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Kelebiai Hírmondó

Húsvéti szokások és hagyományok
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is.
Egyházi és családi ünnep egyaránt, amelyhez vilgászerte számos népszokás és hagyomány kötődik.

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek
a mozgó ünnepek közé tartoznak. A húsvét
egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején
tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás és az újjászületés.
Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni
első vasárnapra esik: március 22. és április
25. közé. (Ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i.sz. 325-ben.)
Húsvéti népszokások
Szinte minden népnél rengeteg szokás
kötődik a húsvéthoz. A hagyományok jelentős része nem épült be a keresztény vallás
ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, mint falusi közösségek ünnepi szokásai
maradtak fent.
Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti, ún. virágvasárnap.
A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket
tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a különféle varázslatoktól
is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát
helyettesíti a barka. Megfigyelhető, hogy bár
egyházi eredetű a barkaszentelés, de a népi
hagyományokban felhasználták rontás ellen,
gyógyításra, mennydörgés és villámlás elhárítására.
Sokfelé élt az a hiedelem, hogy szentelt
barkát nem szabad bevinni a házba, mert
akkor elszaporodnak a legyek és a bolhák,
valamint egyéb rontásokat hozhat a házra. Azonban emellett jósló, rontás elleni szerepet is tulajdonítottak neki: a kert földjébe
szúrt barkaág elűzi a férgeket, de éppenséggel a gyomorégés és a torokfájás ellen is kitűnő.
A nagyhét és szokásai:
A nagyhéten belül a Húsvéti Szent Háromnapon (liturgikus nevén: Sacrum Triduum Paschale), azaz nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton emlékezik meg
a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.
Nagycsütörtök – Krisztus utolsó vacsoráját az Olajfák-hegyén, majd elfogatását
és szenvedéseinek kezdetét idézi. Nagycsütörtököt szokás zöldcsütörtöknek is nevezni,
és a jó termés reményében valamint a böjt
okán rendszerint valami zöldet, pl. spenótot
fogyasztanak a hívők. Nagycsütörtök estéjén a harangok elhallgatnak, a hagyomány

szerint Rómába ,,mennek“, s csak nagyszombaton szólalnak meg újra.
Nagypéntek – Jézus kereszthalálának
napja, a böjt és a gyász ideje. A katolikus liturgiában felolvassák a Megváltó halálára vonatkozó írásokat, majd a passiót, Jézus szenvedésének történetét, s leleplezik a
gyászlepellel bevont keresztet.
Nagypénteken szokásos a keresztútjárás,
amely során felidézik Jézus szenvedésének
egyes állomásait. A keresztút mai szokásos
14 állomása (stáció) az 1600 körüli évekre
nyúlik vissza. Nagypénteken a hívők tartózkodnak a húsételektől, legfeljebb háromszori
étkezés során egyszer szabad jóllakniuk.
Nagyszombat – húsvét ünnepének
előnapja, a feltámadás jegyében zajlik. Arra
a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de – miként
az evangélium szerint előre megmondta –
harmadnapra, azaz húsvét vasárnap hajnalára feltámadt. Az esti körmenetek, a templomokban az új tűz gyújtása, mely Jézus és
egyben a remény jelképe azt adja hírül, hogy
Jézus feltámadt, a megváltás közel van. Este
,,visszajönnek“ a harangok Rómából.
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt. Szokás volt ezen a napon az első
harangszóra kiszaladni a kertbe, és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés
lehulljon, és ne legyen férges az új. A tűzszentelésnek sokféle hagyománya, szertartása alakult ki. Hamuját, parazsát eltették,
gyógyításra használták, valamint a házban
és a földeken szétszórták.
Húsvétvasárnap – a feltámadás vasárnapja, a keresztények a feltámadt Krisztust ünneplik. Ehhez a naphoz tartozott az
ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor
volt. Emellett ehhez a naphoz is munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és nem fogták be az
állatokat.
Húsvéthétfő – a locsolkodás napja.
Alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló
erejébe vetett hit. Eredete a keresztelésre
utal, valamint arra a legendára, amely szerint a Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi
asszonyokat a zsidók locsolással akarták elhallgattatni.
A népszokások szerint a férfiak ilyenkor
sorra járták/járják a házakat és különböző
versek, énekek kíséretében locsolták/locsolják meg a lányokat, asszonyokat. Az ,,öntözésért“ cserébe a lányok pirost tojást adnak
a legényeknek. Ez a szín egyrészt a szerelmet, az életet jelképezi, másrészt a legenda
úgy tartja, hogy a keresztfán függő Krisztus
vére lecsöppenve megszínezte az éppen ott
imádkozó nő kosarában található tojásokat.
Miért épp a tojás?
A tojás a megújhodás jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett.
Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt, miként a kifejlődött madár az őt fogva
tartó tojás héját – szól a hasonlat.
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Vers és graffiti

- A Magyar Költészet Napjára emlékezünk Hogyan alakult ki a versnek nevezett közlésforma, amit már mindenki hallott, olvasott, szavalt vagy az is
megeshet, hogy maga is írt? Ki gondolná, hogy minden a graffitivel kezdődött,
más néven a falirajzzal, vagy faliköltészettel. Manapság az utcát járva főként a városokban lépten nyomon belebotlunk különböző firkálmányokba az
épületek falain. Bosszantó jelenség, hiszen a legtöbb csak néhány szó, egyegy ábrával kombinálva, nem túl művészi példányok. - Meg kell jegyezni, hogy
egyébként gyönyörű modern graffitik
vannak a világban elismert falfestő művészektől, de persze mindennek megvan a maga hely, és talán nem a frissen
festett falakon a városközpontban.
Ugorjunk vissza egy nagyot az időben egészen a kezdetek kezdetéhez, a
barlangrajzokhoz, vagy a szent helyek
falaihoz, vagy éppen a görög oszlopokhoz. Az emberek már ekkor is tele voltak gondolatokkal és közlésvággyal, sőt
úgy vélték, hogy ha maradandó helyre vésik, festik komoly jelentéstartalommal és üzenettel bíró ábráikat,
üzeneteiket, akkor azok egyenesen az
istenekhez szólnak. Meg akarták védeni
magukat a természeti csapásoktól, harcosaikat a küzdelmekben, hitték, hogy
alkotásaik szerencsét hoznak majd alkotójuknak vagy a népüknek. Révai József, az ókor ismerője jegyezte fel, hogy
mikor Pompeiit ásták elő a láva fogságából, még ott is találtak írásokat a házak falain. Az idők során a jelekből betűk, szavak lettek, s azokból mondatok
és frappáns gondolatok, rímelő sorok.
Előkelő műszóval a murális költészet
spontán közlésvágyat fejez ki, ott nyilvánul meg, ahol éppen teret talál, nyilvános tereken, falakon, ajtókon, padokon, akár iskolák, templomok oldalán.
A verseket a pillanat ihlette, szóltak hitről, vallásról, politikáról, szerelemről,
erotikáról, háborúról és minden olyan
témáról, amely a mai napig foglalkoztatja az embereket. Legtöbbször múlandóságra voltak ítélve a művek, hiszen a kőbe vésésre nem volt mindig
idő, más felületekről pedig az idő és a
természet gyakran eltüntette az írásokat. Voltak, amelyeket később már papírra is átmásoltak az érdeklődők.
Évtizedekkel ezelőtt pedig valakinek
eszébe jutott, hogy az igazán jó műveknek egyáltalán nem kellene a feledés
homályába merülni, a maguk környezetében kellene megörökíteni azokat. Ki
hinné, hogy ez az újító ember magyar

volt, nem más, mint Brassai, eredeti nevén Halász Gyula, a Párizsban élő
világhírű fotóművész. Párizsban egyébként is az átlagosnál több falra írt vers
született, nem csak azért mert a művészet városa, hanem azért, mert akkoriban a házak falai puha mészkőből
voltak. Nagyon könnyen lehetett rájuk
karcolni, így sokan felbuzdultak ezen
a kibontakozási lehetőségen. Brassai
az általa érdekesnek tartott falfeliratokat lefényképezte és megőrizte az utókornak.
Több magyar költőt is foglalkoztatott a faliköltészet gondolata. Például Zelk Zoltán műveiben is megjelent,
hogy műveit nem csak papírra tudná
elképzelni:
„Nem kell nékem tábla, ráírom palánkra s a házak falára…”
„Körömmel falra karcolt átmeszelt
verseim az Istenre hagyom”
Véshetik kőbe, karcolhatják falakra,
írhatják papírra, legépelhetik billentyűzeten és még ki tudja hány módot választhatnak a költők, hogy feljegyezzék
gondolataikat. Az eredmény ugyanaz, megszületik egy vers. Reméljük ez
a jelenség soha nem ér véget, és mindig lesznek, akik írnak és lesznek akik
olvassák a műveket.
Újra itt a tavasz, újra itt a Magyar
Költészet Napja, emlékezzünk Zelk Zoltán egyik versrészletével a versekre és
a tavasz szépségeire:

