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2017. április 100,-

Április végi Családi Nap
2017. április 30-án megrendezésre kerül egy egész napot betöltő Családi Nap. A rendezvény már a reggeli órákban
elkezdődik a főzőversennyel és
az amatőr kispályás tornával.
A szervezők igyekeznek minél színesebb programokat
szervezni, hogy minden korosztály többféle érdeklődési körének eleget tudjanak tenni. Kör-

nyékünk gasztronómiai értékét, a
spárgát bemutató ételek standját
a Sántha Márta Művelődési Ház
és a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület
közös szervezésében állítják.
Déli órákban a vendégseregnek gulyásleves ebéd elfogyasztására lesz lehetősége, majd kora
délután elkezdődnek a vetélkedők, mely versenyekre csapatok
jelentkezését a lentebb megadott

telefonszámon várjuk.
Kihirdetjük a „Falu bikája”
címet is, melyet a legkeményebb
urak közül választunk ki, versenyek segítségével.
A gyerkőcök számára szervezett kiegészítő programok és vetélkedők gondoskodnak arról,
hogy ők se unatkozzanak.
Az este közeledtével koncertek és tábortűz zárja majd a na-

pot, melyhez már csak jó kedvet
és szép időt kívánnak a szervezők. A versenyek felhívásait és
a nap részletes programtervét
hamarosan plakátokon és szórólapokon olvashatják, addig
is informálódhatnak a 0630/384-70-58 – as telefonszámon.
a szervezők

Felhívás spárgaételek
készítésére
Tisztelt Versenyzők!

Az idei esztendőben ismét megrendezésre kerül Kelebián
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: 2017. április 30.(vasárnap)
Jelentkezni a megadott elérhetőségeken
április 28-ig lehet.
Sántha Márta Mûvelõdési Ház
6423 Kelebia, József A. u. 91.
Tel.: 06-77/454-210
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Megemlékezés képekben

2017. március 14 – én délután 14
órakor a Gézengúz Óvoda, és a Farkas
László Általános Iskola gyermekeinek
műsorával emlékeztünk meg a községi
rendezvény keretében az 1848 – 49es forradalom és szabadságharc eseményeiről.

Ezúton köszönjük a felkészülést és a felkészítést a Gézengúz
Óvoda nagycsoportosainak és az
óvó néniknek, valamint a Farkas
László Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak és felkészítő tanáraiknak.

