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Föld napja
Az a szombati nap, amit a tompai
cserkészekkel az erdőben töltöttünk,
élménydús volt. Sokat játszottunk és
énekeltünk. Sok éneket megjegyeztünk, de az én kedvencem a Minden mi
él, csak Téged hirdet… ének volt.
Nekem nagyon tetszett az is, hogy
külföldi emberekkel focizhattunk.

2017. április 22-én a tompai Dugovics Titusz Cserkészcsapat meghívására a kelebiai erdészet melletti focipályára kerekezett bringával 34 gyermek
és az őket kísérő 12 felnőtt.
A szemből érkező kerékpárosok és a
nekünk elsőbbséget adó gépkocsivezetők kissé meg is lepődtek a hosszú liba-

Ismerkedős játékok
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nyát a bíróság elé vitték a résztvevők
nyílt tárgyalásra. Tanúkat is szólítottak
mondják el, mit tapasztaltak – ők azonban nem tudták igazolni, hogy a felso-

A tárgyalást követően mindenki fájó
szívvel, de boldogan búcsúzott az erdőtől és annak lakóitól, visszatértünk a lakóhelyeinkre.

Készítette: Herke Dániel

Készítette: Taupert Noémi

rolt bűncselekményeket a vádlott követte el. Az esküdtek megállapították,
hogy a Sárkány bűnös, azonban bebizonyosodott, hogy mindannyian tettestársai vagyunk. Mivel a büntetés-végrehajtásnak nincs akkora kapacitása,
hogy ennyi tettest megbüntessen, mindenki ígéretet tett arra, hogy részt vesz
egy közmunkaprogramban, amellyel
visszaállítják a természetben okozott
károkat.

KÖSSZ nap - Cserkész nap legközelebb októberben, az őszi szünet szombatján lesz, akkor ismét a kelebiaiak
látják vendégül a tompaikat.
Köszönjük a szülőknek, hogy elengedték a gyermekeiket, köszönjük a
sok-sok segítséget mindazoknak, akik
a háttérben munkálkodtak azon, hogy
ez a közel ötven fős siserehad jól érezze magát!

KÖSSZ programok
A Csata - a gyerekek üldözőbe
veszik a sárkányokat

Egy másik, környezetet
szennyező sárkány elfogása

Nagyon ízletes és finom volt a paprikás
krumpli. Sokan közülünk miután megették az első adagot, repetát is kértek.

sorban haladó, sárga láthatósági mellényben kígyózó soron.
A pályára érkezve a gyerekek meg-

2017. június 2. II. Színesen Szívesen Nap
A program célja: a KÖSSZ-ös gyermekek megtapasztalják a másságot és ráébredjenek arra, hogy a sérült fiatalokkal
is lehet közös, vidám és tartalmas napot eltölteni és ha bármikor találkoznak hasonló sorsú emberekkel, tudják őket megbecsülni és elfogadni.
Szeretnénk elültetni a gyermekek szívébe az elfogadás és a segítség nyújtás fáját! Ez
az alkalom idén családi nap lesz, melyre jöhetnek felnőttek is. A program ingyenes,
de az étkezés miatt előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezni lehet Fodor Mónikánál vagy Hegedűs Ibolyánál.
Helyszín: Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI), Kiskunhalas
2017. július 10-15. IV. Ökumenikus Kézműves Tábor
A táborra a gyerekek jelentkezése lezárult, felnőtt segítők jelentkezését örömmel fogadjuk!
2017. július 15. Családi nap
Erre az alkalomra szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket, kisebb testvéreket is!

Bírósági tárgyalás: valóban a sárkány a környezet szennyező?
Ebéd után csoportokba rendeződtünk a feladatokhoz. Nekem a legjobban az akadálypálya és a kuka készítés tetszett. Ezen kívül jó élmény volt
a sérült láb ellátása (sínbe rakás, kötözés), a szemétszedés, a kreatívkodás és
az éneklés.
Ezután cukorosztás volt és kezdődhetett a sárkányüldözés. Nekem csak
kettő fekete szalagot sikerült szereznem. Miután elkaptuk mind a négy sárkányt, elkezdődött a tárgyalás.
Vicces volt a sárkányok elbírálása,
jóízűeket nevettünk a barátaimmal.
Végül a sárkányt közmunkára ítélték, és így véget ért a nap.
Kozla László Nataniel