Tavaszi vers
Tavaszi szelek puha sodra
a rügyeket levéllé bontja,
gyermekfüvek is magasodnak,
patakok is vígan futosnak –
mikéntha fiókamadár:
szárnyát próbálja már a táj.
Újul a táj, a föld, hol élünk,
újul fonnyadt, zörgő reményünk:
Tavasz, a mi tavaszunk végre,
mi festünk felleget az égre,
mi festünk eget és napot,
égő holdat és csillagot!
***
Kiss Dia
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Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról
Szociális étkeztetés
1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
460;-Ft/ellátási nap
2) Az étel kiszállításának intézményi térítési díja:
180;- Ft/ellátási nap
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás kertében biztosított ellátás intézményi térítési díja: 500;- Ft/gondozási óra1
Idősek klubja
Az idősek klubjában fizetendő térítési díj:
a) a csak napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetén:
0 Ft
b) A napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetében: 400,-Ft
Idősek otthona
Az idősek otthonában a térítési díj
- napi összege:
2.950,-Ft
-havi összege:
88.500,- Ft
Tanyagondnoki szolgálat
A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.
Gyermekek napközbeni ellátása
Az intézményi térítési díj összege:
a.) napköziotthonos óvodában háromszori étkezés esetén:
280,-Ft/nap
b.) napköziotthonos óvodában ebéd: 140;-Ft/nap
c.) általános iskola napközis otthon:
7-10 éves korosztály részére:
350,-Ft/nap
d.) 11-14 éves korosztály részére
395,-Ft/nap
e.) általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére:
220,-Ft/nap
f.) 11-14 éves korosztály részére:
226,-Ft/nap
Demens betegek ellátása
A demens betegek bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.
Fogyatékosok otthona
Fogyatékosok otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében
kerül meghatározása.
Családok átmeneti otthona
Családok átmeneti otthonában az intézményi térítési díj Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül meghatározása.
Támogató szolgálat
A támogató szolgálat intézményi térítési díja Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletében kerül
meghatározása.
Térítési díj SzSzK által nyújtott szolgáltatások esetén
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti elhelyezést biztosító ellátás személyi térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális
Szolgáltató Központ elszámolási számlájára.
(2) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül az azt alátámasztó dokumentumok becsatolásával a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt.
(3) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban
szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat elengedheti, ha:
a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását – önhibáján kívüli egy éven túli munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt – a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti.
(4) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata
alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha:
a) térítési díj fizetésére kötelezett három vagy több kiskorút egyedül nevel,
b) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül,
c) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el,
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d) térítési díj fizetésére kötelezett családjában élő súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg szülő vagy gyermek esetén.
(5) A Társulási Tanács a személyi térítési díj elengedéséről vagy csökkentéséről a kérelem beérkezését követő társulási ülésen határozattal dönt, zárt ülés keretében.
(6) A térítési díj csökkentése vagy elengedése során kieső bevételt a kérelmező lakóhelye, vagy
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell megtérítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.
(7) A megállapított, be nem fizetett, nyilvántartott térítési díjról (továbbiakban térítési díjhátralék) a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása
vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.
(8) A Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül a 249/2000. Korm.r. (Áhsz.) 5. §. 3. pontja alapján.
A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről határozattal dönt.
(9) A térítési díjhátralék törlése miatt keletkező bevételkiesést az érintett önkormányzatnak
meg kell térítenie a Társulás részére külön megállapodás alapján.
A térítési díj hátralék kezelése
(1) A nyilvántartott térítési díj hátralékról az intézményvezető negyedévente köteles tájékoztatni a fenntartót.
(2) Az intézmény vezetőjének kezdeményezésére a polgármester dönt a térítési díjhátralék behajtásáról, vagy a behajthatatlan hátralék törléséről.
(3) A polgármester a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a hátralék behajthatatlannak minősül a 4/2013.(I.11.)Korm. rendelet alapján.
Maczkó József s.k. polgármester
Oltyánné Kozla Erika s.k. jegyző

„SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!”
1 azaz „egy” kg önzetlenség!
Ki tud segíteni napi 5-10-15 Ft-tal a Karitász Egyesületnek?
Matekozzunk együtt! Kelebián a háztartások száma 800-900 körül van. Ha
minden család évi egy alkalommal 1 kg tartós élelmiszert pl. cukrot, lisztet,
zsírt, rizst, búzadarát, tésztát, sót, olajat ajánlana fel, akár 1 tonna is összejöhetne belőle. Képzeljük el ebből mennyi csomagot tudnánk rászoruló társainknak készíteni, adni!? Ezek után még merészebb gondolat motoszkált a
fejemben! Lenne olyan család, ahol nem jelentene gondot a havi 1 kg tartós élelmiszer felajánlása? Úgy hiszem Kelebián sok önzetlen, segítőkész ember él! Próbáljuk meg! Kezdjük el! Legyen ebből mozgalom, hagyomány! Ha 5,
10 család segít, mi annak is köszönetet mondunk, ha 50, ha 100 milyen csodás lenne! A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66.
Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9 óráig vagy hétfőn délután 1417 óráig
Tegyünk, adjunk együtt egy kis önzetlenséget, szeretet!
Horváth Zoltánné
Kelebiai Karitász Egyesület elnöke

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét,
hogy Kelebia Község Önkormányzata értékesíti
a tulajdonában lévő FORD TRANSIT KOMBI 2.0. TDI
típúsú gépjárművét.
A gépjármű:
- gyártási éve: 2005.
- futott km: 235.000
- műszaki paraméterek: 1998 m3 – 74KW.
Az érdeklődők ajánlatát írásban várjuk, írásban kérjük
eljuttatni a Kelebiai Polgármesteri Hivatal
titkárságra ( 6423 Kelebia Ady E.u. 114.)
2014. március 17-én 16.00 óráig.

Kelebiai Polgármesteri Hivatal
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Közösséghez tartozni

2. rész – Foltocska Foltvarró Klub

A közösségek szerepéről, az azokat
ért hatásokról sokat hallani manapság, a
Nemzeti Művelődési Intézet szakértő előadóját, Petőfi Sándort kérdeztem a témával kapcsolatban:
- Miért jó egy közösséghez tartozni, milyen többletet adhat valakinek, ha egy közösség tagja?
Petőfi Sándor: Az ember természetéből fakadóan társas lény, biológiai léte függ a fajtársaitól. Az élőlények közül
csak az ember az, amelyik születésétől
hosszú éveken át szüleire, közösségére van utalva. Ha úgy tetszik a közösség
iránti igény biológiai adottság is. Ezen túl
a szocializáció táguló terepe is a kicsitől a
nagyig, a konkréttól az eszmeiig, a családtól a nemzetig. Viselkedési mintáink,
gondolkodási sémáink, problémamegoldó, problémateremtő módszereinket
a közösségeinktől örököljük. Közösség,
emberi interakciók nélkül nincs egészséges személyiség.
- Milyen hatással van a technológia fejlődése, a globalizáció a közösségekre, a közösséghez való
tartozás igényére?
P.S.: A hagyományos közösségek felbomlanak, az ember egyszerre atomizált
és valamiféle globális közösség tagja, ami
nagyjából ugyanazt jelenti. Emberi csoportosulások bizonyos létszámig tudnak
hatékony közösségként működni. Az ember véges számú informális kapcsolatot
tud fenntartani. A technológia globálissá
teszi a játékteret, földrajzi távolságokat
hidal át, de a személyes jelenlétet, a metakommunikációt, érintést, közvetlenséget elveszi. Ez nyilván kihatással van a
társadalom bizalmi szintjére, kohéziójára,
az egyén kiszolgáltatottságára és áttételesen még akár az egészségi állapotára is.
A hagyományos „falu” közösségek bomlásával az emberi közösség iránti igény
úgy gondolom megfoghatóbban jelentkezik. Például talán nem csak technológiai okok miatt szorul vissza a mozi, a film a
sorozatok javára, ahol az állandó szereplőgárda egyfajta közösség illúzióját nyújt-

