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Tisztelt Szülők!
A Gyermekeinkért Alapítvány
2018. május 26-án zenés bábszínházi előadást
szervez a Sántha Márta Művelődési Ház
nagyermében,
Csalafintaságok a csalitosban címmel.
Az előadás 10 órakor kezdődik,
melyen a részvétel díjtalan.
Szeretettel várunk minden kedves óvodást.
Az előadáson szülői kíséret szükséges.
Gyermekeinkért Alapítvány
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Nyertes pályázati forrásból
makadám út épülhet
a Deák F. utca északi szakaszán
Kelebia Község Önkormányzata
2018 januárjában pályázatot adott
be a Földművelésügyi Minisztériumba „Zártkerti ingatlanok elérésének
javítása és vadkerítés építése Kelebián” címmel.
A pályázatban kettős célt jelöltünk
meg. Egyrészt a Deák F. utca északi
részén lévő földes útból 280 m hosszan és 4 m szélességben makadám út építése. Másrészt, a Kossuth
L. utca északi részén lévő szántóföldek védelmének az érdekében 500 m
hosszan, 2 m magasságban vadkerítés építése.

A beadott pályázatról 2018. áprilisában kaptunk támogatói okiratot.
A pályázatunk nyert. A beruházások
költségeit 100% - ban hazai forrásból támogatta a Minisztérium.
A kitűzött célok megvalósításának
érdekében közel 10 millió forintot
nyertünk és 111 zártkert megközelíthetőségét és vadak ellenei védelmét
korszerűsíthettük. A beruházások
várhatóan 2018. év őszén valósulnak meg.
Köszönet a támogatóknak!
Maczkó József
polgármester

Újra Sportbál volt Kelebián
2018. április 14 – én újra megrendezésre került Kelebián a jótékonysági
sportbál, melynek bevétele nemes célt
és közjavat szolgál. A bál közös szervezésben valósult meg, melyben a sportegyesület, az önkormányzat az iskola
és a művelődési ház is szerepet vállalt. Nagy volt a készülődés napokkal a
bál előtt, voltak könnyen és nehezebben áthidalható feladatok, de összességében pozitívan zárult a rendezvény.
A hangulatról a vajdasági Szimpla Trió
együttes gondoskodott, akik hajnalig
húzták a talpalávalót. A rendezvényt a
Farkas László Általános Iskola tanulóinak előadása nyitotta meg, amelyben
nem csak a gyerekek, hanem az edzők
is részt vettek és hűen tükrözte a gyerekek sport iránti szeretetét. A műsort
Herke Marianna tanította be, akinek
ezúton is köszönjük áldozatos munkáját. A bálon a kiváló sportembereket

