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2015. január 100,-

Együtt ünnepeltünk
A falualapításunk 90. évfordulója alkalmából gyűlt össze december 13-án településünk apraja-nagyja.
A programok ünnepi képviselő testületi üléssel kezdődtek, amelyen Kelebia és
Nagyiratos testvértelepülési megállapodása került aláírásra.

A műsorban központi szerepet
kapott Miskolczi Miklós
Születés a homokon című
dokumentumjátéka,
amely példaértékű kelebiai
összefogással került
bemutatásra.
Az ünnepi szentmisét követően felavattuk Koczkás József, Kelebia első
plébánosa tiszteletére a templom falán elhelyezett emléktáblát.

Folyatatás a 2. oldalon
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Együtt ünnepeltünk
Folyatatás az 1. oldalról

Maczkó József polgármester ünnepi beszéde után Papp Attila, Nagyiratos polgármestere mutatta be néhány szóban új testvételepülésünket.

Batik Noémi által készített torta, hamar elfogyott.

Akik kitartottak a műsor végéig, azoknak az Azzuro Band húzta a talpalávalót.

A program folytatásában a Gézengúz Óvoda és a Farkas László Általános Iskola tanulóinak fellépése tette színesebbé az ünnepet.

Idén is megtekinthette a közönség a Foltocska Foltvarró Klub munkáit, és az egyik teremben Rácz István és felesége Katonaélet anno című
kiállítása kapott helyet.
Mészáros Andrásné Mariska néni szavalata után a Kelebiai Daloskör
lépett a színpadra.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a szervezésben, a díszítésben, a fluta a forralt bor és a tea elkészítésében segédkezett, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
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Rendezvénynaptár 2015.
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Megújult a Vadászház

A 2013-as LEADER pályázat keretében lehetőség nyílt:
Civil szervezetek szerepének növelése a helyi közösségekben intézkedési
terven belül ingatlan felújításra, a Kelebia Vadásztársaság Vadászház felújítására.
Cél a Közösségi kezdeményezések,
tevékenységek elősegítése volt.
A támogatható tevékenység építés
volt. A fejlesztés elsősorban külső szigetelésre és tető héjazat cserére vonatkozott
A Kelebia Vadásztársaságot 1991ben alapítottuk azzal a céllal, hogy a
környezetünkben a vadon élő állatok
életkörülményeit segítsük, óvjuk, élhetőbb feltételeket biztosítsunk számukra.
Az egyesület rendelkezik saját tulajdonú Vadászházzal. A tetőszerkezet felújítása, a nyílászárók cseréjére, külső
épület-szigetelésre, előtér kialakítására volt feltétlen szükség.
Az épületet 1999-ben vásároltuk. A
tetőszerkezet fedése szürke hullámpala
volt, ami az idők során megvetemedett
és beázott. A műanyagból készült kúpidomok megrepedeztek, átengedték a
havat és az esőt, ami által a belső helyiségek mennyezete több helyen is folyamatosan beázott. Az ablakok több
évtizedes múlttal rendelkező szimp-

