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Kedves Kelebiai lakóközösség!
Így év vége felé mindig többek szájából hallom, azokat a kétélű és nagyon is
húsbavágó mondatokat, hogy ,, repülnek az évek”, vagy ,, úgy elszállt az élet, mint
egy pillanat”. Azt gondolom, mindannyian elmerengünk kicsit az elmúlás gondolatán egy esztendő lezárása, befejezése kapcsán. Ismét elérkeztünk azokhoz a hónapokhoz, amelyek a csendes számvetést, a zörgő faleveleket és a meghitt ünnepeket vetítik elénk. Túl vagyunk a halottak napja mélységes némaságán, közeledünk
az adventi időszak csúcspontjához: Jézus Krisztus születésnapjához, a megváltó titkos alázatához, a folyamatos újjászületés misztériumának az ünnepéhez. Átérezve
az ünnep, a karácsony lényegét megdöbbentő történelmi ténynek vagyunk ma is
tanúi. Csodálatos évvégeket élhetünk meg évről-évre Kelebián, szinte jelzés értékű az, hogy a falu születésnapja december közepére, az adventi időszakra, a várakozás idejére esik. Ehhez csak adalék az a Gergely naptári tény, hogy a keresztény
kultúrkörben az év végét is ebben az időben, szilveszter pápa napján (december
31-én) ünnepeljük.
Mondhatjuk: ,, ünnep, ünnep hátán”
Igen, ez évben is emlékezünk arra a nemes cselekedetre, ami ezen a földön

90 éve történt. Ez évben is emlékezünk azokra az ősökre, akik itt akarták jövőjüket felépíteni. Itt akarták a közösség és a nemzet javát szolgálni. Köszönet nekik azért, hogy megálmodtak minket és ismeretlenül is, bíztak bennünk. Ezt a bizalmat kell nekünk is táplálnunk az utódok irányába. Ez a szülőföld küldetése. Igen,
az adventi időszak arra sarkall bennünket, hogy még többet, még intenzívebben
éljünk meg közösségi létünket. Közösségi létünket az Istennel és a teremtett emberrel. Ezt szolgálja az az új rendezvény, amely az idén december 20-án délután
lesz és karácsonyi, vagy adventi forgatagnak hívunk. Kérem, jöjjön ki mindenki a
község főterére, és ünnepeljünk együtt. Végül közeledik az újesztendő. Közeledik
a számvetés napja. Kelebia Község minden lakosának azt kívánom, hogy őszinte
szívvel, nyugodt lelkiismerettel, békességben és elégséges betevővel érkezzen az
újév küszöbére. Kívánom a család közelségének örömét és isten áldását az emberi életben.
Boldog újesztendőt, szép Kelebiánk” !
Üdvözlettel: Maczkó József polgármester
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Iskolai hírek
- Az intézmény felújítása megkezdődött, megtörtént a teljes nyílászárócsere, folyamatban van az épület külső hőszigetelése. A munkálatok csak kisebb fennakadásokat okoztak az iskola életében.
- Márton napi rendezvényünket november 12-én tartottuk, a rendezvény nagy
népszerűségnek örvend, közel 100-an vettek részt rajta szülők, nagyszülők, pedagógusok és gyerekek. A jelenlévőket a tanulók rövid műsorral köszöntötték, majd
egy kis vendéglátás következett, végül a lámpások kísértében egy nagy sétát tettek az ünneplők. A program szervezője: Berkó Istvánné
- November 11-én pályaválasztási
szülői értekezlet tartottunk a 7. és 8.
osztályos tanulók és szüleik számára.
A jó hangulatú rendezvényen a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, a
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola, a Szilády Áron Református
Gimnázium, a Vári Szabó István Szakközépiskola és Szakiskola, a hódmezővásárhelyi Cseresnyés Kollégium,
valamint a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium képviselői mutatkozhattak be, majd sor került személyes beszélgetésekre is a teljes körű
tájékozódás érdekében. Bízunk benne,
hogy minden jelenlévő sok segítséget
kapott ebben a fontos kérdésben.
- November 18-án rendezték a II.
Rákóczi Ferenc Szakközépiskolában a
Matekoló versenyt a 8. osztályosok számára. Iskolánkat 6 tanuló képviselte a 8.b
osztályból. Felkészítő: Balázs Hajnalka. Az eredményről még nem kaptunk híreket.
- A Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny iskolai fordulója november 24-én
volt. 18 tanuló vett részt rajta, magas létszámban az 5. és 6. osztályos tanulók voltak jelen. Az 50 pontból legalább 20 pontot elérő tanulói munkákat továbbküldtük,
így 9 tanulónak van esélye a II. fordulóba kerülni.
- Iskolai konfliktuskezelés című
továbbképzésen vett részt Tóth Katalin tanárnő, tapasztalatait
megosztotta a kollégákkal.
- Tudásfórum 3.3 program keretében 3 cselekvési tervet dolgoztunk ki, amelyek a KLIK céljaival, jövőképével összhangban
vannak. Ezek a következők: hagyományápolás, hátránykompenzáció és Tehetségponttá válás.
- Az első osztályban nyílt napokat tartottunk: november 26-án matematika
órát tartott Borbás Mária, december 2-án magyar órát Radnai Béláné. Mindkét alkalommal jó hangulatúak voltak az órák, amelyen nagy létszámban voltak jelen a
gyerekek szülei, és részt vettek az óvónénik is.
- Tehetséghidak program keretében versenyfelkészítő szakkör megvalósítására nyújtottunk be pályázatot.
- IPR pályázat segítségével ismét támogatni tudtuk a rászoruló családokat vásárlási utalványokkal.
Az iskola vezetősége

