XI. évfolyam 5. szám

2014. május 100,-

Kelebiai Hírmondó

. oldal

XI. évfolyam 5. szám

Tánc Világnapja 2014.
Április 26-án tartottuk Kelebián a
tánc világnapja alkalmából rendezvényünket. Az eseményen felléptek Herke Marianna hastáncosai, az I Love

Dance Tánckomplexum kiskunhalasi
és tompai csoportjai, a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja, a Kelebiai Anyatigrisek valamint Bíró Melinda

és Gregus Zsolt.
A szervezők nevében köszönetet
szeretnénk mondani mindazoknak a
csapatoknak, akik vállalták a fellépést,

és ezzel színvonalasabbá tették programunkat, valamint köszönjük Kollár Valentinának, és Kollár Karolinának a műsorközlésben való aktív részvételt.

Az I Love Dance Tánckomplexum táncosai vidám hip-hop koreográfiákat mutattak be

Herke Mariann azt a koreográfiát táncolta el a közönségnek, amellyel az idei Országos Kecskeméti Hastáncversenyen fog indulni. A hastáncos kislányok három táncos produkciót adtak elő.

Bíró Melinda és Gregus Zsolt mezőségi táncokat hoztak.

Természetesen nem hiányozhattak a különböző latin táncok sem, Rigler Renáta tanítványai sambát, rumbát, cha-cha-chát és jive-ot mutattak be.

A Kelebiai Anyatigrisek azzal a produkcióval rukkoltak elő, amelyet az
idei iskolabálra tanultak, a Greese című musical dalaiból szemezgettek.

A KNYE Tánccsoportja a „Zöld erdőben, zöld mezőben” című néptáncműsorával jelentkezett.
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Nagy lehetőséget kapott Kelebia és
Tompa, amikor pályázati támogatást
nyert a Vidékfejlesztési Minisztérium
Tanyafejlesztési programjában.
Lehetőség ez a két településnek, lehetőség az itt lakóknak és lehetőség a
helyi őstermelőknek, kistermelőknek,
mezőgazdasági vállalkozóknak.
Lehetőség akkor, amikor a gazdasági élet kis-és nagyobb szereplői naponta
teszik fel a kérdést: ki éli túl a holnapot?
Akik értékteremtők? Akik innovatívak? Akik szorgalmasak?
Sajnos nem ilyen egyértelmű és igazságos a képlet.
A közgazdaságtan logikája szerint
azok, akik vevőre találnak. Azok, akik
a termékeiknek, szolgáltatásaiknak felvevő piacot találnak. Az értékesítés az
a lényeges eleme a folyamatnak, amely
az életben maradás biztosítéka.
Nélkülözhetetlen.
Ebben a folyamatban kíván a helyi gazdálkodók, termelők segítségére
lenni a település vezetése, hiszen egyedül, támogatás nélkül nehezebb piacot,
vevőt találni az óriási, tőkeerős konkurencia árnyékában.

Nagy lehetőség, nagy érdeklődés
Hogyan tud segíteni ebben az önkormányzat?
A Tanyafejlesztési program a helyben termelő, egészséges élelmiszereket előállító gazdákat fogja támogatni.
Számukra létrehoztunk egy védjegyet,
amelynek neve: Bácskai Becses.
Az elnyert pályázati támogatásból a helyi gazdálkodók termékeit segítjük a piacon megjelenni, belső és
külső piacokra juttatni, hiszen a helyi
kistermelők, őstermelők komoly versenyhátrányban vannak a tőkeerős
nagyvállalatokkal szemben, akik óriási
pénzeket költhetnek reklámra, a vásárlók befolyásolására, saját márkák kialakítására.
A kelebiai gazdákat Gazdafórum keretein belül tájékoztattuk a program
számukra kínált lehetőségeiről.
2014. május 7-én került sor a Gazdafórumra, ahol Maczkó József Polgármester úr meghívására a különböző szakterületek képviselői
előadásokat tartottak, kérdésekre válaszoltak, amely mind azt a célt szolgálta, hogy a helyi gazdák minél pontosabban legyenek tájékoztatva.

Maczkó József polgármester elmondta: Célunk a programmal, hogy
mind a helyi, belső piacra, mind a külső
piacokra eljuttassuk a Bácskai Becses
sajátmárkás termékeinket, minél többen vásároljanak egészséges élelmiszereket általuk ismert helyi termelőktől,
ezáltal a vásárlással segítsük a helyben
gazdálkodókat. Miért fontos ez?
Minden helyben maradó forint a mi
megélhetésünkhöz járul hozzá azzal,
hogy az az összeg, melyet éves szinten
élelmiszerre költünk, a helyi gazdaságba áramolva erősíti az itt élő emberek
megélhetését. E logika mentén kívánjuk felépíteni a fejlesztési programot.
A „piac” megteremtése nem egy piac megépítését jelenti pusztán, hanem
a helyi kereskedés újraformálását, egymás termékeinek megbecsülését. Hiszen hosszú évek alatt hozzászoktattak
minket a kívülről gyönyörű, szabályos,
egyenes, felfújt gyümölcshöz, zöldséghez. A kicsi, szabálytalan már hibás
árunak számít. Mi vállaltan hirdetjük:
„a kicsi és szabálytalan a szép, pláne egészséges”! Persze a nagy dolgok
is elférnek ebben a világban, de azok,
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mint a birodalmak, múlandóak. Először
magunknak kell újra megismernünk,
megszeretnünk a saját gasztronómiai
és tárgyi világunkat, hogy aztán mással is megszerettethessük.
Ez egy hosszú lépéssorozat, hosszú
út vezet idáig, de mindannyian tudjuk,
és a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy
el kell kezdenünk, hiszen minden maratoni táv az első lépéssel kezdődik.
Mi már nem a kályhától indulunk,
már vannak mögöttünk lépések ezen
a maratoni távon. Mára elmondhatjuk,
van egy bejáratott, népszerű gasztrofesztiválunk, amelyet idén is megrendezünk 2014. május 24-én.
Ez lehetőség a községünknek, hogy
hírünk minél messzebbre eljusson, de
lehetőség minden helyi gazdának a bemutatkozásra is, hiszen rengeteg látogatót, turistát is várunk erre a napra
községünkbe, így a vásárlók igen széles körével ismertetheti meg termékeit
a felújított piacon árusítva.
Ezzel is a helyi gazdálkodók, termelők segítségére kíván lenni a település
vezetése, hiszen egyedül, támogatás
nélkül nehezebb piacot, vevőt találni.

Felhívás spárgaételek készítésére

Felhívás kacsaételek készítésére

Tisztelt Versenyzők!

Tisztelt Versenyzők!
Az idei esztendőben ismét megrendezésre
kerül Kelebián
a gasztronap keretében
a kacsaételek versenye.
A versenyre tízfős (ajánlott létszám) csapatok
jelentkezését várjuk.

Az idei esztendőben ismét
megrendezésre kerül Kelebián
a gasztronap keretében
a spárgaételek versenye.
A versenyre egyénileg lehet jelentkezni,
otthon elkészített spárgaételekkel.
Az elkészített ételeket egy háromfős
szakmai zsűri bírálja.

A részvétel díjtalan.
A rendezvény ideje: 2014 május 24.(szombat)
Jelentkezni a 06/77-454-210-es számon,
a 06/30-455-84-95-ös mobilszámon,
vagy e-mailben
a konyvtar.kelebia@gmail.com címen lehet.

A kacsa bográcsban, illetve roston, nyárson, vagy
faszénparázson, illetve a helyszínen bármilyen módon
elkészíthető. Kacsát biztosítunk (5 db kacsa-10 fő)!
Az elkészített ételeket egy háromfős
szakmai zsűri bírálja.
A részvétel díjtalan!
A rendezvény ideje: 2014 május 24.(szombat)
Jelentkezni a 06/77-454-210-es számon,
a 06/30-455-84-95-ös mobilszámon, vagy
e-mailben a konyvtar.kelebia@gmail.com címen
május 16-ig lehet.