ja a nézők számára.
- Milyen előnyei és hátrányai lehetnek a napjainkban nagyon népszerű internetes virtuális csoportoknak?
P.S.: Előny az, hogy kisszámú, azonos érdeklődésű ember is meg tudja találni a közösségét, még ha virtuálisan is.
A hátrány, ha ezen csoportok válnak kizárólagos közösséggé valaki számára. A
virtuális élet, virtuális személyiség, virtuális problémák, úgy gondolom, elszakítják az embert a természetes valóságától.
Például virtuálisan nem lehet gyermeket
nemzeni, családot alapítani, amely a legelemibb közösség.
Visszatérve településünk életéhez
cikksorozatunk e havi részében a Foltocska Foltvarró Klubot szeretném közelebbről bemutatni Horváth Zoltánné Böbe, csoportvezető segítségével.
- Olyan sok kézimunkával kapcsolatos tevékenység létezik, mért
éppen a foltvarrást választották,
hogyan jött az ötlet?
Horváth Zoltánné Böbe: Mindig is nagyon szerettem kézimunkázni: kötni,
horgolni, hímezni, makramézni, batikolni origamizni. A 90-es évek végén volt
a Polgármesteri Hivatalban egy csodás

foltvarró kiállítás, mely budapesti főiskolások munkáit mutatta be. Ahogy megláttam mindjárt eldöntöttem ezt én szeretném megtanulni! Így is lett. Karácsonyra
lányomtól, Helgitől megkaptam az első könyvet, Imregh Magda: Foltmunkák
könnyű, érdekes technikákkal címmel.
Könnyen toboroztam magam mellé néhány érdeklődő hölgyet és hetente ta-

lálkozva kipróbáltuk a könyvben részletesen bemutatott blokkok elkészítését.
Néhány év szünet után, mikor nyugdíjba vonultam ismét előtérbe került, hogy
szabadidőnket próbáljuk meg hasznosan
eltölteni, magunk és mások örömére, és
a Nyugdíjas Egyesület berkein belül megalapítottuk a Foltocska Foltvarró Klubot.
- A klub tagjai összegyűlnek,
együtt varrnak, vagy mindenki otthon tevékenykedik?
H. Z. B.: Minden héten találkozunk.
Előre megbeszéljük, hogy a következő
foglalkozásra mit kell magunkkal hozni. Ma már könnyű dolgunk van, mert az
internet rengeteg lehetőséget felkínál. A
munkánkat videók segítik. A www.bobemorzsak.blogspot.hu oldalamon szoktam
lépésről-lépésre bemutatni egyes blokkok elkészítési módját. Az elmúlt évben
mindenki elkészítette a „gyűjteményesét”. Ez azt jelenti, hogy minden héten
bemutattam egy blokk varrásának lépéseit, majd otthon a tagok megvarrták. A
Kárpát Fesztiválon mutattuk be az évente szokásos kiállításunkon. Az idén nagy
örömünkre jelentkezett két új fő a csoportba, most egy kicsit ismételgetünk,
ezen kívül az aktuális ünnepekre készülünk. Rengeteg jó ötletet tudunk meríteni
a világhálóról is. 2012-ben NEA pályázaton nyertünk egy varrógép vásárlási lehetőséget, ez igazán megkönnyíti a munkánkat, nem kell a saját gépünket cipelni
otthonról, könnyedén dolgozunk a közös
gépen.
- Köztudott, hogy igen kreatív
dolgokat lehet készíteni a foltvarrás technikájával, Önök honnan veszik az ötleteket és milyen alapanyagokból dolgoznak?
H. Z. B.: Mint említettem már, eleinte könyveket vásároltunk, egyik tagunk
fia Angliában dolgozik, ő hoz be újságokat, de egy-két fő kivételével mindenki
használja az internetet, ahol nem győzünk
válogatni a jobbnál-jobb ötletek közül. Mi
sajnos nagyon távol esünk az igazán híres foltvarró csoportoktól (Budapest, Tatabánya, Eger,) így csak ritkán, évente
esetleg egyszer jutunk el foltvarró kiállításra, közös varrásra. Baja, Kecskemét
van legközelebb, ott voltunk már a csoporttal a hivatal autójával, szeretnénk az
idén is eljutni. Második alkalommal ketten
elbuszoztunk a pécsi Hunyor Vasutas Klub
országos rendezvényére is, ahol kiállítás,
közös varrás és vásárlási lehetőség volt.
- Úgy hallottam, hogy várnak, fogadnának új tagokat is, kik csatlakozhatnak?

H. Z. B.: Valóban. Ez egy nyitott klub,
bárkit szívesen fogadunk, várunk. Én felajánlom azt a lehetőséget is, hogy a fiatalabb érdeklődő korosztálynak egy másik
csoportban munkaidőn túl, esti foglalko-

zást is szívesen tartok, ha van rá igény,
hisz csodás alkotásokat lehet kisgyereknek, a lakásba készíteni „fillérekből”.
Nagyon jó a kapcsolatunk a Vajdasági
Kézimunkát Szerető Szövetséggel. Kiállításukra kaptunk meghívást és ők is jöttek hozzánk közös varrásra. Felkérésükre
hárman már három alkalommal voltunk
Kishegyesen a Kátai-tanyán rendezett
három napos táborban a foltvarrást tanítani, népszerűsíteni.
- Milyennek érzi a közösségi életet a klubon belül, a foltvarráson
kívül más közös programjaik is
vannak együtt?
H. Z. B.: Szívesen vagyunk együtt.
Megbeszéljük a heti eseményeket. Tartunk közös névnapokat, ha kell segítünk egymásnak, közösen megyünk az
„anyagbeszerzésre” a turkálókba, ahol a
lakástextil a kedvenc alapanyagunk. Több
alkalommal hívtak már meg bennünket a
környező településekre, hogy vigyük el
munkáinkat kiállításra, legutóbb decemberben Zákányszéken láthatták az érdeklődők, de voltunk már Tompán, Öttömösön, Ásotthalmon, Bajsán, Topolyán is.
A klub egyesületen belül működik. Szinte mindenki tagja, így annak a munkájában, életében természetesen mi is jelen
vagyunk a rendezvényeken, kirándulásokon, klubdélutánon vagy a testvér egyesületek közös programjain. Úgy gondolom, a község életében a nyugdíjasok
igazán aktívan részt vesznek, és példát
mutatnak a következő nemzedéknek arra, hogy milyen a jó közösségi élet!
Köszönjük Horváth Zoltánné Böbének
és Petőfi Sándornak a közreműködést!
Kiss Dia
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Nem csak kenyéren él az ember
Lelkes tornázó csapatot látogattam
meg az agrárközpontban kedd este 5
órakor.
A 35-40 perces torna után leültünk
egy kis beszélgetésre.
- Mikor kezdődött ez a torna,
mióta jártok?
Zsuzsika: A 3-1-2 meridián tornagyakorlatokat már négy éve végzem
napi rendszerességgel.
Otthon reggelente és a közös torna
napokon /kedd, szerda, csütörtök/ este is.
- Mi volt az ok, mely erre a tornára irányította figyelmeteket, és
hogyan kezdtétek el?
Zsuzsika: Elsősorban János tanításával kezdődött az egész. 2010-ben valamikor a nyár közepén Kárpát fesztiválkor érkezett ide Kelebiára,- több
hónapon keresztül naponta jött, megtanította a meridiánokat az akuponto-