Kelebia Község Sportjáért Díj
Kelebia Község Képviselő – testülete a 2018. március 8 – án hozott 37/2018.
számú határozatával, Kelebia Község Sportjáért Díjat adományozott Tartott Zsolt
úrnak, melyet az április 14 – tartott sportbál keretein belül adott át az önkormányzat nevében Maczkó József polgármester.
Tartott Zsolt már nagyon fiatalon, 1987–ben 12 évesen elkezdett futballozni Kelebián.
Az első csapata a serdülő volt, melyben elkezdte játékos pályafutását. Gyorsan
haladt előre játékos pályafutása, hiszen 1989–ben az ifjúsági csapatban játszott,
majd 15 évesen 1990 – ben már bemutatkozott a felnőtt csapatban.
1998 – ig volt tagja az egyesületnek, amikor is „kis” kitérőt tett és 2003 – ig a
Kiskunhalasi Spartacus játékosa volt.
Visszatérése után előbb játékosként, majd 2010 – től egyesületi elnökként is segítette csapatunkat.
Nagyon nehéz időszakban lett az egyesület elnöke, hisz a megyei harmadosztályba történő kieséskor vette át az elnökséget Kovács Marcelltől. Az első év a stabilizálás éve volt, majd a második évben már bajnokcsapat kapitányaként, vezéreként juttatta vissza csapatunkat a megyei másodosztályba. Óriási akaraterővel
harcolt az ismételt feljutásért, ami első évben 3. helyen zárva nem sikerült, de a
2011/2012 – es idényben bajnokcsapat lett az általa vezetett Kelebia.
Egész pályafutását beleértve, védőként is emlékezetes gólokat szerzett. Főként szögletek alkalmával fejjel vette be az ellenfelek hálóját. Középső védőként
kemény és határozott teljesítményére mindig lehett számítani. Aktív játékosként
hatékonyan segítette a fiatalabb csapattársai beilleszkedését a csapatba. Negyed
századot töltött el a futballpályán, ebből több, mint 20 idényt szerepelt Kelebia különböző korosztályú csapataiban.
Egyesületi elnökként a kezdetektől segítette a TAO pályázati rendszerben történő lehetőségek kiaknázását. Az Ő elnöksége alatt készült el a pályavilágítás bővítése, eredményjelző kiépítése, sportöltöző felújítása, pályát körbevevő kerítés
megépítése, automata öntözőrendszer kiépítése, játéktér felújítása, északi lelátó
újjáépítése, labdafogó háló és a pályát körülvevő biztonsági korlát felújítása és az
egyesületi busz megvásárlása.
A község testnevelési és sport életében elért kiemelkedő gyermek, ifjúsági és
felnőtt teljesítményéért kapta az elismerést.
Gratulálunk!
szerkesztők
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is díjaztuk, az év edzője Tesic Ervin, az
év nagypályás labdarúgója Kollár Arnold, az év futsalosa Torma Barnabás
lett, míg az Andróczki Máté-emlékdíjat
Plichta Dominik, valamint a Kelebia község sportjáért díjat Tartott Zsolt kapta.
Értékes tombolanyereményekkel
vártuk a bálozókat és sportereklyékre
való licitálásra is volt lehetőség az est
folyamán.
A jótékonysági bálon befolyt bevételt a kézilabdacsarnok orvosi szobájának berendezésére és felszerelésére
fogjuk fordítani.
Ezúton köszönjük Mindenkinek a támogatást, aki anyagi, tárgyi vagy bármilyen jellegű segítséggel hozzájárult a
bál sikeréhez.
KÖSZÖNJÜK!
szervezők
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Életünk során sokszor kell döntenünk. Van, amikor jól döntünk, van,
amikor rosszul. Ha kis dolgokban rosszul döntünk, az nem olyan nagy baj (pl.
az étlap alapján megkóstolom a kiválasztott ételt és kisül, hogy rosszul választottam.) Igen ám, de vannak nagy
dolgok, amikor óriási jelentősége van,
hogy jól vagy rosszul döntünk. Néhányat felsorolok.
A manchesteri robbantás után öt
nappal 29 egyiptomi keresztényt öltek
meg terroristák Minya város közelében.
Egy kolostorhoz zarándokoltak. Buszukat megállították, majd egyesével kiszállították az utasokat. Mindegyiküktől
megkérdezték, hajlandók-e Krisztust
megtagadva áttérni a muzulmán vallásra, és így megmenekülnek. Miután
egyik sem akart s így Krisztus mellett
döntött, elvágták a nyakukat vagy fejbe lőtték őket. Micsoda súlyos, hősies
döntés ez: egyetlen épeszű ember sem
hal meg tudatosan valamiért, (valakiért), amit nem tart mélységesen igaznak, az életénél is fontosabbnak.
Emberi szempontból rossz volt a
döntés, de nem az örökkévalóság szerint. Ugyanis Jézus mondta, hogy „aki
meg akarja menteni életét, elveszí-

DÖNTÉS

ti azt, de aki elveszíti életét énérettem,
megmenti azt” (Lk. 9.24.) Ez a jézusi
mondat, a mi kis életünkre lefordítható úgy is, ha valaki az evilági jólétet,
kényelmet, gazdagságot, az élet „napos
oldalát” keresi csak, és úgy él, mintha
Isten nem is volna, akkor rosszul döntött. Akkor elveszítheti a boldog örök
életet. Akkor „rossz lóra tett”. Akkor
az élete hiábavalóság volt, egy fabatkát
sem ért. – Hála a Jóistennek, mint lelkipásztor több kedves hívemnek mondhatom: „Ti jól döntöttetek, mert Jézust
választottátok ti is, mint az egyiptomi
keresztények. Mert Krisztust követitek. Életetek legfontosabb döntésében,
jól választottatok”. Ehhez még hozzáfűzi Jézus: „Nem is vesztitek el soha.( Lk.
10.42.)
Jézus a Golgotán két lator között függött. Az egyik őt választotta, a másik
nem. Az őt káromló is dönthetett volna
Jézus mellett. Nem tette. Pedig a két latorban sok közös volt. Mindkettőt Pilátus ítélte el. Mindkettő gyilkolt. Ugyanazt szenvedték. Ugyanaz a tömeg vette
körül őket. Egyformán közel voltak Jézushoz. De egyszer csak a jobb lator
szívében valami nagyon szép fölfakadt.
Megváltozott. Jézus mellett döntött.

