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ADVENT, KARÁCSONY
Advent van. Az Advent latin szó.
Jelentése: el j ö v e t e l. Jézus Krisztus eljövetelére utal. – Igen, ilyenkor
várjuk Jézus néhány nap múlva való
eljövetelét, azaz a születésnapjának
az eljövetelét. Hiszen Jézus már eljött
2000 éve, Zsidóország egy kis falucskájában, Betlehemben.
Ez a várakozás - a Karácsony előtti
várakozás - kitűnő alkalmat ad arra,
hogy Jézus többféle eljövetelét fontolóra vegyük ill. várjuk. Csak nem vagyunk elég é b e r e k – pedig Adventban Jézus mennyire, de mennyire
lelkünkre köti az éberséget – és ezért
nem vesszük észre az eljöveteleit. Hiszen Jézus most is él, nem a felhők felett trónol, hanem jár-kel a világban,
az életünkben, az eseményekben, ha
sokszor álruhában is.
Mikor elmész a kórházba beteg
munkatársadat meglátogatni, akkor
abban a betegben magát Jézus Krisztust látogatod meg. Amikor türelemmel és szeretettel végighallgatod más
búját - baját, akkor magának Jézusnak könnyítesz a lelkén. Mikor egy
hajléktalant megvendégelsz, Jézust
vendégeled meg. Vagyis Jézus jön
el hozzád minden rászorulóban, és
bennük Jézussal teszel jót, hisz maga mondta:”amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek.”(Mt. 25:40)
De Jézus naponta akár sokszor is
eléd toppan, üdvözöl és elbeszélget
veled, akár egy szép versben, dalban,
madárfüttyben, vagy eljön hozzád
kisgyermeked boldog nevetésében és
ártatlan tekintetében. Épp a napokban mondta egy művész barátom,
aki él-hal a lovakért, hogy ő a lovai
szemében látja meg az Istent.
Továbbá Jézus eljön hozzánk – biztos, mint a halál - a halálunk pillanatában. Elénk áll. Látni fogjuk. Az is,
aki most nem hisz benne. Lényeg,
hogy készen találjon: jó és értékes
emberként. Mert akkor már hiába a
keserves szánom-bánom, hogy miért
is éltem olyan silány életet. Itt, Őelőtte, ha a „vizsgán” nem felelünk meg,
nem lesz már lehetőség „pótvizsgára”, „osztályismétlésre”, vagyis már
nem lesz „újabb dobásunk”, nem fogunk újból megszületni a földi életre
soha többé. Jézus beszélt volna a reinkarnációról, ha lenne. Lélekvándorlás nincs! (Bár logikusnak is tűnhet, s
mintha néha lennének bizonyítékai a
világban). De nincs.
Végül, lesz Jézusnak egy diadal-