XI. évfolyam 12. szám

Márton nap

Az előző év Márton napi rendezvényen úgy köszöntünk el egymástól,
hogy jövőre veletek, önökkel ugyanitt.
Sikerült! Találkoztunk, összejöttük, izgalommal készültünk. Az elmaradhatatlan hagymás zsíros kenyér csalogatta a
rendezvényre gyülekező gyermeket,
felnőttet. Volt, aki kétkedve fogadta,
de azért beleharapott, és el is fogyott.
A sült tök igazi csemegének számított,
melyek mögé a pirított dió és a naspolya sorakozott még. Az is elfogyott.
Az elfogyasztott étkek után egy kis
műsorral kedveskedtünk a megjelent
közönségnek. Siker koronázta az előadásukat. Jancsik Henrietta Márton napi bevezető előadásában ismertette az
ünnep történetét, eredetét. Egyházi vonatkozásában Márton Püspök történetét hallhattuk. Mi egy kissé a néphagyomány vonalán közelítettük meg saját

rendezvényünket. Az egyszerű ünnep
is lehet nagyszerű. Nem kellett hozzá
egyéb, mint saját kézzel készített lámpás, lelkesedés, jókedv, s egy kis esti homály. A lámpásokban fényt vittünk
magunkkal, mely el kell, hogy tartson
karácsonyig. …… Réka első osztályos
kiszámolója, Kozla László kikiáltója, és
az első osztályosok körjátékkal megjelenített ritmusos csujjogatója igazán
hangulatossá tette a rendezvény kezdetét.
A műsor után egy sétát tettünk a
faluban a lámpásokkal. A sötét utcákon sétálva beszélgettünk, és jól éreztük magunkat. Az utunk az iskola előtt
ért véget. S mintha senki nem akarna
hazamenni, innen megindulni. De ez a
rendezvény is egyszer véget ér. Elköszönve, hazaindult mindenki.
Berkó Istvánné
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Egy tanító tapasztalataiból...
Adventi készülődés
November 29-én a Plébánián tartottunk kézműves foglalkozást az érdeklődő gyerekeknek. Beszélgettünk az advent jelentéséről, kinél milyen szokások
alakultak ki a családban. Kérdeztem
szoktak-e a szülők adventi naptárt készíteni gyermekeiknek. A válasz többnyire az volt – NEM. Egy-két lányka
említette, hogy nekik vásárolni szoktak
olyan naptárt a boltban, melyben csoki van és minden nap megesznek belőle egy szemet.
Kedves Szülõk! Van egy javaslatom!
Készítsetek a gyermekeiteknek Ti magatok naptárt! Beszélgessetek arról,
milyen apró feladatokat lássanak el a
kicsinyek annak érdekében, hogy kiérdemeljék a zsákocskákban rejlő csemegét. Naptárötlet rengeteg található az interneten. Egy kis időráfordítás
és nagy öröm lesz a gyerekeknek. A
gyermekként átélt karácsonyok segítenek nekünk felnőttként megteremteni
a saját családi hagyományainkat, hogy
a gyermekeink számára is akkora csoda legyen az ünnep, mint amilyen nekünk volt. Idézd fel a régi karácsonyo-

kat, gondold át, hogy hogyan követték
egymást az események.
1. hét: „Legyetek éberek, mert nem
tudjátok,mikor érkezik az Úr”. Apró feladatokkal megbízni a gyerekeket és
számon kérni megtették-e!
2. Hét: „Készítsétek elő az Úr útját!”
Legyetek kedvesebbek másokhoz, ha
megsértettétek apró figyelmességgel
tegyétek jóvá!
3. Hét: „Az Úr küldött, hogy örömhírt vigyek...” Legyetek az öröm hordozói! Mindenkiről jót mondani, mosolyogni rá!
4. Hét: „Istennél semmi sem lehetetlen”. Győzzétek le magatokban a
rosszat! Legyetek a remény hordozói!
Négy hétig készülünk, számoljuk az
időt, a gyerekekkel a napokat, egészen karácsonyig amikor az idő megáll és csak élvezzük a közös együttlétet
és a megteremtett harmóniát. Törekedjen erre minél több család a mi községünkben is!
Kegyelem teljes, áldott ünnepeket
kívánok!
Horváth Zoltánné
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
November végéhez közeledve ismét
összefoglaljuk a hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit, majd vázoljuk az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
NOVEMBER
-8-án Ásotthalmon a
házigazdáinkkal együtt
ünnepeltük Nyugdíjas
Egyesületük megalakulásának 20. éves évfordulóját. A viszonylag szűk körű évfordulós
rendezvényen jelen volt
a helyi polgármester is.
A példás vendéglátásnak köszönhetően 5 fős
csapatunk nagyon jól érezte magát.
-20-án a szokásos kis csapatunk
/14 fő/ mórahalmi fürdőzésen vett
részt. Ez alkalommal is használtuk az
Erzsébet Kártyánkat és kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdési időt.
-22-re tervezett un. Újbor kóstoló főleg az arra alkalmas hely hiányában elmaradt.
-24-én 15 fős csapatunk részt vett
Ásotthalmon az ottani testvér szervezet

ség keretében többek között színpadra
kerül Miskolczi Miklós Kelebiáról szóló
dokumentumjátéka is.
-18-án mórahalmi fürdőzésre
kerül sor, melyen utoljára használhatjuk az ingyenes Erzsébet Kártyánkat.

által szervezett un. Katalin bálon. A
jól sikerült rendezvényen többek között
fellépett a mi Tánccsoportunk is. A finom vacsorát most is kellemes beszélgetés és tánc követte. A mellékelt fotó
a rendezvényen készült.
DECEMBER
-13-án lesz a hagyományos községi
Falualapítási ünnepség, melynek külön jelentőséget ad, hogy 90 évvel ezelőtt /1924. 12. 16-án/ alakult meg az
első kelebiai Önkormányzat. Az ünnep-

ja alkalmából egy kulturális rendezvény lesz a Művelődési Házban, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból
tudhatunk meg.
Tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat,
hogy a soros tisztújító Közgyűlésünket,
előreláthatóan februárban tartjuk.

Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os (?)
busszal /menetrend változás lehet!!!/.
-31-re tervezett hagyományos Óévbúcsúztató rendezvényünk a Nyugdíjas Ház felújításának elhúzódása miatt
elmarad.
JANUÁR
-15-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a MÁV állomás elől indulunk a szokásos (10.06-os?) autóbusszal.
-23-án a Magyar Kultúra Nap-

Karitász Egyesületből jelentjük!
„SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!”- így indítottuk év elején a Karitász Egyesület erre az évre vonatkozó felhívását. Kaptunk tartós élelmiszereket
(főleg az ünnepek előtt), október végén a SzentGyörgyí Albert Rotary Club és Vankó Ede vállalkozó segítségével megkezdtük a kapott adományok
jelképes összegért való kiárusítását. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre többen hoznak olyan
használt, új eszközöket, tárgyakat, melyekre már nincs a családban szükség, mások pedig, akiknek megtetszik elvihetik a boltból.
Ebben a hónapban 16-án készítjük el a karácsonyi csomagokat. Az utcaapostolok értesítik azokat a családokat, akik megkapják a tartós élelmiszereket. Szeretnénk, ha a
meghatározott ügyeleti időben minél hamarabb elvinnék a családok a csomagokat.
December 20-án az I. Jótékonysági Adventi Vásáron is jelen lesz az egyesületünk.
Mindenkit várunk szeretettel erre a rendezvényre. Meghívókat is küldünk, melyben egy
tál halászlére invitáljuk a lakosokat.
December 22-én fél 11-kor tartjuk a magányosok karácsonyát az napközis konyha
ebédlőjében. Erre az eseményre meghívókat visznek a karitász tagjai az érintetteknek.
Az iskolás gyerekek közül is néhányan részt vesznek ezen az eseményen.
Valljuk: JOBB ADNI, mint KAPNI! Köszönjük adományaikat!
Még nem késő! Ön is segíthet!!!
Horváth Zoltánné elnök

Horváth Zoltán
Egy. elnök
Sutka István
Egy. titkár
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„MENNYEI ÜGYEKBEN UTAZOM”
Thornton Wilder egyik könyvének
címe:”Mennyei ügyekben utazom”. Én
is a héten, Kunbaján elkezdtem mennyei ügyekben házalni. Minden házba
be fogok kopogtatni. Mennyei ügyben.
Már lassan két éve vagyok itt, de nem
szaporodik a templomba járók száma.
Halnak. Elköltöznek. Elmaradnak. Még
többen nem ismernek. Így lelkipásztori kötelességem, hogy ezen próbáljak javítani Isten segítségével. Mert
papot, hívet egyaránt e szavakkal sürget Jézus: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot miden teremtménynek…”(Mk.16.15.) A
templomban szinte hiába hirdetem az
Igét, mert nem járnak. Szinte üresek
a padok. Kb. 30 öreg nénike jár, akik
nem is jól hallanak, meg őket megváltoztatni már nem igen lehet.
Mi az, ami kristálytisztán látszik?
Az, hogy itt a szóval való evangelizáció szinte semmi eredményt nem hoz.
Nézzük sorjában: 1. A hittanórákra kevesen járnak, rosszalkodnak, totális érdektelenség. Ugyanez van az egyházmegye legtöbb hittan óráján. A tanárok
is panaszkodnak, hogy évről évre rosszabbak a gyerekek. Ezelőtt 40 évvel
még jobban érdeklődtek. Ekkor kaptam
Bátyán egy másodikos kisfiútól életem
legnagyobb elismerését. Úgy látszik nagyon vonzóan sikerült Szent Erzsébetről beszélnem. Ahogy vége lett a hittanórának mindenki kiment szünetre, csak
az előbb említett fiúcska maradt gondterhelten ülve és homlokát a tenyerébe támasztva.
- Te nem mész ki? Hát mi baj? –kérdeztem tőle. Ő ezt válaszolta nagyot
sóhajtva
- Ah, hol fogok én ilyen feleséget találni, mint Szent Erzsébet? - És mondom, csak 2. osztályos volt.
2. Biblia órára – hol a világ legfontosabb szavai hangzanak el, a hatalmas
Isten tanítását ismerni meg – még az
idősek közül is kevesen járnak. 3. Ifjúsági hittanra lenne égető szükségük
a fiataloknak világnézetük kialakulása
idején, és a züllött társaságok vonzáskörében. Ők viszont nem jönnek, nagy
ívben elkerülik a templomot ís.
No, de legyen elég a sirámokból! –
Én hiszem, hogy a Jóisten pecsétje, jó-

ságos tekintete rajta van ezen a Kunbaján, Tompán, és Kelebián is. Az itteni
lakosokra is vonatkozik kivétel nélkül
mindegyikre - kezdve a legszegényebbtől a leggazdagabbig, a cigányoktól a sváb vagy Csaló-közi magyarokig, a polgármester és képviselőktől az
egyszerű közmunkásokig - ez a Szent
Pál-i örömhír a Filippi levélből: „Isten
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön…”
Tehát Isten mindenkit hív az Ő Országába: előbb a földi Isten Országába,
és a templomba, majd a Mennyországba. Mit gondoltok, milyen lesz a vele
való találkozás a halál pillanatában? Én
azt gondolom, ha odaérkeztek és meglátjátok az Urat szeretettől ragyogóan,
irántatok való jóindulattól és kedvességtől túlcsordulóan, akkor majd fölkiáltotok: ”Ó, ha tudtam volna, hogy
Te ilyen vagy! Ilyen gyönyörű, ilyen jóságos! Hogy hogy nem figyelmeztettek? Az életem egész más lett volna!
Én ostoba, szeretném a fejemet a falba verni!”
Ilyen megfontolás alapjára helyezkedve akarom én is hívni a kunbajai lakosokat Isten házába. minél több emberrel akarok személyes kapcsolatba
jutni, néhány gondolatot Istenről és a
vallás nagy értékéről szólni (ezt azután
egyben összekapcsolni egyházi adó
tartozás felemlítésével. Persze az egyházi adó megemlítése inkább csak alkalom, mód az egyházközség szegénységének enyhítésére.) Sokkal fontosabb
az, hogy a Jóistenről beszéljek. Mindez
összecseng Ferenc pápa sürgetésével:
„Legyünk KILÉPŐ Egyház! Lépjünk ki,
lépjünk ki, hogy mindenkinek elvigyük
Jézust!” (Evangelii gaudium,33.o.)
Óriási tévedés sok keresztény, sőt
meg is bérmált ember részéről, hogy
azt gondolják, a vallás, a misére járás
elhanyagolása kis és jelentéktelen dolog, ami miatt nyugiban alhatnak. Hát
nem, és nem! Nem és nem! Nem és
nem! Jézus szeretne fölrázni sok kunbajai embert „csipkerózsika álmából”
és jóságosan, nagy szeretettel ezt mondaná nekik: „Jöjjetek hozzám, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, én felüdítelek titeket!” (Mt.11.28)
És ki van, akinek nincs szüksége Jézus

