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Minden csak komédia volt!

A Magyar Kultúra Napjára idén a békéscsabai Jókai Színház művészeivel
együtt emlékeztünk az Agrárkereskedelmi Központban. A hóesés és a csúszós utak ellenére is szép számú közönség gyűlt össze. Gábor Anita, Veselényi
Orsolya, Biró Gyula és Nagy Róbert szó-

rakoztató előadása teljesen elfeledtette
velünk a kellemetlen időjárást. Annyi
bizonyos, a Minden csak komédia című
egyvelegben a színészek értették a tréfát, hiszen egy nem várt „szereplőt” is
beleszőttek a humorral fűszerezett je-

férfi és nő közötti kapcsolat rejtelmeinek tárházából merítettek és adták elő
jól parodizálható hétköznapi szituációkban. A kacagtató jelenetekhez párosítva felcsendültek régi vidám klasszikus
dalok, slágerek, amelyeket manapság

lenetekbe Rigler László személyében.
Igaz, Lacit nem láttuk „lejönni a padlásról”, de jelenlétével így is emelte az
est hangulatát. A művészek főként a

már sajnos ritkán hallani a médiumokban. Aki eljött, biztosan jól mulatott!
Reméljük, a későbbiekben is lesz még
lehetőségünk arra, hogy itt helyben él-

vezhessünk ilyen és ehhez hasonló színvonalas produkciókat.
Kiss Dia

Szülők-nevelők bálja
2014. február 15-én az Agrárkereskedelmi Központban ismét megrendezésre kerül
a Farkas László Általános Iskola jótékonysági bálja.
Vendégvárás 18 órától, műsor 19 órától, vacsora 20 órától.

A menü:
- Csontleves csigatésztával
- Marhapörkölt galuskával
- Káposztasaláta
- Pogácsa, aprósütemények
A jó hangulatról a békéscsabai Ricsi Trió, az Ördögűző Büfé és a vendégek gondoskodnak.
A bállal kapcsolatos információkat Nagygyörgyné Évától kérhetnek az érdeklődők telefonon
és személyesen az iskolában hétköznap 8-16-ig.
Minden bálozni vágyót szeretettel hívunk és várunk! Mulassuk át ezt az éjszakát!

A szervezők

Kelebiai Hírmondó
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Kulturális csemege
a könyvtárban

Magyar Kultúra Napja

Wass Albertre emlékezünk

Az emlékestet február 17-én 17
órakor tartjuk stílusosan könyvtárunk
Wass Albert olvasótermében. A felolvasó-színházi előadást Gerner Csaba Vörösmarty-gyűrű díjas színművész teszi
tartalmassá. Válogatott versek és prózák segítségével próbálja megidézni a
műveket átszövő mély érzéseket, többek között a honvágyat, a hazaszeretetet, a szerelmet és az elmúlást. A kiváló színművész elmondása szerint Wass
Albert különleges érzékenységgel fejezte ki témáit, művei amellett, hogy kitűnő olvasmányok, egyben korrajzok, érzelmi, társadalmi, emberi kórképek is.
Úgy véli, a ma embere számára kortól
függetlenül mély tanulsággal bírnak. A
felelevenített gondolatokból képet kaphatunk a szerzőről, koráról, de még a jelenről is elmélkedhetünk.
Gerner Csaba több mint száz darab-

ban játszott, a hosszú listán szerepel a
például Jézus Krisztus Szupersztár, az
Aida, de még a Csárdáskirálynő is. Láthatja a közönség ezen kívül modern és
klasszikus drámákban, mesejátékokban,
valamint önálló estekkel is fellép. A filmes világ sem áll távol tőle, hiszen szerepelt az Ezüst Medve díjas Csak a szél
című alkotásban, játszott az Argó 2-ben,
de feltűnt hazai sorozatokban is (Barátok közt, Jóban Rosszban, Tűzvonaban,
Haction, Munkaügyek...) Többször volt
az év színművésze, foglakozik rendezéssel, zenével, több nyelven beszél, egyszóval igazán színes egyéniség, akivel
nem minden nap találkozhat az ember.
„Minden emberfia önmagában hordozza a jövendőjét, s ki amilyennek látja
azt, olyanná lesz.” (Wass Albert)
Szeretettel várunk mindenkit, aki igazi kultúrcsemegére vágyik!
Kiss Dia

Iskolai hírek
- Lezárult a 2013-14-es tanév első féléve. A tanulmányi eredményről a
tájékoztatókat a tanulók január 24-én
kapták meg.
- Magyar Kultúra napját január 22én műsorral és kiállítással ünnepeltük.
A kiállításon a tanórai és szakköri keretben készült munkák láthatók. Laczkó
Flávió 6. osztályos tanuló hosszú ideje
kórházban van, és az ott készített alkotásait eljutatta hozzánk, ezekből a sokszínű tárgyakból, képekből is tárlatot
rendeztünk. Az alkotások az iskola folyosóján megtekinthetők.
- Integrációs pedagógiai program
keretében 1.170.000 Ft támogatást
nyert az intézmény. Játékokat, eszközöket, könyveket vásárolhattunk, valamint ismét lehetőség nyílik arra, hogy
anyagi támogatást nyújtsunk a rászoruló tanulóknak.
- Pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet program keretében nyári balatoni táborozásra 30 tanuló részére.

- Projektötleteket adtunk be az Új
Széchenyi program keretében megvalósuló pályázatokhoz: Élményekben
gazdag gyermekévek és Ússzunk! címmel.
- Folyamatosan vehetnek részt tanulóink különböző versenyeken, legutóbb a Dr. Szabó Miklós országos
szövegértési verseny helyi fordulóján
bizonyíthattak a gyerekek: Berényi Lilla, Molnár Emma és Kollár Valentina
7.b osztályos tanulók. Felkészítő pedagógus: Horváth Jenő.
- A kiskunhalason megrendezett Tekódoló informatika versenyen Ughy
Renáta 8.o tanuló képviselte az intézményt. Felkészítő tanár: Baráth Sándor
- Iskolánkban a Szülői Munkaközösség a rajz szakkörösök számára farsangi pályázatot hirdetett, a következő
eredmények születtek:
Felső tagozat:
1. Berényi Lilla 7.b
2. Molnár Emma 7.b, Baranyi Vivien 7.a
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A magyar kultúrát és a Himnusz
megírásának 191. évfordulóját ünnepeltük 2014.január 22-én az iskolában.
A műsort az 5.a osztályos tanulók
adták elő, melyben prózával ,verssel és
zenével mutatták be a magyar kultúra
színességét.
Petőfi Sándor: Magyar vagyok c. versének részletével nemcsak a költő magyarságát, hanem azt is kiemelték,mit
jelent magyarnak lenni.
Anyanyelvünk a legdrágább örökségünk. Vigyáznunk kell a nyelvünk szépségére,
melyet meséink
szólásaink tesznek színesebbé.
A műsorban
meghallgathattuk, hogyan énekeltek, zenéltek
a középkori udvarban, Friebert
Viktor zongora
játékát, s azt ho3. Árva Barbara 7.b és Berényi Lilla 7.b
Alsó tagozat:
1. Danis Netti 4.o
2. Balogh Patrícia 3.o, Simonyi Fanni 3.o
3. Kollár Ella 3.o, Herke Noémi 4.o
Különdíj:
1. Molnár Fanni 4.o