Karitász hírek
Ebben a hónapban kellett elszámolni a 2017-es NEA pályázattal – 100.000 Ft-tal - , amit
a karácsonyi csomagok készítésénél használtunk fel legnagyobb részben. Nagy örömünkre
jött az értesítés, hogy 2018-ra is kapunk ugyanennyi összegben támogatást a beadott pályázatunkra.
Hegedűs Endrétől szekrényeket, franciaágyat, fotelokat, szőnyegeket kaptunk adományként, melyből a KÖSSZ Egyesületnek is adtunk át. Ebből szeretnénk a nyári MÁRIS tanyás kirándulás buszköltségét finanszírozni. Hálásan köszönjük, hogy mindig gondol ránk.
Május végén, június elején lángost sütünk az iskolásoknak. Aki szívesen támogatna bennünket olajjal, sajttal, tejföllel, kérem, jelezze felénk!
Horváth Zoltánné

Beiratkozás a Gézengúz Óvodába
A kelebiai Gézengúz Óvoda 2018/2019-es nevelési évére a következő időpontban lehet beiratkozni: 2018.05.16. – 05.18., 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, a gyermek TAJ számát, és orvosi igazolást.
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 1-től kötelesek óvodába járni.

Várjuk a kis gézengúzokat!
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És máris megkapta a jó döntés nyomán a „belépőjegyet” a Paradicsomba. Még aznap beléphetett a Mennyországba.
Akarunk-e mi is bekerülni a boldog
örökkévalóságba? Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondjuk, hogy bolond, „esztelen” (Lk.12.19.), aki nem akar bekerülni. De hát akkor miért, hogy mégis
látunk olyan embereket, akik mintha nem akarnának. Miért vannak szép
számmal olyanok, akik nem akarnak megváltozni, nem akarják Jézust
választani? Nem akarják fejüket Jézus „édes igájába hajtani?”(Mt.11.29.)
A Sátán tapsol miattuk örömében. De
még mennyire. Sebesre tapsolja a tenyerét.
Nem a Jóisten dönt arról, e nyúlfarknyi rövid élet után, hogy hol töltöm az örökkévalóságot. Nem is más
ember, nem a házastársam, a gyerekeim, a barátom, avagy a szomszédasszonyom dönti el. Mi, mi döntjük el, hogy
hol töltjük el az örökkévalóságot. Csak
jól döntsél! Nem számít hányszor döntöttünk rosszul a múltban, egyetlen jó
döntéssel miénk lesz a Mennyország, ha
Jézus mellett komolyan döntünk és őt
követjük.(Mai Ige, júl.6.)

A végére kívánkozik az a tapasztalatom, hogy a döntés halogatása, a döntés halálát jelentheti („A majd a tett halála.” Shakespeare: Hamlet.) Viszont a
döntés meghozatala olyan lelki haszonnal jár, hogy könnyebbé teszi a döntés
melletti végsőkig való kitartást. Nagy
erő fakad a döntésből….Nem régen
döntöttem amellett, hogy nem iszom
többé alkoholt. Míg csak elhatároztam,
addig a kísértés sokkal nagyobb volt.
De döntésem meghozatala óta, elhatározásom megkérdőjelezhetetlen…
Híveim közül néhányan kételkednek a
túlvilági örökkévalóságban. Így aztán
vallási életüket a Mennyei hazában való hit sem nem motiválja, sem nem teszi boldogabbá. Nekik azt ajánlom,hogy
változtassanak ezen. Úgy, hogy üljenek
le magukkal. Hosszabb időn át imádkozva, elmélkedve hozzanak határozott döntést a Mennyországba vetett
hit mellett. Ez aztán motorja lesz vallásosságuknak.
A vértanú kopt, egyiptomi keresztényeknek is csak úgy léphetünk nyomába, hogy sziklaszilárd döntést hozunk
Jézus Krisztus mellett. És ez a döntés
ott ragyog a tetteinkben.
Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalataiból…
Mennyire igaz?