la nyílászárók. A bejárati ajtó is egy elavult sima faajtó volt tele repedésekkel. Ez akkora, hogy valamikor még a
teherautóval is be lehetett állni rajta
keresztül a raktárhelyiségbe. Mivel a
futósorba rakott vékony téglafalak és
az elhasználódott szimpla nyílászárók
semmilyen szigetelést nem biztosítottak, így a konvektoros gázfűtés hatásfoka alacsony volt, és rengeteg energia
ment veszendőbe. Ezért vált szükségessé a tetőszerkezet felújítása, a tetőfedés cseréje, a külső nyílászárók cseréje és az épület külső szigetelése. A
főbejárat felőli kis féltetős portál kialakítása pedig védi a bejárati ajtót a közvetlen időjárási hatásoktól.
A projektben betervezett felújítások
elvégzése által, egy a külső megjelenésében teljesen más, a mai kor követelményeinek megfelelő épület látványa tárul bárki elé, akinek arrafelé akad
dolga: a külföldi és belföldi vendégvadászokat, a házban megforduló hivatalos személyeket, a társas vadászatokon
résztvevő vendégeinket és társaságunk
tagságát is.
A Vadásztársaság tagjai nevében köszönetünket fejezzük ki a támogatásokért a támogatóknak, kivitelezőnek,
segítőknek!
Horváth Zoltán
VT. elnök
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Iskolai hírek
- December 4-én tartottuk a művelődési házban a hagyományos mesemondó fesztiválunkat.
I. helyezést értek el a következő tanulók: Nagy Ákos Vajk 2. o., Kozla Dorina 3.o
és Balogh Patrícia 4. o. Felkészítő pedagógusok: Fodor Betty, Kardosné R. Zsuzsanna, Horváthné Nagy Katalin. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő pedagógusaiknak!
Iskolánkat a kiskunhalasi területi mesemondó versenyen Balog Patrícia 4.o képviselte.
- Kondorossy András kollégánk a kiskunhalasi Szilády Református Gimnáziumban továbbképzésen vett részt, melyen a természettudományos labor használatához kapcsolódó ismereteket sajátította el.
- A bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola képviselői pályaválasztási tájékoztatót tartottak a nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek.
- December 5-én a DÖK szervezésében mikulás diszkót tartottunk.
- A Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny II. fordulójába jutott 5 tanulónk:
Berényi Dorka 5.o, Papdi Liza Róza 5.o, Sólya Tamara 5.o Felkészítő: Pohankovicsné Sárfi Ildikó, Berényi Lilla 8.o, Ricz Júlia 8.o. Felkészítő: Balázs Hajnalka
- December 11-én iskolánk tanulói a Szegedi Miniszínpad előadásában Rúzsa
Sándor c. zenés mesejátékot tekinthették meg az Agrár Központban.
- December 12-én kézműves foglalkozást tartottunk az iskolában közel 40 fő
részvételével, álomfogót készítettünk. A foglalkozás vezetői: Balázs Hajnalka és
Berkó Istvánné voltak, munkánkat Nagygyörgy Éva segítette.
- December 16-án Berkó Istvánné és Kardosné R. Zsuzsanna karácsonyi kézműves foglalkozást tartottak az érdeklődő gyerekek számára.
- Berényi Lilla 8.b osztályos tanuló a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskolában rendezett Matekoló versenyen , amelyet 8. osztályos tanulóknak szerveznek,
38 tanuló közül III. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka
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Iskolai karácsony

Iskolánkban a karácsonyi ünnepséget december 18-án délelőtt tartottuk, melyre már hetek óta izgatottan készült a két harmadik osztály. A szépen feldíszített
teremben a megfelelő karácsonyi hangulat előkészítéséről az adventi gyertyák lobogása mellett Bozsákovics Luca egy gyönyörű Ady verssel gondoskodott. Ezután
a harmadik osztályosok szép versekkel és egy rövid Betlehemes játékkal idézték
meg a karácsonyt. A műsor zárásaként egy nagyon szép karácsonyi dalra táncoltak a gyerekek, melyet Nagyné Bényi Mária és Juhász János néptánc oktató tanított be. Köszönjük munkájukat.
Kardosné R. Zsuzsanna

Egy tanító tapasztalataiból...
Böngésztem az interneten, mikor rátaláltam egyik tanítványom versére. Megkérdeztem engedélyezi-e, hogy bemutassuk a KH-ban. Szerényen azt kérte, csak
nevének kezdőbetűi kerüljenek a verse végére. Bízom benne sokan felismeritek
így is kiről van szó, és még sok-sok gondolatát megosztja majd velünk!
Ezek után természetesen én is így fejezem be: HZné

Nem értem

- December végén zajlott le a Tekódoló verseny I. fordulója, amelyen 7 tanuló vett részt a 8.b osztályból. A versenyről még nem érkezett eredmény. Felkészítő tanár: Baráth Sándor
- December 18-án tartottuk az Agrár Központban hagyományos karácsonyi ünnepségünket. A műsorban a 3. osztályosok vettek részt, Kardosné R. Zsuzsanna és
Sógor Lászlóné szervezésében.
- Délután bolhapiacot rendeztünk az alsós nevelők segítségével.
- December 19-én tanulóink műsort adtak a magányos emberek karácsonyi
ünnepségén is.
- December 20-án a tantestület tagjai részt vettek a Kelebiai Adventi Jótékonysági Forgatagban, karácsonyi kézműves ajándékokat készítettünk, karácsonyi díszeket, gömböket, álomfogót, mécseseket, mézeskalácsot, mézes diót, narancslekvárt kínáltunk az érdeklődőknek.
Az iskola vezetősége

Nem értem az embert,
Ki attól fél, hogy nem nyer.
Erőszakossá válva,
Győzelmét kicsikarja.