gyan szól a trombita Hegedűs Norbert
megszólaltatásában .
Köszönet Márta néninek a zongora kíséretért, a hangszerekért, a műsor
gazdagításáért.
Álljon itt a kultúra napi megemlékezésből Petőfi versének részlete záró
gondolatként.
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy területén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A múltnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Lipták Katalin

2. Danis Felícia 4.o
3. Papdi Liza 4.o
4. Berényi Dorka 4.o
5. Kovács Róbert 4.o
6. Nagy Ákos 1.o
7. Herke Dániel 1.o
Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka
Az iskola vezetősége
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Ön mit kívánna Kelebiának 2014-ben?
- avagy fejlesztési ötletek a lakosságtól

„Bort, búzát és békességet, otthonokba fényességet. Lakomát az éhes
szájnak. Derék férjet minden lánynak…” Folytathatnánk az általános
jókívánságok sorát, de talán mindenki jobban örül, ha ennél személyeseb-

bet hall, olyat, ami igazán neki szól. Ha
kívánhatunk családtagjainknak, barátainknak, ismerőseinknek, mért ne kívánhatnánk tágabb környezetünknek,
akár a lakóhelyünknek is valami jót,
valami hasznosat… Vajon a mi „szép
Kelebiánknak” mit kívánhatnánk erre a 2014-es esztendőre? Valószínűleg
mindenkinek eszébe jut egy-egy ötlet, javaslat, amitől - ha megvalósulna
- jobban érezné magát községünkben.
Néhányan megosztották velem Kelebiának szánt kívánságukat, építő szándékú gondolatukat.
Kumich László például azt kívánja, hogy a már folyamatban lévő községi pályázatok sikeresen megvalósuljanak, hiszen már ez is nagy előrelépést
jelentene a falunak. Örül az idei új kerékpártárolóknak és kerékpárút megépítésének, valamint várja a posta
előtti terület megszépülését is.
Hasonló gondolatok fogalmazódtak
meg Papp Péterben is, aki ugyancsak azt szeretné, ha 2014-ben minél több pályázati lehetőséget ragadna
meg Kelebia, és hogy mindezek természetesen pozitív eredménnyel záruljanak. Véleménye szerint, minden lehetőséget ki kell használni, hogy több
fejlesztés valósulhasson meg környe-

zetünkben.
Cseh László is a fejlesztésekről beszélt, örülne, ha idén sikerülne az utak
és a járdák állapotán javítani, ezen kívül bízik benne, hogy a Kelebiát érintő tömegközlekedés is gyakoribbá és

színvonalasabbá válik majd. Elmondása szerint, sokak örülnének annak, ha
újra megoldható lenne a gyerekek buszos szállítása a faluközponton kívül
eső utcákból. Azt kívánja, hogy itt helyben is minél több színdarabot láthasson a kelebiai lakosság, de ugyanúgy
örülne a helyi sportélet fellendítésének
is, legyen szó a csapatsportokról vagy
akár az egyénileg
űzhetőkről, mint
például a futás.
Bögre
Károly ugyancsak
a sportot emelte
ki, jó lehetőségnek tartaná egy
műfüves sportpálya megépülését.
Egy futópálya kialakítását is szorgalmazná, amely
sokakat motiválna az egészséges életmódra, a
mindennapi mozgásra. 2014-ben
szeretne több atlétikai versenyt és
sok aktívan sportoló fiatalt látni a

faluban.
Szegedi Szabolcs is jó ötletnek
tartaná a sportszerető lakosság részére egy fejlettebb sportcsarnok és egy
műfüves sportpálya megépülését. Továbbá Kelebia területe alatt húzódó
termálvíz hasznosításában látná 2014
és az elkövetkezendő évek nagy lehetőségét. Úgy véli, befektetési csoportok felkutatására kellene koncentrálni,
akik segítségével új távlatok nyílnának
a község gazdasági fellendülésében. A
halastó-rendszer is jó természeti adottságaink közé tartozik, ennek megtisztítása akár egy horgász turizmus elindulását is jelenthetné. Azt kívánja,
hogy a falu ezen kincsei ne vesszenek
el, legyenek megőrizve és megfelelően kihasználva.
A már említett termálvíz kérdése Toldi Istvánt is foglalkoztatja,
úgy gondolja, egy modern fűtőrendszer megvalósítása áttörés lenne a
község számára. A meglévő energiaforrásokat, természeti forrásokat kellene kihasználni; nem tartaná elképzelhetetlennek egy szélerőmű építését
sem, hiszen jó példa erre a közeli Vajdaság több települése, ahol a közelmúltban már valósultak meg ilyen irányú fejlesztések. Szeretné, ha Kelebia
a tanyaturizmus lehetőségeit is számba venné a jövőben. Véleménye szerint
gyermektáborok, rendezvények valósulhatnának meg sokak nagy örömére,
amelyet akár a közmunka programmal
is össze lehetne kötni.
Bíró Melinda is megemlítette a

gyerekeket, a fiatalokat, akiktől azt
várja, hogy 2014-ben is legyenek aktívak és lelkesek a falu közösségi és