Kis gyerek, kis gond, nagy gyerek,
nagy gond. Hát még a nagyobb gyerek
mekkora gond?!
A kicsinél eleinte az a gond, hogy
nem eszik, fáj a hasa, éjjel nem alszik,
nem tud böfizni…belenyúl az aljzatba,
felmászik a párkányra, elesik a kismotorral, mindent a szájába vesz…
A nagyobb húzza a gyerekek haját az
oviban, az óvónéni valamilyen előadást
szervez, amire a kislányodat banyának
kell beöltöztetni, de a rokonságban sehol nem találsz kölcsönbe egy horgolt
nagykendőt, a fiad addig bömböl, ameddig nem találsz neki kalózjelmezt, mert ő
kalóz akar lenni a farsangon…
A nagyobb felmászik a fára, leesik,
eltörik a keze. Cigit, drogot, piát akar
kipróbálni. Rossz társaságba keveredik, a rendőr hozza haza. Olyan fiúbarátja van, akit nem kedvelsz, de nem
tudod mellőle elmarni. Meg kell venni
az egyetemre egy könyvet, de az egész
városban sehol sem lehet megtalálni.
Nem akar tanulni, nem akar egyetemre
menni. Nem akkor jön haza este, ameddig elengedted stb.

Lásd be, hogy a „fáj a hasa” és a
„rendőr hozza haza” között elég nagy
a különbség
Nyilván ezek csak sarkított példák,
de ez a mondás nem optimizmusra,
vagy pesszimizmusra utal, egyszerűen
csak megállapítják azok, akiknek nagyobb gyerekük van, hogy a nagyobb
gyerekkel több a gond.
Szeretnénk, hogy találja meg a helyét az életben. Legyen jó munkája. Ami nagyon fontos,hogy tudjam
majd mindig felnőttként kezelni pl. a
döntéseit, még akkor is, ha én azt látom, hogy annak nem lesz jó kimenetele. Mert mondjuk, amikor már felnőtt,
de megosztja velem a dolgait, akkor
azt nem azért teszi, hogy én beleszóljak. Normális párt találjon, szóval sok
minden van. De persze mindig az adott
élethelyzet problémái a legnagyobbak
mindenkinél.
Nagy felelősség rendes embert faragni a csemeteinkből, és főleg tizenéves korban vigyázni, hogy ne tévedjen
rossz útra!
Horváth Zoltánné
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Kelebiai Hírmondó
Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2018. április havi születések
Horváth Noel Ferenc
anyja neve.: Varga Csilla
apja neve: Horváth Krisztián
született: Kiskunhalas, 2018. 04. 30.
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2018. április hónapban elhalálozott:
Matter Rudolf Paul 60 éves
2018. április hónapban házasságot kötött:
Szűcs Kálmán és Csókási Irén Katalin
Kormos Márta anyakönyvvezető

HÁZ ELADÓ!

Kelebia, József Attila u. 209.
Érdeklődni: 06-70/369-25-89

Lakás eladó!
Kelebián, az Ady Endre u. 168. szám alatt
társasházi lakás eladó.
Érdeklődni hétköznap 16 óra után,
hétvégén napközben az alábbi telefonszámon:
06-30/450-16-46

MÉH-TELEP!
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Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.

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

orvos neve
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Szarvas Gyula dr.
Szarvas Gyula dr.
Szarvas Gyula dr.
Kovács Tamás dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Kovács Tamás dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.