kat, ültünk a sókamrában és elkezdődött a torna is. Megtanultuk, hogy a
meridiánokban áramlik az életerő.
- Mit is jelent a meridián szó?
Zsuzsika: Előre meghatározott akupontokat összekötő csatorna, amiben
áramlik a csi /életerő/.
- Látom kimondott légző gyakorlatot is végeztek. Ez is része a
tornának?
Endre: Igen a hasi légzés is hozzátartozik,- belső szerveink összhangját és
a működését segíti elő. Nagyon fontos
sokféle gyakorlatot összekapcsol. Belső szerveink működését, ritmusát harmonizálja.
- Látom, hogy bizonyos pontokat gyakorlatok közben ritmikusan nyomkodtok, ez mit jelent?
Endre: Ez a szívburok hatos akupontnak nevezett pont, amit rendszeresen rugózással nyomkodunk a
meghatározott számban , ahogy a tornagyakorlatok mennek. Ez a szívburok
meridiánunk hatos akupontja. Az érrendszer jó működését segítő gyakor-

lat, ami karban tartja és táplálja a szívburkot. Más fordítás szerint : Az erek
ura!
Joli: Még két akupontunk szerepel a
gyakorlatok sorában. Egyenletes ujjbegy nyomással aktiváljuk a gyomor
meridián 36-os és a vastagbél meridián 4-es akupontját. Ezeket az akupontokat én egyébként napi rendszereséggel és eredményesen aktiválom.
- Érzitek-e, hogy hasznotokra
válnak a gyakorlatok ?
Endre: Igen, nagyon is alá tudom támasztani. Nekem pont ezzel a betegséggel van gondom, a szívburokkal.
Félévente kell a szívvel kapcsolatos
vizsgálatokra járnom. Ezek azt mutatták, hogy stabilizálódott a szívműködésem állapota. Ezt betudom annak,
hogy rendszeresen végzem a gyakorlatokat, szintén 4 éve folyamatosan tornázom.

- Ajánlanátok másoknak is?
Endre: Igen, feltétlenül. Gyakorolni kell, meg kell szokni, együtt kell vele érezni, hogy mit csinál az ember. Az
eredményességet az erőmben is érzem.
A szívburok meridián tökéletesebb működése segíti elő a jó erőnlétet, a jó
közérzetemet.
- A meridián tornához esetle-

ges életmód váltás is járult? Milyen változásokat éreztek?
Zsuzsika: 4 éve nem vettem be fejfájás elleni gyógyszert, ha szükség van rá
akupresszúrát alkalmazok. János tanácsai már a mindennapi életünk részévé váltak.
- Sokan azt mondják, hogy erre már nincs idejük, energiájuk,
hogy esténként eljárjanak tornázni, mit mondanátok nekik?
Zsuzsika: Egyszerű a tanácsom. Minden nap kell, hogy legyen egy óránk
saját magunkra!
- Nehezek, megterhelőek-e
ezek a gyakorlatok?
Magdika - Terike: Nem, egyáltalán.
Egyszerűen, jól felépített mozgás,- én
gerincműtött létemre is tudom végezni. Úgy érzem az egész testemnek felüdülés.
- A tornagyakorlatok lényegét
miben lehetne összefoglalni ? Milyen testi javulás érezhető?
Zsuzsika: Jobb közérzetet biztosít,
erősebbnek, kitartóbbnak érzem magam a fizikai munkában is. Energetizál.
Valóban élet minőséget javító tornáról
van szó. Különösen fontosnak tartom
az együtt, közösségben végzett tornát,
amivel testben és lélekben is erősítjük
egymást.
- Meddig jártok még tornázni,
hogy tervezitek?
Zsuzsika: Életünk végéig. 100 évig…
Hiszen a dal, mely Xiang professzor
gondolatainak fordítása így szól:
Három -egy -kettő ne hagyd el magad,
Vedd kezedbe saját sorsodat,
Életed így meghosszabbítod,
Betegséged magad gyógyítod.
Rajta hát, rajta hát!
Rajta hát, add tovább!
Rajtahát, rajta hát szeretettel add tovább ezt a nagy csodát!

Száz évig élj! Száz évig élj!
- A tornázó csapat legidősebb tagja id. Mészáros Andrásné
Mariska néni.
93 éves vagyok, tisztelem és becsülöm a tornát, de még jobban azt, aki elindította. A torna mindenkinek jót tesz.
- Végezetül megkérdeztem a
csoport vezetőjének Szél Jánosnak is a véleményét a torna hasznosságáról.
János: Xiang professzor úr a meridián tornagyakorlatával tette fel az i-re a
pontot, vagyis a két fontos tudnivalóhoz hozzákapcsolta a harmadikat is.
Első pont: Mértékletesség mindenben.
Második pont: Hippokratész tanítása: Ételed legyen a gyógyszered,
gyógyszered legyen az ételed.
Harmadik pont: Xiang professzor 31-2 meridián gyakorlatai, amiből szó
szerint megérthetjük, hogy nem csak
kenyéren él az ember. Nagyon fontos
arra figyelnünk, hogy a szervezetünkben áramló csi /életerő/ akadálytalanul, szabadon áramolhassék a meridián rendszerünkben.
Hiszen így szól a Kelebiai Meridián
Központ mottója, üzenete:
„A fiatalság nem életkorhoz kötött,
hanem addig tart, amíg megőrzöd!”
- Befejezésül hogyan ajánlaná
széles érdeklődő körnek a tornát?
János: Természetesen a 3-1-2- meridián tornagyakorlat végzése ugyanúgy,
mint ahogy bármilyen tornagyakorlat
végzése úgy igazi, ha a háziorvosunkkezelőorvosunk ajánlását is élvezi. Egy
szóval kérjük ki háziorvosunk- kezelőorvosunk véleményét, hogy tanácsoljae ezt a fajta testmozgást, ami serkenti a
cirkulációt /vérkeringést/, a légzést, az
emésztést- ürítést és az izommunkát.
- Köszönöm a beszélgetést.
Kovács Márta
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TISZTELET ÉS SZERETET A NŐKNEK!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az
összes kunbajai, kelebiai és tompai hölgyet.
Apraját, nagyját egyaránt. Megkértem a
művelődési ház igazgatónőjét, hogy mint a
község plébánosa, hadd köszönthessem itt
Nőnapon a hölgyeket. Hadd mondhassam
el, hogy nagy tiszteletet és szeretetet érzek
irántuk. Főként azért, mert egy páratlanul
szép és egyben nehéz hivatás betöltői. Még
pedig az édesanyaságra gondolok, amire
még vissza kell térnem. Hisz az édesanyaság, a gyermekszülés, és a jó gyermeknevelés ragyogó, mint a nap, valamint fájdalmas, szívszorító, mint a tiszta, kék égbolt,
és „szebben beszél, mint egy rózsaszál”.
Pár hete vásároltam a „Misi” boltban. A
végén Misi adogatta össze kosaram tartalmát, majd nyújtotta a kezét a pénzemért.
És mit ad Isten, hát én meg - biztos ösztönösen - nem neki adtam át a pénzem, hanem az akkor épp mellette egy méterre
némán álló, figyelő csinos kiszolgálónőnek,
Áginak. Ezt Misi meglepetten vette tudomásul, majd huncutul mosolyogva, a bajusza alól ezzel csipkelődött:
- Ugye plébános úr, annak adta, aki
szimpatikusabb!
Valaki egyszer megszámolta, és roszszallóan megemlítette, hogy a születésnapomon jóval több volt a nő, mint a férfi.
Lehet, hogy ez nem véletlen? Isten bocsásson meg nékem! Bár nem hiszem, hogy
ez a legnagyobb bűnöm. Egyébként sokat
adunk arra, hogy az emberek mit mondanak rólunk, mi a véleményük, de arra keveset adunk, hogy Istennek mi a véleménye rólunk, pedig, pedig...!
Volt egy öreg szentéletű pap, akinek a
cölibátusához egy maszat sem fért. Ezért
csodálkoztak, kicsit ledöbbentek kollegáim, amikor a hosszú, Istenszeretetről,
szegénységről és emberszeretetről árulkodó végrendeletében ezt a mondatot olvasták, hogy „szerettem a nőket”. Pedig
ez csak látszólag pikáns. Van más olvasata is. Ismerve őt, egész biztos, hogy ennek
a mondatának az a tartalma, hogy igen
nagy tisztelettel, megbecsüléssel és őszinte szeretettel volt a nők, hölgyek, asszonyok iránt.
Ugyanígy vagyok én is. Hát, ha még
rágondolok anyukám hősies, küzdelmes
életére, 9 gyermek anyjára. És derék nővéreimre is, akiket ugyanitt, tavaly ugyanekkor név szerint is megemlítettem. (Van-e
valaki, aki emlékszik nevükre?) De ugyanezt mondhatja el, mint én, minden férfitársam. Ezt hogy, tiszteljük és szeretjük a nőket.
Igyekszek szépet, igazat és jót mondani. Amiket persze determinál férfi voltom
is. Ha nő lennék, mást mondanék való-