kulturális életében. Bízik abban, még
többen fogják úgy érezni, hogy lakossági összefogással szép és emlékezetes rendezvényeket szervezhetünk. A
nyugdíjasoknak sok erőt és egészséget
kíván, és továbbra is számít lelkes szerepléseikre. Azt szeretné, hogy minél
többen kapcsolódjanak be a Hírmondó
szerkesztésébe, véleményükkel és cikkeikkel színesítsék és tegyék még tartalmasabbá a lapot. Idén is sok táncos
és zenés előadást szeretne látni, ezen
kívül hozzátette, hogy a Tavaszi Hérics Tánccsoportba is szeretettel várja a néptáncoláshoz kedvet érzők jelentkezését.
Színvonalas rendezvényekre számít
Szűcs Anikó is, aki ugyancsak a közösségi aktivitásban látná rendezvényeink sikerét. Szeretné, ha 2014-ben
helyreállítanák Kelebiai útjainak minőségét, és a téli időszakban a központon kívüli utcák hóeltakarítására is nagyobb gondot fordítanának. Fontosnak
tartaná, ha ezekben az utcákban jobban odafigyelnének a közvilágítás karbantartására, a kiégett égők cseréjére
is. Érdeklődve várja az új piaccsarnok
és a kerékpárút megépülését, mivel
ezek az új létesítmények mindenképpen a lakosság hasznát fogják szolgálni. A Farkas László Általános Iskola pedagógusai a gyermekek érdekeit
szeretnék szem előtt tartani 2014-ben
is. Örülnének, ha iskolájuk korszerűbbé válna, megvalósulhatna egy gyermekbarát iskolaudvar, és sikerülne kivitelezni a nyílászárók cseréjét is. Azt
kívánják, hogy a gyerekek sportolási
lehetőségei javuljanak és bővüljenek az
intézményben, ezzel is segítve a mindennapi aktív testmozgásukat.
A különböző véleményeket összegezve talán sokak nevében kívánhatjuk, hogy Kelebia, az a környezet,
ahol a mindennapjainkat éljük, legyen
2014-ben még szebb és élhetőbb település elégedettebb és egészségesebb
lakosokkal.
Kiss Dia
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OSZTÁLYBAJNOKSÁG

Egy tanító tapasztalataiból...

/Kézilabda/
Az idei tanévben is megrendezésre került a már hagyományosnak mondható
labdarúgó osztálybajnokság iskolánkban.
A szokásokhoz híven minden osztály indít egy csapatot,amit önállóan raknak össze, választják ki, hogy ki legyen a kezdő játékos és ki legyen a cserepadon.
A mérkőzések játék ideje 15perc, a csapatok létszáma 4+1 fő.
Az idei évben 14 csapat nevezett be a bajnokságra ebben benne vannak lány és
a fiú csapatok is.
A bajnokságban külön szerepeltek az 5-6.os lányok és fiuk illetve egy külön csoportot alkottak a 7-8.ik osztályos lányok és fiúk.
A bajnokság végeredménye:
5-6.os lányok:
1. 6. A Cseppkővízben nevelkedett vadhalak (Horváth S. Renáta, Jakus Luca,
Papp Enikő, Kovács Vanessza, Bozsákovics Luca)
2. 6. B Smiley-k (Penovácz Kitti, Jancsik Henrietta, Ábrahám Réka, Papdi Éva,
Ürmös Mercédesz)
3. 5. B Nyerő csapat (Solti Edina, Illés Emilia, Mészáros Lili, Mityók Rita)
4. 5. A Nagy lányok (Pető Ágota, Erdei Natália, Fazekas Bianka, Sutka Fanni)
Csoport gólkirálynője: Horváth S. Renáta
5-6-os fiúk:
1. 6. A Sajtos-sonkás-gombás kiflik (Németh Richárd, Miklós B. Dániel, Vankó
László, Kövecses Richárd, Balogh Ádám)
2. 6. B Bale-Ronaldo funs (Horváth Zsombor, Kiss Attila, Pányta Péter, Szegedi Bence)
3. 5. A Arany skorpiók (Hász Bálint, Dobó Dominik, Simonyi Lóránt, Kiri Balázs,
Hegedűs Norbert, Friebert Viktor, Batiz Balázs)
4. 5. B Aranylabda (Horváth Viktor, Varga Márk, Horváth S. József, Portényi Róbert, Gillányi Gergő, Füzesi Erik)
A csoport gólkirálya: Szegedi Bence		
7-8-os lányok:
1. 7. A 75 fekvőtámasz (Tóth Nikoletta, Virág Nikoletta, Farkas Petra, Baranyi
Vivien, Tóth Gréta)
2. 8. o Vén bigyók (Ughy Renáta, Simola Renáta, Tóth Alexandra, Kákonyi Niki, Solti Anita)
3. 7. B I love Nutella (Kollár Valentina, Doszkocs Dóra, Árva Barbara, Berényi Lilla)
A csoport gólkirálynője: Tóth F. Alexandra
7-8-os fiúk:
1. 8. o Verhetetlen 8. (Balogh Sz. Bence, Miklós B. Máté, Vankó Márk, Balogh
Dávid, Szabó Valentin, Horváth Dávid, Dominic Dalibor)
2. 7. A Repülős Gizi (Deli Dániel, Musák Roland, Kozla Zoltán, Kárász Balázs)
3. 7. B Csillámpónik (Dobó Dávid, Kalmár Dávid, Berényi Bálint, Kovács István,
Paska Tamás, Illés Attila)
A csoport gólkirálya: Musák Roland
Gratulálunk az elért eredményekhez és különdíjakhoz.
Sok sikert kívánunk a labdarúgó - illetve a kosárlabda-bajnoksághoz.
Bögre Károly

Különleges gyerekek
Kíváncsi lennék a kelebiai gyerekek közül hányan járnak egy vagy több
szakkörre. A gyerek kérése vagy szülői döntés eredményeként dőlt el, hogy
táncórára, sportra, matekra szánjon a
szabadidejéből a nebuló heti pár órát.
Vajon kitartóak vagy pár hét után beleunnak? Azt hiszem ez minden kisgyerekes családot foglalkoztat. Személy
szerint mindig azt vallottam és a saját gyerekeimnél igyekeztem betartani,
hogy amit egyszer elkezd a gyerek, azt
legalább egy évig vigye végig.
Sok szülő azt gondolja nem lehet
elég korán kezdeni a tehetséggondozást. Lehet olvasni, hallani híres sportolókról, hogy 4-6 éves koruk óta dolgoznak nagyon keményen a sikerért. A
szülők mennyire határozottak és következetesek a lelket ölő gyakorlások betartásában? Láthatunk arra is példát,
hogy valaki tizenévesen dönt arról miben szeretne kimagasló eredményt elérni és maga hergeli, hajtja magát az
elismerés érdekében. Az előbbiekből is
látszik, hogy nincs könnyű dolgokuk a
felnőtteknek, amikor a szakkörválasztás kerül napirendre a családban.
Néhány hasznos tanáccsal szeretnék
segíteni:
• Ne vigyük túlzásba! Csak annyi
szakkörre járjon, amit fáradtság nélkül