ügyelet helyszine		
Kelebia,Deák utca 92		
Kelebia,Deák utca 92		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10
pünkösd
Tompa,Kossuth utca 10
pünkösd
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		

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

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

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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Áprilisban történt…

Beszámoló az iskolai eseményekről
A tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási napon, március 28-án húsvéti
kézműves foglalkozásokkal készültek pedagógusaink, ahol virágokkal díszített
kosarat, díszes tojásokat, nyuszi fészket készíthettek az alsós gyerekek. Továbbá a Művelődési Ház meghívására az 1-2. osztályosok a Húsvét ünnepköréhez kapcsolódó, beszélgetéssel egybekötött kézműves foglalkozáson is részt
vettek.
Faragóné Hován Éva, a Kiskunhalasi
Semmelweis Kórház dietetikusa közreműködésével, segítségével egészséges,
tápláló ételek készítésére is sor került
ezen a napon. Zöldségek, gyümölcsök
felhasználásával kreatív, könnyen elkészíthető és a gyerekek által nagyon
szerethető saláták, szendvicsek kerültek terítékre, amelyeket sokuk örömére el is fogyaszthattak.
Rajzpályázat került kiírásra „Terülj,
terülj asztalkám” címmel, az egészséges táplálkozással összefüggő Menő
Menza elképzelésére, megvalósítására
a gyerekek fantáziájára bízva. A raj-

zokat egyénileg vagy csoportban is elkészíthették. A pályázatra beadott képek kiállításra kerülnek a gyereknapon és természetesen külön díjazásban is
részesülnek.
A tantestület 12 tagja továbbképzésen vett részt Balatonkenesén. Az előadások sokszínűek, összetettek, jól felépítettek voltak. Helyet kapott a történelem, a művészet, az informatika, a dráma.
Papírgyűjtési versenyt szervezett iskolánk az osztályok részére. A legtöbb
papírt összegyűjtő osztály értékes nyereményre számíthat, amely a gyereknapon kerül kihirdetésre.
A kellemes, tavaszias idő megérkezésével folytatta tevékenységét a természetjáró szakkör és április 14-én kerékpáros kirándulást szerveztek a kelebiai
Halastóhoz. A természet szeretete, megismerése, a mozgás öröme, környező
településeink feltérképezése fontos és hasznos. Igyekezzünk –a lehetőségeinkhez mérten- ösztönözni, részt venni ilyen és ehhez hasonló kiváló programokon.
Április 14-én került megrendezésre a Sportbál. A Gyermekeinkért Alapítvány támogatásával iskolánkban gyermekfitnesz-, aerobik és jóga szakkör is
működik. A szakkörökön résztvevő gyerekek bemutathatták tudásukat, kitartásukat, ügyességüket. Reméljük, hogy egyre bővül, népesedik a mozgást, a
sportot kedvelő és gyakorló fiatalok tábora.

A tornaterem egy részének felújítása még folyamatban van. Az öltözők, a
folyosó új burkolatot, festést kapnak. A gyerekek is nagyon szeretnék ismét
használatba venni a létesítményt.
Az első osztályosok beiratkozása megtörtént. Nagy szeretettel várjuk Őket
a 2018-19-es tanévben.
Továbbképzésen vett részt a tantestület 3 tagja Kiskőrösön a Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. A képzés célja, feladata a terápiás lehetőségek
alkalmazása a tanulási folyamatok támogatására.
A Határtalanul pályázat keretében 2018. május 1-5. között Erdély nevezetes, történelmi helyszíneire utaznak iskolánk felsős tanulói és kísérő pedagógusok. Gyönyörű tájakat láthatnak, felejthetetlen élményeket szerezhetnek a
részt vevők.
Tisztelt Adózó!
Kérjük személyi jövedelemadója 1% -ával támogassa a Gyermekeinkért
Alapítványt.
Adószám: 19049869-1-03.
Támogatását köszönjük!