tudták, miért is hívta őket vendéglátójuk, Vuk: segítségre van szüksége.
Valaki sorozatos bűncselekményeket
követ el az erdőben: szemetel, szennyezi a környeztet, amelyet az erdő lakói, az állatok egyre növekvő aggodalommal figyelnek. A kelebiai - tompai
siserehad csoportokba verődött és különböző akadályokon küzdötték át magukat, hogy a végére kiderüljön a titok
nyitja.
A bátrak bemerészkedtek a Környezetrombolás Sárkányának barlangjába,
ahol kezdetét vette a csata. Közel ötven gyermek üldözött négy sárkányt!
A három holland nemzetiségű fiatal
sárkány sajnos elhullott a csatában,
azonban a Környezetrombolás Sárká-

A tompai cserkészek meghívója:
2017. június 3. XI. Regős Nap a Bárómajori Kastélyparkban 10 órától szeretettel
várnak minden érdeklődőt.
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Biztonságos közlekedés

A tavaszi szüneten kívül sok program volt még ebben a hónapban. Húsvét előtt
kézműves foglalkozások zajlottak Berkóné Edit néni vezetésével. Minden osztály
részt vett ezen az eseményen. Szebbnél szebb húsvéti díszeket készítettek a nebulók.

Az alsósok kilátogattak a KÖSZ által állított tojásfához is.
Április 7-én az 5-6. osztályos tanulók közül heten részt vettek a Kaán Károly természet- és környezetismereti megyei versenyen Kecskeméten. András bácsi kíséretével, nagy-nagy izgalommal várták a megmérettetést. Felkészítő tanáraik Radnai Béláné és Kondorossy András voltak.
Egy délelőttre iskolánkba költözött egy mini planetárium. A tornateremben felállított kis kupolában csodás égboltot, a Naprendszer bolygóit, a Holdra lépő embert, s sok érdekességet láthattak a gyerekek a csillagászat témaköréből. A vetítés végén egy fantasztikus hullámvasútra ülhettek képzeletben, amely elröpített
mindenkit a földtől az égig.

Nagy élmény volt ez a kirándulás a csillagokba. Köszönjük a szülői munkaközösségnek, hogy lehetővé tette számunkra.
A 7. osztályosok Attila bácsi vezetésével kerékpár túrát tettek a szennyvíz
tisztítóba. Ronyecz Imre bácsi körbevezette a gyerekeket az épületben, s megmutatta, hogyan válik a szennyvíz újra tiszta vízzé. Természetesen a jövőben a
többi osztály is folyamatosan ellátogat majd ide. Köszönjük a lehetőséget és a sok
érdekes információt!
Az 5-6. és 8. osztályosok április végén Budapestre kirándultak. Az alábbi programokon vettek részt:
- Egy órás dunai sétahajókázás
- Mezőgazdasági Múzeum megtekintése
- Fővárosi Állat -és Növénykert bejárása
- Bűvös Óceán Interaktív Kiállítás
Az utazási költségekhez az SZMK járult hozzá, ezért sok felsős számára vált elérhetővé ez a kirándulás. Szép és élményekben gazdag napot tudhattak maguk
mögött.
Radnai Béláné

Sohasem lehet elégszer elmondani
és elismételni a biztonságos közlekedés
alapvető szabályait, főleg, ha gyermekekről van szó.
Varga Sanyi bácsi a polgárőrségtől,
látványos és minden részletre kiterjedő

előadást tartott az óvodás gyermekeknek, a gyalogos és kerékpáros közlekedés mindenkit érintő szabályairól.
Köszönjük szépen Sanyi bácsinak!
Gézengúz Óvoda dolgozói és
gézengúzai  

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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Kecskeméti kiállítás
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Április végéhez közeledve röviden összefoglalom a hónap Egyesületünket is
érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Április
-13-án mórahalmi fürdőzésen vett részt a szokásos kis /8 fős/ csapatunk.
Az akciót 19-én megismételtük és nagyon jól döntöttünk, mert a szinte egész napos áramkimaradással járó későn jött havazás kellemetlen velejáróit sikerült elkerülni egy nagyon kellemes környezetben.
-25-én került sor az autóbuszos budapesti kirándulásra, amely során a
BM Rendőr Főkapitányságot, az Országházat, a Rendőr Múzeumot, valamint a