bír! A szülő próbálja rávenni gyermekét
arra, hogy majd lesz még lehetősége a
másik évben mást kipróbálni.
• Számítani kell arra, hogy hol jobban, hol rosszabbul teljesít a gyerek.
Ilyenkor lehet nagy szüksége arra, hogy
biztassuk!
• Ne gondolja senki, hogy csak a genetika számít egyedül, nem biztos ha
szülő sikeres volt egy területen az utódja is feltétlen örömét leli abban a tevékenységben.
• Szakkörre hordani egy kisgyereket, komoly szervezést igényel családon belül. Vegyék igénybe a nagyszülők segítségét, hisz szívesen teszik, az
unokák is örülnek, ha a nagyikkal lehetnek!
• Mi a jobb a testvérek ugyanarra a
különórára járjanak? Serkenti vagy gátolja őket a gyakori összehasonlítás – ki
ér el jobb eredményt?!
• Az a fontos, hogy a gyerek önmagához viszonyítva mennyit fejlődött.
• A szülő figyeljen arra, hogy örömmel megy-e a csemetéje a délutáni foglalkozásra!
Kedves Szülők! Figyeljenek arra,
hogy a szakkörök, különórák ne vegyék
el a kicsi gyerekkorát! Játszani engedni!
Minél több időt tölteni korosztálya társaságában – ezt ne feledje senki!
Horváth Zoltánné

Tájékoztatás
Fodor Zita családi körülményei miatt lemondott karitász
tagságáról és az elnökségről. Január 29-én megköszöntük
az elnök asszony eddigi munkáját. Kívánunk minden jót
további tevékenységéhez.
Még ezen a napon a közgyűlés egyhangú szavazata értelmében Horváth Zoltánné lett az új elnök.
Munkájához Isten áldását kérjük és sok sikert kívánunk!
Kelebiai Karitász Egyesület
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RITKA ÖRÖM
Olvassátok el Máté evangéliumából
a 2. fejezetet a 12. versig, és akkor látjátok, hogyan kell egy eszmény mellett,
vagy akár egy házastárs mellett a sírig
kitartani. Ez a rész a háromkirályok útjáról és célba jutásáról szól.
Azt tűzték ki célul, hogy a Betlehemben
megszületett Jézust, Isten fiát egy csillag irányításával meglátogatják, hódolnak
előtte. Ettől aztán semmi nem tántorította el őket. Pedig volt akadály és homály
bőven: nem tartotta vissza őket kényelem, a nagy távolság, a sivatag forrósága,
a szomjúság, sem a rablóktól vagy vadállatoktól való félelem. Gondoljuk meg,
nem egy írásban kapott, félreérthetetlenül megfogalmazott parancsot teljesítettek, hanem a bizonytalan asztrológiára
támaszkodtak. A többiek, akik maradtak,
ámokfutónak tarthatták őket.
Jeruzsálembe érve gondolhatták,
hogy még a ”vízcsapból is ez folyik”: a
világ legnagyobb történése, az istenszületés, a Messiás földre szállása. És az
utcán örömükben táncra perdülnek az

emberek. S közben mit tapasztalnak?
Nem tudnak Jézus megszületéséről, és
amikor megtudják, öröm helyett rettegnek, van, aki meg akarja ölni. Nem
indulnak nagy örvendezéssel, hosszan
kígyózó sorokban, diadalmenetben a
közeli, öt-hat kilométerre fekvő Betlehembe.
Viszont semmi sem állíthatta meg a
három bölcset. Semmi se téveszthette
meg. Semmi sem ábrándította ki őket.
Sem az, hogy palota helyett bűzös istállóban találják meg az Ég és Föld Urát.
Sem az, hogy a nagy királyt oákoló csecsemő képében látják. Sem az, hogy környezete e világ legnagyobb eseményére
közönnyel válaszol. Fád, közömbös.
Épp ez utóbbi visszahúzó erő legyőzése lobbantott fel lelkemben egy megnyugtató, ritka örömet. És ugyanúgy
annak a néhány templomba járónak a
lelkében is lobbantsa fel ezt a ritka örömet. Ezt nagyon kívánom nekik!
Azt, hogy vegyük már észre, hogy
minket se tévesszen meg, hogy ilyen

kevés a templomba járó. Minket se ábrándítson ki, hogy ilyen kevesen vannak itt, Kunbaján a templomban vasárnaponként. Az, hogy ilyen foghíjasak a
templompadok itt, ahol Jézus ugyanúgy,
mint ott, Betlehemben, megjelenik. Kezébe veheti Őt a pap, de a hívek is magukhoz vehetik az áldozáskor. A világ legizgalmasabb könyvét lehet itt hallani,
a Bibliát, mely üzeni, hogy a halál nem
végállomás, van örök élet. Aztán itt lehet
békénket újból visszaszerezni a gyónással… De mindehhez a megkereszteltek
zöme ugyan olyan közönnyel viszonyul,
mint a csecsemő Jézushoz a kortársai.
Többen vagyunk, akik segíteni akarjuk
őket abban, hogy közönyük érdeklődésbe forduljon. Miként a betlehemi csillag,
mi is szeretnénk őket is elvezetni „Betlehembe”, vagyis Jézushoz.
Viszont eszünkbe ne jusson amiatt elkeseredni, hogy ma is, itt, Kunbaján, a faluban is ilyen kevesen érdeklődnek Jézus iránt. 40-50-en vagyunk
a miséken. Nem baj. Mi legyünk boldo-

gok, hogy itt vagyunk, és mindig nagy
örömmel jövünk ide vasárnap Jézushoz!
Milyen borzasztó lehet Jézus nélkül élni! Az egy rémálom! Minap egy filmrendezőtől olvastam ezt az Új Ember-ben:
„ha kidobjuk Jézust az életünkből, az
rémálommá válik. Amennyiben az életet végesnek fogjuk fel, az nem más,
mint a halálba tartó séta, akkor nincs
értelme a megbocsátásnak és a szenvedésnek se.” (2013. december 8-i
szám, 9. oldal.)
Igen, mi legyünk boldogok, hogy Jézussal jó viszonyt ápolunk, élvezzük
szeretetét, társalgunk vele a szentmisén is. Legyünk boldogok, mint a három bölcs, akik csak néhány pásztorral együtt voltak kíváncsiak a gyermek
Jézusra. Ők megértették, hogy végtelenül nagy kitüntetés és öröm Jézushoz
elmenni, a közelében lenni. Mindaz, aki
megérti ezt a ritka nagy örömet, kezdi
más fényben látni a világot.
Dr. Pribitek László
plébános