Májusi sportrendezvények
MEGYE II. DÉL
05.12 - én (szombat) 17:00 Kelebia KNSK – Felsőszentiváni SK
06. 02 - án (szombat) 17:00 Kelebia KNSK – HÍD SC
06. 09 – én (szombat) 17:00 Kelebia KNSK – Érsekcsanádi KSKE
A mérkőzések előtt 14:45 – től ifi mérkőzések láthatóak a pályán.
06. 09 – én bajnoki aranyérmek átadása a mérkőzések után.
U-16 DÉL
05. 14 – én (hétfő) 17:30 Kelebia KNSK – HÍD SC
05. 16 – án (szerda) 17:30 Kelebia KNSK – LUA BAJA
U-14 DÉL
06.01 – én (péntek) 17:00 Kelebia KNSK – HÍD SC
Kézilabda
06. 09 – én 9:00 – 12: 00 – Farkas László Kézilabda Emléktorna
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„Az vagy, amit megeszel”
Nagyszabású menza-projekt kezdődött a kelebiai Farkas László Általános Iskolában. Az EFOP-1.8.5 Menő menzák
pályázat keretében a Gyermekeinkért
Alapítvány közel 20 millió forint támogatást nyert.
A projekt keretében legelőszőr felmérés készül az iskolánkba járó, mintegy 165
diák táplálkozási szokásairól, amelynek
eredménye alapján a kiszűrt tanulók szülei egyénre szabott táplálkozási ajánlásokat kapnak, amelyeket Faragóné Hován
Éva dietetikus, a projekt szakmai vezetője
készít el és juttat el a szülők részére.
Januártól kezdődően heti rendszerességgel Herke Marianna fitnesz és aerobik
órát tart az iskolás gyerekeknek.
Március 13-án szemléletformáló programon vettek részt az alsós tanulóink
Gyuris Noémi védőnő vezetésével. Rendkívül látványosés színvonalas előadást
tartott, melyet nagyon élveztek a gyerekek. Interaktív módon vonta be a gyerekeket az „ Az vagy, amit megeszel” című
ismeretterjesztő előadásába. Nagyon szépen köszönjük segítő együttműködését.
Március 26-án felsős tanulóknak zöldség és gyümölcsnapot tartottunk. A gyümölcsöket hámozták, vágták, faragták,így
alakították ki a különböző formákat. Legkedveltebb és legszebb művek a bagolyképek közül kerültek ki. Felhasznált
gyümölcsök a kivi, körte, banán, alma,
szamóca, szőlő, gránátalma, ananász,

nak számító feladatban, aminek a végén a
gyümölcsök elfogyasztásával formálták a
gyerekek egészséges ételek fogyasztásához való viszonyát.
Rajzpályázatot hirdettünk meg a gyerekeknek „Terülj,terülj asztalkám” címmel, az egészséges táplálkozással összefüggő témában. Nagyon sok és változatos
munka került beadásra, melynek eredményhirdetése a május 26-án a gyereknapon történik. A legszebb munkák kiállításra kerülnek.
Március 28-án az alsós tanulóknak tartottuk meg a zöldség és gyümölcs napot.
Előadás fő célja az volt, hogy megismertessük a gyerekekkel, mi az egészséges táplálkozás.
Zöldségsalátát és gyümölcssalátát készítettek a szülőkkel együtt. A terített
asztalon számukra ismert és ismeretlen élelmiszerek is voltak. Örültek, mikor egy-egy gyümölcsöt felismertek. Szívesen beszéltek róla, hogy ezeket mikor
szokták fogyasztani. Sok gyerek az iskola
keretén belül kap csak naponta gyümölcsöt. Ezt követően került sor a „művészkedésre”. Csoportosan szobrászkodtak a
megadott alapanyagokból. Felnőtt segítséggel folyt a munka, mivel éles késsel
még nem biztonságosan dolgoztak. Örültünk, hogy több gyerek, aki előzőleg jelezte, hogy „nem szeretem ezt”,megkóstolta
az ételt és sokan pozitívan reagáltak az
új ízekre. Előadáson kihangsúlyozásra ke-

sárgadinnye, málna, mangó, avokádó.
Volt olyan tanuló, aki némelyik gyümölcsöt még soha nem kóstolta! Volt olyan is,
aki eddigi életmódja alapján egész más
ételeket tartott fontosnak. Azonban e
testközeli munkáltatás, a gyümölcsökkel
való foglalkozás, jelentős mértékben befolyásolta pozitívan a tanulók hozzáállását
és véleményét. Mindenki élvezte a foglalkozást, örömmel vettek részt ebben az új-