felüdítésére és ölelésére?
Persze, nem vagyok naiv és gyakorlatlan lelkipásztor. Nem várok sok sikert. Esetleg 1-2 ember lesz, aki ennek
a találkozásnak a hatására eljár majd a
templomba. Egy-két ember talán lesz,
aki szeretné elkapni a „mentőkötelet”,
és nem akarja ezt a nyúlfarknyi életét
elszúrni örökre, életét Isten nélkül leélni. Rájön még időben, a ”kicsengetés
előtt”, hogy rossz lóra tett. A hátralevő
életét Istenhez közelebb és az evangélium fényében akarja leélni .
Itt egy kicsit ácsi, fújjuk ki magunkat!... Ma, 2014. október 25-én voltam
vagy 15 családnál. Két helyen kedvesen
fogadtak, ígérték, hogy elmennek majd
a misékre. Viszont legtöbb helyen kerek
perec kimondták, hogy nem fognak járni. 1 helyen még a házukba sem engedtek be, hanem az ablakból kiabálták ki
az elutasító szavakat. Említettük már,
hogy a halál pillanatában a ragyogó,
jóságos Krisztus elé állunk mindnyájan, akik itt élünk (egyelőre) Kunbaján.
Mik fognak elhangzani az Úr előtt? Ezt
nem tudhatjuk. De azt tudhatjuk hajszálpontosan, hogy efféle biztos nem:
„Volt itt egy Pribitek László nevezetű
pap, de tőle sose hallottam, hogy hívogatott volna templomba, hogy az Istentisztelet, a mise az fontos és nem csak
öregasszonyoknak és kisgyerekeknek
való papi szórakoztatás, heti „folytatásos vallási műsor.” Inkább sajnos ilyenek hangzanak el majd az Úr előtt: ”Hát

egyszer volt egy pap nálunk, aki hívott
misére, de én nem vettem komolyan,
elutasítottam. Pedig gyerekkoromban
is hallottam, hogy aki Jézus apostolait utasítja el, az magát Jézust, az Istent
utasítja el (Lk. 10.16.) és minden Nagyböjtben mondták a templomban: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban! (Mk.1.15.)
De jó lenne, ha Jézus szavai minél
kevesebb emberre vonatkozna Kunbaján, Kelebián és Tompán: „Ti azonban
nem akartok Hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn.5.40.)
Falunkban lezajlottak a választások.
Ennek a célja az volt, hogy olyan emberek vezessenek, akik elő tudják mozdítani a megélhetési- gazdasági-pénzügyi felemelkedést. Ez szép, szép! De
ez többnyire mind a jólétet, végül is a
testet szolgálja. Azt a testet, amit kiviszünk a temetőbe, ami elrothad, elporlad. („Emlékezz ember, hogy porból vagy és porrá leszel”). Viszont
Isten adott nekünk halhatatlan lelket is,
amely sokkal, ezerszer fontosabb még
a testnél is. Hát ha fontosabb, akkor
vele mért nem foglalkoztok, mért nem
„tápláljátok”? Istenben mért nem akartok gazdagodni? (Lk.12.21.)
Nos, e halhatatlan lelkek ügyében, „mennyei ügyekben utazom” – járom
a falut.
Segítsetek! Segítsetek! Segítsetek!
Pribitek László,
kunbajai plébános

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2

Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.
Nagy Zsolt ügyvezető
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Orvosi ügyelet

MASSZÁZS

06-70/940-70-80

2500 ft-ért frissítő masszázs
- zsírégető-cellulit masszázs
- ultrahang kezelés,vákuumozás,testtekercselés
- csoki masszázs
- mézes masszázs
- kókuszolajas masszázs
- talpreflexológia
- nyirok masszázs

KARÁCSONYRA,SZÜLETÉS-, ÉS NÉVNAPRA AJÁNDÉKUTALVÁNY-BÉRLET
KAPHATÓ.
KISGUCZI ILDIKÓ-GYÓGYMASSZÖR 30-86-95-321
www.ildimasszazsottomos.hu

Anyakönyvi hírek
2014. november
A hónap folyamán elhalálozott:
Nagy József 78 éves
Sutka Józsefné 93 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Gál Krisztina és Virág Krisztián
Kelebia, 2014. december 2.
Teleki Mária aktő.

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

Kedves Édesanyák!
Októberben újra indult
a Baba-Mama Klub!
Nagy szeretettel várok minden babás és kisgyermekes édesanyát,
aki a hűvös őszi, hideg téli napokon egy kis kikapcsolódásra vágyik
gyermekével együtt. A foglalkozások kötetlen beszélgetésre,
eszmecserére adnak lehetőséget.
A klub minden szerdán délután 15:30-17:00 tart a Gézengúz Óvoda
fejlesztő termében.
Klepács Edina Védőnő
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Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2014 dec
8
hétfő
9
kedd
10 szerda
11 csütörtök
12 péntek
13 szombat
14 vasárnap
15 hétfő
16 kedd
17 szerda
18 csütörtök
19 péntek
20 szombat
		
21 vasárnap
22 hétfő
23 kedd
24 szerda
25 csütörtök
26 péntek
27 szombat
28 vasárnap
29 hétfő
30 kedd
31 szerda
1
csütörtök
2
péntek
3
szombat
4
vasárnap

orvos neve
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Miklósiné dr Tóth Éva
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Szabó Péter dr
Miklósiné dr Tóth Éva
Szabó Péter dr
Szabó Péter dr
17 órától Dr Kiss Csaba
Miklósiné dr Tóth Éva
Sárvári Erzsébet dr.
Kiss Csaba dr
Szabó Péter dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné dr Tóth Éva
Miklósiné dr Tóth Éva
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné dr Tóth Éva
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.