2017. április 22-én szombaton 9.3014 óráig a Kecskeméti Foltvarró Találkozón vett részt a Foltocska Foltvarró Klubunk és még néhány érdeklődő.
A program nagyon változatos volt. A
regisztráció után tartottuk a közös varrást, mely az egységcsomagban való madárka edényfogó elkészítésének a bemutatása volt. Ezután került sorra „Most
mutasd meg!” - foltvarrók bemutatkozása, ahol bárki bemutathatta, hogy most
éppen milyen munkán dolgozik. Érdekessége a kecskeméti rendezvénynek az
„Adni és kapni jó” tombola, melyen, aki

visz valamilyen saját apróságot, az kap is
másik társától. Ezen a napon a Textil Varázslatok című kiállítás közönségdíjának
az átadása is a program része volt. Óriási
siker minden évben a Foltvarró eszközök
börzéje és vására, mi is vásároltunk néhány hasznos apróságot.
Változatos büfé is a rendelkezésünkre állt.
Igazán tartalmas napunk volt! Köszönet az önkormányzatnak és Kocsis Gyurinak, hogy elvitt bennünket és részesei lehettünk ennek a rendezvénynek.
Horváth Zoltánné

Egy tanító tapasztalataiból
Amit adsz, azt kapod vissza

Nagyon sokszor eszembe jut, hogy fiatalabb koromban miért is tudtam a munkahelyemen helytállni! Volt egy stabil családi háttér mögöttem. A férjemre, a
szüleimre mindig, minden körülmények
között számíthattam. A családi minta mindennél fontosabb, legyen az a gyereknevelés, munkavégzés terén!
Minden cselekedetünk következménynyel jár és minden, ami történik a nagyvilágban valaminek a következménye,
kölcsönhatáson alapul. Ez az összes tettre, eseményre, folyamatra vonatkozik, a
legapróbbtól a legnagyobbig. Ez azt is jelenti egyben, hogy felelősek vagyunk tetteinkért, azt kapjuk, amit adunk.
Ha megvizsgáljuk, a kapcsolatainkat láthatjuk, hogy mi az, amit adtunk. Amennyiben egy kapcsolat nagyon jó az azt jelenti,
hogy több szeretetet és hálát adtunk bele,
mint negativitást. Ha pedig nehéz s nagy
kihívást jelent, akkor talán tudat alatt több
negativitást adunk, mint szeretetet. Néhányan azt gondolják, a másik ember tehet róla, hogy egy kapcsolat jó vagy
rossz. Az élet azonban nem így működik.
Nem mondhatjuk azt a szeretet erejének,
hogy én csak akkor fogok szeretetet adni,
ha a másik ember is ad nekem!

Jó dolog tenni valamit másokért, egy jó
cél érdekében. Ez a világ sajnos arra nevel,
hogy minél többet gyűjts össze magadnak.
Másokra ne gondolj, sőt, használd bátran
a könyöködet is, hogy előbbre juss! Én ezzel nem értek egyet. Az a másik is ember,
ugyanúgy, mint Te. Ő is Te vagy. Ha neki ártasz, hosszú távon visszaüt ez, mint a
bumeráng. Hiszen mindent visszakapunk,
amit másnak okozunk. Akár jó, akár rossz.
Nekünk is meg kell tapasztalnunk, hogy az
a másik hogyan érezhette akkor magát.
Másoknak segíteni menő! Hiszek abban a jövőképben, ahol az emberek elvárás nélkül képesek segíteni társaiknak. Néha mindannyian segítségre szorulunk, akár
felismerjük ezt a tényt, akár nem. Önzetlenül adni pedig a világ legnemesebb cselekedete. Rengeteg módon képes vagy segíteni másoknak. Néha elég a figyelmesség,
a segítő szándék vagy egy önzetlen gesztus. A lényeg, hogy hozz létre pozitív szándékú, őszinte kapcsolatot a másik emberrel. Az élet íratlan szabály: az kap, aki előbb
ad. Van egy láthatatlan, mégis érezhető
bumeráng jelenség. Ha jó magokat ültetsz,
jó hajtást fogsz viszontlátni.
Horváth Zoltánné

Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeumot tekintettük meg. Az egész napos
program rendkívül érdekes és élménydús volt. A
program keretében olyan
helyekre is eljutottunk és
olyan információkban is
részesülhettünk, amelyekhez egy közönséges halandó talán sohasem juthat el, ill. nem férhet hozzá. E gazdag és különleges program
bizonyára sok fáradozással járt Horváth Zoli főszervezőnek, amiért a résztvevők
/44 fő/ nevében ez úton is kifejezem a köszönetemet. A mellékelt fotók a kirándulás egy-egy epizódját mutatják be.
-30-án a hagyományosnak számító községi Spárganap lesz, melyre a nyugdíjas tagtársainkat is várják. A spárgaételek elkészítése sokak számára egy nagyon
kellemes kihívás, legalábbis ezt bizonyítják a korábbi évek tapasztalatai.
Május
-1-jén kerül sor a 10.00 órára meghírdetett un. Családi Majálisra, mely során
finom ebéddel is várjuk a részt venni szándékozókat.
-11-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre ez alkalommal is a szokásos
10.06-os autóbusszal fogunk utazni.
-22-én Ásotthalmon lesz egy nyugdíjas rendezvény, melyre a mi tagságunk
is meghívást kapott. Jelentkezni és a részvételi díjat (1 000.- Ft/fő) a vezetőség
tagjainál lehet V. 15-ig. Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól 14.30 órakor.
-27-én 17.00 órától un. Egészség megőrzési előadás részesei lehetünk a
Nyugdíjas Házban, amit majd a havi Klubest fog követni.
Június
-9-én kerül sor az un. Trianoni Emléknap című községi rendezvényre, melyre várják Egyesületünk tagjait is. Bővebb információt a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-11-re Bácskossútfalvára az un. Gyöngyösbokrékta nevű rendezvényre és
Bajsára pedig a Falunapra vagyunk hívatalosak. A bajsai rendezvényre a Községi Daloskör és még 15 fő, a bácskossúthfalvira pedig 15 fő hivatalos. Mindkét rendezvényre Horváth Zolinál lehet jelentkezni VI. 5-ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól /
nagy busszal/ 09.00 órakor.
-15-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre szintén a 10.06-os busszal indulunk a MÁV állomástól.
-24-én 18.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat a szokásos programmal.
Íme a kínálat melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi
fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár
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2017. április 25-én 6.30 órakor indult a
buszunk Kelebiáról Budapestre 44 fős csapatunkkal.
A kirándulás résztvevői a NAVNYOSZ
Kelebiai klubjának és a Kelebiai Nyugdíjas
Egyesületnek a tagjai voltak.
Az Inárcsi pihenőhelyen történő kis
szusszanás után az előre megbeszélt időpontban 10.00 órakor érkeztünk meg a
Teve utcai Rendőr Palotához.
A hetekkel ezelőtt leadott kérelem,
alapján, melynek mellékletét képezte a
résztvevők névsora és személyi kártyájának száma percek alatt beléptettek bennünket. Pazar vendéglátásban részesültünk az ott eltöltött két óra során.
Vendéglátónk, Pinczésné Kiss Klára rendőr ezredes asszony az Oktatási és
Kiképző Központ igazgatóhelyettese volt.
Pogácsával, kávéval és ásványvízzel, valamint elsősorban reklám célokat szolgáló
kiadványokkal és ajándéktárgyakkal kedveskedtek nekünk. Klárika egy majd háromnegyed órás rendkívül érdekes és
összeszedett előadást tartott nekünk a
Rendőrség munkájával kapcsolatban, természetesen elsősorban az oktatásra, kiképzésre és a határvadász toborzásra fókuszálva. Előadása révén nagyon sok
hasznos információhoz jutottunk és biztos
vagyok benne, hogy az előadást meghall-

Idén, április 9-én újra ellátogattunk az
Ifjúsági Egyesület szervezésében Orfűre.
Akik már voltak az előző ilyen túránkon
tudhatták, hogy érdemes felkeresni újra
a Mecsek ezen kis ékszerdobozát! Nagy
örömünkre, nem csak olyanok csatlakoztak hozzánk, akik már voltak, hanem
sok új arccal bővült a csapat, és három
kisbusszal, 30 fővel indultunk neki ennek az egy napnak, az egészség, a testmozgás és a Húsvét jegyében!
Nagy szerencsénk volt az időjárással
is, mert nagyon szép időt fogtunk ki, hiszen ha egy kicsivel előbb mentünk volna akkor esős, ha később akkor pedig
havas táj fogadott volna minket, ami
valljuk meg nem éppen egy túrázásra
megfelelő körülmény.
De az égiek is velünk voltak, így
odaérkezésünk után egy 10 km-es túrán vettünk részt, szebbnél szebb tájakon barangolva, majd ennek végeztével
még egy kis szabad program keretében,