Nem értem az embert,
Ki megszólalni nem mer.
Csendben ülve tűri,
Hogy rángatja a zsűri.

Nem értem az embert,
Ki érzésekkel seftel.
Lelkiismeret nélkül,
A porba tipor végül.

Nem értem az embert,
Ki üres szókkal kertel.
Hazugság mögé bújva,
Mások étkét lopja.
Nem értem az embert,
Ki itt ül bennem csendben.
Nem tud magában bízni,
Csak a világra vágyakozni.

MJ
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Mesemondó verseny

Az idei évben dec. 4-én a Művelődési Házban került megrendezésre a hagyományos iskolai mesemondó verseny.
A gyerekek sokféle magyar népmesével készültek erre a délutánra. Hallhattunk
állatos meséket, tündérmeséket és tréfás meséket is. A zsűri tagjai- Szádeczki Dezsőné, Iván Éva, Színes Gabriella-igen nehéz helyzetben voltak, a sok ügyes mesemondót hogyan értékeljék. A várakozás izgalmát Marika néni nagysikerű rögtönzött mesemondása oldotta.
Végül a következő döntés született:
1-2.osztály:
I.
Nagy Ákos Vajk
2. oszt.
Fodor Betty
II.
Mata Mira		
1.oszt.
Radnai Béláné			
Herke Dániel
2.oszt.
Fodor Betty		
III.
Ercsi Patrik		
2.oszt.
Fodor Betty
3.osztály:
I.
Kozla Dorina
3.b
Kardosné R. Zsuzsanna
II.
Mikó Roland
3.a
Sógor Lászlóné
III.
Farkas Alíz		
3.a
Sógor Lászlóné			
Papp Benjámin
3.a
Sógor Lászlóné
4.osztály:
I.
Balogh Patrícia
4.o
Horváthné Nagy Katalin
II.
Rácz Tamás
4.o
Horváthné Nagy Katalin
III.
Oláh Elemér
4.o
Horváthné Nagy Katalin		
					
Emléklapot kapott: Fazekas Noémi,
Horváth Georgina, Vörös Vivien 4.oszt.
Minden mesemondó könyvjutalommal térhetett haza. Iskolánkat a területi versenyen Balogh Patrícia képviselte.
Köszönjük a szülők, felkészítő pedagógusok munkáját. A szülői munkaközösségnek és a napközi otthon konyháján dolgozóknak a finom pogácsát és
a teát.
Vörös Józsefné

Anyakönyvi hírek
2014. december havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán elhalálozott:
Császár János 70 éves
Csernák Árpád Antalné 73 éves
Greksa József 75 éves

Teleki Mária aktő.
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Karácsonyi kézműves
foglalkozás

Az adventi időszak egyik leglényegesebb pontja, a karácsonyi készülődés, ajándéktárgyak készítése, díszek
alkotása.
Ebben az évben is sor került az iskolánkban ilyen irányú kézműves foglalkozásra. Hó hiányában nem tudtunk
hóembert gyúrni kint a természet-

ben, de a karácsonyi kézműves teremben sok-sok apró hóember kelt életre.
Alapanyaga nagyon egyszerű: papírhenger fehérre festve, egy fonalakkal
átszőtt sapka a fejre, széngombok, sárgarépaorr, sállal a nyakban, s életre is
kelt a kis emberkénk. Díszként a lakásban, vagy ajándéknak is kitűnő darab a
karácsonyi környezetben.
A másik elkészült kézműves darab,
egy karácsonyfára emlékeztető, színes
filc háromszögből álló karkötő. Egyszerűen elkészíthető ajándék, mely csak
tűbefűzött damilra való feltűzést igényelt.
A tevékenység közben minden gyermek a karácsonyról beszélt, az előttünk
álló téli szünet lehetőségeiről, s talán a
hógolyózás, hóemberépítés szépségéről.
Berkó Istvánné