ügyelet helyszíne
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Deák u. 92
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Tompa, Attila u. 95
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Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

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

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/737-757, 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
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Családi Advent és Karácsony
Az adventi időszak kezdetével megkezdődik a karácsonyi készülődés.
Megjelennek az utcákon a karácsonyi
fények, otthonunkat apró díszekkel csinosítjuk, a gyerekek izgatottan várják a
Mikulást, majd a Jézuskát, és mindanynyian egyre erősebben vágyunk a meghittségre. Az adventi időszak egyben
sok-sok népszokásnak ad helyet, amelyek többsége már kiveszőben van kultúránkból, de azért vannak még olyan
családok és közösségek, akik részben,
vagy egészében őrzik ezeket a szokásokat. Idén Balogh-Szabó Béláné Klárika nénit kérdeztem:
- Már jócskán tart az adventi időszak, elkészítették-e már a koszorút?
- Igen, minden évben készítünk
egyet, az első gyertyát már meg is
gyújtottuk, és karácsonyig minden vasárnap egy újabbat fogunk meggyújtani.
- Ebben az időszakban van (dec. 13. )
Luca napja is, melyhez sok népszokás
tartozott. Önök megtartottak-e valamilyen népszokást?
- Sokat nem, például lucaszéket nem
készítünk, de azért búzát ültetünk. Luca pogácsát készítünk, melybe fémpénzt teszünk.
(Luca napjához köthető a búzaültetés. Ezen a napon kis tálkába búzát
szórt a háziasszony, amit karácsony
napjáig öntözgetett, s minél magasabbra hajtott ki, s minél jobban kizöldült addigra, annál bővebb termést
jósoltak a következő esztendőre. Belsejébe mécsest, gyertyát volt szokás
helyezni. )
(A lucapogácsa készítéséhez több
babona is tartozik. A legáltalánosabb
az, hogy pénzt sütnek a pogácsába, de
egyes területeken gyűrűt, amit, ha egy
eladó lány talál meg, akkor az a következő évben férjhez fog menni. Voltak
olyan jóslások, melyekben apró tollakat szúrtak a pogácsákba minden családtagnak külön-külön, és akinek a tolla
elégett a sütés során, a babona szerint
az hal meg először a családból.)
Ezen a napon nem szoktunk házimunkát végezni, nem mosunk, nem
varrunk.
- Karácsony előtt milyen szokások
vannak még, amelyeket felelevenítenek?
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Szent este
éjjelén
Szenteste éjjelén
Sétálni legszebb élmény.
Ünneplőbe öltözött a világ,
A szeretet járja át.
Nézem a mesés fákat,
Sok színes lámpa,
Szívem átjárva,
Melegséget árasztva.

- December 14-től kilenc napon át
esténként szálláskeresésre indulunk az
ismerősök és a család körében. Minden
este máshol jövünk össze, és együtt
imádkozunk. Ezzel emlékezünk a Szent
Család viszontagságos szálláskeresésére.
A gyermekek betlehemezni szoktak, melynek keretein belül házról házra járnak, bemutatják Jézus születésének történetét, cserébe süteménnyel,
finomságokkal kínáljuk meg őket.
- Hogyan zajlik a szenteste Önöknél?
- 24-én szoktuk a karácsonyfát feldíszíteni. A díszeken és a szaloncukron
kívül almát, narancsot is kötünk a fára.
Este elköltjük a közös vacsorát a
családdal.
- Milyen ételeket fogyasztanak ekkor?
Szenteste böjtölünk, ilyenkor száraz
bablevest és mákos gubát eszünk.
Szokás nálunk, hogy felvágunk egy
almát annyi gerezdre, ahányan vagyunk, mindenki kap egy szeletet, amit
aztán megeszünk. Tesszük ezt azért,
hogy jövőre is együtt maradjon a család.
Mézbe mártott foghagymát is szoktunk fogyasztani. Vacsora előtt hozunk
be diókat egy edényben, és mindenkinek választani kell egyet. Megtörjük a
kiválasztott diókat, és akinek kukacos
vagy rossz dió jutott, az a babona szerint következő évben beteges lesz.

- Hallottam már, hogy szalmát vagy
szénát szoktak a karácsonyi asztal alá
bevinni. Önök is őrzik ezt a hagyományt?
- Igen, mi is szoktunk szalmát tenni az asztal alá, mellé különböző terményeket, gyümölcsöket, és bízunk benne, hogy ezzel biztosítjuk a jövő évi
bőséges termést.
Vacsora után megyünk az éjféli misére.
- Hogyan zajlik Karácsony napja és
másnapja?
- Családlátogatást teszünk, így jóformán nem is vagyunk otthon.
- Egyre ritkábban hallani arról, hogy
családok énekelnének otthon karácsonyi énekeket, vagy elmondanának egyegy karácsonyi verset. Önöknél szokás
verselni?
- Igen, szoktunk karácsonyi verseket mondani idősek és fiatalok egyaránt, és igyekszünk nem csak elmondani,
hanem megtanítani is a gyermekeknek őket.
- Igazán szép, meghitt Karácsonyuk
lehet! Úgy hallom, hogy más fronton is
készülődik az adventi időszakban, hiszen a Kelebiai Daloskör tagjaként karácsonyi dalokat tanul…
- Nos, mi is részt fogunk venni a falualapítási ünnepségen, és az Adventi
Forgatagra is karácsonyi dalokkal készülünk.
- Akkor jó felkészülést kívánok Klárika
néninek, és köszönöm a beszélgetést!