Az óvodások is megemlékeztek

Március 15-e méltó megünneplése az óvodások által készített nemzeti színű papír figurák elhelyezésével történt meg, majd verseket, dalokat adtak elő a Kopjafánál.
A községi ünnepen a nagycsoportosok adták elő erre az alkalomra összeállított műsorukat.
nagycsoportos óvónők
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Iskolai hírek
A tanulmányi versenyek és egyéb rendezvények miatt iskolánk farsangi mulatságát
2017. március 3-án tartottuk. Ötletes jelmezeket készítettek a szülők, táncos műsort tanultak a gyerekek. A hagyományoknak megfelelően a farsangi rendezvényt nyolcadikos
tanulóink nyitották meg. Egy csodálatos bécsi keringővel készültek, melyet a szülői bálon is
nagy sikerrel mutattak be. A táncot Nagyné Bényi
Mária tanította be.
A jelmezes felvonulás előtt Herke
Mariann tánccsoportjai mutatkoztak be. Bár idén
kevesebb jelmezes volt, de a zsűri tagjainak Király
Editnek, Horváth
Edinának és Ercsiné Törköly Annamáriának cseppet sem volt könnyű dolga elbírálni a jelmezes felvonulókat. Az eredményhirdetés után került sor a tombolasorsolásra. A táncos
mulatság végül discoval zárult. A jelmezbál alatt iskolabüfé működött az SZMK-nak köszönhetően és a bevételt a
ballagó nyolcadikosok tarisznyájának megvásárlására fordítottuk.
Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából nőnapi kártyácskával köszöntötték a fiúk a lányokat.
Március 9-én alsó tagozatos diákjaink az Operettszínházba látogattak, ahol Oszvald Marika főszereplésével az
Oszi boszi című zenés darabot tekintették meg. Kísérő nevelők Borbás Mária és Vörös Józsefné voltak.
Március 10-én a felső tagozatos tanulóink Szegedre látogattak. Korcsolyázással és mozival egybekötött kiránduláson vettek részt. A városi jégpályát követően A Zsivány egyes
című 3D-s mozifilmet tekintették meg. Kísérő nevelők Bögre Károly, Kondorossy András
és Színes Gabriella voltak.
Március 13-án tartottuk iskolánk hagyományaihoz híven a Petőfi Sándor szavalóversenyt.
A következő eredmények születtek:
1-2. osztály: I. hely: Körmöci Bence, felkészítő nevelő: Radnai Béláné. II. hely: Faragó Levente, felkészítő nevelő: Radnai Béláné. III. hely: Kákonyi Bianka, felkészítő nevelő: Kardosné R. Zsuzsanna.
3-4. osztály: I. hely: Ercsi Patrik. Felkészítő nevelő: Vörös Józsefné. II. hely: Nagy Ákos,
felkészítő nevelő: Vörös Józsefné. III. hely: Taupert Noémi, felkészítő nevelő: Vörös Józsefné
5-8. osztály: I. hely: Solti Edina, felkészítő nevelő: Horváth Jenő. II. hely: Szalma Flórián,
felkészítő nevelő: Horváth Jenő. III. Hely: Rácz Tamás, felkészítő nevelő: Horváth Jenő.
Az elért eredményekhez gratulálunk tanítványainknak és felkészítő tanáraiknak!
Március 14-én megemlékeztünk tanulóinkkal az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcról. Az ünnepi műsort hetedik osztályos diákjaink mutatták be. Felkészítő pedagógusok Horváth Jenő, Horváth László, Juhász János, Nagy Sára. Iskolánk képviseltette magát a községi rendezvényen is.
Március 20-án rendeztük a Weöres Sándor területi szavalóversenyt. Iskolánkat képviselte Körmöci Bence 2. osztályos és Solti Edina 8/b osztályos tanulónk.
Helyezettek: alsó tagozat I. hely: Hadar Márkó Kisszállás, felső tagozat I. hely : Márta Renáta Kisszállás
Március 21-én a Szilády Áron Református Gimnáziumban a nyolcadik osztályosaink laborgyakorlaton vettek részt Kondorossy András vezetésével.
A 2-3-4. osztályos tanulóink könyvtári foglalkozáson vettek részt. Útikönyvekkel kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedtek.
Március 27-én a Határtalanul Program keretében Erdélybe látogató hetedikeseink a
kiskunhalasi Thorma János Múzeumba tettek látogatást. Az itt tartott foglalkozás szintén a
pályázat részét képezi, mely foglalkozásra elsős diákjaink is elkísérték őket. Kísérő nevelők: Kardosné Rókus Zsuzsanna és Kondorossy András.
Március 30-án az alsó tagozatos diákoknak a Mandala Színház a Kétbalkezes királyfi című előadást mutatta be.
Még március hónapban elindult a kábítószer megelőzési program Schád László klinikai
és mentálhigiénés felnőtt és gyermek szakpszichológus vezetésével. A pedagógusok és a
szülők tájékoztatása a témával kapcsolatban megtörtént. A tanulókkal minden keddi napon osztályonként tart foglalkozást a szakember.
A tavaszi szünet 2017. április 12-én kezdődik. A szünet utáni első tanítási nap B-héttel
kezdődik április 19-én, szerdán.
A Farkas László Általános Iskola pedagógusai és tanulói nevében kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
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EGYHÁZI TEMETÉS VAGY POLGÁRI TEMETÉS?
A cím kétfajta temetést jelöl meg.
Mindkettő temetés, mégis általában
úgy különböznek egymástól, mint a tűz
és a víz. Ha egy keresztény ember nem
az Egyház imáival és papjával temetteti el magát, az hitehagyásnak, hittagadásnak számít. A polgári temetés is lehet nagyon szép szertartás, de ott nem
hangoznak el az Egyház könyörgő imái,
hogy Isten bocsássa meg a halott bűneit, és adja meg neki az üdvösséget, a
boldog feltámadást. A polgári temetés
kérésével markánsan kifejeződik a kérő
tömény hitetlensége. Persze joga van
neki nem hinnie, de tudatában kellene
lennie, hogy cselekedete milyen minőségű. Évek óta ugyanis sokszor tapasztalom, hogy felszínesen, könnyelműen
tekintik sokan a kétfajta temetés közti
óriási különbséget s nem a maguk fajsúlyában. A társadalmi temetés elszaporodása ugyanarról a tőről fakad, mint
a hitetlenség, felületesség, a misére járás elhagyása, a jelentős és jelentéktelen összekeverése. Ezért kényszerít a
lelkiismeretem, és a híveimért érzett
felelősségem, aggodalmam, hogy tisztába tegyem ezt a nem kis problémát.
Mi is a temetés keresztény szemmel?
Nagyon tömören ez: egy fájdalmas búcsúzás, de azzal az elköszönéssel, hogy
a VISZONTLÁTÁSRA! És hogy még biztosabbak legyünk a feltámadás országában való viszontlátásban, ezért imádkozunk is, és gyászmisét is végeztetünk.
Voltam már nagyon szép polgári temeté-

