik
a többiek. - Hát nem gyönyörű ez a kis
fa? Most aztán huss, repüljünk vissza az
erdőbe...
Reggel Tomi egyenesen az ablakhoz
szalad és a meglepetéstől a szája is tátva marad.
- Nézd Kriszti, csoda történt! - kiáltja boldogan.
- De szép, jaj de szép! - ujjonganak a
gyerekek. Az este elültetett kis fa az éjjel
hatalmas fenyőfává cseperedett, és ágait sok-sok csillag díszíti.
- Ez lesz a legszebb karácsonyfánk,
ami valaha is volt, - mondja Kriszti, majd feldíszítjük gömbökkel és gyertyákkal is. Csodaszép lesz!
Délután neki is látnak a munkának.
Soha még nem díszítettek ilyen lelkesen karácsonyfát. Még a kutyus is segített nekik a díszítésnél.
- A legszebb ünnep a karácsony mondja Kriszti ragyogó arccal. - Köszönjük kedves tündérek, köszönjük, kiáltja az
erdő felé.
Végre elérkezett a Szenteste.
Miközben a gyerekek boldogan az
ajándékaikat bontogatják, ki-kitekintgetnek a házuk előtt álló gyönyörű fenyőfára.
Milyen szép is ez a karácsony!

Kelebiai Hírmondó
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Kedves Gyerekek!
A Közmondások című rejtvény helyes megfejtők közül kisorsolunk egy 1000 db-os puzzle társasjátékot, a játék a betűkkel című rejtvény helyes megfejtői közül pedig
egy szerencsés egy 160 db-os puzzle társasjátékot vihet haza.
A megfejtéseket a mellékelt szelvényeken december 31-ig juttassátok el a könyvtárba, vagy a könyvtár postaládájába. A nyerteseket telefonon, vagy levélben értesítjük legkésőbb január 5-ig.

Közmondások
Ha a bekarikázott betûket a megfelelõ szám alá írod, egy új közmodnást kapsz
megfejtésül!
1 2 3 4 3 3

5 4 6 7 8 9 4

1 2 3

10 11 12 1!

1. Kecskére bízta a ...............

11. Rossz fát tett a ..........................

2. Kimutatja a foga ...............

12. Egy .................... nem csinál nyarat

3. Jobb félni, mint ...................

13. ....................... a magyar igazság

4. Esõ után ...............................

14. Alamuszi ........... nagyot ugrik

5. Szégyen a futás, de ..............

15. Sok jó ................ kis helyen is elfér

6. Gyakorlat teszi a ....................

16. .................... ütött a fejébe.

7. .............. tolláról, embert barátjáról

17. Nem zörög a ......., ha nem fújja a szél

8. Egy csónakban ...........................

18. Többet .............., mint erõvel

9. ....................... esõ aranyat ér

19. Kilóg a ....................

10. ........................... nem ver bottal

20. Az .............. pénz

Játék a betűkkel
Az ábrák nevét írd a megfelelõ vízszintes sorba!
Olvasd el felûlrõl lefelé a vastag keretbe került szót!

Kelebiai Hírmondó

14. oldal

IX. évfolyam 9. szám

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

Kellemes
Karácsonyt és
Boldog új évet
kíván
az újság
szerkesztősége
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.