Oly mesés ilyenkor a világ,
Feledteti mindennapok búját.
Látni lehet mesés házat,
Szerényebbet, másat...
Az ablakokon belesve
Mindenhol csillogás,
Szikrázó gyertyák,
S van, hol ajándék hegyek.
De van, hol csak egy ölelés lehet.
Gyermekek kacaját
Hozza felém a hideg szél,
Nem fázom, felmelegít
A szerteáradó szeretet.
Csillagos az éj,
Köztük sok angyal él.
Kik csodával halmoznak el rég.
Azt kívánom, teljesüljön...
A világ álma,
Jusson e szeretetből az év más-más
napjára!
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Gyermek sarok - gyermekekről és gyermekeknek
Gyermekek és a TV
Manapság a média behálózza mindennapjainkat, míg a 40-es években
csak éppen kezdett a családok életébe beszivárogni a televíziózás kultúrája, mára a háztartás alap felszerelésévé vált. Számtalan gyermekműsor és
kimondottan gyermekeknek szóló csatorna jelent meg, ám tartalmukkal a
szakértők nem feltétlen értenek egyet,
legalábbis a korszerinti besorolásukkal.
A témát érdemes kétpólusúan boncolgatni. Egyrészt mit gondol a szakértő és mit tapasztal a szülő.
Szakértők szerint 3 éves kor alatt
nem szabad TV-t nézni a gyermeknek,
esetenként 1-1 rajzfilm, korának megfelelően és szülői társaságban még belefér, de ne tekintsünk elektromos bébiszitterként a masinára. Amellett,
hogy fizikai fejlődéséhez a nagymozgás
szükséges, amit a TV gombnyomásra
ledermeszt, az idegrendszer fejlődéséhez sem járul hozzá hasznosan az efféle
„cselekvés”. Azért is írom ezt idézőjelesen ,hiszen az ül és nézi a TV-t nem feltétlen cselekvésnek sorolható. Olyan,
mint egy légüres tér, ahol semmi sem
történik a gyermekkel ,ami ilyen pici korban a fejlődést szolgálja. Kiemelve egy általánosabb problémát, többek
között alvászavarként is jelentkezhet

a káros hatása a TV-nek. Illetve a legkülönbözőbb gyermekkori zavarok kialakulásában is szerepet játszhat a TV
előtt eltöltött idő mind tartalmában,
mind idegrendszerre gyakorolt hatásaiban - például a gyengébb olvasási teljesítmény, a rosszabb problémamegoldó képesség, vagy a falánkság, és a
rossz testi kondíció esetében.
Azonban megértem a szülőket is,
akik törekszenek a gyermek helyes nevelésére, netalán szakértők könyveit bújva teremtenek ideális környezetet.
Ennek megfelelően igyekeznek kialakítani nevelői stílusukat. Mégis a TV-t eszközként használva nyernek időt, a tűz
megrakására, vagy, hogy a sütőbe rakják Karácsonyra készülve a tömött kacsát. Mivel tudják, hogy a TV elvarázsolja a gyermeket így nyugodtabb lélekkel
mernek elvégezni más sürgető feladatot, hisz biztonságban, egy helyen tudják a gyermeket. Véleményem szerint
ez nem gond, ha 1-2 rajzfilm megnézésében kimerül a TV-zés. Viszont kiemelném a mese megválasztásának fontosságát! Figyelembe kell venni a gyermek
korát és a műsor tartalmát a döntésben.
Nem szeretnék konkrét ajánlást adni, mindenkinek meg van a maga kedvence, viszont a kerülendő elemeket

felsorolom: ne legyen benne erőszak,
és ne érezze a gyermek, hogy a tetteknek nincs következménye. Például sokak nagy kedvence a Tom és Jerry. Mind a kettő kikötésen elbukik, ha
a megfelelő mesét keressük. A gyermek egyrészt agressziót lát, majd azt,
hogy hiába a sok ütlegelés úgy kergetőznek tovább, mint ha mi sem történt
volna. Holott felnőtt fejjel tudjuk, hogy
ha például egy üllő esik a fejünkre, akkor nem csak pukli nő és csillagok repkednek. Ez inkább a felnőtt mese kategóriába sorolható.
A mese mindazonáltal fontos eleme
a gyermek fejlődésének, viszont ha tehetjük inkább mi meséljünk, és lapozgassunk a gyermekkel képes könyveket. A TV-t nem kell elátkozni és
kihajítani, csak a használatát kell megfelelően bevezetni a családi életbe. Lehet tökéletes közös program, ahogy a
gyerkőccel egy nagy pokróc alatt összebújunk egy mese közben - sok tanulságos történetet lehet találni - , de
lehet az a szerkezet, ami ha nem figyelünk, átmossa a pici agyát, és telezsúfolja számára haszontalan és káros dolgok sokaságával, amik például a fent
említett viselkedési zavarokhoz is vezethetnek. Példának megint a Tom és

Jerry-t hoznám, amiről készítettek egy
felmérést 2 csoport gyerekkel, és bizony azok, akik nézték, agresszív fellépést tanúsítottak egymással szemben.
Elgondolkodtató, nem igaz?! Személyes
megjegyzésem is ide fűzném, miszerint
gyerekként rajongtunk a testvéremmel
ezért a meséért, és nem csak egymást
ruháztuk meg alkalmanként, de volt
példa iskolás társakkal való fizikai összetűzésekre is. Nem állítom, hogy csak
ez a mese tehet róla, de nem segített a
helyzeten az biztos.
A fejlődés menetében sarokkövek
a nagymozgásos játékok, a dalocskák,
mondókák, firkálások, és a játék számtalan formája, hisz ezek által tanul szavakat, cselekvéseket, és sajátítja el a viselkedési formákat. Emberek vagyunk,
hibázni fogunk, ahogy a mi nevelésünknél is becsúszott a szüleinknek 1-2 baki,
és az ő szüleik sem voltak tökéletesek.
Az a fontos, hogy legyen meg bennünk
az igyekezet és a nyitottság afelé, hogy
minél jobban fel tudjuk készíteni a jövő generációját az őket váró nagybetűs életre.
Akinek véleménye van és szívesen
megosztaná, az email-ben vagy levélben küldje el a Művelődési Háznak.
Viola