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Még rendesen be sem gyakoroltuk a
2014-es évszám írását, máris eltelt belőle egy hónap és lehet összefoglalni az
Egyesületünkben történt januári eseményeket, majd vázolni az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
JANUÁR
-16-án mórahalmi fürdőzésen
vett részt a szokásos kis csapatunk. Január dereka ellenére nagyon enyhe volt
az időjárás, ami hozzájárult a fürdőzők
nagy számához, valamint az is /és ezt az
interneten is meghirdették/, hogy január hónap minden csütörtökén bárkinek
egységesen 900.-Ft-os belépővel lehetett igénybe venni a mórahalmi fürdő
szolgáltatásait.
-22-én volt a Magyar Kultúra Napja, de a kelebiai megemlékezés erről a
napról 25-én szombaton történt meg. Ez
annyiban zavarta meg az előre meghirdetett januári programunkat, hogy egy
jó órával később tudtuk megkezdeni a
25-én 16.00 órára meghirdetett év végi beszámoló Közgyűlésünket és így mi
is csaknem 50 fővel láthattuk az Agrárcentrumban a békéscsabai Jókai Színház
művészeinek „Minden csak komédia” c.
nagy sikerű előadását.
-25-én tehát a színházi előadás után
került sor az év végi beszámoló Közgyűlésre, majd az azt követő Klubestre. A közgyűlési rendezvény során

az Egyesület elnöke röviden értékelte
az elmúlt 2013-as évet, majd előterjesztette és a jelenlévők elfogadták a 2014.
évi Munkatervet. A hivatalos rész után
közös vacsora, majd a szokásos klubesti program /vidám beszélgetés, tánc,
stb./ következett csaknem 22.00 óráig.
A mellékelt fotó a közgyűlési beszámoló során készült.
-28-án került sor Dr. Rigler Lász-

ló háziorvossal való találkozóra. E
program keretében a Doktor Úrral hosszan elbeszélgettünk az egészség megőrzéssel kapcsolatos problémákról és jól
érthető, kimerítő válaszokat adott a jelenlévők által feltett egészségügyi kérdésekre, amiért ez úton is köszönetünket fejezzük ki a Doktor Úrnak. A
mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.
FEBRUÁR
Betervezett programjaink: 13-án fürdőzés
Mórahalmon, indulás a
10.06-os busszal,
-15-én 17.00 órától a
hagyományos Farsangi rendezvényt tartjuk
vacsorával egybekötve
a Nyugdíjas Házban. Jelentkezni lehet a veze-

tőségi tagoknál 500 Ft, nem Egyesületi
tagok esetében pedig 800.- Ft. befizetésével február 8-ig.
-22-én lesz a minket is érintő Prelo
Bajsán, ahol fellépnek a táncosok és a
daloskörösök is.
-22-én 16.00 órától lesz a havi Klubest az itthonmaradók számára a Nyugdíjas Házban.
MÁRCIUS
-15-én lesz a szokásos évfordulós
ünnepség a ’48-as forradalomról
Ómoravicán. Jelentkezni és a jelentkezési díjat /1000.- Ft / befizetni a vezetőségi tagoknál lehet március 5-ig. Indulás a
Nyugdíjas Háztól 13.30 órakor lesz.
-20-án lesz a havi fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a
10.06-os busszal.
-21-én 17.00 órától kerül megrendezésre a már hagyományos Házi borverseny, melyre Egyesületünkhöz nem
tartozó lakótársaink is jelentkezhetnek.
A rendezéssel kapcsolatban külön felhívás fog megjelenni a márciusi újságban.
-29-én 17.00 órától lesz a havi Klubdélután, melynek programját később
határozzuk meg.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István Egy. titkár
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Valentin Nap, vagy amit akartok

Ha akarod, ha nem, már te is tudod, hogy létezik, mivel évek óta szívecskék százai jelzik az üzletek polcain, a filmeken, az újságokban… Ezen a
sokak számára várva várt napon milliónyi szeretlek szótól izzó üzenet járja be
a világot papírlapon, sms-ben, e-mailben, az égre festve vagy fülbe suttogva. Rózsák és csokoládé hegyek kelnek
útra buszon, bringán vagy éppen repülőn, hogy eljussanak ahhoz, akit nagyon,
szívből, igazán, mindennél jobban, őrülten, szenvedélyesen, örökké szeretnek
vagy csak aznap, Valentin Napon.
De mi újság február 15-én, április
20-án, október 8-án és egyéb naptári napokon? Akkor is leírjuk, kimondjuk, érezzük? Vegyük az utóbbit, az érzés-dolgot, talán azt a legbonyolultabb
meghatározni, hogy mit is érzünk pontosan. Ha tudományosak szeretnénk

lenni, felüthetjük az értelmező
kéziszótárt, miszerint a szeretet annyit tesz,
mint „valaki, valami iránti ragaszkodásban,
gyengédségben,
önzetlen jóakaratban megnyilatkozó érzelem”.
Ennyire egyszerű lenne az egész,
vagy mégsem?!
Hogy fogalmazhatnánk
meg
életszerűbben,
mi rejlik a szeretet és a szerelem
szavak mögött
valójában? Nem
is kereshetnénk
őszintébb és tisztább helyen a magyarázatot, mint azoknál, akik a legapróbb
dolgokban is észreveszik a szeretet jeleit, figyeljünk kicsit rájuk: a gyerekekre.
Kutatást végeztek 4-8 év közötti
gyerekek körében, akik a maguk módján fogalmazták meg, hogy mi is az a
szeretet:
„A szeretet az, amikor a kutyusom
megnyalja az arcom akkor is, ha egész
nap nem foglalkoztam vele.”