Kelebiai Hírmondó
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Egy csodaszép nap Budapesten
gatók és e szívélyes fogadtatásban, vendéglátásban részesülő csoporttársaimmal
együtt egy kicsit más szemmel értékeljük
a Rendőrség tevékenységét.
Nagyon jól mutatja a Rendőrség technikai állapotát, hogy az előadás megkezdése
előtt készült csoportképet az előadás befejeztekor minden résztvevő kézhez kapott.
Köszönjük Klárikának a közreműködést
és azokat az értékes perceket, amit vele
tölthettünk.
Ezután még megtekintettük a Rendőr
Nap (04.24.) alkalmából megnyitott kiállítást és sajnos már indulnunk kellett a következő programra, ami az Országházi látogatás volt.
A nemrégiben elkészült és átadott Látogatóközpontban az előre megbeszéltek szerint 12.30-kor találkoztunk Bányai
Gábor Úrral, aki az országgyűlési képviselőnk.
A gyors beléptetés után idegenvezető
közreműködésével és a parlamenti őrség
kíséretében végigsétáltunk az útvonalon,
amely a látogatók részére engedélyezett.
Csodálatosan szép a Mi Országunk Háza! Felejthetetlen élményt jelentett ez még
többünknek is, akik esetleg már nem elő-

ször látogattak el ide.
Bányai Gábor Képviselő Úr végig velünk tartott ottlétünk során. A koronázási
ékszerek megtekintése előtt még egy kis
történelmi áttekintést is nyújtott nekünk
az Országházban látható csodákkal kapcsolatban. Nagyon megnyerő és közvetlen volt, szinte mindenkihez volt pár kedves szava.
Sőt, ami az egész rövid együttlétünket
megkoronázta, hogy a büfében az egész
csoportot meghívta egy kávéra és ásványvízre, amit Ő saját maga szervírozott nekünk.
Köszönünk mindent Képviselő Úrnak,
szép volt tőle, hogy ránk szánta a napját,
hiszen ezen a napon csak miattunk jött fel
Jánoshalmáról Budapestre.
Következő állomásunk volt a Mosonyi
utcában lévő Rendőr Múzeum.
Itt is nagyon szívélyesen fogadtak és
kalauzoltak minket! Az egyetlen baj az volt,
hogy nagyon kevés volt az időnk erre is.
Rohannunk kellett tovább a Munkácsy utcában lévő Pénzügyőr és Adózástörténeti Múzeumba ahová így is már záróra
után érkeztünk. Ennek ellenére maximá-

lisan tájékozódhattunk és nézelődhettünk
kedvünkre.
Itt talán a többünket megérintő sok-sok
kiállított relikvia között tiszteleghettünk
az idén április elsején elhunyt Maszlag István ny. püőr. őrnagy volt klubtagunk kiállított egyenruhája és az általa adományozott
egyéb tárgyak előtt.
Ennyi színes program lebonyolítása során az egész társaság kellőképpen elfáradt, de némi felüdülést jelentett az előre
lefoglalt külön kis galéria az Oktogon Bisztróban, ahol 1.200 Ft befizetése ellenében
mindenki degeszre ehette magát a rengeteg finomabbnál finomabb étkekkel a levesektől kezdve a pörkölteken, frissen sülteken keresztül, bezárólag a gyümölcsökkel,
süteményekkel.
Egy élményekkel teli és új ismeretekben
bővelkedő nap után kicsit fáradtan, de úgy
vélem egész életre szóló élményekkel gazdagabban érkeztünk haza este 22.00 óra
tájban.
Sajnálhatja, aki lemaradt erről a szép kirándulásról! Ezt igazolhatják a mellékelt fotók is.
Horváth Zoltán szervező

Medvehagyma túra 2017.

mindenki körülnézhetett az éppen akkor zajló Medvehagyma Fesztivál forgatagában. Tartalmas és jó hangulatú napot tudhatott magáénak az aki velünk
tartott, így kellőképpen elfáradva, és
medvehagymával megtömött táskákkal
érkeztünk este haza.
Itt is szeretnénk megköszönni a Kelebiai Községi Népi Sportkörnek és a
Kelebiai Polgármesteri Hivatalnak a lehetőséget, hogy részünkre bocsátották

a buszaikat, a sofőröknek pedig, hogy
eltöltötték velünk ezt a szép vasárnapot, elvittek minket a kirándulásra!