Tanulni a gyerekektől
Általában azt mondjuk, hogy a felnőttektől, szülőktől, tanároktól tanulnak a gyerekek. Most arról szeretnék
beszélni, amikor - fordítva - a gyerekektől tanulnak a felnőttek.
1. A tv-ben egy 5 éves óvodástól
kérdezi a riporter - „Miért akarsz megtanulni olvasni? „ - „hogy majd olvassak
a gyerekeimnek”- válaszolja a kislány.
Egy 7 éves iskolástól is megkérdezi a
riporter - „ Miért jó, ha az ember tud olvasni?” - „Azért jó, mert így olvashatok
meséket a kistestvéremnek.”
Elvadult, elromlott világban élünk,
amelynek legfőbb ura a pénz. Min-

denkit és mindent eltipornak a törtetők. De a romlást magunk bőrén is tapasztalhatjuk mi felnőttek, ha mi nem
is vagyunk ilyenek. Mert mi is szerezni
akarunk magunknak, minket is elcsábítanak a csillogó bevásárló központok.
Igen, szerezni magunknak, és nem
másoknak adni. És akkor jön 2 kisgyerek, és arról beszél, hogy valamit, megszerzett ( az olvasni tudását) és ezt,
ami az övé lett, azt odaadja másnak.
Azért örülnek, hogy van valamijük,
amiből adni tudnak. Rájuk még nem
hatott ez a csúnya világ. Mi felnőttek,
megtanulhatjuk tőlük, hogy ne kap-

ni akarjunk, hanem adni. És minél több
ilyen adni akaró ember lesz, annál boldogabb lesz a világ.
2. Egy sebészorvos mesélte, hogy
eddig nem imádkozott, de most már
imádkozik, mert megtanította egy kisgyerek. Behozták a szülei vakbélgyulladással a kórházba. A műtőben az orvos
így szólt: „feküdjél nyugodtan a műtőasztalon, és mindjárt elaltatunk”. Erre
mindenki meglepődve, és meghatottan
nézhette, hogy a kisfiú feltérdelt, kezeit
összetette, és imádkozni kezdett.
Előtte ezt mondta: én otthon is mielőtt lefekszem, először imádkozom.

Azzal belekezdett.
Ez a kisfiú a vallástalanná vált orvost
megtanította újra imádkozni, mert ekkora hatással volt rá.
3. Kedves gyerekek! Tibennetek is
olyan sok jó van, bátran tegyétek a jót!
Miközben teszitek, észre sem veszitek
talán, hogy jó példátokkal éppen egy
felnőttet indítotok valami jó cselekedetre.
Pribitek László plébános
(2014.01.26.)
A gyerek-sarkot
szerkesztette: Őri Viola

Kelebiai Hírmondó
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Karácsonyi kifestõ

Kedves Gyerekek!
Ezzel a Micimackós kifestővel kedveskedünk nektek Karácsony alkalmából. Jó szórakozást kívánunk!

Ha karácsony, akkor ünnepi ételek
Azok kedvéért, akik minden évben szeretnek az ünnepi menüsorba új ízeket csempészni összegyűjtöttünk néhány receptet.
Reméljük, hogy ezzel hasznosan hozzájárulhatunk a karácsonyi előkészületekhez!

A barna tészta hozzávalói:
* 25 dkg liszt
* 10 dkg kristálycukor
* 6 dkg margarin
* 1 evőkanál kakaópor
* 1 kiskanál szódabikarbóna
* 2 kiskanál sütőpor
* 3 evőkanál tejföl

Túrós zserbó

A sárga tészta hozzávalói:
* 15 dkg liszt
* 5 dkg kristálycukor
* 3 dkg margarin
* 0.5 kiskanál szódabikarbóna
* 1 kiskanál sütőpor
* 1.5 evőkanál tejföl

Túró töltelék:
* 50 dkg túró
* 20 dkg kristálycukor
* 2 evőkanál búzadara
* 3 db tojás
* 1 db citrom reszelt héja
* 1 db narancs reszelt héja
* 2 evőkanál tejföl
* 1 csomag vanillincukor

A sárga lapra:
* 6 evőkanál sárgabaracklekvár
* 20 dkg darált dió
Máz:
* 2 evőkanál olaj
* 3 dkg vaj
* 10 dkg étcsokoládé

Elkészítés
A barna tésztához a lisztbe keverjük a sütőport és a szódabónát. Hozzáadjuk a lágy margarint, kissé elmorzsoljuk és beleszórjuk a kakaóporral kevert kristálycukrot.
Lazán összedolgozzuk, majd apránként belekanalazzuk a tejfölt. Könnyen nyújtható tésztává gyúrjuk. Két gombócra osztjuk és felhasználásig a hűtőbe tesszük.
A sárga tésztát a barnához hasonlóan gyúrjuk, de csak 1 cipót készítünk belőle és a hűtőben pihentetjük, amíg elkészítjük a túrókrémet.
A krémhez a 3 tojássárgáját elkeverjük a tejföllel, a vanillincukorral. A fehérjét kemény habbá verjük. A túrót áttörjük, összedolgozzuk a kristálycukorral, a búzadarával
és a citrus reszelékkel. Belekeverjük a tojásos tejfölt és lazán a habot is. Közepes tepsit sütőpapírral bélelünk, a sütőt 170 fokra bekapcsoljuk.
Két réteg folpack között kinyújtjuk a sárga tésztát, megszurkáljuk, a tepsibe terítjük. Megkenjük baracklekvárral, megszórjuk dióval. Tepsi nagyságúra nyújtjuk az
egyik barna lapot, azt is megszurkáljuk, ráhelyezzük a diós lapra. A túrókrémet rákanalazzuk és vastagon elkenjük A maradék barna gombócot is kinyújtjuk, megszurkáljuk és a túrókrém tetejére igazítjuk.
Az előmelegített sütőben kb. 40 -45 percig sütjük. A sütőből kivéve ügyesen egy tálcára fordítjuk, így a sárga lap lesz felül, a kakaós pedig egyenesre simul. Ha kihűlt,
visszafordítjuk és a tetejét csokoládés mázzal vonjuk be.
A mázhoz felolvasztjuk a vajat, felforrósítjuk benne az olajat, levesszük a hőről. Azonnal beletördeljük a csokoládét, olvadásig simára keverjük, a tésztára kenjük. Pár
óra pihenés után recés késsel a szeleteknek megfelelően átvágjuk a csokimázat. Mindig csak annyit süteményt vágjunk fel, amennyit azonnal elfogyasztunk.
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Fokhagymás busa zöldséges
raguval