mas eljövetele a világ végén. Abból,
hogy még nem jött el, nem következik, hogy nem is fog eljönni. Ha Ő
mondta, – már pedig mondta - akkor el is fog jönni nagyhatalommal,
mert ő nem hazudik, mint mi emberek szoktunk. És amíg 2000 éve pici babaként, állatok etető vályújában
sírva, hideg barlangban dideregve és
barmok leheletétől melengetve jött
el, akkor majd a Mindenség királyaként, mint Bíró fog eljönni. Jutalmaz
és büntet. Szétválaszt. A rendes emberek jobb oldalán lesznek, az önző,
csak mindig a saját érdeküket hajszoló emberek pedig a bal oldalán lesznek. Akik most e sorokat olvassátok
- kivétel nélkül mindannyian - Krisztusnak valamelyik oldalára kerültök.
Vagy a jobb, vagy a bal oldalára. Te
melyikre akarsz?
Itt, amíg élünk a földön, megtehetjük, hogy Jézussal nem törődünk.
Mondhatod, hogy téged nem érdekel
Jézus, se a vallás, se a világvégi nagy
szétválasztás. De ott az Utolsó Ítéleten már senki sem vonhatja ki magát
a nagy szétválasztás alól. Ott szükségszerűen valamelyik oldalra kerülünk.
Persze mindez nem ijesztgetés, de
nem is jámbor vallásos mesék hordaléka. Nem kell félnünk a Jézussal való végső találkozástól, mert Ő nagyon
szeret minket, és a földi örömöknél
sokkal nagyobb örömöket akar nekünk és örökké. Inkább vágyakozva
várjuk a Vele való találkozást, ahogy
a szerelmes lány várja a késlekedő fiút a randevúra.
Adja Isten, hogy boldog és békés
lélekkel vegyük majd körül Krisztus
eljövetelének jelképét, csillogó karácsonyfánkat. Adja Isten, hogy mikor
néhány nap múlva eljön a Karácsony,
mennyországi hangulat lepje be a lelkünket, mint fehér hó az alvó mezőket-erdőket. Adja Isten, hogy Karácsonykor nagyon boldogok legyünk
és egy évre való szeretet halmozódjon fel bennünk. Adja Isten, hogy így
aztán meghalljuk a röpködő angyalkák ezüstcsengőinek csilingelését. De
mégse megfeledkezve arról, hogy a
szeretet útjának „szűk ösvényén” kell
haladnunk, és hogy az életünkre bizony nagy felelősség nehezedik, amit
ha komolyan veszünk, egész biztos,
hogy az Utolsó Ítéleten Jézus jobb oldalára fogunk kerülni.
Pribitek László
kelebiai plébános
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Karitász hírek

* Október 27-én Megyei Karitásznap megrendezésére került sor Kalocsán. 5 fő képviselte az egyesületet. Az
esemény érdekessége volt, hogy Szántó Ambrus igazgató leköszönt, helyére
Cselik Beatrix került. Áldozatos munkájukat köszönjük.
* A már hagyományosnak nevezhető Márton napi rendezvényre pogácsát
sütöttünk és teát főztünk az óvodás, iskolás gyerekeknek, szülőknek. A kellemes időnek köszönhetően a Piactéren
tudtuk megvendégelni a lámpással érkező hagyományőrzőket.
* Ezen a napon vártuk és kaptuk a
gyermekektől a már megunt, de még
használható játékaikat, melyeket szívesen adnának rászoruló társaiknak. Köszönjük. Fontos, hogy minél hamarabb
megtanulják: „Adni, jó!”
* November 18-én Szent Erzsébet