színűleg. De én azt látom a nőkben, hogy
mindegyik hordoz legalább egy valami szépet. Kivétel nélkül. Ha a külsejében, arcában, alakjában, hajában, ruhájában nem
is, de lelkében igen. Ott fészket rakott a
jóság. Gondoljatok arra, a nők olyan érzékenyek tudnak lenni mások baja iránt.
Észreveszik. Figyelmesek. A szenvedéseket jobban tűrik, mint a férfiak. Mi hamar
nyavalygunk. Nagyobb lelki terhet tudnak
elhordozni. Valószínű a gyermekek fájdalmas megszülése is felsrófolta fájdalomküszöbüket. Én bizony nem irigylem ezt tőlük. A nők bátrabbak is, mint a férfiak. Aki
lelkésznőt hallottam prédikálni, az kivétel
nélkül mind szépen hirdette az igét, kivált
szívhez szólón, míg papok között hallottam
sok uncsit. Sok szép vers, irodalmi és művészeti alkotás született nemcsak a nőkről,
a szerelemről, hanem az édesanyaságról.
Az édesanyaság annyira szép, hogy hozzá
méltóan nehéz is beszélni. Ezt alátámasztom egy megtörtént esettel. Barátom, Hegedűs Gyula mesélte el Emese kislányáról.
Neki pedig a kislány tanítónője. E történetnek szereplői három nő. Így stílszerű is a
mai napon.
A tanítónő kis tanítványainak egy alkalommal ezt a címet írta fel a táblára dolgozatnak: „Az én édesanyám”. – A gyerekek
erre szinte repültek, majd örömmel fogtak
bele a dolgozatba, hisz ez könnyű és kedves téma volt. Csak az egyik kislány nézett
maga elé révetegen, mintha nem értené,
miről is kell írnia. A tanítónő figyelmeztetésére így szólt:
- Hogyan írjak én édesanyámról, mikor nekem nincs is édesanyám, hiszen ősszel meghalt. – A tanítónő szelíden így biztatta:
- Miért ne írhatnál édesanyádról? Igaz,
hogy meghalt, de él a Jóistennél, a Mennyországban. Nemrég búcsúzott el Tőled,
még jól emlékszel rá! Meglátod, te még
szebben írsz róla, mint a többiek. Mert csak
az tudja igazán, mit jelent az édesanya, aki
már eltemette őt.
Az árva kislány erre nekibátorodott és
boldogan gondolt arra, hogy valóban az ő
dolgozata lesz a legkülönb az egész osztályban. Gyorsan leírta a címet: „Az én
édesanyám”. Aztán gondolkodni kezdett. Valami-valami olyan szépet akart írni édesanyjáról, ami méltó annak égi dicsőségéhez. Kereste hát a legékesebb
kifejezéseket. De minden szó, minden jelző fakónak bizonyult, semmitmondónak
tűnt előtte. Hiába törte kis kobakját, hiába agyalt, csak olyan fogalmak jutottak
eszébe, amikkel sehogy sem volt megelégedve… Töprengéséből az óra végét jelző csöngetés verte fel. A többiek zajongva

vitték ki dolgozatukat, neki meg csak a cím
volt meg az egészből. Erre a föleszmélésre
sírva fakadt. Ráborult a padra, könnyei végigfolytak a nyitott füzet lapján és elmosták a címet: „Az én édesanyám”.
A tanítónő odament hozzá. Átölelte vállát. Elővette piros ceruzáját. Megértvén
mindent, - hiszen maga is édesanya volt –
egy hatalmas 5-öst írt az üres lapra. Majd
így szólt:
– Kislányom, a te dolgozatod a legszebb, mert olyan szép, hogy le sem lehetett írni.
Kedves hölgyek legyetek méltók és
hűek önmagatokhoz, nő-mivoltotokhoz,
édesanyai hivatástokhoz. Ebben segítsen,
buzdítson, lelkesítsen egy szép vers, mely
nem csak Titeket akar bátorítani, figyelmeztetni, hanem minden jóakaratú embert. Címe: Ki van jelölve a helyed.
„Azért van síró, hogy vigasztald,
És éhező, hogy teríts asztalt
Azért a seb, hogy bekösse kezed.
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.
Azért van annyi árva, üldözött,
Hogy oltalmat leljen karjaid között.
Azért roskadnak mások vállai,
Hogy terhüket te segítsd hordani.

Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,
Azért van, hogy Te megmutathasd,
Mennyi szeretet van Benned.
Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült-e, szépült-e Tőled a világ?
Vagy talán kezedtől támad seb és folt?
Ki vagy?...Vigasznak, írnak szántalak,
Menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol…Régen…Siess, keresd,
Ki van jelölve a helyed.
Csak ott leszel azzá, minek Isten szánt téged,
Másként rideg és céltalan lesz élted:
Mag leszel, mely kőre esett,
Gyógyszer, mely kárba veszett.
Mit sohasem kapott meg a beteg.
Elkallódott levél leszel, de zászlótalan
Kalász leszel talán, de magtalan.
Cserép leszel, melyben színes a virág
De nem veszi hasznod sem ég, sem világ.
Melyik vagy?...Vigasznak, írnak szántalak,
Menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Valahol …Régen… Siess…Keresd!
…Ki van jelölve a helyed.
Dr. Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalataiból...
Kötődések
Mi a helyes? Kihez kötődjön legjobban a gyerek? Zalán unokánk most az anyukájához ragaszkodik legjobban, ha nem látja már is sírdogál. DE! Miért van az, hogy
manapság egyre több gyerek nem a szüleihez, nevelőihez ragaszkodik, hanem a
saját korosztályának akar megfelelni?
Pedig a gyerekeknek azokkal kellene bizalmas kapcsolatban lenni, akik nevelik
őket, gondoskodnak róluk és felelősek értük! Ki a gyereknél az elsődleges referenciaszemély? Anya, apa, tanárok vagy akikkel az egész napjukat töltik?
Ma különösen nehéz gyereket nevelni! Az iskolában is nehéz boldogulni velük.
Ezért vált fő problémává a fegyelmezés. Miért? Mert a nevelés kikerült a sajátos
medréből.
Tudjuk-e, hogy a kapcsolattartás honnan gyökeredzik?
„Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt
van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” Sámuel 16:7
Igen, a szívben találhatók az emberi kapcsolódás gyökerei!
1. Testközelség (első év)
2. Hasonlóság – utánzás, dackorszak (második év)
3. Összetartozás, lojalitás (harmadik évtől)
4. Fontosság (sokat jelentesz, számítasz – negyedik évtől)
5. Érzelmek (annyira szeretlek – ötödik évtől)
6. Mély ismeret – szeretlek, pedig ismerlek (hatéves korban ez a legfontosabb)
Mi felnőttek, azért vagyunk felelősek, hogy gyermekeink fejlődési feltételeiről
gondoskodjunk. A bizalmas kapcsolat megteremtésével és fenntartásával gondoskodunk róla, hogy folyamatosan a földben maradjanak a gyökerei. Tápláljuk, locsoljuk, és támogatjuk a fejlődését.
Horváth Zoltánné
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Emlékeztünk, mint a nagyok

Könyvtári látogatás
Március 25-én, kedden a Szent Erzsébet Otthonház lakói és klubosai
közül láttunk vendégül néhány főt a
könyvtárban.
A látogatás során kellemes beszélgetés bontakozott ki, mely során

A nagycsoportos óvodások idén is
részt vettek a március 15-i községi ünnepségen.
Gyermeki versekkel emlékeztünk az
elesettekre, és idéztük fel a pesti eseményeket. A műsort nemzeti színű szalagokkal előadott tánccal zártuk.
Mesét mondtak a kicsik
Március 27-én a Gézengúz Óvoda

adott otthont a mesemondó délelőttnek.
A vendég gyerekek Tompáról és Kisszállásról érkeztek óvodánkba. Kilenc
kis mesemondó mondta el szebbnél
szebb meséjét, ki-ki a maga stílusában.
A finom pogácsa és üdítő után mindannyian megkapták a jól megérdemelt
jutalmat, egy-egy szép mesekönyvet.   
Nagycsoportos óvónők

ÓVODAI KÖZLEMÉNY

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételtől számított fél éven belül betölti.