Kelebiai Hírmondó

. oldal

XI. évfolyam 5. szám

Közös munkában kínálkoznak a lehetőségek
MFS (Mikrotérségi Fejlesztési Stratégia), azaz Kelebia-Tompa együttműködése, jövőképe

Kelebia község és Tompa város önkormányzata egy közös stratégiai együttműködést kötött, azért, hogy minél jobban felkészüljenek, készenlétben álljanak a 2014-2020-as
Európai Uniós költségvetési ciklus forrásainak fogadására. Ez a terv egyfajta olyan előretekintés, olyan stratégiai tervezés, ami
napjainkban ritka jelenség, így jelentősége
mindenképpen fontos a települések számára.
A dokumentum készítését a két település polgármestere Maczkó József és Véh László közös tervére épülően a két önkormányzat határozta el. A tervezés fő célja, hogy megfelelő és
széleskörű elemzések alapján világos utat mutasson a településeknek korlátos erőforrásaik
ideális, hatékony és adekvát felhasználásához.
Hogy hogyan látják a települések polgármesterei az MFS lényegét, miben bíznak, mire
alapoznak a települések jövőjét illetően Maczkó József Kelebia község és Véh László Tompa
város polgármesterét kérdeztem:
A fejlesztési stratégia célja, hogy a 20142020-as Európai Uniós költségvetési ciklusban a minél jobb forrásabszorpcióra felkészüljön a két település, Kelebia és Tompa.
Hogyan fog megvalósulni a két település közötti együttműködés?
Maczkó József: Tompa és Kelebia Települések együttműködése nem új keletű dolog. Hiszen a történelmi múlt, Szabadkához
való kötődés, mindenképpen a közös gyökerek meglétére utal, azt gondolom nem kérdés
az, hogy élnek-e ezek a közös gyökerek. Igen
élnek! A történelmi múlton túl kelebiai emberek járnak tompára dolgozni, szórakozni és viszont: tompaiak Kelebiára. Vegyes házasságok, barátságok és munkahelyi kapcsolatok
élnek, működnek és örökítik azt a tényt, hogy
érdemes a két életközösségnek összekapcsolódni. Összekapcsolódni úgy, hogy egyik település se veszítse el önálló arculatát, sőt azzal,
hogy egy-egy témában közösen tudunk mozdulni, azzal a gyengédségeinket középszintre az erősségeinket pedig kiemelkedő szintre hozhatjuk.
Egy organikus fejlődésnek az eredménye,
hogy a tompai és a kelebiai közös fejlődési
stratégiát dolgozott ki és fogadott el. Azt gondolom, hogy dokumentum csupán másodrangú dolog, elsőrangú az a felismerés, hogy nincs
értelme a szembenállásnak, sőt csak a közös
célkijelölésnek és az egy irányba való tekintésnek van hosszú távú jövője. Úgy látom megértünk arra, hogy részleteiben kidolgozzuk azokat a szakterületeket, amelyek esetében lehet
közös mozgásterületünk.
Ilyen közös témáink: mező- és erdőgazdaság, élelmiszeripar; idegenforgalom; logisztika- vállalkozásélénkítés; szabadkai fejlesztési programokhoz való kapcsolódási pontok;
energiagazdálkodás; vízgazdálkodás
Az együttműködés alappillérei: A kommunikáció és az egymásmellé rendeltség. Természetesen mindezt őszinteséggel, alázattal és
maximális be- és elfogadó képességgel kell
kezelnünk.

Nem csekély feladat, de a lehetőségeink
sem csekélyek. Úgy gondolom, hogy képesek
vagyunk az együtt munkálkodást olyan szintre hozni, hogy 5-10 év múlva azt mondják a
mikrotérség lakói, hogy „Halljátok, ezért tényleg érdemes volt élni, ezért valóban megérte
dolgozni.”
Véh László: A közös tervezés alapja, és
oka Szerbia közelgő EU-s csatlakozása. Mindenki előtt ismert, hogy Tompa és Kelebia a
régmúltban szorosan kapcsolódott Szabadka
gazdaságához, közigazgatásához. Ezt a kapcsot a Trianoni döntés vágta el, és ez a kapocs jöhet létre újra a határok megnyitásával,
a határok eltűnésével. A határmentiségünkből
adódó előnyeink és hátrányaink egyik napról a
másikra megszűnnek, átrendeződnek és bizonyára mindannyian egyetértünk abban, hogy
Nekünk erre a változásra fel kell készülni.
Fel kell készülni, mert ez jelentős hatással
lesz gazdaságunk, településeink fejlődésére.
Épp ez indokolja a közös gondolkodást, Kelebia és Tompa összetartását, egymás támogatását. Ma nem a széthúzásnak van itt az ideje.
Vannak közös dolgaink, melyben ketten többek vagyunk, mint egyedül, közösek a gondjaink, és azonosak az adottságaink. Ha közösek
a gondjaink, akkor azok hatékony orvoslására
közös megoldást kell találnunk, és ha azonosak az adottságaink, akkor azokat úgy tudjuk
a legjobban kihasználni, ha egymást erősítjük,
hiszen ketten messzebb érünk. A stratégiában
öt alapvető célterületet jelöltünk meg, melyek
a következőek: szervezetfejlesztés, agrárfejlesztés, logisztikai fejlesztések, zöld fejlesztések és a turisztikai fejlesztések. A következő
lépés, hogy ezekre a közös fejlesztési elképzelésekre konkrét koncepciókat, terveket, tanulmányokat készítsünk el, hogy felkészülve
várjuk az új pályázati ciklus kiírásait. A közös
munka elkezdődött, és azt gondolom, hogy
az eddig tapasztaltak alapján elmondható, az
együttműködést a nyitottság, az őszinteség
és az egyenesség jellemzi. Természetesen ahhoz, hogy ebből egy hosszú távú, eredményes,
mindkét település számára gyümölcsöző kapcsolat alakuljon ki, ezek elengedhetetlenek.
Az országban egyedülálló kezdeményezés
ennek a stratégiának az elkészítése. Segített a
jelenlegi helyzetünk áttekintésében, a fejlesztési koncepció kialakításában? Mi Kelebia és
Tompa erőssége és mi a gyengesége? Mi adja a fő irányvonalat a települések fejlődését illetően? Mi az, amire kifejezetten csak az egyik
fél fog pályázni és mik a közös tervek?
Maczkó József: Azt gondolom, hogy a
határ menti térségek Magyarországon (elsősorban Szerbia - Szlovákia - Horvátország Ausztria vonatkozásában) lassan-lassan felismerik azt az Európai Uniós tendenciát, amely
a határon átnyúló kapcsolatok (gazdasági,
kulturális) erősítését szorgalmazza. Ilyen értelemben nem egyedülálló a kezdeményezésünk. De mégis az! Hiszen ilyen mikrotérségi
szinten megfogalmazott jövőképpel nem találkoztunk Magyarországon. Természetesen