kenyeret osztottunk a templomban.
Ezen a napon a gyűjtés a templomban
a karitász javára történt.
* November 23-án pénteken részt
vettünk a Szent Erzsébet bálon
2018. december 15-én az V. Ádveti Forgatagon 18 órától halászlé vacsorára hívjuk Önt! Cserébe
egy reklám szatyorbana tartós élelmiszerek közül kristálycukor, liszt,
olaj, rizsadományokat kérünk. (Kérjük a megértést! Önkénteseinknek
a munkáját segítsük azzal, hogy az
előzőekben felsorolt élelmiszereket
vigyük, a feldolgozás megkönnyítése érdekében!) Az összegyűjtött
adományt a rászoruló családoknak
a Karitász Egyesület fogja kiosztani
a karácsonyi csomagokban.
Horváth Zoltánné
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Erzsébet-tábor 2018
Ma úgy keltem, mint egy átlagos napon.
Felkeltett az ébresztő, felöltöztem, fogat
mostam, de amikor a konyhába mentem,
észrevettem a bőröndöket. Csak akkor jutott eszembe, hogy ma van a NAGY NAP!
Gyülekeztünk az iskola előtt, mindenki hulla fáradt, kócos fejjel, mégis teljesen
fel voltunk dobva, alig vártuk, hogy elinduljunk. Remegő hassal felszálltam a buszra, már nagyon izgultam, mivel ez az első
Erzsébet-tábor, amin részt veszek. Vártunk. Körülbelül öt percig ültünk, de annyira türelmetlenek voltunk, hogy az a pár
perc örökkévalóságnak tűnt. Nem is lehetett mást hallani a szomszédos ülések felől, csak azt, hogy „menjünk már, meddig
állunk még itt” majd hirtelen elkezdtek rezegni az ülések. Ekkor viszont nem csak
azt lehetett hallani, hogy „meddig várunk
még?!” – hanem azt, hogy „ez az, végre!”,
ugyanis ELINDULTUNK! Integettünk szüleinknek, és hátulról hallottam, hogy valaki
még azt is mondja, „Szia Anya, szeretlek.”
Az út nem volt rövid Kelebiától Balatonig. Nagyon nem. Ez a több mint három
óra hihetetlenül lassan telt el. Majd hirtelen lekanyarodtunk – persze, semmi különös nincs egy kanyarban – és a nagyobbak elkezdtek kiabálni, hogy „juhúúúúú!!!!!”
Előre néztem, és megláttam a főépületet a
Zánkai Erzsébet-tábor felirattal, ami csak
egyet jelentett: MEGÉRKEZTÜNK!!!
Ebbe a táborba több településekről, iskolákból érkeztek táborozók, ezért a megkülönböztetés miatt minden iskolának más
színű egyenpólót és sapkát osztottak ki. Mi
a világoszöldek lettünk. A buszunk a szállásig még elvitt minket, a hetedik szálláson volt a helyünk. Ahogy közeledtünk felé, 1-6-ig láttuk a többi táborhelyet, amik
igazi luxusszállásnak minősültek. Odaértünk a miénkhez, és mindenki csak ámult,
senki nem akart hinni a szemének, még a
csomagjaink sem maradtak a kezünkben,
ugyanis a falon lévő „gyönyörű” zöld mintáktól ledermedtünk… penész? A penészes
fal és ágy nem volt túl bizalomgerjesztő, de
pont ettől volt filmszerű a tábori megérkezés. Szóval elfoglaltuk a szobát Patrikkal,
Jácinttal, Albival, Flórival, Tomival, Márióval és Danival. Igen, a lehető leglököttebbekkel, de így legalább volt kikkel röhögni és hülyéskedni. Ezek után lementünk a
partra, hogy a hosszú út fáradalmait lemossuk magunkról. A víz nagyon kellemes
volt. Az Erzsébet-tábor nagy szeretettel fogadott engem, ugyanis, amikor mentünk a
vízhez, beleléptem egy kutyagumiba… „ez
is csak velem történhet meg!” Amikor napoztunk a többiekkel, valami furcsa érzés
kerített hatalmába. Majd kicsit később rájöttem mi az: HONVÁGY.