Látjuk, tudjuk és örülünk, hogy az
ilyen és ehhez hasonló programok sok
embert megmozgatnak, így szeretnénk
évente jó pár ilyen programot szervezni,
annak reményében, hogy kicsit ki tudjuk zökkenteni az embereket a „cybervilágból”, és előtérbe helyezzük, ha csak
erre a kis időre is az egészséges életmódot! Tehát az érdeklődők örömére
hamarosan újra jelentkeznek a szervezők!:)
Szűcs József KIE

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
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Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

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

Április születések
Név: Brecska Ádám Szabolcs, szül: Kiskunhalas, 2017.04.13.
Anya: Horváth Dominika, apa: Brecska Zoltán

május

orvos neve

ügyelet helyszine

6

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92

7

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92

8

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

9

kedd

Sebők Magdolna dr.

Tompa, Kossuth utca 8

10 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

11 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

12 péntek

Sebők Magdolna dr.

Tompa, Kossuth utca 8

13 szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92

14 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92

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

15 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

2017. április hónapban elhalálozott:

16 kedd

Ferencz Edit dr.

Tompa, Kossuth utca 8

17 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

18 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

19 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

20 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

21 vasárnap

Ferencz Edit dr.

Tompa, Kossuth utca 8

22 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

23 kedd

Sebők Magdolna dr.

Tompa, Kossuth utca 8

24 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

25 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

26 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8

Név: Hernádi Hanna Zoé, szül: Szeged, 2017.04.13.
Anya: Szélpál Brigitta Emese, apa: Hernádi László
Név: Huczek Dániel János, szül: Kiskunhalas, 2017.04.24.
Anya: Havai Anita, apa: Huczek János
Név: Bíró Zselyke Loretta, szül: Kiskunhalas, 2017.04.26.
Anya: Vass Anna Jolán, apa: Bíró Zoltán
Védőnői Szolgálat

Juhász István 88 éves

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.

27 szombat			
28 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

29 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8

30 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8

31 szerda

Kovács Tamás dr.

Tompa, Kossuth utca 8

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)

Nagy Zsolt ügyvezető

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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Visszatért a régi hagyomány
Hangzatosnak tűnik, de reméljük valóban visszatért egy régi hagyomány az április 30-án megrendezett Családi Nappal. A program kezdetekor szervezőként kicsit féltem attól, hogy a hideg időjárás miatt
kevés kilátogató lesz majd a rendezvényen, de szépen
lassan ahogy enyhült a szél, kisütött a nap, úgy szapo-

választhatott maguk közül egy-egy főt, akit indítottak a Falu Bikája címért, így Lukács Sándor és Sós Ist-

ván lett a két küzdő. Egymásnak feszült a két őserő,
mondhatnám, hiszen a szkanderversenyen, a rönkborításon, a traktorgumi borításon látszott, hogy nem a
leggyengébbeket választották ki a csapatok. De nem
csak az erő számított, hiszen versenyre kellett inni is
rodtak az érdeklődők is. Ahogy a programban is írtuk,
reggel kezdődött a főzőverseny, melyen nem sokan,
de annál lelkesebb versenyzők indultak. A déli órára
el is készültek az ételek, a főzőversenyt Romics Zsolt
nyerte a dámszarvas pörköltjével, második helyezett

Durci Zoltán volt a rendezvényre készült babgulyással, harmadik helyen Markó Rajmund végzett marhapörkölttel. Az ételkavalkád még csak ekkor kezdődött, hiszen a 2. helyezett gulyásból a kilátogatók
is ebédelhettek, mert egy egész üsttel főzött a Zoli.

Sőt aki még ennyi ételből sem tudott jól lakni, az még
kényeztethette magát a Spárgaétel kóstoló standnál.
Ebéd után egy kis mozgás, szokták mondani, hát mi
is így tettünk, következtek a vetélkedők. A szervezés során igyekeztünk titokban tartani azt, hogy milyen versenyszámok kerülnek megrendezésre, de azt
tudtuk, hogy nem csak a résztvevőknek, hanem a nézőknek is jó szórakozás lesz. Volt ott gyerekeknek kis
traktor húzó verseny, felnőtteknek nagy traktor, talicskás verseny, rönkgurítás, traktorgumi borítás, tojásdobálás (főtt és nyers is), majd a csapatversenyek
végére kialakult egy sorrend. A két legjobb csapat ki-