rült, hogy egészségünk szempontjából
minden, amit eszünk és iszunk, számít. A
megfelelően összeállított étrend egészségesebbé tesz. Nagyon fontos, hogy változatosan és mértékletesen fogyasszunk.
Ahhoz, hogy szervezetünkbe minden tápanyag bejusson, minden nap kell fogyasztani zöldséget, gyümölcsöt, gabonaféléket, húsokat és tejtermékeket.
Örömmel mesélték a tanulók, hogy a
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menzájukon mindig szerepel teljeskiőrlésű gabonaféle, tej és tejtermék, zöldség
és gyümölcs. Boldogok voltak, hogy az ő
menzájuk is „Menő Menza”.
Faragóné Hován Éva szaktanácsadást
tartott a konyhai dolgozóknak is.
Témája a dolgozók ismereteiknek bővítése volt. Előadása alatt kitért a korszerű konyhatechnikai műveletekre, azok
fontosságára, változatosságra, valamint
az egészséges táplálkozás módjára. Megfogalmazta, hogy nincs tilos, jó vagy rossz
étel, csak helytelen étrend. Az egészséges táplálkozás nem jelenti semminek

kel várjuk tanulóinkat a kínáló sátrunkban. Receptcsere történik a szülők bevonásával.
Az Óperenciás bábszínház előadását
élvezhetik óvodás és alsós tanulóink ezen
a napon.
Paskó Csaba atya látványkonyhája bűvöli el a főzni szerető vendégeket, melyet
nagyon várunk.
Dr. Papp Lajos szívsebész professzor
úr tart előadást iskolás tanulóinknak a
test táplálásáról, az egészséges táplálkozás fontosságáról és megóvásáról.
A pályázat támogatásával mintegy 12

a tiltását. Cél, hogy valamennyi alapvető élelmiszercsoportból fogyasszunk, minél többféle terméket megfelelő arányokban. Örömmel vette tudomásul a konyhai
dolgozóknál tapasztalt szakmai tudást, az
élelmezésvezető szakmai tapasztalatát és
nyitottságát.
Kiértékelte a tanulók által kitöltött kérdőíveket, elkészítette a szakmai beszámolóját. A kiértékelés során kiszűrte azon
tanulókat , akiknek segíteni szeretne étkezési szokásaik megváltoztatásában .
A tanulók szüleinek levelet továbbítunk, melyben lehetőséget ad személyes
találkozásra és szaktanácsadásra. Ezen
tanulóknak 3 napon keresztül étkezési
naplót kell vezetniük, mely leadását követően további szaktanácsadással tud a
szülők és tanulók segítségére lenni.
Április 24-én szintén a felső tagozatos tanulóknál tartott szemléletformáló programot Mennyi az annyi? címmel.
Élelmiszerek vitamin tartalmának meghatározása volt az elsődleges feladat,
ételkészítési ötleteket osztottak meg
egymással,valamint energia és tápanyagszámítást végeztek közösen .
Május 26-án kerül megrendezésre a
Családi napunk .
Nemcsak a gyerekek, hanem szüleik is
részt vesznek majd a projektben.
Fitnesz és aerobik bemutatót tartanak
Herke Marianna vezetésével a tanulóink.
Osztályonként főzőversenyt rendezünk, ételkóstoltatást tartunk egész nap,
grillasztalon sült ételek , hideg saláták,
frissen facsart gyümölcs-zöldséglevek-

millió forint eszközbeszerzés valósulhat
meg: megújul az iskola diákebédlőjének
teljes bútorzata, az eszközök beszerzése
is folyamatban van (tányérok, poharak,
evőeszközök, eszköztartók, gyümölcs
centrifuga, stb.) az alsó és a felső tagozat részére vitrines salátahűtőt szerzünk
be, és az intézmény telephelyén beltéri ivó kutak létesülnek, nem utolsó sorban informatikai eszközök (tabletek) lettek beszerezve, melyek színesíteni tudják
az előadásokat.
Folyamatosan részt vesznek a tanulók
szemléletformáló előadásokon, májusban
termelői látogatások lesznek minden osztály számára. Továbbiakban fűszernövénykert létesítése is folyamatban van.
A programok lezajlása után, a második év végén újra felmérésre kerülnek a
diákok táplálkozási szokásai: reményeink
szerint a megvalósított programok nagyban hozzájárulnak majd a tanulók egészséges életmódjának kialakításához.
Szeretném megköszönni a kelebiai Farkas László Általános Iskola intézményvezetőjének, Fodor Bettynek segítségét és támogató együttműködését,
valamint a Szülői Munkaközösség elnökének, Ercsiné Törköly Annamáriának és
minden egyes tagjának, valamint Mészárosné Franzer Hajnalkának a rendezvényeink megvalósításában vállalt önzetlen
munkájukat.
Kérjük személyi jövedelemadója 1% ával támogassa a Gyermekeinkért Alapítványt. Adószám: 19049869-1-03.
Szabó-Gné Vámos Ildikó
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Május 1-hez érve ismét összefoglalom
az eltelt hónap Egyesületünket érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
Április
-13-án volt a Magyar Költészet Napja a községi Művelődési Házban, melyen
Egyesületünkből is többen megjelentek.
-20-án mórahalmi fürdőzésen vett
részt 7 fős csapatunk. Ez a fürdőzés most
nagyon kellemetlenül indult, mert 19-re
volt meghirdetve és a 10.21-es busz a hű-