Másnap reggel békésen aludtunk mind,
de hirtelen egy óriási zajra ébredtünk fel.
Flóri azt álmodta, hogy lezuhan egy tetőről, ezért felugrott az ágyában, és teli arccal megfejelte a szekrényt.
Mai programok sárkányhajózás és fürdés a Balatonban. Lesétáltunk a partra, elmagyarázták, hogy kell sárkányhajózni és
már indultunk is. A kilátás gyönyörű volt.
Nem volt semmi, csak mi, a víz és a hegyek. Hajtani nem volt túl könnyű, sőt egyszerre sem nagyon ment. Valószínűleg, mi
kelebiaiak, sem a sárkányhajózásban leszünk híresek. Kicsit később csúszdáztunk a parton lévő csúszdákon. Eszméletlenül élveztem. Ez a nap is gyorsan eltelt,
túl gyorsan, de annyira lefáradtunk, ahogy
a takarodó szó megütötte a fülünket, szó
szerint boldogan mentünk aludni.
Azt álmodtam, hogy egy óriási rádión DemiLovato-tól a „Solo” című számot
hallgatjuk. Hogy ezt miért álmodtam? Mert
miközben aludtunk, lent a szállás főterén
pont erre a számra ébresztettek minket. A
felocsúdás után elmentünk reggelizni, majd
a reggelit le is sétáltunk, mert indultunk séta hajókázni. A kilátásra nem tudnék mást
mondani, mint sárkányhajózás közben.
Számomra a sárkányhajózás kalandosabb,
mint a sétahajózás, mert az előbbinél sokkal közelebb vagyunk a vízhez. Hajókázás közben egy túravezető mesélt a Balaton régi korszakáról, igen érdekes dolgokat
mondott. A gond csak az volt, hogy annyira
meleg volt, hogy szerintem fele olyan vizesen szálltunk le, mint sárkányhajózás után.
Gondoltuk, mivel nagyon meleg van, kicsit felfrissítjük magunkat a Balatonban.
Azzal viszont nem számoltunk, hogy a víz
JÉGHIDEG. Megszenvedtünk azzal, hogy a
víz hőmérsékletét megszokjuk. Ezt a napot
Opitz Barbi-koncerttel zártuk, ahol mindannyian jól éreztük magunkat, majd a koncert után visszamentünk a szobánkba. Alvás előtt a szobatársaimmal nagyon fel
voltunk pörögve. Azzal szórakoztunk egymással, hogy a szobaajtóhoz közelebb lévő
emberek kopogtak az ajtón, és mindenki
azt hitte, hogy valamelyik tanár az. Csakhogy, amikor mentem a wc-re és megfogtam a kilincset, hirtelen András bácsi kopogott rajta, visszasprinteltem az ágyba.
Mindenki mondta, hogy „Jaj, Ákos, ezt már
nem vesszük be”… De amikor benyitott
András bácsi, mindenki lefagyott… csak
szólt, hogy már aludjunk.
Negyedik nap reggelén tornáztunk, reggeliztünk, és megbeszéltük, hogy a lehetséges programok közül ki, melyiket válassza. A kalandpark helyett én a baseball-t és
a lézerharcot választottam, amit a parton
játszottunk. A játékok után még egy órát a

parton töltöttünk, majd visszamentünk vacsoráztunk és lefeküdtünk egy fárasztó, izgalmas éjszakai túra után.
Az ötödik napunkon sem maradhatott
el a torna, ezután pedig elmentünk a főépülethez, ott pedig Náray Erikával szinkronizáltunk filmek, mesék alá. A Jégvarázs
című animációs film alá raktuk a szinkron
hangunkat. Én is szerepeltem, Troll Papaként. Ahogy elkészültek a felvételek, ezeket a jeleneteket összevágták és megnéztük. Náray Erikával esti programunk is volt,
koncertet tartott, ami szerintem ezerszer
jobb volt az Opitz Barbi-koncerttől.
Eljött a nap, az utolsó nap. Felpakoltunk
a buszunkra, és mielőtt hazamentünk volna, meglátogattuk a Tihanyi Apátságot és
gyönyörködtünk a Balatonban. Fagyiztunk,
és közben visszasétáltunk a buszhoz. Felszálltunk, vártunk és egyszer csak a jól ismert a hang a szomszédos ülések felől:
„Menjünk már, meddig állunk még itt?!” és
csak most ébredtem rá, hogy mindannyi-
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an ugyanazt mondtuk, mint induláskor, de
már teljesen másként gondoltuk. Gondoltam, egy kicsit lecsukom a szemem, pihenek. De amikor kinyitottam, Kelebián voltunk! Jó volt, hogy ilyen rövidnek tűnt az út,
viszont bánom, hogy három órán keresztül
mindenki bámulhatott, röhöghetett rajtam,
hogy milyen fejet vágtam alvás közben.
Összességében az Erzsébet-tábor eszméletlen jó volt, én is és mindenki nagyon
élvezte, sok új és vicces élménnyel tértem
haza. Sokszor fogok még örömmel visszagondolni a takarodók utáni ijesztgetésekre, horrortörténetekre, amik után még
wc-re sem mertünk kimenni, az egymás
megtréfálásaira, és az új ismeretségekre.
A lényeg, ha jövőre is lesz Erzsébet-tábor,
nem vitás, ott a helyem, és természetesen cipelem magammal a barátaimat
is. Ezt nem lehet kihagyni. Hajrá, jövőre
ugyanitt!!!
Nagy Ákos Vajk (11 éves tanuló)
Kelebia, Farkas László Ált. Isk.