meg enni is, utóbbinál erősen küzdött az egyik résztvevő, hogy nehogy visszafelé induljon meg a fejedelmi
méretű lángos. Végül Lukács Sándor bizonyult a jobbnak, így ő nyerhette meg a Falu Bikája címet, melyet
egy éven keresztül visel a következő majálisig. A vetélkedőket a Szederinda Citerazenekar és a Tavaszi
Hérics Tánccsoport közös produkciója követett, utóbbinak a fellépése rendhagyónak volt mondható, mert
ruházat alapján nem volt férfi a csapatban, csak egy,
aki gyanúsan női vonalakkal rendelkezett. Ritkaságszámba ment a szakállas „nő” látványai is, úgy hogy
mindenképpen kuriózumnak számított a műsor. Herke Marianna és fiatal csapata fitnesz bemutatót tartott, majd Báthori Norbert előadása következett,

ahol az Ismerős Arcok népszerű, Nélküled című dalát is hallhattuk a kilátogatók örömére. Az este a Molly
Air zenekar koncertjével kezdődött, majd a tábortűzzel folytatódott. A begyújtás is rendhagyó volt, hiszen
a rendezvényen több helyen elhelyezett rongybábuk
közül áldozta fel az egyiket szervezőtársam, jobb ötlet
hiányában. Jó volt látni, ahogy a kilátogatók körbeállják a tüzet, a közösségi szellem is érezhető volt, hiszen
kézen fogva sétáltak gyerekek, felnőttek a tűz körül,

. oldal
mutatva, hogy volt ilyen hagyomány, csak sajnos kikopott a mai rohanó világból.
Különös figyelmet fordítottunk a gyermekekre is,
így a sok vetélkedő mellett (amelyeken temérdek
édességet és Fókusz Takarékos ajándékokat osztottunk ki), élő csocsóval játszhattak, valamint Őri Viola

és csapata arcot festettek az egész nap folyamán.
Van még egy érdekesség, ami igaz a rendezvény
hátterében folyt, de újdonságnak számít. A rendezvényre eljött a Civil Hang Rádió kis csapata is, akik
a hangtechnikai szervezésen kívül, riportokat, interjúkat készítettek a rendezvényen megjelenőkkel, úgy
hogy ha a szomszéd „Pista bá-t” hallják majd a rádióban, akkor ne féljenek, nem katasztrófa történt az utcában, csak kijött a szomszéd a rendezvényre.
Összességében úgy gondolom kellemes rendezvény volt. De ez is volt a cél. Egy olyan nap szervezése, ami közösséget igyekszik építeni, ahol az egyszerű
is nagyszerű, és ami kirángatja az embereket a mindennapi fáradalmakból, még ha csak néhány órára is.

Most is, és a jövőben is azon leszünk, hogy többet
ne teljen el úgy a tavasz, hogy ne legyen Kelebián Majális, de ehhez most is, és a jövőben is szükségünk lesz
azokra a támogatókra, segítőkre akiket a cikk végén
felsorolok. Ha valakit kihagytam, azért előre is elnézést kérek, de szerencsére nagyon sok ember segítsége, támogatása hozta létre a rendezvényt:
Ábrahám János, Bédics Fecó, Bíró Melinda, Báthori
Gyula „Gyugyu” és családja, Civil Hang Stúdió, „Durci”
Zoli, Fókusz Takarék, Galgóczi Attila, Herke Marianna
és csapata, Hinterszer Ádám „Hinti”, Helyi Közmunkások, Horváth Zsanett, Horváth István, Horváthné
Erzsike „Böbe”, Kicsiricsi Kft, Kiss Gabriella, Kelebia
Község Önkormányzata, Kelebiai Nyugdíjas Egyesület, Kelebiai Ökumenikus Szeretet Szövettség, Kovács
Márta, Kunfehértói Önkormányzat, Lengyel Judit, Lukács Marianna, Paska István „Guszti”, Ronyecz Péter
„Ronyi”, Szerencsés Kristóf „Lucky”, Ürmös Szilárd,
Tóth Erika, Tompai Önkormányzat
Köszönettel tartozunk minden egyéb támogatónak
és kilátogatónak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Szegedi Szabolcs szervező

Kelebiai Hírmondó
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Költészet napi megemlékezés