sen, de ott a főszereplő a könny, a gyász,
a teljes reménytelenség volt. Ha mégis
becsempészték az örök élet vigaszát, ez
a szertartásvégző rafinériája volt a magasabb profitja érdekében.
A szekularizáció és főleg a hitetlenség miatt elszaporodott a polgári temetés. Pécsen – hallottam – már több a
polgári temetés, mint az egyházi. De a
falvakban is egyre több van. A valamikor vallásos Kelebián is – sajnos – szaporodik. Még a legvadabb Rákosi korszak idején is olyan ritka volt a polgári
temetés, mint a fehér holló. Csak kommunista párttagokat temettek így, az
Internacionálé kíséretében. Abban az
időben tele voltak a templomok. Ma
ürülnek Európa-szerte. És az emberek
boldogabbak miután az Istenhez fűződő szálat elvágták?
Megkérdeztük a temető gondnokot,
miért szaporodtak el a polgári temetések? Két dolgot említett: szépen beszél
a polgári temetést végző, és nagyon
költséges az egyházi temetés, ilyenkor
sok egyházi adót, hátralékot kell fizetni.
Az első ok biztosan igaz. A második hazugság. Az eltemetésnek nem feltétele, hogy kifizessék az egyházi adót, pláne az egyházi- adó-hátralékot. Még ha
a temetést kérő semmit se tudna fizetni
vagy nem akarna, én akkor is eltemetném a halottját. Sőt, felkerestek már
olyan szegények is, akiknek halottjait
ingyen eltemettem, mivel tényleg nagy
teher lett volna számukra a temetési

költség. Vajon, amit a Temetkezési Vállalatnak kell kifizetni, abból engedneke el? Egyébként az egyházi temetés 15
ezer forintba kerül, míg a Temetkezési
Vállalatnak - még urnás temetés esetén
is – 300 ezer forint körül kell kifizetni a
többféle szolgáltatása miatt.
A teljes igazsághoz hozzátartozik,
hogy megemlítsem, a „szépen beszél”a
szertartást végző kijelentés mögött
még mi más rejtőzködik. Szeretik a
gyászolók hallgatni a halott életútjának
minél bővebb, érzelmes vázolását, amiben aztán van igaz is, meg feltupírozott
is. Nem egyszer a halott kedvenc nótája is megszólal. Aztán a hitetlen és közömbös ember nemigen szeret hallani az Isten előtti számadásról, vagyis a
halálon túl is folytatódó élet emlegetéséről. Mert ezt vagy nem hiszi el, vagy
nyugtalanítja. Ha komolyan venné, ha
hittel fordulna felé, az akkor élete megváltoztatására ösztökélné. Viszont a
változás nem akaródzik sokaknak. Mert
a megváltozás, megtérés, a Biblia szerinti élet nehéz!
Itt megragadom az alkalmat, hogy
röviden szóljak az egyházi adóról (egyházközségi hozzájárulásról.) A legfontosabb az, hogy Isten Egyházának költségeit fedezi. Magyarán, végső soron ezt
Istennek adjuk! Isten nem érdemelné
meg? Ki ne adná Istennek szívesen?
Pál apostol írja, hogy „Isten a jókedvű adakozót szereti. Mindenki úgy adjon, amint eltökélte szívében, ne ked-