Egy tanító tapasztalataiból…
Anyák és lányaik…

Anyák és lányaik között vannak nehéz pillanatok, de ettől eltekintve különleges a kötelékük közöttük. Vannak
nők, akik elmondhatják magukról, hogy
az édesanyjuk egyben a legjobb barátnőjük is, mindig mindent megbeszélnek
egymással és bármikor számíthatnak a
másikra. Viszont sajnos akadnak olyanok is, akik nagyon rossz kapcsolatot
ápolnak anyukájukkal.
Az anyák csalódottak, ha a lányuk
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Nem értik, hová lett a mosolygós kislányuk. A lányok sértettek, ha az
anyjuk tizenkét évesen lesöpörte őket,
mondván, ne ülj az ölembe, nagylány
vagy már. Vagy ellenkezőleg, negyvenévesen sem ereszti őket, még akkor is
meg akarja mondani, milyen ruhát vegyenek fel.
Akik egy erős anya óvó gondoskodása mellett nőnek fel, nagyon komoly
útmutatásokat kapnak az életre. Láthatatlan irányjelzők és kapaszkodók ezek,
amiket egy erős nő ösztönösen, követendő példaként szolgálva programoz
bele a gyerekeibe. Úgy terelgetik ezek
az anyák a lányaikat, hogy egy csomó
élethelyzet igazi kis tanmeseként szolgál számukra, amikhez aztán felnőve
bármikor visszanyúlhatnak, majd ők
maguk is továbbadhatnak a gyerekeiknek.
Már egészen fiatal korban el kell kezdeni az „anya-lánya” beszélgetéseket!
Fontos, már jóval a kamaszkor előtt

bensőséges viszonyt és bizalmas kapcsolatot tudjunk kialakítani a lányunkkal. Egy-egy „nagy beszélgetés” helyett
a kontaktus legyen folyamatos, így érzi a törődést, és számít a szülőre, megbízik benne. A gyerek korának megfelelően kell a beszélgetéseket lefolytatni
és egyre mélyíteni
Legyünk nyitottak, amikor a lányaikkal beszélünk!
Ha mi nyitottak vagyunk, akkor
gyermekünk is könnyebben szóra fogható lesz. Ne legyünk előítéletesek
vagy zárkózottak! Ha kérdezünk, akkor mindig nyitott kérdéseket tegyünk
fel, legyünk érdeklődők, de ne tolakodók, és figyeljünk a hangvételére is
(ne legyen számonkérő). Fontos a saját személyes élményeinek megosztása
is: meséljünk arról, hogy milyen volt a
mi tini korunk.
Találjuk meg az egyensúlyt a barát
és anya szerep között!
Ez a legtöbb anyuka számára kötéltánc mutatvány: hol a megértő barát, hol a szigorú szülő szerepét vállalják fel. A szakértők véleménye azonban
az, hogy ilyenkor a tini lányoknak inkább határozott iránymutatásra van
szükségük, mintsem helyeslő barátra.
Vagyis elsősorban szülőnek kell lenni,
és csak másodsorban lehet baráti viszonyban lenni a gyermekkel, mert különben odavész a szülő iránti tisztelet és
szófogadás.
Horváth Zoltánné
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Labortechnikai nap Kiskunhalason