Oviolimpia 2014

Az idén a tompai óvodára várt a három települést összefogó ,,Olimpiai Játékok” megrendezése. A gyerekek lelkesen
készültek a versenyekre. Csatakiáltással
és tánccal igyekeztünk a vidám hangulatot megteremteni. A feladatok változatosak voltak, kitartást és odafigyelést igényeltek. Nagyjaink mindent megtettek a
sikerért, és nagyon jól teljesítettek. Jutalmul a kisszállási és a tompai gyerekekkel
együtt vehették át az olimpiai kupát és az érmeket.

Márton-nap az oviban

Az idén először tartottuk meg a Márton napot. Egész héten libás játékokat játszottunk, a népszokással kapcsolatos mondókákat, énekeket tanultunk.
Márton napon libát ettünk és közben megbeszéltük a névnaphoz kapcsolódó népi mondásokat is. A kicsik libatollat fosztottak, és minden csoport lámpásokat készített a másnap esti felvonuláshoz. Az iskolával közösen - a lámpásokkal - jártuk a
falut, útközben teát és pogácsát kaptunk a kedves szülőktől. A gyerekeknek és szüleiknek is érdekes volt ez az új, de egyben régi szokás felelevenítése.

Egészséghét

Már évek óta hagyomány az oviban, hogy
egészség napot tartunk. Idén egy héten keresztül foglalkoztunk az egészséges életmóddal. Több témát érintettünk és ezeken keresztül
mutattuk be, hogyan is kellene egészségesen
élni. Foglalkoztunk a helyes táplálkozással, a
tisztálkodással,, az öltözködéssel,, a mozgással,
és rámutattunk a dohányzás káros hatásaira is.
A két nagyobb csoport többféle gyümölcsből ötletes gyümölcstálakat, turmix
italokat, gyümölcs salátát készített, és vendégül látta a két kisebb csoportot. Még
azok a gyerekek is szívesebben megették a gyümölcsöket, akik kevésbé szeretik.
Szeretnénk, ha gyermekeink is tisztában lennének azzal, hogy oda kell figyelnünk
az egészséges életmódra.

XII. évfolyam 1. szám

Kelebiai Hírmondó

Egy kis hittanos elmesélte egyszer az
iskolában, hogy egyik éjjel az volt az érzése, hogy Isten bejött a szobájába. Erre ijedtében a paplan alá bújt. Ugyan
miért félt a Jóistentől? Azért, mert akik
beszéltek neki Istenről, nem egy jóságos Isten-képet rajzoltak elé, hanem
egy büntető, ítélkező, fenyegető, magyarán félelmetes Istent.
De a betlehemi történetben az Isten
egészen más. Egy bepelenkázott kisbaba ott az Isten. Ettől senki sem fél. Ettől az említett kisfiú sem bújna a paplan
alá. Ismétlem, egy kisbabától senki sem
fél. De Istentől sem kell félni. Megjegyzem, ha valaki csak azért nem tesz
rosszat, mert fél Istentől, az ettől még
egyáltalán nem lesz jó ember. A félelmetes, büntető, mindenható Istentől
való félelem nem teheti őt jóvá.
Egy picinyke gyerek azonban igen!
Egy kisgyereknek nagy hatalma van.
Egy ilyen kisgyerek jóvá tehet egy rossz
embert. Megfigyeltétek-e már, hogyan válik egy marcona, ellenszenves,
durvabeszédű, gonosz férfi kezessé és
gyengéddé, ha egy kis gyereket, babát
tart a karjaiban. Ez az apró törékeny