vetlenül vagy kényszerűségből.”(2Kor.
9.7.) Többször átveszek adót olyanoktól, akiken látom, hogy örömmel adják az egyháznak pénzüket. Van persze
olyan is, aki úgy adja, mintha a fogát
húznák, közben esetleg ül a millióin,
vagy gyűjtöget már arra, hogy „kacsalábon forgó” márvány kriptába feküdhessen. Ugye látjuk, hogy az egyházi
adó kérdése is, amint a polgári temetés kérése, összefügg a hittel? A hitetlen embernek még 5 forint egyházi adó
is ablakon kidobott pénz lenne. Az évi
3500 forint egyházi adó nevetségesen
kevés. Vannak is, akik jóval többet adnak. S mindezt megelégedett mosollyal.
Egyre többen lesznek, akik a megadott
mértéknél jóval többet fizetnek. Múlt
héten volt valaki, aki 10 ezret adott.
Az állami adó kötelező. Az egyházi adó nem kötelező, önkéntes. Viszont
az önkéntes adomány természete, hogy
jóérzés kíséri, sőt kifejezett boldogság.
Az igazság az, hogy aki az egyházi adót
nem szívesen adja, attól a papnak el
sem volna szabad fogadnia. Azért, mert
a Biblia ezt követelné tőle.
Örülök, ha minél többen elgondolkoznak a leírtakról. Buzdítom azokat,
akik még hisznek ebben a hitet elvető
világban, hogy a kettő közül az egyházi temetést válasszák. Ezzel az elhunyt
szeretteiknek nagyon nagy jót tesznek,
mivel az Egyház által a végtelenül jóságos Isten irgalmába ajánlják őket.
Pribitek László plébános

Karitászhírek márciusról

segítség
100% szeretet

Március 7-én az Agrárközpontban
tartottuk a tavaszi kiárusításunkat,
melyet a húsvéti adomány csomagok
készítéséhez gyűjtöttünk. Bekapcsolódtuk az országos tartós élelmiszer

gyűjtéshez, melyet a katolikus karitász hirdetett meg. Köszönet a plébánián leadott élelmiszerekért és a pénzbeli adományokért.
Horváth Zoltánné

Kérjük, adója 1%-ával támogassa
a Katolikus Karitász szolgáló szeretetét.
Karitászt támogató alapítvány
www.karitasz.hu

Adószám: 19666275-1-43
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Erdélyi kiruccanás 2017.
Újabb fantasztikus gyöngyszemek
Arad-Déva-Segesvár-Székelyudvarhely-Csíkszereda-Gyímesbükk-Csíkszereda-Tusnádfürdő-SepsiszentgyörgyKézdivásárhely-GyergyószentmiklósGyilkostó-Békás-szoros-Korond-Farkaslaka-Déva-Arad
Pontos időpont: 2017. augusztus 08-12. kedd-szombat (öt nap)
Utazás: autóbusszal (utazás közben a lehetőségek szerint 2-3 óránként megállunk)
A határ átlépése személyigazolvánnyal is történhet. /Románia EU
tag./
Szállás: 2 éjszaka Gyimesbükkön,
2 éjszaka Gyergyószentmiklóson
panzióban, kényelmes, fürdőszobás
elszállásolás, félpanziós ellátással.
Étkezés: A szálláson, 4 bőséges
reggeli és 4 vacsora. Lehetőség van
vegetáriánus étkezésre is, de ezt előre kell jelezni!
1.nap Kedd
A busz a reggeli órákban Tompáról
indul Kelebián, Szegeden, keresztül.
Az indulás és a felszállási helyek időpontjairól a későbbiekben mindenkit
értesíteni fogok! A magyar–román
határ átlépése Nagylaknál történik.
Aradon, Déván, Segesváron (itt
lehetséges városnézés) keresztül késő délután érkezünk meg Csíkszeredára, ahol megtekintjük a Kegytemplomot, majd haladunk tovább
Gyimesbükkre, ahol a Deáky panzióban elfoglaljuk a szálláshelyet és elfogyasztjuk az első közös vacsorát.
2. nap Szerda
Reggeli a Deáky panzióban. Ezt
követően itt Gyímesbükkön(ezer
éves határ) ismerkedünk az osztrák- magyar monarchia hajdan legkeletibb határállomás ma is meglévő
és részben felújított maradványaival: Kontumáci kápolna, a valamikori vám határállomás romjai, a Tatros folyó, a felújított 30-as őrház,
(amely ma vasúti múzeum) a Rákóczi
várrom. Közben belátogatunk Böjte Csaba testvér gyermekotthonába
és a vasútállomásra valamint, Marika tanító néni múzeumába. Az esti órákban részesei leszünk a Deáky
András által szervezett csángó műsoros estnek, melynek keretében bőséges vacsora áll rendelkezésünkre,
szabad szedéssel. Aperitif, különféle
sültek, sör, fehér-vörös bor.
3.nap Csütörtök
A Deáky panzióban elfogyasztott