„A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja apunak.”
„A szeretet az, amikor elmondod egy
fiúnak, hogy tetszik neked az inge, erre
ő ezután minden nap csak azt hordja.”
„A szeretet az, amikor egy lány beillatosítja magát, a fiú pedig borotválkozó habbal bekeni magát, aztán szagol-

gatják egymást.”
„A szeret olyan, mint amikor egy
kicsi öreg néni és egy kicsi öreg bácsi
még mindig barátok, még azután is, miután jól megismerték egymást.”
„A szeretet olyan, mint amikor anyu
kávét főz apunak, de belekortyol mielőtt odaadná neki, csak a biztonság
kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-e.”
„A szeretet az, amikor két ember állandóan csókolózik. Amikor pedig már
belefáradtak a csókolózásba, még akkor is együtt akarnak maradni és beszélgetnek.”
„A szeretet az, amikor ha kiesik a
kisautóm kereke, az apukám nem kiabál velem, hanem visszaszereli.”
„Szerintem az a szeretet, hogy ha a

felnőttek megígérnek valamit, akkor
azt betartják.”
A sok tanulságos gondolat végére
még egy bíztató üzenet egy 8 évestől:
„A szerelem megtalál, még akkor is,
ha megpróbálsz elbújni előle. Én 5 éves
korom óta bujkálok előle, de a lányok
állandóan megtalálnak.”
Te hogy fogalmaznád meg, hogy
mit jelent szeretni? Ha belegondolunk,
ahány ember, annyiféle megközelítés,
talán csak abban lehetünk biztosak,
hogy mindenki másképp érez valami
nagyon hasonlót. Ez a nagyon hasonló
érzés, amit szeretetként definiálunk és
gyermekkorunk óta ott motoszkál bennünk, gyakorlatilag életünk mozgatórugója - remélhetőleg nem csak Valentin
Napon.
Kiss Dia

Mese a szeretetről
Volt egyszer réges-régen egy Sziget,
ahol az emberi érzések és tulajdonságok éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás, a Gazdagság és még sok más, így
a Szeretet is.
Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a Sziget elsüllyed, ezért
nekik el kell hajózniuk a Világba. Valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a Szigetet. Egyedül a Szeretet
akart az utolsó pillanatig maradni. Mielőtt a Sziget teljesen elsüllyedt volna,
a Szeretet elkezdett segítségért imádkozni. Ekkor a Gazdagság egy luxushajón úszott el mellette.
S a Szeretet megkérdezte:
- Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
- Nem, nem tudlak!- felelt a Gazdagság- a hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely a számodra.
Ezután a Büszkeség közeledett egy
csodaszép hajóval a Szeretet felé, így őt
is kérlelni kezdte:
- Büszkeség, kérlek! El tudnál vinni
engem is?
- Nem, Szeretet, nem tudlak elvinni a hajómon minden tökéletes, s te esetleg árthatnál ennek.
Így hát a Szeretet nagyot sóhajtott,
s akkor meglátta a Bánatot, így őt is
megkérte:
- Bánat, kérlek, vigyél magaddal!
- Óh, Szeretet, - mondta a Bánat, ha tudnád, én mennyire szomorú va-

gyok, s most egyedül kell maradnom a
hajómon.
A Szeretet lemondóan elfordult, s
ekkor megpillantotta a Vidámságot közeledni, odaszaladt hát ismét a parthoz
és kiabálva kérlelni kezdte, de a Vidámság gyorsan elhúzott a Szeretet mellett,
mert annyira elégedett és olyan boldog
volt, hogy észre sem vette Szeretetet,
meg sem hallotta a kérését.
Szeretet teljesen magára maradt, s
ekkor hirtelen megszólalt egy hang:
- Gyere Szeretet, én elviszlek Téged.- a Szeretet látta, hogy egy öregember szólt hozzá. Szeretet annyira
hálás és boldog lett, hogy elfelejtette megkérdezni az öregember nevét, s
ez csak akkor jutott eszébe, mikor már
újra biztonságban volt, de megkérdezni tőle már nem tudta, mert alig értek
partot, az öreg máris tovahajózott. A
Szeretet úgy érezte sokkal tartozik neki, ezért felkereste a Tudást, s kíváncsian kérdezte tőle:
- Tudás, meg tudod mondani nekem,
ki segített nekem?
- Az IDŐ volt, - felelte a Tudás.
- Az IDŐ?- kérdezett vissza Szeretetvajon miért segített rajtam az IDŐ?
S a Tudás válaszolt:
- Azért, mert csak az IDŐ érti meg,
hogy milyen fontos lesz majd a Világban, az emberek életében a Szeretet.
(A mesét Fodor Betty ajánlotta lapunknak. Köszönjük!)
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Természetes segítség a téli szezonra
Ha Ön sem szeretne túl sok gyógyszert és gyógyhatású készítményt
szedni a téli betegség szezonban, válogasson a természet patikájából is!
- A paradicsom vagy sárgarépa lé
például immunerősítő antioxidánsokat tartalmaz.
- A gyömbér fogyasztása is javasolt, mivel képes meggátolni azoknak az anyagoknak a termelődését
a szervezetben, amelyek hozzájárulnak a hörgők összehúzódásához és a
láz kialakulásához. Gyulladáscsillapító hatás elérése érdekében a gyömbértea is segítség lehet.
- A vöröshagyma kéntartalmú vegyületei stimulálják a fehérvérsejteket, baktérium- és vírusölő hatásuk
is erős.
- A banán önmagában nem bír vírusellenes hatással, de gyógyírt jelenthet az influenza számos tünetére,

mint például a levertségre, fejfájásra, vagy a gyerekek esetében a hasmenésre.
- A citromfűből készült illóolaj kitisztítja a légutakat, segít az orrfolyásos, köhögéses tüneteknél. Influenza szezonban a hálószobában is
érdemes párologtatni belőle.
- A fokhagyma segítségünkre van
a kórokozók elleni védekezésben,
erős fertőzés esetén akár 3-4 óránként ajánlatos elrágcsálni vagy pirítósra kenni egy gerezdet.
- A fahéj nagyon jó vírusirtó tulajdonságokkal rendelkezik, akár illóolaj
formájában inhalálásra is alkalmas.
- A szegfűszegolaj köhögéscsillapító hatásáról híres.
- Az oregánó segít megelőzni a
fertőző betegségeket, amelyeket közösségben könnyen elkaphatunk.
- A bazsalikom kíméletesen nyug-

Tisztelt
Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy
a Kelebiai Méh telep 2014. január 6-tól
továbbra is vásárol lakossági és céges
hulladékokat: vas, alumínium,
réz hulladékot, színes fémet!
Magas árakkal és korrekt átvételi
feltételekkel várjuk beszállítóinkat!
Telephely és székhely:
KA-RO Metal Kft.
6423 Kelebia,
Bajcsy Zs. U. 26/13
Tel: 06/70-516-50-50
06/70-324-03-27, 77/454-627

tat, stresszhatás után javasolt a fogyasztása, akár ételekbe keverve is
hatékony.
- A petrezselyem tele van antioxidánsokkal, klorofillal, béta-karotinnal, vassal és C-vitaminnal. Fáradékonyság esetén kifejezetten ajánlott.