halmi fürdőzést a következő napra (20-ra).
A leírt utazási probléma miatt 20-án Tompáról csak egy fő, Kelebiáról pedig hat fő
utazott Mórahalomra és a szokásos kellemes eseményre.
-25-én került sor a Rácz Pisti által szervezett csoportos, autóbuszos budapesti kirándulásra. A kirándulás nagyon
gazdag és érdekes programot kínált és
mi résztvevők nem is csalódtunk. Először
az ún. Sziklakórházat tekintettük meg,
amely az I. és II. világháború idején Hadi-

tővíz rendszer csőrepedése miatt csak Kelebiáig közlekedett. A buszsofőr telefonon
kért segítséget, aminek az lett a követ-

kórházként, majd 1956-ban óvóhelyként
is működött. Ma már múzeum és logisztikai bázis és rengeteg turistát vonz. A Szik-

kezménye, hogy a türelmesebb utasok
dél körül tudtak továbbutazni Kelebiáról. A
mórahalmi fürdőzésre utazó tompaiak személygépkocsival visszautaztak Tompára,
mi kelebiaiak pedig elhalasztottuk a móra-

lakórház után az Országos Meteorológiai
Szolgálat székhelyére látogattunk el, ahol
vetített képes előadást hallgattunk meg,
majd vitrinekbe elhelyezett sok-sok tárgyi emléket mutattak be. Harmadik ál-
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lomásként a Mátyás-Templomot kerestük fel, ahol az altemplomban Dr. Pribitek
László atya (kirándulótársunk) mutatott be
egy hagyományos istentiszteletet. A híres
templom után Budakalászra utaztunk, ahol
a Rózsalugas Vendéglő várt bennünket finom svédasztalos ebéddel. Sajnos nem is
tudtuk végig enni a felkínált sokféle (8-10
féle) ínyencséget. Ebéd után a Pilis hegységbe, azon belül pedig Dobogókőre buszoztunk és gyönyörködtünk a Dömsödi Dunakanyar és az azt körülvevő hegyek
és dombok szépségeiben. Befejezésként
elmondhatom, hogy sok szép élményben
volt részünk, amit köszönünk Rácz Pisti
szervező munkájának is. A mellékelt fotók
a kirándulás egy-egy epizódját mutatják.
Május
-1-jén egy hagyományosnak mondható rendezvény /Családi Majális/ részesei lehetünk. A rendezvény keretében
finom ebéddel is kedveskedünk a megjelenőknek.
-10-én lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a szokásos 10.21-es
busszal utazunk.

-15-17. között kerül sor az ún. Vaskapui kirándulásra, melyet Horváth Zoli
rendez és a részletes programot a jelentkezők már két adagban kézhez is kapták.
-26-án lesz a hagyományosnak mondható községi Gasztrónap. Aki a finomságokból fogyasztani is akar, az V.13-ig fizessen be a vezetőségi tagok valamelyikénél
500.- Ft-ot.
Június
-9-én lesz az ún. Falunap Bajsán,
melyre mi is hívatalosak vagyunk. Jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál VI. 4-ig.
A Nyugdíjas Háztól való indulást később
határozzuk meg.
-14-én lesz a soros havi fürdőzés
Mórahalmon, melyre a 10.21-es busszal indulunk a MÁV állomástól.
-30-án 18.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat, melyen végre
elfogyasztjuk a szilveszteri pezsgő és
virsli maradékot.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
várjuk tagtársaikat.
Kelebia, 2018. 05. 01.
Sutka István egy. titkár

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