reggeli után buszra ülünk. Az útvonal Csíkszereda-Tusnádfürdő-Sepsiszentgyörgy-Kézdivásárhely-Nyergestető-Gyergyószentmiklós.
A településeken városnézés,
templom, múzeum látogatás a helyzetnek megfelelően!
Gyergyószentmiklóson elfoglaljuk
a szállást, vacsora és pihenés!
4. nap Péntek
Reggeli után busszal indulás egy
egész napos kirándulásra. Gyergyószárhegy Lázár kastély-Pongrác tető-Békás szoros- Gyilkos-tó. Vacsora
Gyergyószentmiklóson a panzióban.
5. nap Szombat
Reggeli után, a Bucsin tetőn keresztül
Parajd-Korond-Farkaslaka, Tamási Áron szülőhelye (utóbbi
két helyen vásárlási lehetőség) majd
Székelykeresztúr-Segesvár-DévaArad-Nagylak-Szeged-Tompa útvonalon remélhetőleg élményekben
gazdag sikeres hazatérés!
Hazaérkezés a késő esti órákban.
Ez programtervezet! Az indulásig
vagy esetleg menet közben kisebb
változtatások elképzelhetők annak
érdekében, hogy még színesebb még
tartalmasabb legyen a program.
Az út költsége: 100 EURÓ +
20.000 Ft. Az összeg tartalmazza az útiköltséget, a szállás és az
étkezés költségét, valamint a lehetőségekhez mérten a belépőjegyek árát is. Az utas baleset biztosítást mindenki egyénileg intézi!
Az összeget egy, kettő vagy három
részletben június 30-ig lehet befizetni! A részvétel biztosítása a jelentkezés sorrendjében történik!
Első részlet a jelentkezéskor esedékes, ami 100 EURÓ vagy 40.000
Ft. befizetését jelenti. A fennmaradó összeg egy vagy kettő részben
is fizethető.
Lemondás esetén az utazás más
személyre ruházható át.
A kiránduláson résztvevők, az
esetleges előzetes kérések figyelembevételével időben kézhez fogják
kapni a szükséges és hasznos tanácsokat és ajánlásokat tartalmazó kis
útmutatót.
Jelentkezés: Horváth Zoltán
6423 Kelebia Kossuth u. 55.
Egyesületi elnök, klubvezető
E-mail: erzoli49@gmail.com
Tel: 06-77/454-234, Mobil:
06-30/9354-894
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VÁLTOZÁS!!!
2017. április 1 – től változás történt a Napköziotthonos
Konyha menürendszerében, melyről már az előző havi
hírmondóban közöltünk információt.
A térítési díjakat Kelebia Község Önkormányzata
2017. április 1. napjától az alábbiak szerint határozza
meg:
- napköziotthonos óvodában háromszori étkezés esetén: 297,- Ft/nap+ Áfa
- általános iskolai napközi otthon 7-10 éves korosztály
részére 366,- Ft/nap+Áfa
- 11-14 éves korosztály részére 421,- Ft/nap+Áfa
- általános iskolai menza 7-10 éves korosztály részére 233,- Ft/nap+Áfa
- 11-14 éves korosztály részére 248,- Ft/nap+Áfa
- vendég étkeztetés 617,-Ft/nap+Áfa

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.
Nagy Zsolt ügyvezető
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Zarándoklat Kalocsára

2017. március 12-re meghívást
kapott a kelebiai egyházközség a
kalocsai Nagyboldogasszonyunk főszékesegyházba az Asztrik emlékév
kapcsán (a Szent Koronát Magyarországra hozó főpap emlékére). A
misét Dr. Bábel Balázs KalocsaKecskemét Főegyházmegye érseke
mutatta be a Bácsalmási Esperesi
Kerület zarándokainak.
Uram, jó itt nekünk! – kezdte Pétes apostol Jézushoz íntézett
szavaival az érsek úr a prédikációját Urunk színeváltozásának vasárnapján. E napon Jézus emberi testében, még a feltámadás előtt való
isteni dicsőségének felragyogását
ünnepeljük. Az esemény a Tábor
hegyén történt, a Szentírás a színeváltozást nem Jézus Krisztus misztikus élményeként, hanem a tanítvá-

nyoknak adott kinyilatkoztatásként
írja le. Jézus felkészíti az apostolokat, hatására megvilágosodott az
apostolok számára Jézus rejtett isteni méltósága.
A színeváltozás fontos mozzanatai: a ragyogó fény, a felhő, Mózes és Illés megjelenése, az Atya
szózata. A felhő az Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma, az Atya szózata a felhőből
Jézus megkeresztelkedésére emlékeztet. Mózes és Illés megjelenése
is Jézus Krisztus messiási igazolása:
ők képviselik a „törvényt és a prófétákat”, tehát az egész ószövetségi tanítást és jövendölést. Krisztus
arcának ragyogása és ruhájának fehérsége emlékeztet arra, hogy földi
alakja ellenére is égi lény, sőt arra,
hogy ő az Emberfia, aki égi magas-