A fokhagymás tejszínben pácolt, ropogósra sütött hal mellé, zellerrel ízesített
zöldséges ragut készítünk. Fogyaszthatjuk így is, illetve steak burgonyával körítve
is. Gyorsan elkészíthető, gazdaságos étel.
Hozzávalók 2 főre:
A halhoz: fejenként egy-egy 20 dkg-os busa filé, só, 3 gerezd fokhagyma, só, 5
dkg vaj, 3-4 ek rizsliszt, őrölt színes bors
A raguhoz: 20-20 dkg reszelt sárgarépa, cukkíni, fél fej zellergumó, 1 fej vöröshagyma, 2 dl tejszín (én növényit használtam – szója főzőkrém), só, őrölt szerecsendió, víz
A burgonyához: 50 dkg burgonya, só, olaj
A halfiléket 1 órán át pácoljuk fokhagymás tejszínben. Közben készítsük el a
köretet. A burgonyákat héjastól sikáljuk meg alaposan, majd főzzük félig puhára őket. Ha félig megfőttek, vágjuk cikkekre, tegyük tepsibe, sózzuk és locsoljuk
meg őket pici olajjal.
180 fokos sütőben, addig süssük, amíg belül puhák, kívül arany barnák, ropogósak nem lesznek.
A raguhoz a zöldségeket a hagymán kívül reszeljük le tökgyalun.
A hagymát vágjuk apró kockára, és 1 ek zsiradékon kezdjük el dinsztelni.
A reszelt zöldségekből nyomkodjuk ki a levet, és adjuk a hagymához.
Nagyobb hőfokon, folyamatos keverés mellet pirítsuk meg kissé őket.
Majd vegyük alacsonyabbra a hőmérsékletet, öntsük fel 1-2 dl vízzel, és fedjük le.
6-7 percig pároljuk a ragut.
Fűszerezzük, majd öntsük fel a tejszínnel.
Ezt követően főzzük be krémesre.
A halhoz keverjünk a rizslisztbe sót, és zúzott színes borsot.
Ebbe forgassuk bele a lecsepegtetett és pácolt filéket.
A panírozott halakat vajon süssük mindkét oldalukon ropogósra.
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Fokhagymás, grill
csirkecombok
Ez a csirke, köszönhetően a zárt terű sütésnek köszönhetően, olyan puha,
omlós lett, hogy még harmad nap is csak
úgy „leolvadt” a késről. Amilyen egyszerű, olyan nagyszerű, csak ajánlani tudom
mindenkinek. Zsírmentes recept.
Hozzávalók: csirke alsó combok,
Pácnak: jódozott só, sok zúzott fokhagyma, zúzott színes bors, kakukkfű,
rozmaring, 1-2 dl fehérbor
A fehérborba bele turmixszoljuk a fűszereket a són kívül.
A megmosott combokat ebbe a pácba tesszük egy éjszakára.
Másnap vegyünk egy olyan sütőtálat, ami fedhető. A legjobb a fém tál, vagy a
cserépedény.
Ebbe tegyük a combokat, sózzuk őket meg, majd öntsük rá a páclevet is.
Zsiradék nem kell, mert a bőrből fog zsír kisülni.
Lefedve, előmelegített sütőben 1 órán át süssük a combokat.
Friss salátával fogyasszuk.

Gyümölcsös forralt bor recept
A téli zimankós, fagyos időben jól esik egy kis lélekmelengető, forró ital. Nekem,
főleg advent idején a forralt bor, és a karácsonyi vásárok jutnak eszembe, ahogy
a kesztyűbe bújtatott kezünkkel markolásszuk az édes, bódító nedűt. Most házilag
készítettem egy gyümölcsös, rumos verziót. Mondhatom, hatással van rám.
Hozzávalók 4-6 adaghoz:
750 ml félédes vörös bor
600 ml víz
100 ml rum
160 g nádcukor
1 fahéjrúd
1 kezeletlen narancs héja
2 narancs kifacsart leve
100 g mazsola
100 g aszalt vörösáfonya
A hozzávalókat egy lábosban alaposan
felforraljuk.
Hagyjuk meleg utána, hogy a gyümölcsök is megszívhassák magukat az alkohollal.
Természetesen forrón fogyasszuk.
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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Magyar Kultúra Napja 2015. programajánló
Egy csók és más semmi
Zenés darab, melyben sok szerepet kap a humor, azonban mégis mély mondanivalót tartalmaz: Sáfrány ügyvéd
korunk cápája, aki csak a pénzt nézi.
Dr. Sáfrány ügyvéd legszívesebben válóperes ügyeket vállal: ügyfelei főleg tehetős asszonyok, akik vagy válni akarnak, vagy
pont ellenkezőleg, nem akarnak válni. Az ügyvéd bármire kész egy jó perért, szenvedéllyel űzi szakmáját - ha már ő maga nem válhat
el a feleségétől, legalább mások szabadulhassanak a házasságuktól. Feleségének barátnője, a fiatal és roppant csinos Annie felkeresi
dr. Sáfrányt, ám az ő ügye egészen elképesztő, s az indok és a bizonyítékok egy igen különös válópert sejtetnek. Sáfrányéknál azonban nemcsak a kliensek, hanem a háziak magánélete is viharos: a cselédjüknek, kisbabája született, de az apa kilétét a lány nem hajlandó elárulni. Az ügyvéd hosszas faggatását egyre nehezebben tűri, ezért végül a telefonkönyvben keres apajelöltet, noha az igazi apa
egészen közel van. A válóperek és az apasági kereset, a családi és más családok életének bonyodalmai fergeteges vígjátékká dagadnak, mindenkinek akad párja és a gyereknek új papája vagy inkább mamája? A kulcs az ismeretlen Schőn Tóni kezében van. Egy csók
és más semmi? Kizárt dolog, ha egy Eisemann-darabról van szó. Akkor ugyanis biztosan vannak még jócskán remek figurák, fantasztikus slágerek, sok szerelem, naivitás és finom irónia. Minden, ami egy igazán jó zenés darabhoz kell.
Szereplők: Kiri Eika, Kiri Edit, Valkai Andrea, Nyári Anikó, Domonkos Ibolya, Horváth István, Fodor Tamás, Vida Jácint, Kovács
Nataniel, Kuris László, Szőri Attila, Vezendi Gábor.
A program pontos idejéről hamarosan tájékoztatást teszünk közzé a www.kelebia.hu oldalon, valamint szórólapokon.
Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

A lehengerlő sokszínűség

• egyrétegű • formaldehid mentes
• extra nagy fedőképességű
• csepegés mentes • illatosított
• könnyen tisztítható • bevonata tartós, matt