ÉJFÉLI MISE

teremtmény hogyan teszi mosolygossá, szelíddé, vonzóvá, egyenesen jóvá a
vad óriást? Mivel érzi, mennyire rászorul ez a kis vakarcs, ez a kis emberke.
Lám mekkora hatalma van a kicsi, tehetetlen gyermeknek: jóvá tud tenni.
Végső soron ez a betlehemi istállóban megjelent szeretet fog győzni mindenen. Le fogja győzni a bennünk levő
rosszat és betegséget. Nem hiába énekeljük: „Hiszek a szeretet végső győzelmében!”
A betlehemi gyermek története azt
mondja el, hogy ez az Isten szegény,
kiszolgáltatott, hatalom nélküli, illetve
semmi más hatalma nincs, mint hogy
még minket is szerető emberré tesz.
Hisz ilyenkor nem csak a jó emberek
szívében lobban fel a szeretet, hanem
a rossz emberekében is legalább ezen
a szent estén. És ilyenkor nemcsak a
templomba járók jönnek el misére, hanem azok közül is többen ,akik nem
szoktak járni.
Ezek után már látjuk, hogy miről is
szól a Karácsony. A Karácsony nem az

ajándékozás, a pénzköltés ünnepe. Nem
is az érzelgős szeretet, sem a család ünnepe. Miről szól? Nem a Karácsonyfáról, a cipődobozos ajándékokról. Nem
az „időzített szeretet” hatására a hajléktalanoknak kiosztott meleg ételekről. Bár ezek is szép dolgok.
A Karácsony elsősorban Isten hatalmas szeretetéről szól, aztán arról, hogy
van értelme az életünknek. Néha úgy
gondoljuk, hogy nem érdemes élni. Pláne, ha tragédiák, bajok érnek. De ha ezt
a földi életet nem lenne érdemes leélni,
akkor Isten nem született volna közénk
emberként. Látott fantáziát az életünkben, még akkor is, ha olyan nehéz, mint
az ő élete volt, pláne a halála.
És főként arról szól ez az ünnep,
hogy volt valaki, aki 2000 éve eljött a
Földünkre, hogy segítsen a tájékozódásban, hogy merre kell mennünk, mit
kell tennünk: mi az élet értelme. Mert
minden embernek ezt a legfontosabb
tudni. És ezt főként a templomban hallani. Ezért nagyon fontos a templomba
járás. Ott hallod azt is, hogy Isten sze-
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ret, segít Téged.
Erre Te azt mondod: „De nem érzem,
hogy szeret, nem tapasztalom, hogy segít. Hiszen beteg vagyok, és nem gyógyít meg. És kevés a pénzem, de nem
ad Ő nekem kenyeret, sem pénzt.” Erre Jézus így válaszol: Dehogy nem szeretlek, eljöttem csecsemőként, majd
meghaltam érted a kereszten. Lehet,
hogy nem adok egészséget, pénzt,
amik tényleg fontosak. De én ezeknél
milliószor értékesebbet adok. Adom a
földi küszködéseid után az égi boldogságot, mely örökké tart. Miért nem hiszel nekem? Én nem vagyok csaló, mint
akárhány vezető.
Ilyenkor „kellemes karácsonyi ünnepeket” kíván sok ember. Én nem kívánok kellemeset, mert akkor csak a
Karácsony külsőséges, felszínes tartozékait kívánnám. Ez kevés. Persze
ezek is jók. De én sokkal többet kívánok Nektek. Kívánok igazán békés, igazán boldog és áldott Karácsonyt, amiket csak ez a tehetetlen, csecsemőként
közénk született Jézus tud megadni.
Pribitek László
kunbajai plébános

A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Egy mozgalmas, esemény és fejlesztés dús évet tudhatunk magunk mögött.
A 2012. évi szakmai hatósági ellenőrzés
kapcsán előírt és 2013., 2014. évre vállalt ütemezésben az elmúlt évben befejeztük a lakószobák bútorzatának cseréjét, az emeleti szobákba is megvásároltuk
a bútorokat, amelyek 961.000,- Ft-ba
kerültek. Így az egész lakótérben új bútorok szolgálják ellátottjaink kényelmét.
A főépület és az idősek otthona lakórész közötti terasz felújításra került,
egyenletes lett a felszíne, illetve kialakítottunk egy mozgáskorlátozott feljárót is.
Tavasszal szeretnénk rá tetőt építtetni,
hogy kulturált, kellemes időtöltést adjon
időseink számára. Az udvari és kert felőli
kerítés megépítésre került. Kialakításukra 2.000.0000,- Ft-ot költöttünk.
Az Otthonházban elkészült a betegszoba, mely a határozatlan idejű működési engedély megszerzésének
előírt feltétele volt. Ennek kialakítására 915.000,- Ft-ot költöttünk, hogy
megfeleljen a szakmai feltételeknek.
Különálló szobát, fürdőszobával kell
e célra biztosítani. Az épület adottságai ezt úgy tették lehetővé, hogy a
meglévő nővérszobát áldoztuk fel rá,
a gondozók az orvosi szobában tudnak
ezentúl adminisztrálni. A végleges engedélyt ennek függvényében megkapta az
intézmény.