ennek is megvannak a hátrányai és előnyei.
Legfontosabb hátránya az, hogy nincs un.
„húzótelepülés” a rendszerben. Ezért fontos,
hogy kapcsolódunk (Közösen!) a mórhalmi,
kiskunhalasi, szabadkai fejlesztési sodrásokhoz (egyébként ez meg is történt). Legfontosabb előnye a közös jövőkép kialakításának
az, hogy átlátható és aprólékos munkát tudunk végezni.
Válaszolva a kérdésre: Igen, egy kicsit átláthatóbb a jelenlegi helyzetünk azzal, hogy
egyfajta összegző dokumentumot tanulmányozhatunk. Kelebia erősségei és gyengeségei
vonatkozásában próbálok a stratégiai pontokra fókuszálni.
Erősségeink: van speciális mezőgazdasági
növényünk: a spárga, kiterjedt erdőterületek,
gazdag vadászterületek, halastavak, érintetlen környezet, gazdag védett növény- és állatvilág, nemzetközi vasútvonal, ipari területre alkalmas önkormányzat, területek, gazdag
megújuló energiaforrás (napsütés, órák száma, termálvíz), fejlett és egységes civil szféra,
Szabadka közelsége
Hátrányaink: homokhátsági vízhiányprobléma, szociális tanyavilág, laza szerkezetű település, elöregedés, Kelebia „csak” tranzitállomás
Kelebia község fejlődésének fő irányai:
1. Vasútállomáshoz kapcsolódó logisztikai
szolgáltatások
2. Erdőhöz, vadhoz, termálvízhez, rekreációs
környezethez kapcsolódó idegenforgalom
3. Spárgatermesztés
4. Víztározók kialakítása (kelebiai halastavak
hasznosítása)
5. Megújuló energiahasznosítás (pl.: napelem
park)
6. Oktatásfejlesztés új alapokra helyezése
A közös tervekről felelősséggel még csak érintőlegesen tudok beszélni. Mindenesetre közre
adom a gondolataimat.
- Fontos, hogy közös élelmiszer feldolgozásban és raktározásban gondolkozzunk!
- Fontos, hogy közös idegenforgalmi koncepciót dolgozzunk ki és csatlakozzunk a környező térségek elképzeléseihez.
- Fontos, hogy közös szálláshely programot
dolgozzunk ki.
- Fontos, hogy közös energiaprogrammal rendelkezzünk.
Mindkét településnek sikert kívánok a tervek megvalósításában!
Véh László: Az, hogy az országban ez
egyedülálló kezdeményezés, nem hiszem,
hogy ez bármelyikünket is sokban motivál,
persze nagyon kíváncsian várom, hogy pár
év múlva hova fog ez a kapcsolat eljutni, hová fog fejlődni. Az együttműködésben sokkal
fontosabb dolognak tartom, hogy a két település – a mai elvárásoknak megfelelően –
a közös jövőtervezés mellett döntött. Hiszen
minden 2014-2020-as fejlesztési időszakkal foglalkozó fórum legfontosabb üzenete
az volt, hogy komplexen, integráltan kell gondolkodni. A fejlődés záloga az, hogy a lakos-

ság, a civil szervezetek, a gazdálkodók, a vállalkozók és az önkormányzatok hajlandók-e
együttműködni, hajlandók-e összefogni könnyen belátható közös célok mentén.
A stratégia kidolgozása csak előnyünkre
szolgált. Fontos, hogy egy külsős, elfogulatlan szakember csoport átfogó elemzést készített településünkről, mikrotérségünkről.
Nincs benne részlehajlás, nem különbözteti meg a településeket, helyenként „nyersen”
teljes őszinteséggel fogalmaz, csak szakmai
szempontokat figyelembe véve jellemzi a térségünk jövőjében rejlő lehetőségeket.
Mindkét településnek megvannak a maga
sajátosságai. Tompa erősségei a mezőgazdaság, a nemzetközi közúti átkelő, az ipari befektetésre alkalmas gazdasági kereskedelmi
szolgáltató övezetek (naprakész településrendezési terv), a gazdag megújuló energiaforrás, a kedvező természeti- és környezeti
adottság, a Szabadka – Kiskunhalas tengelyen való elhelyezkedés, és a gazdag vadászterület. Településünk hátrányai pedig, az elöregedés, a település népességmegtartó
erejének csökkenése, a „határtól” való függőség. Tompa kitörési pontjai lehetnek a magas
hozzáadott értéket képviselő primőr, kertészeti mintagazdaságok kialakítása, természet
közeli szelíd turizmus, lovas- és kerékpárturizmus, közúti átkelőhöz kapcsolódó logisztikai fejlesztések, szabad vállalkozási zóna
besorolás adta lehetőségek, megújuló energiahasznosítás.
A stratégiát ismerve közös fejlesztési területnek gondolom a mezőgazdasági termelésre épülő feldolgozóipar és logisztikai tevékenység kiépítését, fejlesztését. Közös
fejlesztésnek gondolom az informatikai hálózatok bővítését, hiszen Kelebia és Tompa is
tervez logisztikai, ipari parkos, inkubátor házas fejlesztéseket, amelyekhez a mai világban
már elengedhetetlen a megfelelő informatikai háttér. Együttműködésünk másik fontos
területe lehet a turizmus is. Közös turisztikai
koncepció kidolgozását követően, csatlakozva a környező települések idegenforgalmi lehetőségeihez ezt a szakterületet is hosszú távon fejlődésnek tudjuk indítani. Végül, ami
szerintem még közösen fejleszthető a mikrotérségi oktatási és szociális terület, amely egy
társulásban üzemeltetett bölcsőde, vagy családi napközi kialakításában valósulna meg a
kisgyermekesek munkába állásának támogatására. A közös stratégia megalkotásával Kelebia és Tompa megtette azt a lépést, amivel
sok települést, térséget megelőztünk, és bízom benne, hogy ezt az előnyünket jól tudjuk majd kihasználni. A két település vezetői
és képviselőtestületei között elindult közös
munkában látom a mindannyiunk számára
kínálkozó lehetőségeket. Jó helyen vagyunk,
jó időben, és én most úgy érzem, azt látom
e két település jó közös felkészüléssel beváltja a hozzá fűzött reményeket. Sok sikert és jó
munkát kívánok a munkában résztvevő, részt
vállaló minden személynek.
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ANYÁK NAPJA
Úgy vagyok most, mint Petőfi.
Egész úton hazafelé azon gondolkodott, hogy rég nem látott édesanyjának mi „kedves, szépet” mondjon.
De amikor belépett, hiába jutott előtte eszébe sok szép. Mert mi is történt? „Röpült felém anyám… és én
csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán.” Annyiban hasonló a költővel esetem, hogy én sem tudok annyira és olyan szépeket mondani a jó
édesanyákról, amit valójában megérdemelnének.
Mit juttat spontán eszébe annak,
aki Anyák Napjára köszöntőt készít?
Nyilván a saját édesanyját. Az ő küzdelmes életét. Az enyém 9 gyermeket
hozott a világra. Sokat dolgozott, aggódott értünk. De ennél is fontosabb,
hogy még inkább szeretett minket.
Tőle tanultuk meg azt, ami egy embernek a legfontosabb: a szeretet.
Amikor édesanyát temetünk, ilyeneket szoktunk mondani a családjának: Istentől kaptátok ezt a jó édesanyát. Az édesanyákat Isten küldi a
földre, hogy legyenek a jóság követei,
tanítsák meg családjukat az áldozatos szeretetre. Isten küldi őket, hogy
szívük csodálatos jósága nyomán teremjen meg a családi béke, az Isten–
és emberszeretet. Átvirrasztott éjszakák, zokszó nélkül gyakorolt türelem,
a könnyes vértanúság meg nem számlálható órái a tanúk, hogy nem volt
könnyű jó édesanyának lenni.
Íme, néhány megrendítő eset. Egy
vadkerti tanyasi anyuka mesélte. Kisfia beleesett a kútba. Ő azonnal odaszaladt, utána ugrott, majd az ostorfán fölmászva a mélyből gyerekével,
megmentette. Sárika, az idős nagymama mesélte, hogy gyerekkorában életveszélyes agyhártyagyulladása volt. Az orvos gyógyítási módszere
ez volt: egy héten át édesanyjától szívott le vért s ezt fecskendezte a kislány combjába. Nem-e az anyapelikán
jut erről eszünkbe, aki saját vérével
táplálja fiókáit? Sőt, Jézus szeretete,
aki a keresztfán saját vérével mentett
meg minket.
Csanád Béla, akasztói költő gyönyörű szépen örökíti meg édesanyja
küzdelmes életét az Anyám szeme című versében:
Anyám fekete kendője jut eszembe:
Az egyszerű élet lobogója.
A szeretetre épített világ,
Amit Jézus hirdetett a Boldogság he-