A 2014-15-ös tanévre a beiratkozás időpontja:  
2014. 05. 05.– 2014.05. 09.
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
- szülő ( gondviselő ) személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- orvosi igazolás
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki gyermekét kellő időben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el. (201/2012 évi II. törvény 247.§ )
  Iván Éva
óvodavezető
***
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Gézengúz Óvoda nyári zárva tartása
2014. augusztus 4- 2014. augusztus 15 közé esik.
Kelebia Község Önkormányzata

Kérjük segítsenek személyi
jövedelemadójuk 1%-ával a
Gyermekeinkért Alapítvány
(6423 Kelebia Ady E. u. 110.)
tevékenységét támogatni.
Adószáma: 19049869-1-03
Köszönjük!
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nosztalgikus hangulatban anekdotázgattunk a résztvevőkkel a régi idők
Kelebiájáról.
A jelen lévő hölgyek közül ketten be
is iratkoztak, és kölcsönöztek néhány
könyvet a könyvtárból.

INBA Beszerzési és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Tel: 62/591-015, Fax: 62/591-016

Az INBA Zrt. keres női dolgozókat zöldség-gyümölcs
válogatásra, csomagolásra, valamint férfi dolgozókat
kézi anyagmozgató és targoncás munkakörbe.
(Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni 2014. március 15-től lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.

MEGKÖSZÖNJÜK!
Valamennyi támogatónak, aki 2012. évi adója 1 %-át a Kelebiai Polgárőr
Egyesületnek ajánlotta fel. A számlánkra befolyt 24 798Ft-ot működési költségeink csökkentésére /üzemanyag-vásárlásra, mobil telefon feltöltés/ fordítottuk. Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. december 31-el közhasznú
jogállásunkat felmondtuk. Ismételten tisztelettel megköszönjük mindazoknak,
akik eddigi működésünkhöz a személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak.
Amennyiben Önök úgy ítélik meg, hogy működésünkhöz szeretnének
a továbbiakban is anyagi támogatást nyújtani, azt a Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Kelebiai kirendeltségénél vezetett.5310004910001277 sz. számlára történő befizetéssel tehetik meg.
Köszönjük támogatásukat

Az INBA Zrt. 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
tel: 62/591-015,
munkatársakat keres
áru átvevő és raktáros munkakörbe.
Ezeken a területeken szerzett gyakorlat előnyt
jelent.
Jelentkezni a hirdetés megjelenését követően
lehet a fenti címen, illetve telefonszámon.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Március végéhez közeledve ismét
összefoglaljuk a hónap Egyesületünket
is érintő rendezvényeit, majd vázoljuk
az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
MÁRCIUS
-15-én 14 fős kiscsoportunk
Ómoravicán a helyi nyugdíjas szervezettel együtt ünnepelte a ’48-as forradalom évfordulóját. Az előző évek
hagyományaihoz híven ökomenikus istentisztelet után került sor a Kossuth
téren a szokásos ünnepségre, mely a
Kossuth szobor megkoszorúzásával ért
véget. A mellékelt fotó a szobor köré
felsorakozott tagtársainkat mutatja.
-17-én a vajdasági Topolyáról ér-

keztek vendégek a foltocskás Lányokhoz. A Vajdasági Kézimunkát Kedvelők
Szövetségének elnök asszonya is megtisztelt bennünket jelenlétével, és meghívást adott át a feketicsi kiállításra a
foltvarróknak. A nap hasznosan és kellemesen telt.
-20-án mórahalmi fürdőzésen
vettünk részt. Ez alkalommal már szinte minden megjelent tagtársunk az Erzsébet Kártya birtokában ingyen fürdőzhetett és ezt a lehetőséget az év
végéig még 14-szer, megismételhetjük.
Ismét meg kell említenem, hogy Horváth Zoltánné Böbének is köszönhetjük e
nagyszerű lehetőséget, aki
az ingyenes fürdőbelépőkre szóló pályázatainkat elkészítette.
-21-én Házi borversenyre került sor a Nyugdíjas Házban, családias légkörben. Nyolc fehérbor és négy
vörösbor versenyzett. Vörösbor kategóriában nyert
Gillányi Endre kékfrankosa.
Második lett Kiss János szintén kékfrankossal. A harmadik helyen
végzett Házi Ferenc kék malagájjal.
A fehérbor kategóriában Horváth Zoltán vegyes fehér, Gillányi Endre
cserszegi fűszeres, Horváth Zoltán vegyes fehér volt a sorrend. 3-3 db ser-

leg került átadásra! Elfogyasztottuk a
Böbe által készített finom halászlét, házilag készült gyufametélt tésztával, és
további borkóstolgatás mellett baráti
beszélgetés folyt.
-22-én 20 fős csoportunk részt vett
Öttömösön a hagyományos Farsangi bálon. A rendezvényen többek között fellépett és nagy tetszést aratott
Egyesületünk Tánccsoportja is. A mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.
-Ugyancsak 22-én történt egy nagyszabású budapesti kirándulás, mely során a résztvevők a híres Tropicariumot nézték meg. A Kelebiáról induló
különvonattal több, mint 300 fő - köztük 22 fő a mi Egyesületünktől - utazott
erre a nagyon érdekes és látványos helyszínre.
-24-én egy a közelgő május 1.-re tervezett Nyugdíjas Majális
előkészülete
jegyében végrehajtott
csapatmunka zajlott le. Nevezetesen
az akciós áron vásárolt 6 db óriás kakas felpucolása történt, amiért köszönetünket fejezzük ki a főszervező Rácz
Istvánnak és a lebonyolításban résztvevő Balogh Katinak, Hernádiné Évinek, Jáger Áginak, Kiss Janinak, Nagyné
Erzsikének, Sutkáné Irénkének és Vida
Jenőnek.
-28-án 17. 00-tól lesz a havi Klubest a Nyugdíjas Házban, melynek a
programja a szokásos lesz.
ÁPRILIS
-10-én lesz a soros mórahalmi
fürdőzés, melyre a bérleteket és az
Erzsébet Kártyákat, valamint a szemé-

lyigazolványokat az érintettek vigyék
magukkal. Indulás a 10. 06-os autóbusszal.
-11-én a Költészet Napját, 26-án
pedig a Tánc Világnapját ünnepelhetjük a helyi Művelődési Ház szerve-

zésében.
MÁJUS
-1-jén 10.00 órától ún. Nyugdíjas
Majálist rendezünk a Nyugdíjas Háznál finom ebéddel egybekötve. Jelentkezni és a részvételi díjat (1000 Ft/fő)
a vezetőség tagjainál lehet befizetni április 25.-ig.
-8-án kerül sor a mórahalmi fürdőzésre, melyre az április 10.-i információk szintén vonatkoznak.