ságokba emelkedik.
Isten öröktől fogva szentháromságban él. Az örökkévalóságban
megszűnik az idő. Az odavezető úthoz kapnak egy parancsot az Atyától ”Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!”
Hallgassunk az Úr szavára! –fejezte be prédikációját az érsek úr.
A Szentmise után immár hagyományosan az Asztrik érsekről szóló
film megtekintése, közös ima, a sír
meglátogatása következett, majd
a Nagyasszonyunk Katolikus Iskolában és a Judit Vendéglőben közös ebéd kötetlen beszélgetéssel.
Az ebéd után érseki vezetéssel tekinthettük meg az Astriceum kiállítását, ahol festmények, liturgikus
tárgyak, érmék, szőnyegek, ötvös
remekek, szobrok látványában gyö-

nyörködhettünk.
Utunk utolsó állomása a híres Érseki Könyvtár megtekintése volt,
ahol Patachich Ádám érsek közel
húszezer kötetet számláló magánkönyvtárában különleges könyvpéldányokat csodálhattunk meg.
Megkérdeztem a hazafelé vezető úton több személyt is mi volt neki a legszebb ezen a zarándoklaton.
Legtöbben a szentbeszédet dicsérték, volt, aki a csoportszellemet
emelte ki, más annak örült, hogy
találkozott régi ismerősökkel, ismét
másnak a lelki megtisztulás lehetősége jelentette az örömet. Valóban felemelő lelki élmény volt a 38
kelebiai hívőnek, aki elzarándokolt
ezen a napon Kalocsára.
Horváth Zoltánné

Egy tanító tapasztalataiból…
10 hasznos tanács a gyerekneveléshez

1. Dicséret, jutalmazás: Minőségi időtöltés, közös játék, kirándulás,
főzés, sütés. Odafordulás, figyelés,
szeretet. Ne új drága játék, ne édesség, ne pénz!
2. Következetesség: A szabály, az
szabály! Ha meghozták a szülők, akkor minden esetben be kell tartani. Ne változtassunk rajta a békesség kedvéért!
3. Napirend: Határozzuk meg a
család sarokpontjait! Fontos a helyes
napirend kialakítása! Ez adja meg a
családi élet keretét, de nem szabad
túlságosan merevnek lennie.
4. Korlátok és határok: Nekünk
kell kijelölni a határokat és korláto-

kat, és meg kell mondani a gyereknek, hogy mit várunk el, és mit fogadunk el tőle.
5. Fegyelem: Csak akkor maradnak meg a korlátok a helyükön, ha
fegyelem van. Meglehet, hogy ennek
fenntartásához a tekintély hangján
kell szólnod a gyerekhez, hogy a figyelmeztetés, az üzenet célba érjen.
6. Figyelmeztetés: A figyelmeztetésnek két formája van. Az egyik fajta az, amikor a szülő a beszélő óra,
aki szól a gyereknek, hogy közeledik a lefekvés ideje vagy, hogy hamarosan tálaljuk a vacsorát. A másik eset, amikor figyelmezteti, hogy
amit tesz, helytelen, nem fogadha-

tó el. Ez módot ad neki, hogy minden
további fegyelmezés nélkül, önként
változtasson viselkedésén.
7. Magyarázatok: A kisgyerek nem
érti, hogy mit akar a szülő tőle, hogyan kell és hogyan nem kell viselkednie, ha nem magyarázzuk el neki.
Mondjuk és mutassuk is meg, amire
kérjük, hogy biztosan föl is fogja.
8. Önuralom: A kormánykerék a
szülő kezében van! Ne reagáljunk
dühvel a hisztizésre, és ne ordítsunk
vissza, ha üvölteni kezd. Ne hagyjuk,
hogy felidegesítsenek bennünket!
9. Felelősség: A gyerekkor arról
is szól, hogy fel kell nőni. Hagyjuk
meg nekik a maguk felelősségét eb-

ben a folyamatban. Legyenek olyan
dolgok, amelyeket kipróbálhatnak,
apróságok, amelyeket megtapasztalhatnak, hogy önbizalmuk legyen,
hogy maguktól is rájöhessenek mindarra, amire az életben szükségük
lesz.
10. Lazítás: Gondoskodjunk róla, hogy a gyerek lefekvéskor ellazuljon, feloldódjon: meséljünk neki,
bújjunk össze vele. Teremtsük magunknak is és a többi gyereknek is
lehetőséget a kikapcsolódásra.
Érdemes elgondolkodni és néhány
tanácsot kipróbálni!
Horváth Zoltánné
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt
minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2017 ápr.

orvos neve

ügyelet helyszíne		

10

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u. 8		

11

kedd

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92		

12

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92		

13

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 8		

14

péntek

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Kossuth u. 8		

15

szombat					

16

vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 8		

17

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u. 8		

18

kedd

Juhászné dr Sebők M.