2017. április 17 - én a Magyar Költészet Napján Szomj című zenés, irodalmi
előadásával vendégünk volt Járvás Katalin zongoraművész, színész, vers- és
prózamondó előadóművész. Az est során a helyi könyvtárban válogatást hallhatott a közönség József Attila verseiből -

tisztelegve munkássága előtt -, valamint
Chopin zongoraműveiből. Az előadáson
résztvevő közönség főként az idősebb
korosztályból állt - tekintve a komolyságát - de egy - két iskolás korú gyermek is
örömmel látogatott el hozzánk. József Attila versei tisztán, őszintén, magával ragadóan hangzottak Járvás Katalin tolmácsolásában. Nehéz volt megszólalni egy ideig
az előadás után. A közönség igazán színvonalas programon vehetett részt.
A jelenlévők pozitív visszajelzése mindenképpen arra ösztönöz, hogy szükséges feleleveníteni a magyar költészet
nagyjainak ránk „ruházott hagyatékát” még ha egyre kevesebb emberhez jut is el

mondanivalójuk.
Ezúton köszönöm magam és a jelenlévők nevében, hogy Járvás Katalin Szomj

című előadásával Debrecenből ellátogatott hozzánk.
Lengyel Judit könyvtáros

Baba - Mama Klub a könyvtárban

A helyi Védőnői Szolgálat, a könyvtár
és Őri Viola (KÖSSZ) közös szervezésében,
2017. január 27 – én újraindult a baba –
mama klub Kelebián a könyvtárban. Azóta már a 6. alkalmon is túl vagyunk és elmondhatjuk, hogy minden alkalommal,
szép számmal látogatják a foglalkozást a nem csak helyi – anyukák, várandósok,
leendő anyukák.
Az alkalmak úgy épülnek fel, hogy az
elején egy adott témában meghívott előadó tart tájékoztatást, majd kérdéseket lehet feltenni, kötetlen beszélgetés alakul ki.
Mindenki megoszthatja tapasztalatait, így
okulhatnak az anyukák egymástól egy –
egy probléma megoldásánál. Hogy milyen
téma kerül megvitatásra azt az első alkalommal beszéltük meg közösen az anyukákkal és ebből válogatunk. Természete-

sen a közben felmerülő témák ugyanúgy
felkerülnek a listára. A foglalkozásokra
mindig szakértő előadót hívunk, hogy hiteles forrásból kapjunk információt.
A következő témákról beszélgettünk
eddig:
- Védőoltásokról tartottak előadást a
védőnők: Horváth Edina és Csillag Gabriella
- Bölcsöde létrehozásának témájában
tartott Iván Éva óvodavezetõ tájékoztatást,
- Puroszné Nagy Magdolna dúla,
perinatális tanácsadó a szülés előtti időszakról, a szülésről, a felkészítő tanfolyamokról beszélt nekünk
- Házi Irén könyvelő a munkaügyi dolgokkal, anyasági támogatással, Csed,
Gyed, Gyes ellátással kapcsolatban adott
tájékoztatást,

- Legutóbb pedig Patocskai Fanni
gyógypedagógus volt a vendégünk, a beszédfejlődés volt a téma.
Ezeknek a foglakozásoknak az információszerzés mellett nagyon fontos célja, hogy az anyukák kimozduljanak a négy
fal közül, olyan társaságban legyenek, ahol
a gyerekek is közösséget alkotnak, hogy
meg tudják beszélni egymással nyíltan a
problémáikat, tapasztalatokat cseréljenek
a nevelés kapcsán.
A jövőben szeretnénk a dackorszakról,
a mozgásfejlődésről, a szülés utáni gyermekágyas időszak megpróbáltatásairól
stb. tartani foglakozást. Szívesen vesszük
ha jelentkeznek a leendő anyukák, várandósok, édesanyák olyan témákkal, amelyet boncolgatnának olyan környezetben ahol gátlások nélkül megbeszélhetik

problémáikat egy szakemberrel és egymással is.
Facebook csoportunk (Baba – Mama
Klub Kelebia) még gyerekcipőben jár, de
szeretnénk, ha a jövőben bőséges tartalommal töltődne meg és arra használnánk
amire a klubot is: információszerzésre és
cserére, érdekes és tanulságos cikkek
megosztására, kérdések feltevésére.
Ha szeretnél csatlakozni a baba – mama klubhoz ne habozz, várunk szeretettel.
szervezők

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