2018. november 6-án Kiskunhalasra
utaztunk a Szilády Áron Gimnáziumba, labortechnikai napra a nyolcadik osztállyal.
Amikor megérkeztünk, laborköpenyeket
kellett felvennünk. Miután felvettük a köpenyeket, kicsit vártunk máris jött a Tanár
Úr és az asszisztense. Először egy rövid biztonsági bemutató és tájékoztatás következett, majd megkezdődtek az órák, aholpárokban dolgoztunk.
Az első két óránk fizika volt. Megismerkedtünk Ohm törvényével, majd kisebbnagyobb áramköröket készítettünk, amelyek nem is voltak olyan egyszerűek, mint
azt gondoltuk. Szünetben lehetőségünk
volt egy kis evés-ivásra.
A harmadik óránk kémia óra volt. A
kén melegítését vizsgáltuk, megtudtuk mi
is történik az egymáshoz kapcsolódó részecskékkel. Ehhez kapcsolódó érdekes
kísérletet végeztünk, amikor mi is megmelegítettük a ként majd vízbe öntöttük…
egészen különleges anyagot kaptunk.
A negyedik óránk biológia volt, ahol az
emberi nyálat vizsgáltuk. Kicsit fura volt a
saját nyálunkat vizsgálni, mégis érdekes dolgokat tudtunk meg. Lakmusz papír segít-

ségével megállapítottuk a nyálunk kémhatását, a papírnak a nyálban lévő anyagok
hatására megváltozott a színe. Ezutánmegvizsgáltuk a nyálban lévő enzim hatását, megtapasztalhattuk hogyan kezdődik a
szénhidrátok bontása szervezetünkben.
Az ötödik és egyben utolsó óránk a földrajz óra volt, ahol a vulkanizmussal foglalkoztunk. Leírtuk a vulkáni hegységeket és
megvizsgáltuk a vulkán belsejét. Ezután
gyurmából vulkánt készítettünk és megjelöltük egyes részeit. Homokból és egyéb
anyagokból „kitörő” vulkán makettet is alkottunk. A Tanár Úr is mutatott egy érdekes kísérletet, amikor a vulkánból apró törmelékek törtek fel.
Miután véget értek az órák levettük a
köpenyeket, megmostuk a kezünket elköszöntünk és elindultunk vissza. Nagyon tetszett ez a nap. A labor nagyon szép volt,
sok eszközzel, nagyon modern felszereléssel. Érdekes kísérleteket láttunk és mi is kísérletezhettünk, ami még élvezetesebbé
tette az órákat. A tanárok is nagyon kedvesek és segítőkészek voltak.
Köszönöm az élményt!
Nagy Bettina 7. osztály
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Márton nap

Október közepén, amikor a gyerekek kérdezgetni kezdték, lesz-e
megint „olyan felvonulás a sötétben
lámpásokkal”? akkor az jutott eszembe, hogy évről-évre azt az emlékezetes rendezvényt szeretnék újból átélni.
Persze, hogy lesz, mint minden évben,
már ötödik alkalommal.
A lámpások formája, kivitelezése
évente más-más formát ölt. Egy dolgozós délutánon mindenki elkészíti saját magának, amivel majd sétál a Márton-napi rendezvényen.
Hagymás, libazsíros kenyérrel fo-

gadtuk a felvonulókat. A nyitóműsort,
melyet a tornateremben tartottunk, a
harmadik osztály adta elő. Rövid ismertető Szent Mártonról, libás versek
s néptánc bemutatása után már indult
is a menet. A szentjánosbogárként világító kis lámpák tették hangulatossá
sétánkat a sötétben. A jókedvet tükrözték a kedves libás dalok, melyeket
sokáig énekeltek a menetben résztvevő gyermekek. A gyermekeiket kísérő szülők szeretettel vettek részt sétánkban, mintegy segítve, vigyázva
mindenkire. Sok házban felgyúltak a
villanyok, a függönyök mögül kíváncsiskodók leskelődtek. A tiszta, esti levegő sok erőt adott mindenkinek, de
az elfáradt lábak néha megpihentek
útközben.
Menetünk végén a Karitász képviselői vártak bennünket a piactéren, az immáron hagyománynak számító finom gyümölcsteával és házias
pogácsával. Köszönet illette Őket, és
néhány dal, amelyet a gyerekek tolmácsoltak.
Berkó Istvánné