gyén:
Anyám küzdelmes hősi élete.
Ahol gyermek voltam, az a ház,
Amely fölött örökkön-örökké
A betlehemi csillag ragyog.
S anyám szeme,
a legfényesebb csillag.
Az édesanyák a családi béke megteremtői. Viccesre fordítva a szót,
olykor ők a dermedt csend feloldói.
Mint ahogy történt ez Mélykúton egy
közös családi ebéden. Az anyuka finom gombócot főzött. Mindnyájan jóízűen fogyasztottuk. Miután megettem az utolsót is, elégedetten tettem
le a villám. A következő pillanatban
a családnak egy aranyos, jópofa ötéves kölyke, Gergő a legnagyobb természetességgel így törte meg a pillanatot:
- Plébános úr, maga aztán jóó teletömte magát!
- Te, Gergő! Nem fogod be! – intette meg anyukája a pár másodpercnyi
dermedt csend után. Ezután nagyot
nevettünk.
Édesanyám kegyes hazugságai is
eszembe jutnak, aki ezekkel védett
meg bennünket, gyerekeket apám elnadrágolásaitól.
A legtöbb édesanya boldog. Hát lehet valaki úgyis boldog, hogy nagyon
nehéz, küzdelmes az élete? Lám, Máriának, Jézus anyjának is milyen nehéz
volt az élete, mégis Boldogasszonynak
hívja „minden nemzedék”(Lk.1.48.)
századokon át - és méltán. A boldog
édesanyáknak a boldogságát, egyszerűségét, megelégedettségét, tisztaságát és békéjét Weöres Sándor
így látta: „Ők anélkül, hogy törekedtek volna rá, a teljességet birtokolják.
Minden érzésük, gondolatuk, szándékuk tiszta. Minden jó nekik úgy, ahogy
éppen kínálkozik…Ha veszteniük kell
vagyontárgyat, egészséget, családtagot, életüket, abba is nehézség nélkül belenyugodnak. Életük csöndesvidám, békéjüket nem sértheti meg
senki és semmi. Szavaikból nem sokat meríthetsz, de a lényükből magát
a mindenséget.
Ezek a boldog, békés édesanyák
nem fognak a teljességbe, a Mennybe
jutni, mert máris ott vannak. Nincs
az a hatalom, mely valamit is adhatnak még nekik, vagy elvehetne tőlük.
Végtelen magas hegyen élnek, ahonnan nincs tovább.”
Ezek az édesanyák, akikről ilyen
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szépen ír a költő, gyermekeik iránti
szeretetüket bizonyítják avval, hogy
nemcsak a testi szükségletükre gondolnak, hanem a halhatatlan lelkükről
is gondoskodnak: kiskorukban megtanítják őket imádkozni, velük együtt
eljárnak szentmisére, hittanra járatják őket, eléjük élik az evangéliumot.
Ebben aztán benne van az Isten iránti
mély szeretetük is.
Az egyik cirkuszban volt egy artista, aki mondta, hogy szereti az Istent,
bár imádkozni nem tud. A többiek kilesték, hogy éjszakánként lefekvés
előtt kitett a szobájában egy keresztet és előtte cigánykereket, szaltókat
hányt és egyéb nehéz artista gyakorlatokat végzett. Megkérdezték, hogy
mi ez a megismétlődő művelete a lefekvése előtt:
- Nem tudok egy imát sem, még
a Miatyánkot se. Viszont helyette én
ezekkel a gyakorlatokkal így akarok
kedveskedni, tiszteletemet és szeretetemet kimutatni a Jóistennek - válaszolta.
Nos, én most az édesanyák iránti

szeretetemet ezzel akarom kifejezni,
őnekik kedveskedni, hogy tiszteletükre felvettem a legszebb ruhámat, ezt
a kedves Bocskaimat. Szaltózni, cigánykereket hányni nem tudok, tehát
én ezzel tisztelgek, kedveskedek, fejezem ki irántuk szeretetemet.
Ha pici elsősöket kérdezek, hogyan lehetne a szeretetet lerajzolni,
ezt már ők is tudják. Szinte kórusban
mondják, hogy szívet kell rajzolni. Hát
erről szól – röviden, tömören - Anyák
Napja. Ha édesanyát mondok, szívre
gondolok. Mert ők a szív ebben a sokszor rideg és szívtelen világban.
Legvégül ne felejtkezzünk meg
azokról az édesanyákról sem, akiktől az életet kaptuk, majd fölneveltek
bennünket, de már testük kint nyugszik a temetőben, lelkük pedig a Mennyország boldogságában örvendezik.
Itt bizonyára ezt is mondogatja: „Gyermekem várlak téged! Találkozni fogunk Jézus akaratából, szeretetéből!” Nekik is hála, hála, hála.
Dr. Pribitek László
plébános

Egy tanító tapasztalataiból...
Mi történik, ha...

...kiabálsz a gyerekkel
A kiabálás és az ijesztő fellépés azt a riasztórendszert rongálja, aminek az volna
a funkciója, hogy a gyereket óvatossá, körültekintővé, elővigyázatossá és lelkiismeretessé tegye. Pedig ahhoz, hogy egy gyerek egészségesen fejlődjön, és jól tudjon viselkedni, fel kell fognia a beérkező figyelmeztető jelzéseket, és észlelnie kell a
veszélyt, tehát ép riasztórendszerre van szüksége.
...ha testi fenyítést alkalmazol
A testi fenyítés többnyire csak fölösleges, néha azonban kifejezetten veszélyes
fegyelmező eszköz. Az érzékeny szívű gyerek esetében hatásos, de fölösleges; a
kemény szívű, már védekezésbe vonult gyereket viszont tovább keményíti...
...ha úgy teszel, mintha elhagynád a gyermeked
Ezek az erőszakmentesnek szánt megoldások az elhagyottság élményében
mártják meg a gyereket. Bármilyen hatásosan is lehet vele irányítani viselkedését,
az érzelmi manipuláció nem lehet a fegyelmezés jó és egészséges eszköze.
...ha önálló elalvásra akarod nevelni a kisbabád
Ha Anya nem mindig elérhető és megnyugtató, akkor a kicsi nem ismeri meg a
kapcsolati megnyugvás élményét. A kapcsolatkészség, az érzelmi intelligencia fejlődésének már az első szakaszában zavar keletkezik: olyankor, amikor a szeretetet
és a biztonságot a babának Anya fizikai közelsége jelenti.
...ha következményeket használsz a gyermeked fegyelmezésére
A büntetésnek akkor volna jó hatása, ha nem keménnyé, hanem bánatossá tenné a gyerek szívét. A hatásosságához szükséges két képesség: az adaptáció és az
integráció egyike sincs meg azokban, akiknek szükségük van fegyelmezésre: a kicsi gyerekekben, és az éretlenekben; az impulzív, zabolátlan, „deviáns” nagyokban.
Ha megvolna, nem lenne szükségük fegyelmezésre.
Ilyen gondolatokat lehet meríteni a http://krisztamami.wordpress.com/ oldalon
Közreadta: Horváth Zoltánné
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Osztálykirándulás