-24-én lesz a hagyományos községi
Kacsa - Spárga Gasztronap.
-31-én 18.00 órakor kezdődik a havi Klubdélután a Nyugdíjas Házban.
Program a szokásos lesz.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

XIII. Radnai Kupa

Március 29-én szép napsütéses időben lezajlott a XIII. Radnai Kupa, amely
községünk népszerű nemzetközi kispályás labdarúgó tornája. A tornán 22 csapat vett részt. Losonczy László, a MLSZ
Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság igazgatója, majd Bányai Gábor Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a
több száz fiatalt és nézőt a kelebiai labdarúgó pályán.
Több korcsoportban folyt a versengés, 22 csapat mérte össze tehetségét. A futballmérkőzéseken a következő eredmények születtek:
U-15 korosztály (4 csapat, 6+1 fő):
• Vojvodina Novo Milosevo
• Kelebia KNSK
• Bácsalmás PVSE
U-13 korosztály (5 csapat, 6+1 fő):

• Puskás Akadémia
• Vojvodina Novo Milosevo
• Kelebia KNSK
U-11 korosztály (4 csapat, 6+1 fő):
• Vojvodina Novo Milosevo
• Kelebia KNSK
• Zákányszék KSK
U-9 korosztály (5 csapat, 4+1 fő):
• Vojvodina Novo Milosevo
• Bácsalmás PVSE
• Zákányszék KSK
U-7 korosztály (5 csapat, 3 fő):
• Bácsalmás PVSE
• Vojvodina Novo Milosevo I.
• Kelebia KNSK
Gratulálunk az eredményekhez, a támogatóknak és a segítőknek köszönjük
a közreműködést!
A szervezők
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Iskolai hírek
• Március 12-én tájékoztató napot tartottak a különböző egyházak képviselői iskolánkban a jövő évi hittan oktatásával kapcsolatban.
• Berkó Istvánné gyógypedagógus vezetésével az alsó tagozatos tanulók palacsintát sütöttek.
• Március 15-ei ünnepi műsort a 7. b osztály tanulói mutatták be, érzelmek színes skáláját felmutató, zenés-táncos előadásban. Felkészítő nevelők: Színes Gabriella, Juhász János és Kovács Márta voltak, akiknek ezúton is köszönjük munkájukat!
• Iskolánkban március 17-től Schoblocherné Kószó Annamária német szakos tanárnő tanítja a német nyelvet.
• Iskolánkban március 18-án volt a helyi szavalóverseny. Március 20-án rendeztük a területi szavalóversenyt, Bozsákovics Luca 6.o tanuló ismét első helyezést ért
el, ő képviseli az intézményünket megyei szinten. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő nevelőiknek!
• A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen a legeredményesebb tanuló Molnár Emma 7.b volt, aki több száz induló közül 45. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Balázs
Hajnalka. Ricz Júlia 7.b és Ughy Renáta 8. osztályos tanuló szerepelt még eredményesen. Felkészítő tanárai: Balázs Hajnalka és Gémes Gézáné voltak. Gratulálunk
az elért eredményekhez!
• A Bács-Kiskun Megyei Matematikaversenyen Simonyi Lóránt 34. helyet ért el.
Felkészítő tanár: Lipták Katalin. Ughy Renáta 8.o tanuló pedig 31. helyet ért el. Felkészítő tanára: Gémes Gézáné. Gratulálunk az elért eredményekhez!
• Március 26-án a Víz világnapja alkalmából az alsó tagozatosok gyalogtúrán
voltak a Halastónál.
• Március 27-én helytörténeti vetélkedőn vettek részt a hatodik és hetedik osztályos tanulók.
• A 2014/15-ös tanévre vonatkozóan ismét benyújtjuk a Határtalanul! Program
keretében pályázatunkat Erdélyi barangolások címmel.
• A rajzszakkörösök pályamunkákat nyújtottak be „Mindennapi mézünk” címmel.
• Az Erzsébet táborra beadott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, így
30 tanuló vehet részt nyáron a fonyódligeti nyaraláson.
Az iskola vezetősége

Petőfi Sándor Szavalóverseny

Ebben a tanévben is megrendeztük iskolánkban a szavalóversenyt. Nagy örömünkre olyan sokan jelentkeztek, hogy
külön kellett megszervezni az alsó és a
felső tagozat versenyét. Erre 2014. március 18-án került sor. Az alsósok versenye az Agrárkereskedelmi Központban
volt,14 órakor kezdődött,22 tanuló vett
részt. Nagyon sok szülő, nagyszülő jött
el meghallgatni a versmondókat. A felső
tagozatosok versenye 15 órakor kezdődött az iskolában. 13 versmondó készült
fel erre az alkalomra. Az alábbi tanulók
értek el helyezéseket:
Alsó tagozat:
1-2.osztály:
1.Nagy Ákos 1.o. Felkészítő tanár:
Fodor Betty
2.Hegedűs Luca 2.b Felkészítő tanár:
Kardosné R. Zsuzsanna

„Verset mondani és hallgatni is jó!”
Ezzel a gondolattal zárta a zsűri egyik tagja, Szádeczki Dezsőné a
Weöres Sándor Szavalóverseny területi fordulóját, amely március 20án került megrendezésre a helyi Farkas László Általános Iskolában. A
települések legjobbjai mérték össze
képességeiket, így természetesen
nagyszerű előadásokat hallhattunk
és sok felszabadultan szavaló fiatallal ismerkedhettünk meg.
Négy tehetséges diák is képviselte a kelebiai iskolát. Nagy Ákos és
Oltyán Renáta az alsó tagozatosok,
Bozsákovics Luca és Kollár Valentina pedig a felsősök helyi szavalóversenyén bizonyult a legjobbnak, így
jutottak be a területi fordulóba.
Bozsákovics Luca számára a megmérettetés még nem ért véget, hiszen olyan átérzéssel szavalta el
Juhász Magda De jó lenne… című
versét, hogy a zsűri döntése alapján
ő mehet tovább a megyei fordulóra,
mint a területi verseny első helye-

zettje. Az alsó tagozatosok közül egy
vendég diák vívta ki a továbbjutást,
Horváth Kristóf 4. osztályos tanuló
egy igazi nagy testvért megszemélyesítve adta elő Vesztergom Andrea
Kistestvérem született című művét.
Meg kell említenünk kelebiai fellépőinkkel kapcsolatban, hogy kedves előadást láttunk Nagy Ákostól,
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aki Iván Éva zsűritag szerint „kicsik között nagy”, továbbá nagyon
szépen tolmácsolta nekünk Oltyán
Renáta Az öreg óra énekét, és megható szavakat hallottunk Erdélyről
Kollár Valentinától.
Köszönjük a szavalóknak a részvételt!
Kiss Dia (zsűritag)

3.Farkas Alíz 2.a Felkészítő tanár:
Sógor Lászlóné
3-4.osztály:
1. Oltyán Renáta 4.b Felkészítő tanár: Borbás Mária
2.Balogh Patrícia 3.o. Felkészítő tanár: Horváthné Nagy Katalin
3.Papdi Liza 4.a Felkészítő tanár:
Radnai Béláné
A felső tagozatosok:
1. Bozsákovics Luca 6.a Felkészítő
tanár: Horváth László
2.Kollár Valentina 7.b Felkészítő tanár Horváth Jenő
3.Ábrahám Réka és Ürmös Mercédesz 6.b Felkészítő tanár: Horváth
László
Különdíj: Illés Emília 5.b Felkészítő
tanár: Vörös Józsefné
Sógor Lászlóné

Helytörténeti
vetélkedő
Március 27-én a Művelődési házban
megrendezésre került a kelebiai helytörténeti vetélkedő. Öt fős csapatokat
vártak, három alakult. Először Kelebia
történetével kapcsolatos kérdésekre
kellett válaszolni, majd játékos, logikai
feladatokat oldottunk meg. Vidáman
telt ez a délután, sokat tanultunk, gazdagodtak ismereteink, érdekes dolgokat tudtunk meg Kelebiáról.
Minden csapat oklevelet, képeslapot, csokoládét kapott. Az első helyezettek külön ajándékban is részesültek. Köszönjük a szervezőknek ezt a délutánt
1. helyezett: Árva Barbara, Berényi Lilla, Dobó Dávid, Kollár Valentina,
Nagy Kamilla (7.b)
2. helyezett: Ábrahám Réka, Bozsákovics Luca, Jakus.Luca, Ürmös Mercédesz (6.o.)
3. helyezett: Baranyi Vivien, Farkas
Petra, Kozla Zoltán, Tóth Gréta, Tóth
Nikoletta (7.a)
Berényi Lilla 7.b

Kelebiai Hírmondó
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Megemlékezés március 15-e
tiszteletére