Vegyen elő néha egy-egy gyógynövényes könyvet, vagy gyűjtsön
információt az internetről, hasznos
természetes és pénztárcakímélő tanácsokra bukkanhat! (Tippjeinket mi
a www.femina.hu egészség rovataiból szemezgettük.)

Pályázati felhívás
A Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelõzési Bizottság – az Országos
Balesetmegelõzési Bizottság kiírása alapján – gyermekrajz-pályázatot hirdet

„Közlekedésbiztonság gyerekszemmel”
címen, három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó tagozatos (710 éves) és felsõ tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.
Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino, tus, tempera,
olaj, diópác, szénrajz.
A pályamunkákat a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelõzési Bizottsághoz kell eljuttatni (6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.) az alkotó adatainak
(név, életkor, lakcím, iskolája, telefonos elérhetõségének) feltüntetésével.
A beküldési határidõ: 2014. április 30.
A Megyei Balesetmegelõzési Bizottság a legjobb alkotásokból kategóriánként 5-5 pályamûvet továbbít a második fordulóra az ORFK-Országos
Balesetmegelõzési Bizottsághoz 2014. május 10-ig. A továbbított pályamûvek
alkotóinak (15 fõ) óvodáját, iskoláját értesítjük errõl (Csak õket!)
A második fordulóban az ORFK-OBB szakmai zsûrije által kiválaszott
pályamûvek alkotóinak díjátadó ünnepségérõl (idõpontról és helyszínrõl)
késõbb küldünk értesítést. Amennyiben megyénkbõl lesz nyertes pályamû,
errõl a pályázó iskolája felé élünk értesítéssel. A díjátadóra történõ utazást a
megyek balesetmegelõzési bizottság szervezi és bonyolítja le.
1. díj: kategóriánként 1-1 kerékpár, 2-6. díj: kategóriánként tárgyjutalom.
A pályamûveket nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. Az országos
döntõbe nem továbbított, de sikeres pályamûvekbõl a Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság a Múzeumok Éjszakája program keretében kiállítást rendez a Bács-Kiskun Megyei Redõr-fõkapitányság épületében.
Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság
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Könyvajánló:
Ronald Kessler- Az FBI titkai
A többszörösen díjazott újságíró, Ronald Kessler egykori és jelenlegi FBI-ügynökök százaival készített interjút, hogy
ebben a letehetetlen könyvben hozza
napvilágra e páratlan kincsesbánya leleteit. Felfedi előttünk J. Edgar Hoover szexuális beállítottságát, elmondja, mi vette
rá Vince Fostert az öngyilkosságra, mi történt Marilyn Monroe halála előtt, és megtudjuk, hogy valójában hogyan leplezte le
az FBI a soraiban megbúvó kémet, Robert
Hanssent. Kessler a színfalak mögé is betekinthetett: járt az FBI laboratóriumában
és kiképzőközpontjában. Először fedi fel
előttünk, hogy az ügynökök hogyan törnek be lakásokba, irodákba, a maffia búvóhelyeire és nagykövetségekre, hogy ott
a lebukás vagy a lelövés veszélye nélkül
helyezzenek el lehallgató-készülékeket.
Bennfentes információk alapján még az is
kiderül, hogy az FBI miként vett részt bin
Laden búvóhelye ellen intézett rajtaütésben. Ronald Kessler páratlan ügyességgel
férkőzik a legfontosabb szereplők bizalmába és mindemellett fantasztikusan, írói
vénával, rendkívül szórakoztató módon
fedi fel az FBI legféltettebb információit,

amelyek korunk legfontosabb személyeivel és eseményeivel kapcsolatosak, miközben fényt derít a sztárok, a politikusok
és filmcsillagok titkaira is, amelyekre az
ügynökök a nyomozások során bukkantak rá. Többek között: Vince Foster öngyilkosságát az váltotta ki, hogy egy héttel korábban találkozott Hillary Clintonnal.
Miután megölték Oszama bin Ladent az
FBI nem tudta beazonosítani az ujjlenyomatát. Az FBI igazgatója, J. Edgar Hoover élettársi kapcsolatban élt helyettesével, ClydeTolsonnal. Ronald Kessler több
a New York Times sikerkönyves listájára
is felkerült mű, így az In the President’s
Secret Service (Az elnök titkosszolgálatában), a The Terrorist Watch (Terroristák nyomában) és a The CIA at War (A
CIA háborúja) című sikerkönyvek szerzője. Kessler tizenhét újságírói díjat kapott,
többek között a George Polk Díjat, amelyet országos jelentőségű munkájáért és
a közösség érdekében tett szolgálataiért
ítéltek neki. Ő a Newsmax.com washingtoni tudósítója.
Kölcsönözhetõ a kelebiai könyvtárban.
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Tudta Ön, hogy a közúti
közlekedésben résztvevő kerékpárnak
mi a kötelező felszereltsége?
A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható
kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül
az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak
csengőhangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga
fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább
150 méter távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben,
tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két
piros színű, szimmetrikusan elhelyezett,
nem háromszög alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább
2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé ha-

tásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy
mellett alkalmazható két oldalon fehér
fényvisszaverő körgyűrű felület is a kerékpántok közvetlen közelében vagy az
ENSZ-EGB 88. sz. előírásának megfelelő
gumiabroncsokon.
A d) és e) pontokban meghatározott
világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó
üzemmódú is lehet.
Előzzük meg a baleseteket, tegye jól
láthatóvá kerékpárját!
Attól még, hogy mi látunk, nem biztos,
hogy minket is látnak!