2014. 04. 23-án indultak a 6. osztályosok és a 8. osztályosok közül néhányan Egerbe és környékére.
Az oda út nagyon hosszú volt. Mikor
odaértünk Egerbe, elkezdett zuhogni az eső. Először az egri Tanítóképzőbe mentünk, ahol különféle fizikai találmányokat mutattak be. Innen az egri
várba vezetett utunk, majd elindultunk
Dédestapolcsány felé. Szállásunk soksok faházból állt, mindenkinek nagyon
tetszett. Az első este spagettit vacsoráztunk, senki sem panaszkodott rá.
Második nap a szilvásváradi kisvonattal mentünk fel az Ősember-barlangba. Csodálatos dolog volt látni azt, hogy
a víz ekkora barlangot képes létrehozni. Miután megnéztük a barlangot, elsétáltunk a Fátyol-vízeséshez. A vízesés
csodálatos látvány volt. Ezután bobozni mentünk. Mindenkinek nagyon tetszett a bob pálya, jól éreztük magunkat.
A bobozás után a szállásra mentünk. A

vacsora paprikás krumpli volt. A vacsora után szabad foglalkozást tartottunk. A harmadik nap úgy terveztük, hogy fürdeni megyünk, de inkább
a lillafüredi Anna-barlangot látogattuk
meg. Elmentünk a diósgyőri várba is,
ahol megnéztünk egy korabeli párviadalt. Ezután visszamentünk a szállásra.
A vacsora brassói volt. Másnap reggel
mindenki szomorúan kelt fel, tudván,
hogy indulunk haza.
Nagyon szépen köszönjük Laci bácsinak és Jenő bácsinak, hogy megszervezték nekünk ezt az osztálykirándulást! Köszönjük Janinak és Bettinek
a nagyon finom ételeket, és Jáger Pista bácsinak és Kákonyi Józsi bácsinak,
hogy elvittek azokra a helyekre, ahova menni szerettünk volna! Nagyon jól
éreztük magunkat, reméljük máskor is
megyünk ilyen jó kirándulásokra!
Papp Enikő és Ábrahám Réka
6. osztályos tanulók

Húsvéti kézműves

Tavasz jelenti a fényt, a színeket, a
napsütést, a készülődést Húsvétra. Várni az ünnepet, készíteni a hozzávalókat,
díszeket, dekorációt, kellemes időtöltés.
Szívesen készítenek a gyermekek az ünnepkörhöz kötődő kellékeket, ajándékot,
asztali díszeket. Ez alkalommal egy papírhengeren kreppapír nárciszok készültek. Ajánlom otthoni tevékenységként
is, közös gyermekprogram formájában. Szakítson egy kis időt gyermekével
együttes tevékenyre.
Az asztaldísz receptje:
Papír kéztörlő belső hengert fessünk
be valamilyen világos tavaszi színre. Amíg szárad, elkészíthetjük a sárga virágo-

kat. Hatszirmú sablon alapból kivágunk
virágonként kettőt-kettőt. A szirmokat
párosával összeragasztjuk, közepébe
narancssárga tölcsért helyezünk. A papírhengerre különböző magasságokban
felragasztjuk a virágokat, zöld szárat, levelet illesztve hozzá. Hasonlít a valódi virághoz, szemet gyönyörködtető.
Virágos tojás:
A tojásokat nem hagyományos módon díszítettük. Miután befestettük a
tojásokat, pici színes virágokat ragasztottunk. Így térhatású díszítés értünk
el. Hurkapálcára rászúrtuk, és masnival
zártuk le az alsó részt.
Berkó Istvánné gyógyped.
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Mindennapi mézünk

A Halas és Környéke Méhészeti Egyesület fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából „Mindennapi mézünk” címmel rajzpályázatot hirdetett.
Erre a felhívásra közel 500 alkotás érkezett a különböző intézményekből. Iskolánk 18 tanulója adott be pályamunkát erre a versenyre. A díjkiosztóra
április 26-án került sor a családi mézes
napok keretében. Tanulónk a következő eredményeket érték el:
Alsó tagozat:
I. helyezett: Molnár Fanni és Papdi
Liza Róza 4.o
II. helyezett: Sólya Tamara és Berényi Dorka 4.o
Felső tagozat:
Ricz Júlia 7.o kiemelkedő eredmé-

nyéért részesült dicséretben.
(Szakkörvezető rajztanár: Balázs
Hajnalka)
A pályamunkákból kiállítás nyílt a
főtéren, a díjazott alkotások a Közösségek Házában voltak megtekinthetők.
A díjkiosztót követően a Mézengúz
c. rajzfilmet néztük meg. Kiskunhalas
sétálóutcájában színes programok sora várta az érdeklődőket: mézlovagok
avatása, méhecskés színdarab, előadás-zenés meglepetés, ugrálóvár,
arcfestés, ügyességi játékok, mézes
kincskeresés, kézműves foglalkozások stb.
A gyerekek büszkék voltak a sikereikre és jól érezték magukat a rendezvényen.
Balázs Hajnalka

XI. évfolyam 5. szám

Kelebiai Hírmondó

Kosárlabda bajnokság!

Az idei évben is megrendezésre került iskolánkban az osztályok közötti kosárlabda bajnokság. A bajnokságra 13 csapat nevezett, összesen 70 tanulóval.
A bajnokságot 4 csoportban bonyolítottuk le: 5-6.-os fiúk; 5-6.-os lányok; 7-8.os lányok; 7-8.-os fiúk!
A bajnokság végeredménye:
5-6.-os lányok:
1. Vattacukik 6.a (Bozsákovics Luca, Fazekas Diána, Papp Enikő, Horváth S.
Renáta, Deli Mónika, Kovács Vanessza)
2. Ropogós csibecomb csontok 6.b (Ürmös Mercédesz, Jancsik Henrietta, Penovácz Kitti, Toldi Violetta, Ábrahám Réka )
3. 5.b lányok 5.b (Mityók Rita, Gere Vivien, Illés Emilia, Solti Edina)
4. Aranykosár 5.a (Erdei Natália, Sutka Fanni, Fazekas Bianka)
A csoport kosárkirálynője: Papp Enikő
5-6.-os fiúk:
1. Veszettek 6.b (Szegedi Bence,Dózsai Ferenc, Kiss Attila, Horváth Zsombor,
Pányta Péter)
2. Sajtos-sonkás-gombás kiflik 6.a (Balog Ádám, Vankó László, Németh Richárd,
Farkas Erik , Kövecses Richárd, Miklós B.Dániel)
3. Lebron Janes funs 5.a (Hász Bálint, Friebert Viktor, Kiri Balázs, Hegedűs
Norbert,Dobó Dominik)
4. Lúzer Fc 5.b (Horváth Viktor, Horvát S. József, Gillányi Gergő, Varga Márk, Füzesi Erik,Portényi Róbert)
A csoport kosárkirálya: Kövecses Richárd
7-8.-os lányok:
1. Utáljuk a kosarat 8.o (Ughy Renáta, Tóth F. Alexandra, Simola Renáta,Szűcs Zita)
2. 7.A lányok 7.a (Farkas Petra, Tóth Gréta, Virág Nikolett, Tóth Nikolett, Baranyi Vivien)
3. Barbi tanya sztárjai (Kollár Valentina, Doszkocs Dóra, Árva Barbara Ricz Júlia)
A csoport kosárkirálynője: Tóth F. Alexandra
7-8.-os fiúk:
1. Pizsamás Banánok 8.o ( Balogh-Szabó Bence, Balogh Dávid, Szabó Valentin,
Dominic Daibor,Miklós B. Máté,Horváth Dávid,Kátai Dániel, )
2. Csontdarálók 7.b (Kovács István, Illés Attila,Kalmár Dávid,Berényi Bálint,Paska
Tamás)
3. 7.A (Musák Roland,Szabó Martin,Deli M. Dániel,Kárász Balázs,Kozla Zoltán,
Kenyó Roland, Kenyó László)
A csoport kosárkirálya: Balogh Bence
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Bögre Károly testnevelő
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Erkölcstan szakmai műhely
Szakmai műhelysorozat előadásán vettem részt 2014. április 15.- én
Kecskeméten. Az előadó Zágoni- Szabó Józsefné pedagógiai szakértő, programfelelős JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet képviselője. Az előadás célja: egy
olyan szakmai műhelysorozat létrehozása, mely nyomon követi az erkölcstanképzésben részvevő pedagógusok
munkáját.
Tartalmas előadás, és ismeretszerzési lehetőség volt a fent említett program. Nem csak az erkölcstan oktatóknak szól a pedagógiai kiadványban
szereplő sok-sok módszertani ismertető, személyes tapasztalat. A Pedagógusok írták 9. kötetében szerepelnek
a tapasztalati, módszertani esettanulmányok. Elektronikusan lehet csak
megtekinteni. Ajánlom minden pedagógus kolléga figyelmébe, mint az utolsó példányszámot, mint az előző kiadványokat. A kiadvány elérhetősége:
http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/
?page=hir&oldal=pedagogiai-intezetrendezvenyei
Az említett oldal alján a zöld részben