Az itt felsorolt fejlesztéseket költségvetésünkből tudtuk fedezni a takarékos,
átgondolt, tervezett gazdálkodásunknak
köszönhetően.
Az udvari munkálatok befejezéseként
2015-ben egy kerékpártároló megépítését szeretnénk, amely a dolgozók és intézményi kerékpárok, látogatók
kerékpárjai szakszerű és balesetmentes tárolását szolgálná.
Az épület energetikai korszerűsítése pályázati programból eddig
valamennyi külső nyílászáró cseréje
megvalósult, a napelemek felkerültek a tetőre, még az épületszigetelés van hátra. Már most is érezhető
a jobb energiafelhasználás fizikálisan, még ebben a hidegben is.
December 4-én Mikulás ünnepséget
tartottunk, melyen szép számmal részt

vettek időseink. Egy-egy jellemző mondat elhangzását követően kellett magukra ismerniük gondozottjainknak, ezután
vehették át ajándékukat a Télapótól.

18-án részt vettünk az óvodások és iskolások karácsonyi ünnepségén.
December 19-én délelőtt került sor
az intézményi karácsonyi ünnepségre,
amely szokásunkhoz híven ünnepi szentmisével kezdődött, ezt követték az ünnepi köszöntők, majd az óvodás és iskolás

gyermekek előadása, végül pedig a Daloskör karácsonyi csokorral kedveskedett nekünk. Ezúton is köszönjük
valamennyi szereplőnek és felkészítőiknek áldozatos munkájukat.
Az építkezésekkel járó munkálatok sem zavarták meg adventi készülődésünket, elkészültek díszeink
a fára, és a jótékonysági Adventi vásárra is gondos kezekkel előállítottuk karácsonyi portékáinkat:
asztali díszek, mécses tartók, karácsonyfára való díszek, terítők készültek. Még
egyszer köszönet gondozottjainknak,
akik ebben közreműködtek és külön kö-

szönet Jáger Istvánné Erzsike néni klubtaguknak és Jáger Imre, Vincéné Erzsike
nyugdíjas dolgozónknak az elkészített finom süteményekért. 20.-án dolgozóink vettek részt a karácsonyi
vásáron, akik részéről szintén nagy
volt a várakozás, mert még ilyen
nem volt a településen. Összefogással, gördülékenyen ment a dolog, mindenki szívvel, lélekkel végezte a munkáját a vásár alatt. Sőt
már vannak terveink a következőre is. Köszönöm dolgozóim aktív
közreműködését. A befolyt összeget karitatív célra fogjuk fordítani, időseinkkel egyeztetve.
Minden kedves lakosnak jó egészséget,
kitartást, türelmet, megértést kívánok magam és kollégáim nevében az új évre.
Kérem, szíveskedjenek időben jelezni,
ha szociális szolgáltatásaink valamelyikét
(szociális étkeztetés, házi gondozás, idősek klubja, idősek otthona) szükségesnek érzik akár maguknak, akár ismerősük számára.
További képek Kelebia honlapján az
intézménynél tekinthetők meg.
Turi Mária
intézményvezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
A 2014. év zárása után ismét összefoglaljuk az év utolsó hónapjának Egyesületünket is érintő történéseit, majd
vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
DECEMBER
- 4-én nyílt kiállítás Szegeden a Somogyi Könyvtárban a Foltocska Foltvarróink munkájából. Az alkotásokat
január 15-ig lehet megtekinteni.

előadásban szereplőként sok Egyesületünkhöz nem tartozó fiatal is részt vett
és nagy közönségsikert arattak. Ez úton
is gratulálunk a mű írójának és az előadás összes szereplőjének, közreműködőjének. A mellékelt fotón a dokumentumjáték szereplői és polgármesterünk
látható, amint köszönetet mond az előadás megszervezéséért, bemutatásáért.