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy településükön az egészséges ivóvíz
szállításával kapcsolatos
feladatunk véget ért.
KÖSZÖNJÜK
együttmûködésüket,
és katonáinknak nyújtott
támogatásukat!
Magyar Honvédség
Összhaderõnemi Parancsnokság
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Programajánló

Utazzon vonattal a Tropicáriumba és a Csodák Palotájába
2014. március 22-én !
2014. március 22-én (szombaton) kirándulást szervezünk különvonattal a Campona üzletközpontban működő Tropicáriumba. A vonat Kelebia – Balotaszállás Kiskunhalas – Kiskőrös – Kunszentmiklós – Budapest útvonalon közlekedik. A
Tropicáriumban található Közép-Európa legnagyobb tengeri akváriuma, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt felejthetetlen élményben lehet részük az óceánok, tengerek és trópusi őserdők élővilágát bemutató látványos kiállításon!
Nagyobb gyerekeknek és családoknak szabadprogram keretében ajánljuk a
Csodák Palotája Interaktív kiállítás megtekintését, a látogatást kérjük előre jelezni és befizetni.
Kisebb gyerekeknek a Campona Kalandpart nyújthat szórakozást.
Érdeklődni és jelentkezni: Grizákné Blehó Andrea
Kiskunhalas Vasútállomás
Tel.: 06/30-497-2770, 06/30-951-0239
E-mail: grizakne.andrea@mav-start.hu
Jelentkezési határidő: 2014. március 1.

Idén is lesz a már jól megszokott Böllérverseny, ahol a szervezetek, egyesületek
mellett civil személyek alkotta csapatok mérik össze tudásukat értékes nyereményekért és természetesen a dicsőségért.
Ezen kívül versenyt hirdetnek zenészek, zenekarok között, hogy komponálják
meg az igazi Toros Dalt.
A beküldött dalokat a Rádió88 naponta lejátssza és a legjobbat a hallgatók szavazatai mellett egy szakmai zsűri választja ki, melynek nyereménye a dicsőség
mellett pénzjutalom illetve egy élő koncert lehetőség a fesztiválon. Lesz közönségdíjas is, amely kizárólag a hallgatók szavazatai alapján kerül kiválasztásra.
További információk www.torosfesztival.hu.

A Szegedi Nemzeti Színház februári műsorából:
Hubay Miklós: Ők tudják, mi a szerelem; Antipygmalion, avagy tudják ők, mi a szerelem? Elõadások: 2014. február 13., csütörtök 19.00, február
14., péntek 19.00, február 15., szombat 19.00, február 16., vasárnap 19.00, február 25., kedd 19.00, február 26., szerda 19.00, február 27., csütörtök 19.00, február 28., péntek 19.00

Farsangi népszokások, népi játékok – Kiskunhalas, Városi
Filmszínház 2014. febr. 15.

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása. Elõadások: 2014. február 21., vasárnap 19.00, február 22., szombat 19.00, február 23., péntek 15.00
V. Szegedi Toros és Pálinkafesztivál
Szeged, Széchenyi tér
2014. március 6-9.
Immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Szegedi
Toros és Pálinkafesztivál. A jubileumi alkalomból a megszokott színvonalat tovább
emelve, még több
programmal és nyereményekkel készülnek.

Babszem Jankó (bábjáték)
Szeged, Kövér Béla Bábszínház 2014. febr. 13./14./16./20./21./27./28.
Múló idők – Vajgel Pál Kiállítás – Kiskunhalas, Végh Kúria
2014. febr.

Baba Színház – Kiskunhalas,
Közösségek Háza, 2014. febr. 16.
Jazz Est – Kiskunhalas, Közösségek Háza, 2014. febr. 21.
Országos Farsang – Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark,
2014. febr. 15.
A Kárpát-medencei magyarság sokféle, színes és gazdag farsangi néphagyományait jelenítjük
meg Ópusztaszeren. Táncmulatságok, téltemetés, alakoskodás, dramatikus játékok, bolondlakodalmak
– hazai települések mutathatják be
saját szokásaikat.
Bereczki Zoltán – Álomkép
Koncert – Szeged, Belvárosi Mozi, 2014. febr. 22.
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2014 február
orvos neve
ügyelet helyszíne
8
szombat
Szabó Péter dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u.56/b
		
17 órától Dr Kiss Csaba					
9
vasárnap
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
10 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10		
11 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
12 szerda
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95		
13 csütörtök
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
14 péntek
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Árpád u. 59		
15 szombat
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Árpád u. 59		
16 vasárnap
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Árpád u. 59		
17 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10		
18 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
19 szerda
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
20 csütörtök
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
21 péntek
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
22 szombat
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
23 vasárnap
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
24 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10		
25 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
26 szerda
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
27 csütörtök
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95		
28 péntek
Faddi Zoltán 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)

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
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73
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Egyszerű finomság!
Minden évben megrendezzük a
kelebiai gasztronapot, melyen sprárga- és (tavaly óta) kacsa ételkészítő versenyt hirdetünk. Idén sem
fogunk másként cselekedni, és május 24-én (szombaton) tartjuk
az eseményt. Szeretnénk mindenkit
arra buzdítani, hogy jelentkezzenek
csapattal vagy egyénileg a versenyekre, mérettessék meg magukat,
és legyenek részesei ennek a szép
családi napnak!
Kedvcsinálóként hadd ajánljunk
figyelmükbe egy egyszerű, de annál
finomabb receptet:
Sültalmás majorannás kacsacomb
Hozzávalók:
kacsacomb, alma, fokhagyma, majoranna, só, bors, olaj
1. Az almát kimagozzuk és félbe
vágjuk.
2. A kacsacombok bőrös részét rombusz alakban bevágjuk, majd sóval,
borssal, majorannával befűszerezzük,
serpenyőben kérget sütünk rá.

3. A combokat betesszük a tepsibe,
vizet öntünk alá, az almaszeleteket a
combok közé, illetve combokra teszünk.
4. A tepsit alufóliával légmentesen
befedjük, és 150 fokon 2 órát sütjük,
majd levesszük a fóliát, és 175 fokon
kb. ? órát sütjük, és a saját levével 5
percenként locsoljuk.
Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Meghívó
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2014. február 10-én (hétfő) 17.00 órától

a Magyar-szerb Agrárkereskedelmi Központban
közmeghallgatással egybekötött falugyűlést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Megjelenésére és építő javaslataira feltétlenül számítok.
Maczkó József polgármester

Anyakönyvi hírek
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán elhalálozott:
Czigleczky Miklós 71 éves, Kálmán Antalné 87 éves, Németh László 81 éves,
Szűcs Erzsébet Éva 53 éves, Vámos János 91 éves
Teleki Mária aktő.
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.