található a gyorselérési link, itt rá kell
kattintani a letölthető dokumentumokra, s onnan már csak egy lépés a Legújabb elektronikus kiadványok.
(Ezen kívül nagyon sok hasznos információhoz is hozzá lehet jutni. Pedagógus
előmeneteli rendszerről, portfólió készítéssel kapcsolatos információk. Szakreferensek adnak válaszokat kérdésekre.
A megjelentett publikációk felhasználhatók a pedagógus portfólióban.)
Tájékoztatást kaptunk más iskolák
erkölcstanoktatással kapcsolatos tapasztalatiból. Helyben érvelő vita alakult ki, hogy osztályozva jobb az erkölcstanoktatás vagy csak részvételt
igénylő. Amely egyben a következő
szakmai műhelysorozat témája is lesz.
Többnyire kecskeméti, vagy környékbeli iskolákból voltak oktatók. Egyedül
én voltam a megye déli részéből képviselő. Így szerencsére el tudtuk érni azt,
hogy legközelebb régiónkénti városokba legyen az előadás. Ez számunkra azt
jelenti, hogy Baja lesz a következő előadás helyszíne.
Berkó Istvánné

Végzősök válaszolnak
Szarka-Kovács Helga és
Tóth Fati a Farkas László Általános iskola 8. osztályába
járnak. A hamarosan ballagó osztályt egyre jobban foglalkoztatja az iskolaváltás és
a barátoktól való elszakadás gondolata. A
fiatalok életében ez lesz az első olyan nagyobb lépés, amivel kiszakadnak a jól megszokott családi és iskolai közösségből, hiszen új kapuk nyílnak meg előttük. A két
végzőssel beszélgettünk:
- Készültök már lélekben a ballagásra?
- Igen, sokszor eszünkbe jut, hogy lassan vége a tanévnek, és nekünk már itt
nem lesz több évnyitónk... Nem csak lélekben készülünk a ballagásunkra, már a tarisznyák, a meghívók kiválasztása is zajlik.
Nemsokára sor kerül a tablófényképek elkészítésére is. Nagyjából azt is tudjuk, hogy
a családból és az ismerősök közül kit hívunk meg a ballagásunkra.
- A továbbtanulást tekintve milyen történések zajlanak mostanában?
- Már jelentkeztünk a kiválasztott középiskolákba, általában 2-3 intézményt
jelölt meg mindenki. Van, aki már kapott

visszajelzést, de
olyanok is vannak,
akik még csak
mostanában fognak menni szóbeli elbeszélgetésre,
felvételire.
- Kaptok a tanáraitoktól jótanácsokat, felkészítő segítséget?
- Igen, igyekeznek segíteni nekünk,
hogy mire érdemes odafigyelnünk később.
Főként Gémesné Kati néni szokott adni hasznos gyakorlati tanácsokat, és sokat
bíztat minket.
- Terveztek még az osztályotokkal az idei
tanévben valamilyen közös programot?
- Megyünk osztálykirándulásra Orfűre,
amit már nagyon várunk! Ezen kívül lesz
még egy közös programunk Ópusztaszeren is. A ballagásunk után pedig bankettet
tartunk, ami talán az utolsó ilyen közös összejövetel lesz.
- Mi fog a legjobban hiányozni az iskolából ballagás után?
- Természetesen a barátok és az osztálytársak. Furcsa lesz nélkülük kezdeni
egy új tanévet.
Köszönjük Fatinak és Helgának a beszélgetést!
Kiss Dia
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Tanítási –tanulási módszerek az órán
Új tantárgy, új tankönyv, és ötödikes gyermekek. Egy másképpen tanulandó tantárgy, amely akár az Erkölcstan nevet is kaphatná, de az Útravaló talán
többet sejtet, mond a céljáról. 19 gyermek, mely két osztály összevont része.
Erkölcstan órán egy kicsit másképpen kell figyelni a nevelőre, egymásra, önmagunkra. Tanulni is kell, de azt is másképp. Először megtanultuk, hogy hogyan figyeljünk egymásra, érdeklődjünk egymás iránt. Nyitott szemmel járni a világban, érdeklődve szemléld a körülötted lévő világot. S a legfontosabb,
maradj ember, légy önmagad. Mind olyan fogalom, mellyel talán az erkölcstan órán találkozhattak mélyebb értelemben. Sok erőt, energiát igényelt, hogy
megértsék a tantárgy célját, feladatát. Az órán, ha szituációs játék formájában
adtunk elő egy feladatot, azt hogyan játsszuk, értelmezzük, mondjunk róla véleményt. Most március hónapot írunk, a gyermekek bizalommal fordulnak hozzám. Kérdeznek őket érintő dolgokról, velük történt eseményekről, s érdeklődnek, mit veszünk következő órán?
Bővebben a kezdetektől a jelen állapotig. Hogyan jutottunk el?
Felső tagozatosok lettek a gyerekek. A nagyokhoz tartoznak, és mégis a
kicsik ebben a közegben. Egy állandó alkalmazkodást, konfliktus megoldást
igénylő szituáció. A felnőtt állandó jelenlétét igénylő állapot. Megküzdeni a serdülőkor látható és láthatatlan változásaival. Elfogadni önmagát, társát. Ismerni önmagát.
A névjegykártya készítés gondolkodóba ejtette őket. Nem mindenki tudott
saját keresztnevéhez kapcsolódó jó tulajdonságot írni. Nem ismerik önmagukat, s sajnos volt olyan gyermek, aki több rossz tulajdonságot sorolt föl magáról, mint jót. Erősítve a jó tulajdonságok számát, igazodhat hozzá, s kevesebb
konfliktus elszenvedője lesz. Itt nagyon fontos a nevelői szerep, hogy mit hitet
el a gyermekkel. (Pygmalion effektus)
Névjegykártya
Engedelmes
Segítőkész
Dolgos
Állatbarát
Igényes
Rugalmas
Tanulékony
Alapos
Szituációs játék
Tudnak-e a gyerekek az arcról olvasni? Egymás érzéseit, érzelmeit elég jól
ismerik a mindennapi életben, szituációkban? Ezt csoportban eljátszani szituációként kihívásként élték meg, de szerették a helyzetet, szívesen vettek részt
benne. Hitelesen tudták előadni a kért szerepeket, s az osztálytársak véleményezték az előadott történetet. Találtak ki helyzeteket, melyet eljátszották. Őszinték voltak egymással szemben. A negatív dolgokra volt megoldási stratégiájuk.
Szóforgó
A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával megegyező irányban elmondják véleményűket. Ezt a módszert minden órán lehet használni, hisz a
tananyaghoz, feladatokhoz kapcsolódóan többször kikérem a véleményüket.
A szóforgó módszert páros formában is lehet alkalmazni. Így ketten egymást
közt osztják meg a véleményüket. Megbeszélhetik a párok, hogy milyen közös
gondolataik vannak, és miben térnek el véleményükben.
Kupaktanács
A felvetett problémát a kijelölt csoportok közösen beszélik meg. A csoportban kijelölt szerepeknek megfelelően képviselik önmagukat. A csoport tagjai
egyenrangú félként kell, hogy szerepeljenek. Fontos, hogy mindenkinek legyen
szerepe. A szerepek egyenrangúak, csoportvezetőt semmiképpen sem válaszszunk. A szerepek elosztását és a tennivalók pontos beosztását a szerepkártyák segítik, melyek a következők lehetnek.
Szerepkártyák
Csendkapitány – Figyelmeztesd a társaidat, ha túl zajosak!
Tapsvezér – Biztasd a csoportodat, hogy fejezze ki elismerését, ha a többiek jó munkát végeztek.
Bátorító – Biztasd társaidat a munkára, és dicsérd meg őket.