Tompa, Kossuth u. 8		

19

szerda

Kovács Tamás dr.

Tompa, Kossuth u. 8		

20

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 8		

21

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92		

22

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92		

23

vasárnap

Kovács Tamás dr.

Tompa, Kossuth u. 8		

24

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u. 8		

25

kedd

Ferencz Edit dr.

Tompa, Kossuth u. 8		

26

szerda

Juhászné dr Sebők M.

Tompa, Kossuth u. 8		

27

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 8		

28

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92		

29

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92		

30

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

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

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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BEIRATKOZÁS
A GÉZENGÚZ ÓVODÁBA
A kelebiai Gézengúz Óvoda 2017/2018. nevelési évére a következő időpontban
lehet beiratkozni: 2017.05.08. – 05.12., 8 órától – 12 óráig.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt.8. § (1)]
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Azok gyermekek, akik az adott év január 1. és augusztus 31. között töltik be a
3. életévüket, kötelesek a kijelölt időpontban beiratkozni, de csak szeptember 1től kötelesek óvodába járni.

Anyakönyvi hírek
Márciusi születések
Név: Nagygyörgy Bálint, szül: Szeged, 2017.03.02.
Anya: Hinterszehr Ágnes, apa: Nagygyörgy István
Név: Nyári János Viktor, szül.: Kiskunhalas, 2017.03.13.
Anya: Hegyi Ibolya, apa: Nyári János
Név: Pék Naómi, szül.: Szeged, 2017.03.29.
Anya: Hegedűs Anita, Apa: Pék Csaba
Csillag-Cseh Gabriella védőnő
2017. március hónapban házasságot kötött:
Vass Anna Jolán és Biró Zoltán
2017. február hónapban elhalálozott:
Bálint Istvánné sz.: Fődi Mária 87 éves
Kovács János 62 éves
Vizkeleti Béla 87 éves

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Mivel ismét eltelt egy hónap, kötelezettségemnek eleget téve röviden
összefoglalom az elmúlt hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd
vázolom az előttünk álló két hónap
terveit, feladatait.
Március
-8-án a Nemzetközi Nőnap al-

-14-én az Agrárcentrumban zajlott le egy emlékezetes rendezvény
a ’48-as forradalomról való megemlékezés jegyében, melyen Egyesületünkből is többen megjelentek.
-16-án mórahalmi fürdőzésen
vett részt a szokásosnál is kisebb /8
fős/ csapatunk. Ez a nap sajnos a tél-

helyiek elmondása szerint ezt az évfordulós ünnepséget /falualapítási
ünnepséget/ minden év március 14.
napján a település lakossága megünnepli. Az ünnepségen Kelebia 7 fős
delegációja, köztük 4 fő a Nyugdíjas
Egyesület részéről vett részt. Az ünnepségen nagyon szép folklóros kul-

kalmából tartottunk egy emlékezetes
rendezvényt, melyen több, mint 50
fő vett részt. Mi férfiak igyekeztünk
maximálisan kiszolgálni hölgy tagtársainkat 1-1 szál virággal, finom vacsorával, és élő harmonika-zenével.
Köszönetünket fejezzük ki a jól sikerült rendezvény főszervezőjének /Rácz Pistának/ és az összes közreműködőnek. A mellékelt fotók a rendezvény
egy-egy epizódját mutatják.