- 13-án zajlott le az un. Falualapítási ünnepség, amelyen többek között előadásra került Miskolczi Miklós

-18-án 9 fővel, majd 29-én 4 fővel
mórahalmi fürdőzésen voltunk. A
hó végi ráadás a még megmaradt Erzsébet Kártya nyújtotta kedvezmények
kihasználását célozta, ami sajnos csak
részben sikerült, mert mindössze 4 fő
élt a lehetőséggel. Természetesen ez
alkalommal is nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésünkre álló fürdőzési időt.
-20-án un. Adventi jótékonysági forgatag szervezői és résztvevői
lehettünk, mely a Polgármesteri Hivatal előtti területen zajlott le. A rendezvény egyik fő szereplője a helyi Karitász
volt. A jól sikerült községi rendezvény
arra ösztönzi a rendezőket, hogy a következő években is megismételjék ezt

ez alkalomra írott Dokumentum játéka Horváth Zoltán rendezésében. Az

Katonaélet Anno - Rácz István és felesége kiállítása
az eseményt. Fotó mellékelve.
-31-re tervezett un. Óévbúcsúztató rendezvényünk a Nyugdíjas Ház
belső felújításának csúszása miatt ez
évben sajnos elmaradt.
JANUÁR
-15-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre már sajnos
nem tudjuk felhasználni a megmaradt
ingyenes Erzsébet belépőket /2014.
12. 31-ig voltak érvényesek/. Utazás
ez alkalommal a MÁV állomástól induló 10.06-os autóbusszal lesz.
-23-án lesz a Magyar Kultúra
Napja, melynek keretében a Művelődési Ház vezetősége –az előző évekhez
hasonlóan- kulturális programot szervez a Művelődési Házban. Részleteket a
Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-24-én szombaton Öttömösön lesz
nyugdíjas farsangi bál, melyre kaptunk
meghívót. A belépő 1.500 Ft. Utazás
személykocsikkal 16.30-kor a Nyugdíjas ház elől. A műsorban fellép a tánccsoportunk is. Jelentkezni lehet a veze-

tőségi tagoknál január 19-ig.
FEBRUÁR
-12-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre szintén a 10.06-os busszal utaznak a résztvevők.
-21-re tervezzük az éves beszámoló taggyűlésünket, választással egybekötve 15.00 órai kezdettel. A hivatalos
rész befejezése után un. házi pótfarsangra kerül sor. A költség 1.000/ fő,
jelentkezni lehet a vezetőség tagjainál
február 16-ig. Helyszín, valószínűleg
az Agrár lesz. A terem lefoglalása és a
részletek eldöntése a későbbiekben fog
megtörténni.
-28-án várható az un. Bajsai Preló megrendezése. Mivel pontos időpontot és részleteket nem tudunk erről a
rendezvényről, rövidesen felvesszük a
kapcsolatot a bajsaiakkal ez ügyben.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel
meghívjuk Egyesületünk tagságát!
Kelebia, 2015. 01. 02.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár
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Angyal szállt le Kelebiára, az Összefogás Angyala!

Két fiatalember (Molnár László és Szegedi Szabolcs) ötlete alapján és az egész
falu összefogásával csoda történt Kelebián 2014. december 20-án szombaton!
A stábot Szegedi Szabolcs fogta össze. Ötleteltünk, koordináltuk, hogy ki
milyen apróságot készít a karácsony
jegyében. Az intézmények, vallási felekezetek, egyesületek, önkormányzat, magánszemélyek, vállalkozók, sütni szerető asszonyok, szappan-és ékszerkészítők
mind-mind lelkesen készültek és kínálták
szebbnél szebb és finomabbnál finomabb
portékáikat.
A parkban, a templom előtti téren,
a sétányon pompásan feldíszített sátrak sorakoztak. Igazi karácsonyi illatokat lengedezett a lágy esti szellő – hisz
az időjárás is nagyon kedvezően alakult,
mellettünk volt. Lampionok, csillagok, fenyőágak, Szerelem kapu mind-mind Öri
Viola és Portényiné Penovácz Szilvike
kreatív munkáját dicsérte.
Bőséges választék állt rendelkezésre Kovács Márta által összeállított kul-