Időfigyelő – Dolgod, hogy figyeld a rendelkezésre álló időt!
Eszközfelelős – Gondoskodj a munkához szükséges eszközökről!
Feladatmester – Figyelj arra, hogy mindenki megértse a feladatot! Figyelmeztesd társaidat, ha attól eltérnek!
Szóvivő – Össze kell foglalnod és el kell mondanod a feladatok megoldását!
Jegyző – Írd le a csoportod döntéseit, megoldásait, javaslatait!
(A tapsvezér szerepe márciusra már beérett az osztályban, mint csoportfunkcióban, mint egyéni teljesítmény elismerése, eszmei jutalmazása terén. Az elmúlt
órán játszottuk a gyerekekkel a „Ki nyer ma játékot” –mely az eddig tanultakról
való egyéni előadásmóddal fűszerezett verseny. Miután elmondta a tanuló a feladatát, teljesen váratlanul, instrukció nélkül a gyerekek megtapsolták L.-t.)
„Ki nyer ma?”
Több órán keresztül tartó, előző anyagokhoz kapcsolódó verseny. A gyermekek 3-4 fő, olyan formában ismétlik el az elmúlt órák anyagát úgy, hogy
kapnak egy kérdést az előző órák tananyagaihoz kapcsolódóan, s két percig
folyamatosan kell róla beszélni. A végén pontozzuk őket az osztálytársakkal.
A verseny végén összegezzük az elért pontokat, s a legtöbb pontot elért gyermek a győztes. (Szívesen vettek részt az önként vállalkozó tanulók. Remek
szókincsbővítés, ismeretanyag felidézés.)
Időkitöltő feladatok
Spontaneitást igénylő módszer, melynek mindig kell, hogy legyen a tarsolyban. Többször előfordul, hogy egy csoport már kész a feladatával, s tétlenül ne
teljen az idő - kapnak időkitöltő, leginkább játékos feladatokat.
Együttműködés

Kooperatív módszert, az együttműködést mi sajátságosan értelmeztük. Az óra anyaga Az együttműködés volt. Előre megtervezett közös tevékenység formájában viteleztük ki. Süteményt sütöttünk. Előre megbeszélt hozzávalókat mindenki elhozta. A
különböző munkafázisokban más-más tanuló vett részt. Szerették a tevékenységet,
mert saját munkájuk eredményét közvetlen megtapasztalhatták – felfaltak minden
egyes linzert, ami ízlett nekik. Nem volt vita, türelmetlenkedés tevékenység közben.
A csatolt képek szemléletesen mutatják a tevékenység hangulatát.
Interaktív tananyag
A módszerek sokaságából nem maradhat el az interaktív tananyag lehetősége. Az aktuális órához kapcsolódó hang és képanyagok, s a 3D animációk.
A módszerek változatosságához hozzájárul, jobban leköti figyelmüket. Az Erkölcstan tankönyv könyvkiadója lehetővé tette az interaktív hozzáférhetőséget. Helyileg iskolánkban Kelebia Farkas László Általános Iskolában lehetőség
van interaktív tábla használatára.
Az összevont két ötödik osztályban a 19 gyermek mind más tulajdonsággal
bírnak. Családi körülményeik eltérőek. Mentális képességeik egyediek. Érzelemviláguk, pszichés jellemvonásuk önmagukra jellemzőek. Van, aki egyedül
meg tud birkózni az iskolai tananyaggal, van, aki ezt csak segítséggel tudja.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az Erkölcstan oktatásán túl egyben gyógypedagógus is vagyok. Az osztályban lévő sni és btmn-s gyermekek
beilleszkedését nyomon tudom követni. A személyes bánásmód így adott.
Hamarosan itt a tanév vége, s az új tanév kezdete. Sok tapasztalattal tudom az
„új” ötödikeseket bevezetni az Erkölcstan tantárgy ismereteibe. A jelenlegi osztályt
továbbvinni már nem lesz nehéz, mert ráéreztek a tantárgy fontosságára.
Berkó Istvánné
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Húsvét a Gézengúz Óvodában „Segíts, hogy segíthessünk!!!”

Április 16-án a fiúk kölnivel érkeztek az oviba. A húsvéti hagyománynak
megfelelően locsoló verset mondtak a
lányoknak, amit együtt tanultak az
óvónénivel. Majd következett a locsolás, amit a lányok már nagyon vártak.
A fiúk nagy gondoskodással készített
festett tojásokat kaptak, de nem maradt el a csokitojás és cukorka sem.
Az óvoda udvarán is meglepetés érte a gyerekeket, mert a húsvéti nyuszi csoki tojásokat szórt szét az
udvaron, amit nagy izgalommal kerestek a gyerekek, Mindannyian örültek a megtalált tojásnak, amit gyorsan meg is ettek.

Anyakönyvi hírek
Április havi születések:
Varga Ildikó, született: Kiskunhalas, 2014.04.01.
anya: Szendi Franciska, apa: Varga Zsolt

Védőnők

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2014. április hónap folyamán elhalálozott:
Futó Jánosné 84 éves
Papp András 78 éves
Vasuth Istvánné 84 éves
Teleki Mária aktő.

1 azaz „egy” kg önzetlenség! Ki tud
segíteni napi 5-10-15 Ft-tal a Karitász
Egyesületnek? Matekozzunk együtt!
Igen, volt, aki elolvasta, sőt már segített is! Mit kértem az előző hónapokban? Azt, hogy minden család évi egy
alkalommal 1 kg tartós élelmiszert pl.
cukrot, lisztet, zsírt, rizst, búzadarát,
tésztát, sót, olajat ajánljon fel a rászoruló családoknak.
A cikk megjelenésétől április 30-ig a
következő élelmiszereket kaptuk: cukor 11 kg, liszt 20 kg, burgonya 18 kg,
tej 5 l, rizs 3 kg, búzadara 3 kg, tészta
7 kg, keksz 2,25 kg, cukorka 10 cs, zsír
3,5 kg, szappan 6 db, szalámi 1 rúd, tojás 50 db, tarhonya 0,5 kg, befőtt, lek-

vár 4 üveg, konzerv 2 db, tea
1 dob, vegeta 25 dkg, fűszerpaprika 20 dkg, kakópor 25
dkg, pudingpor 3 cs, Kapucsínó por 1 cs, Dejó diópótló
1 cs, bab, borsó 2 kg, margarin 2 cs, szappan 13 db, kacsazsír 30 kg.
Ezeket hálásan köszönjük, de kérjük a további segítséget is! Minden hónapban
beszámolok a Kelebiai Hírmondóban a kapott támogatásról.
Folytassuk! Legyen ebből
mozgalom, hagyomány! Ha
5, 10 család segít, mi annak
is köszönetet mondunk, ha
50, ha 100 milyen csodás lenne!
Május végén a Gyermeknapon az
óvodás, iskolás gyermekeknek szeretnénk lángost sütni. Erre várjuk köszönettel ebben a hónapban a liszt, olaj,
esetleg sajt, tejföl felajánlásokat.
A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni. Facebook-on is elérhető vagyok!
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66.
Nyitvatartás: minden szombaton
reggel 7-9 óráig vagy hétfőn délután
14-17 óráig
Tegyünk, adjunk együtt egy kis önzetlenséget, szeretet!
Horváth Zoltánné Kelebiai
Karitász Egyesület elnöke