végi influenza járvány-csúcsra esett,
mert többen betegségre hivatkozva
maradtak távol kedvenc havi fürdőzésüktől.
-25-én tartottuk a havi Klubdélutánunkat, amely sajnos egybeesett
egy határon túli /Kishegyesen tartott/
rendezvénnyel. Nevezetesen Kishegyes település ezen a napon ünnepelte születésének /első lakói, lakosai
betelepítésének/ 248. évfordulóját. A

túrműsor tanúi lehettek a résztvevők,
melyen szinte minden korosztály kép-

viseltette magát. A fenti ok miatt a
Klubdélutánon a szokásosnál is kevesebben vettünk részt, ennek ellenére
jól elbeszélgettünk és közben eszegettünk és iszogattunk szokás szerint.
Április
-11-én a Magyar Költészet
Napja alkalmából lesz egy nagyon

szépnek és érdekesnek ígérkező községi rendezvény a Művelődési Házban, melyre elvárják a nyugdíjasokat
is. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból és a kihelyezett reklám plakátokból tudhatunk meg.
-13-án lesz a havi mórahalmi
fürdőzés, melyre a szokásos 10.06os autóbusszal indulunk a MÁV állomástól. Az Erzsébet bérletet -akinek
van- ez alkalommal is vigye magával.
-25-én kerül sor az 1 napos budapesti kirándulásra, mely során
az Országházat, a BM Országos Rendőr Főkapitányságot, a Rendőr Múzeumot valamint a Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeumot fogjuk megnézni.
Az autóbuszos kirándulás létszámkerete már betelt és a részt venni szándékozók a részletes programot, útitervet kézhez kapták.
Május
-1-jén 10.00 órától tartjuk a már
hagyományosnak tekinthető Családi Majálist a Nyugdíjas Házban.
A rendezvényen ebédet is felszolgálunk a résztvevőknek. Jelentkezni és
a részvételi díjat (1000.- Ft/fő) befizetni a vezetőségi tagoknál lehet IV.
hó 25-ig.
-11-én lesz a havi mórahalmi
fürdőzés melyre az áprilisnál leírtak
szintén érvényesek.
-22-én Ásotthalomra vár minket az ottani testvérszervezet. Erről
a rendezvényről részleteket a májusi

cikkünkben fogunk közzétenni.
-27-én 17.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
elvárjuk Egyesületünk tagjait.
Sutka István egy. titkár
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Nippon Zengo Bencével

Pár hónappal ezelőtt Kajtár Bence azzal
a kéréssel fordult a helyi művelődési házhoz, hogy szeretne bemutató edzést tarta-

ni, egy új irányzatot képviselve, amit Nippon Zengo-nak hívnak.
Bencét kérdeztük a Nippon Zengo-ról

és arról hogyan ismerkedett meg vele.
Bemutatnád nekünk a Nippon Zengo-t?
Mit takar ez a fogalom?
A Nippon Zengo kyokushin karatéra épülő küzdősport-aerobik. A szentesi
Brezovai Sándor 6. dan-os karate mester találta ki. A legújabb küzdősport-aerobik, mely mind mentalitásában, mind
gyakorlati végrehajtásában a leggyorsabb, a legkeményebb és a leghatékonyabb mozdulatokra törekszik. Mind az
ütések, mind a rúgások, mind a védések
terén. Ez valóban egy realista, igazi önvédelem, mely az aerobik lazaságával,
könnyedségével tízezrek örök szenvedélyévé válhat.
Mikor és hogyan ismerkedtél meg ezzel
az edzésformával?
Kb. 3 éve egy sportnapon találkoztam vele először, és azóta a szerelmese vagyok. A nagynéném által ismerkedtem meg vele, aki Kiskunmajsán tartott
(és most is tart) edzéseket. Majd annyira
megtetszett ez a sport, hogy eldöntöttem
én is ezzel szeretnék foglalkozni. Így lettem én is edző és már két klub vezetője is.
Mit kell tenni azért, hogy valaki edző lehessen?

Nippon Zengo keretein belül egy edzővizsgát kell tenni, amely egy három napos
tábor alatt történik. Ez a vizsga feljogosít arra, hogy saját klubbot hozzanak létre az újdonsült edzők és saját tanítványaik legyenek.
Máshol is tartasz edzést?
Igen, Kiskunhalason a Vasutas Művelődési Házban (SZAKI) hétfőnként 17:3018:30-ig. Kelebián pedig a helyi Művelődési házban péntekenként 17:00-18:00-ig.
Kinek ajánlod?
Ezt az aerobikformát elsődlegesen tömegsportot kedvelőknek, továbbá erősen
túlsúllyal szenvedőknek és végezetül a kötetlenebb, lazább harcművészet szerelmeseinek hozták létre. Nagyon jó alakformálásra és zsírégetésre is. Az óra mindenki
számára nyitott és várom az érdeklődőket.
Saját motiváló történeted?
Amióta Nippon Zengozok sokkal tudatosabban élek. Odafigyelek a táplálkozásomra és a rendszeres testmozgásra.
Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre. Reméljük, hogy sokan csatlakoznak hozzád.
szerkesztők

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