túrműsorok vonatkozásában is. Felléptek a Gézengúz Óvoda nagycsoportosai,
énekelt a Daloskör, hallhattunk verseket
az iskolásoktól, bemutatkoztak a Magyar
Apostoli Gyülekezet fúvósai, a Baptista Gyülekezet énekesei. A fiatalok közül
Farkas Petra és Bátori Norbi örvendeztetett meg bennünket énekükkel. Mindeh-

hez a technikai hátteret Taupert Róbert
és segítői Szerencsés Kristóf, Hinterszehr
Ádám, Ronyecz Péter biztosították.
Polyákovics Béla és munkatársai rengeteg munkával teremtették meg a környezetbe illeszkedő sátrak, melegedők
elhelyezését, a tárgyi eszközök biztosítását.

Hihetetlen sikert aratott a cipős doboz akció az egy tényér halászléért. A 90
kg körüli halat több személy felajánlásából sikerült beszerezni. A konyha dolgozói tisztították meg és Simoláné Juhász
Márti, Galgóczi Vince, Hegedűs Endre és
Szádeczki Béla főzték meg.
A Karitász Egyesület tagjai gyűjtötték és hétfőn csoportosították a sok-sok
adományt.
Az Adventi Jótékonysági Forgatag tárgyi emléke - a Kazi Roland által megtervezett logó – az erre a célra készíttetett
bögre volt, melyből igazán finom forralt bort vagy teát lehetett fogyasztani a
Nyugdíjas Egyesület sátránál.
Kisgyermekes családok körében óriási sikere volt a Mikulás hintójával való kocsikázásnak. Köszönet az ötletgazdáknak
és a közreműködőknek (Jáger István és
Jakus Imre)!
Az összefogás célja a rászoruló családok gyermekeinek támogatása. A felekezetek, a civil szervezetek többsége
a nyári Ökumenikus Kézműves Táborra gyűjtöttek és adták át az összeget a
Karitász Egyesületnek, mely elkülönített
számlára dec.22-én befizetésre került.
A kézműves tábor így több gyermeknek
tud ellátást biztosítani, mint a múlt nyáron akár két turnusban is.
„Békét, nyugalmat, szépséget akarni,
adni, adni, mindig csak adni.
Tökéletesre lelni egy madár dalában…
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?”
IGEN! IGEN! IGEN! Lehet jónak lenni!
Felemelő érzés volt a sok segítőkész embert látni ezen a rendezvényen! KÖSZÖNET HÁLA MINDENKINEK!
A szervezők nevében
Horváth Zoltánné Karitász
Egyesület elnöke
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2015 jan

orvos neve

ügyelet helyszíne

12 hétfő
13 kedd
14 szerda
15 csütörtök
16 péntek
17 szombat
18 vasárnap
19 hétfő
20 kedd
21 szerda
22 csütörtök
23 péntek
24 szombat
25 vasárnap
26 hétfő
27 kedd
28 szerda
29 csütörtök
30 péntek
31 szombat
		
1
vasárnap

Sárvári Erzsébet dr
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Rigler László dr
Kiss Csaba dr
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Miklósiné Dr. Tóth Éva
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
Rigler László dr
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Miklósiné Dr. Tóth Éva
(17 órától Kiss Csaba dr.)
Kiss Csaba dr

Tompa, Széchenyi u. 10
Tompa, Attila u. 95
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
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 Deák u. 92
Tompa, Attila u. 95
Tompa Árpád u. 59
Tompa Árpád u. 59

A lehengerlő sokszínűség

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

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

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

Megalakult a Jobbik kelebiai
szervezete
Ez úton tudatjuk az érdeklődőkkel,
hogy 2014 decemberében megalakul
a Jobbik kelebiai szervezete, amely
helyi elnöknek Kollár Norbert választotta. Amennyiben kérdése,kérése, javaslata, támogatói szándéka van jelezheti a kelebiajobbik@freemail.hu
e-mail címen.
Céljaink fontosabb elemei: az emberközpontúság, falun belüli társadalmi rétegek összefogása, és falu tovább
fejlesztésének munkáiban való részvétele és annak segítése. A Jobbik részletes javaslatai meg találhatóak az országos honlapján a http://www.jobbik.
hu oldalon.
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