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Határrendészeti hírek
A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség járőrei 2014. április 25-én 1 óra
30 perckor az 53-as számú főút 86-os
kilométerénél ellenőriztek egy bosnyák
rendszámú személyautót és két utasát.
A járművet egy bosnyák állampolgár
vezette, aki jogszerűen tartózkodott az
országban. A vele utazó szír állampolgár azonban jogszerű magyarországi
tartózkodását nem tudta igazolni. A határrendészek mindkét személyt elfogták és előállították. Kiderült, hogy a szír
férfi a zöldhatáron lépett be az országba, a bosnyák férfi autójával segítette
volna továbbutazását. A Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság Migrációs Ügyek Osztálya embercsempészés
bűntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt - őrizetbe vétele mellett
- eljárást indított a bosnyák állampolgárral szemben. A szír férfi menekült-

státusz iránti kérelmet nyújtott be, őt
a rendőrök átadták az illetékességgel
rendelkező Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársainak.
A Kelebiai Határrendészeti Kirendeltség április 25. és május 4. között
eljárást indított 1 albán 1 palesztin valamint 1 koszovói állampolgárral szemben, akik magyarországi tartózkodásuk
jogszerűségét nem tudták igazolni. Kiderült, hogy az albán férfivel szemben
két ország hatósága is beutazási és tartózkodási tilalmat rendelt el. A szóban
forgó személyt a határrendészek két
évre kiutasították Magyarországról,
majd kitoloncolták Szerbia területére.
A másik két személy menekültstátusz iránti kérelmet nyújtott be, ezért
átadták az illetékességgel rendelkező
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársainak.
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Kecskeméti közös varrás

11. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Április végéhez érve szokásomhoz híven összefoglalom a hónap Egyesületünket
is érintő történéseit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
ÁPRILIS
-10-én a szokásos kis csoportunk mórahalmi fürdőzésen vett részt. Külön
pozitívuma volt a mostani fürdőzésnek, hogy egy fő kivételével mindnyájan az Erzsébet Kártya birtokában ingyen vehettük igénybe a fürdő szolgáltatásait. Monda-

A Foltocska Foltvarró Klub tagjai közül 7 fő nagyon igényes kiállításon és
rendezvényen vett részt április 26-án.
Kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központban rendezte meg a kecskeméti Napraforgó Foltvarró Egyesület a
szokásos évi közös varrását és a kiállítását. Válogathattunk a szebbnél-szebb
anyagok közül, vásárolhattunk sablo-

nokat, apró kiegészítőket a hobbinkhoz. Találkozhattunk blogos vagy Facebook-os barátnőkkel. Bemutathattuk,
hogy mit varrtunk mostanában és cserebere tombolára is sor került.
Csodaszép, tartalmas nap volt!
Köszönet Maczkó József polgármester úrnak és Kocsis Györgynek a lehetőségért!

Programajánló
Szegedi Dumaszínház

Fellépnek: Kőhalmi Zoltán és a Szomszéd Néni Produkciós Iroda
Szeged, IH Rendezvényközpont, 2014. május 20. (kedd) 19 óra
Jegyek elővételben a helyszínen, a Belvárosi Moziban, illetve a dumaszinhaz.
jegy.hu oldalon kaphatók!
Jordán Tamás: Széllel szembe- poénok és poémák
2014. június 5., csütörtök 19:00
Jordán Tamás évtizedek óta azok közé tartozik, akik a „széllel szembe” mennek, és
különféle utakat, módokat kitalálva próbálják megtartani klasszikus költőinket a társadalmi emlékezetben. Nagy, közös versmondásokat szervez, közösségi élménnyé
téve a költészetet; József Attila-estjével járja az országot; kortárs költőket hív meg
a szombathelyi színházba. És most ismét kitalált valamit: a nálunk is népszerűvé vált
stand up műfaját vegyíti a versmondással, poénokat a poémákkal – ahogy az est alcíme mondja. Ars poeticát pedig a nyitóversből, Karinthy Frigyes: Nihil-jéből választott hozzá: „Mert az a fontos, hogy figyeljenek/ Az emberek és jól érezzék magukat.”
Könyvajánló
Frei Tamás: 2015 - A káosz éve és a magyar elit háborúja
André története a következő parlamenti választások napjaiban indul ismét útjára, feszült, konfliktusokkal teli időszakban. A képzeletbeli Magyarország arra ébred, hogy a kisebbség került többségbe. De hogyan? Miként és miért esik
egymásnak a magyar politikai és gazdasági elit egy része, és
mi köze mindehhez Andrénak, Adriennek és egy kaliforniában élő sikeres magyar feltalálónőnek? Mi történik a sarokba szorított miniszterelnökkel, a magyar poligarchákkal, és
persze Andréval, meg az ő fekete szemű hároméves kislányával, Fruzsikával. Bátor és izgalmas utazás a következő évek Magyarországának kulisszái mögé! Kölcsönözhető a könyvtárban!

nom sem kell, hogy ez alkalommal is nagyon jól éreztük magunkat ezen az egészségmegőrző (gyógyvizes, szaunás, úszásos, beszélgetős) programon. /A mellékelt
fotó ebédidőben készült a fürdőzőkről/.
-11-én a Magyar Költészet Napja alkalmából a Művelődési Házban rendezett
programon Egyesületünkből többen is részt vettünk és nagyon élveztük az iskolás
gyerekek által előadott gazdag programot, sok-sok szavalatot.
-26-án a Tánc Világnapja alkalmából az Agrárcentrumban rendezett gazdag
programon is sokan részt vettünk Egyesületünkből. A rendezvényen többek között
fellépett és nagy tapsot kapott Egyesületünk Tánccsoportja is. Mindkét kulturális
rendezvény maradandó élményt nyújtott a megjelent
közönségnek, ezért csak
gratulálni tudunk a szereplőknek, a felkészítőiknek
és a rendezőknek. /A mellékelt fotón Egyesületünk
Tánccsoportja látható fellépés előtt/.
MÁJUS
Betervezett programjaink: 1-jén 10.00 órától Nyugdíjas Majális finom ebéddel és élő zenével a Nyugdíjas Házban. 8-án fürdőzés Mórahalmon, indulás a
MÁV állomástól a 10.06-os busszal, 24-én Községi Gasztrónap, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg, 31-én 18.00 órától Klubdélután a
szokásos programmal.
JÚNIUS
-5-9 között lesz a hagyományos Erdélyi Kirándulás. Indulás a Nyugdíjas Háztól 02.00 órakor. Egyébként az indulásról és a teendőkről mind az 52 résztvevő
személyre szóló értesítést fog kapni.
-12-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre. Az Erzsébet Kártyát, ill. bérletet a tulajdonosok vigyék magukkal! Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal.
-16-ra volt tervezve a hagyományosnak számító un. Kert Parti Ásotthalmon. Most tudtuk meg, hogy a rendezvény objektív okok miatt sajnos elmarad.
-28-án Falunap lesz Bajsán, melyre mi is hivatalosak vagyunk. A részleteket
a Kelebiai Hírmondó következő számában fogjuk közzétenni.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István Egy. titkár

Kelebiai Hírmondó

12. oldal

XI. évfolyam 5. szám

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

2014 május

orvos neve

ügyelet helyszíne

2014 május

orvos neve

ügyelet helyszíne

10

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

28

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

12

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

29

csütörtök

Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

13

kedd

Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

30

péntek

Somogyiné Gazdag A dr.Tompa Árpád u. 59

14

szerda

Szabó Péter Dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

31

szombat

Somogyiné Gazdag A dr.Tompa Árpád u. 59

15

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

		

(17 órától Rigler László dr.)

16

péntek

Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

1

Rigler László dr

17

szombat

Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

18

vasárnap

Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

19

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

20

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92

22

csütörtök

Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

23

péntek

Szabó Péter Dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

24

szombat

Szabó Péter Dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

		

(17 órától Kiss Csaba dr.)

25

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

26

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

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

vasárnap

Kelebia Deák u. 92

Mamák Napja
Ha tehetném, és új ünnepet hozhatnék létre
Az első gondolatom a Mamák Napja lenne.
Drága mamáim nagyon megérdemelnék,
hisz az én szüleimet szépen felnevelték.
Megtanítottak nekik minden jót és szépet,
De rendreutasítást is kaphattak eleget.
Még szerencse, mert ha nem így tettek volna,
Szüleim nem nevelnének születésem óta.
Szeretem őket, szeretem, imádom,
Nincs náluk jobb mama az egész világon.
Ezért ez a szép Mamák Napja,
csakis rólatok szól mától fogva.
Friebert Klaudia (9 év)

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