„Szívünkben hevesen dobognak a harcos ősök
Lelkünkben még ma is éltek
Márciusi hősök!”
(Kántor B. Péter)
Iskolánkban is megemlékeztünk az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójáról. 166 évvel
ezelőtt fegyvert fogott a magyar nép,
hogy kivívja jogos szabadságát, függetlenségét és véget vessen szörnyű elnyomatásának, megalázottságának.
1848 üzenete: hogy a bajban egy
nemzet közös összefogására van szükség, és hol a tömeg akar, ott az egyesnek engednie kell!
Nem csak Petőfi neve vált jelképpé
és elválaszthatatlanná március 15.-től.
E naphoz kapcsolódik a Nemzeti dal,
a 12 pont, a kokárda, a cenzor és vele
együtt a sajtószabadság fogalma.
A műsor szereplőinek az iskola 7.
és 8. osztályos tanulóinak közreműködésével visszahajtottuk a történelem

kerekét és bemutattuk a forradalom
eseményeit. Felidéztük a kort és a helyszíneket, megjelentek a márciusi ifjak,
akik példát mutattak a hit és az akarat erejével. A forradalom Pesten vérontás nélkül ment végbe. Az ezt követő
időszakban 1848 őszén és 1849 tavaszán sorra aratta fényes győzelmeit a
magyar honvédsereg. A sok hősi harc
ellenére a szabadságharcot mégis leverték. A hatalmas túlerő miatt a szabadságharc elbukott.
Nem azért történt, mert gyenge volt
a nemzet, vagy mert kevés volt a lelkesedés. Mindenki egyet akart - a műsorunk kapcsán megjelent költő is, aki
talpra szólította a nemzetet, a 13 honvédtábornok is, akiknek életüknél fontosabb volt a haza szabadsága, hiszen
mind egyet akartak. Legyen Magyarországon béke, szabadság, egyetértés!
Dicséret a gyerekeknek, akik szorgalommal, kitartással készültek a műsor bemutatására.
Köszönet a kollégáknak, akik a műsor elkészítésében segítségemre voltak: Nagyné Bényi Mária és Juhász János táncoktatóknak és Kovács Márta
énektanárnak.
Színes Gabriella
osztályfőnök,
történelem tanár

Víz világnapja
Március 26.-án a Víz világnapja alkalmából, az alsó tagozatosok gyalogtúrát
szerveztek a halastavakhoz. A gyerekek

nagyon élvezték, hogy a ragyogó napsütésben futkározhatnak a szabadban. A
közös játék mellett megismerkedhettek
a tavasz első virágaival a gólyahírrel,
a tavaszi hériccsel,
a fürtös gyöngyikével és a réti boglárkával. Fáradtan, de
élményekben gazdagon tértek haza a
tanulók.
Kardosné R.
Zsuzsanna
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Palacsinta, a legfinomabb édesség
Tartalmasan eltöltött délután volt
az első osztályosok részére a palacsintasütés. Minden munkafázisban részt
vettek: kezdve a bekeveréssel, sütés
előkészítésével, a sütéssel, és töltelék
előkészítésével.
Aprók kezek szorgosan keverték a
tésztát. A fakanaluk elszédült a végére,
de a tészta elkészült, sima lett és süthető. Két palacsintasütővel gyorsan készültek a kerek finomságok. Próbálkoztunk levegőbe feldobással, de inkább
maradtunk a lapáttal való megfordításnál, és kiszedésnél. Kakaó és lekvár került a palacsintákba. Mindenkinek ju-

tott, de repetázni már nem lehetett. A
gyerekek jóízűen fogyasztották el az általuk készített finomságot.
A fényképek szemléletesebben beszámolnak a délutáni tevékenységről.
Berkó Istvánné

55. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítés Kelebia –
Tataháza között, valamint párhuzamos kerékpárút építése
Tisztelt Lakosság!
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Duna Aszfalt Kft.
LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, melyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.
Helyszín: Mélykút, Városi Művelődési Ház, Nagyterem
Cím: 6449 Mélykút, Tópart 58.
Időpont: 2014. április 09. (szerda), 16.00 óra
Az 55. sz. főutat a Kelebiai lehajtótól (40+975 km szelvényétől) Tataháza
külterületig (71+829 km szelvényéig) felújítjuk, a teljes burkolat átépül. Az új
burkolat szélessége mindenhol eléri majd a 7,50 m szélességet, valamint mindkét oldalon 2,50 m széles nemesített padka épül. A külterületi szakaszon teljes hosszában megvalósul a biztonságos közlekedést szolgáló kerékpárút is. Az
előkészítő munkálatok előreláthatóan 2014 márciusában megindulnak, a kivitelezés tervezett befejezése 2015. július hónap. A beruházás eredményeképpen
gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés az 55. számú főúton.
Beruházó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Kivitelező: Duna Aszfalt Kft.
A kivitelezés ideje: 2014. november – 2015. július
A fórumon lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.
Az építési munkálatok során kérjük szíves megértésüket, türelmüket.
Elérhetőség:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
06-1/4368-100
info@nif.hu
www.facebook.com/nifzrt

Duna Aszfalt Kft.
06-76/540-061
kozpont@dunaaszfalt.hu
www.dunaaszfalt.hu

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.
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Anyakönyvi hírek
2014. február havi születések:
Cselédes Nikoletta Kata, anya: Karácsony Katalin, apa: Cselédes Imre
Született: Kiskunhalas, 2014.02.07.
Kiri Boglárka, anya: Szűcs Éva, apa: Kiri Ferenc
Született: Kiskunhalas, 2014.02.16.
Erdősi Fanni, anya: Friebert Judit, apa: Erdősi Norbert
Született: Szeged, 2014.02.27.
Cseh Dávid Konrád, anya: Csillag Gabriella, apa: Cseh László
Született: Szeged, 2014.02.27.
2014. március havi születések:
Ujvári Ákos, anya: Ócsárdi Gyöngyi, apa: Ujvári Ákos
Született: Kiskunhalas, 2014.03.03.

Fürdõprogram

Létrejött a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére összefogott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő összefogásában kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára. A kedvezmény lényege, hogy
2000 Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa mindkét fürdőt igénybe veheti 2014. április 01.- 2014.
június 30. időszak vonatkozásában. A kedvezményes kupon egy fő belépésére jogosít mindkét fürdőbe. A jegy árának kifizetése az először látogatott fürdőnél esedékes, a másik fürdő látogatása ez által
díjmentes, a lepecsételt kupon felmutatása ellenében. Következőt kell tennie:
1. Kérjük az újságból vágja ki a fürdőjegyet! (1 jegy 1 fő belépésére jogosít!)
2. Töltse ki az adatokat (név; település; email) a megadott helyeken.
3. Az első fürdő látogatásához a kivágott és kitöltött fürdőjegy felmutatása és a 2000 Ft megfizetése szükséges. Az első fürdő pecsételés, aláírás, dátumozás és az adatok kivágását követően visszaadja a fürdőjegyet.
4. A második fürdő ingyenes látogatása 2014. június 30-ig a visszakapott, lepecsételt, aláírt és dátumozott fürdőjegy átadásával lehetséges.
További fürdőjegy ingyenesen letölthető a www.btc-egtc.eu honlapról! Kellemes időtöltést kívánunk!

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán elhalálozott: Baka Béla 65 éves, Dózsai Ferenc 75
éves, Pálmai Zoltánné 48 éves, Vajda Imréné 70 éves, Vargáné Ábrahám Rozália 78 éves
A hónap folyamán házasságot kötött: Binszki Zsuzsanna Rita és Bíró Zoltán
Teleki Mária

Kelebiai Hírmondó

12. oldal

XI. évfolyam 4. szám

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2014 április
12 szombat
		
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap

orvos neve
ügyelet helyszíne
Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59
17 órától Dr Rigler László; Kelebia, Deák u. 92
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Szabó Péter dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/737-757, 06-30/7905-779
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

21 hétfő
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
22 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
23 szerda
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
24 csütörtök
Miklósiné Tóth Éva dr
Tompa, Attila u. 95
25 péntek
Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59
26 szombat
Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59
		
17 órától Dr Kiss Csaba; Kelebia, Bajcsy-Zs u. 39
27 vasárnap
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
28 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
29 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
30 szerda
Rigler László dr.
Kelebia Deák u. 92
				

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

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