Pályaválasztási nap

November 15-én ellátogattunk Kiskőrösre, ahol részt vettünk egy pályaválasztási kiállításon.
Amikor odaértünk 2 csoportba osztottak minket. A lányok elindultak a helyi Tesco áruházba. A fiúk megnéztek
egy fémipari gyárat.
A Tescoban már vártak minket. Mivel 2 iskola tanulói voltak ott, ezért két
részre szakadtunk. Nekünk először bemutatták a Tesco történetét és utána
egy kis kvíz is volt, ahol ha jól válaszoltunk, jutalmat kaptunk.
Ezután átmentünk a raktárba, ahol megnéztük mit csinálnak a dolgozók. A látogatás
végén kaptunk egy kis meglepetést.

Innen elmentünk a Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Szakgimnáziumsportcsarnokához, ahol rengeteg
középiskola és szakközépiskola bemutatta, hogy miket lehet náluk tanulni. A
színpadon néhányiskola tanulója különböző műsorral szórakoztatta az érdeklődőket. Minden standnál válaszoltak a
kérdéseinkre és különböző szórólapokat adtak.
Ez egy jó és hasznos nap volt, mert
sok iskolatársam ötletet szerzett a továbbtanuláshoz. Remélem lesz még lehetőség ilyen tanulmányi kiránduláson
részt venni.
Farkas Alíz 7. oszt. tanuló

Média szakkör

A kelebiai Farkas László Általános Iskolában a tavalyi tanév folyamán média szakkör
indult Pólya Tamás vezetésével. Nagyon vártuk már, mert kíváncsiak voltunk, hogy tudunk egy – egy felvételből izgalmas kisfilmet varázsolni.
Első kirándulásunk alkalmával kitekertünk a Halastóhoz. Ott több csoportot alkottunk és minden csoportnak más – más feladata volt. Az én csoportomnak a természetről és az állatokról kellett beszélnie. Ezeket a beszámolókat, ismertetőket a szakkörvezetőnk felvette, hogy később a nyers anyagból összehozzunk egy szuper kisfilmet. Az
idei tanévben megismerkedtünk a PowerDirector –ral, ami egy sokoldalú videószerkesztő, digitalizáló és effektuskészítő vágóprogram. Ennek a programnak a segítségével izgalmasabbá, színesebbé tehetjük a felvett videó anyagokat. Megtanultuk, hogy a
mobiltelefont nemcsak összevissza nyomkodásra, játékra használhatjuk, hanem nagy
segítség lehet a tanulásban is. Nagy izgalommal várjuk minden alkalommal a következő
médiaszakkört, ahol mindenféle kulisszatitkokat tudhatunk meg.

Díjat ugyan nem nyertek, de bátorságukért gratulálunk Jenovai Viktória 1. osztályos, Szegedi Luka 2. osztályos és Kákonyi Bianka 3. osztályos tanulóknak, akik
képviselték iskolánkat Kisszálláson a járási szavalóversenyen!
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Oviolimpia

November 23-án tartottuk Oviolimpiánkat, ahová meghívtuk Tompa és Kisszállás nagycsoportosait is, hogy együtt eltöltsünk egy jó hangulatú, sportos délelőttöt.
A gyerekek nagyon ügyesek voltak, minden feladatot nagy lelkesedéssel hajtottak végre.
Nem csak sportolással telt a délelőtt, mert mindhárom csoport egy látványos
tánccal is készült.
Óvónők

Mikulás bácsi emlékére
Mikulás egy olyan teremtmény, akit mindenki nagyon vár a gyerekek a felnőttek az
idősek és a beteg emberek attól függetlenül,
hogy hisznek benne vagy sem. Járt köztünk
egy Mikulás ki jobban készült és félve várta ezt a napot, mint mi emberek. Valamikor
azt mondta, ha e ruhát magamra öltöm mosolyt csalok az emberek arcára és már e mosoly megér minden fáradságot, mert mosolyt
adni és kapni nagyon jó érzés! Hosszú útjáról
mindig fáradtan, megkönnyezve élményekkel
telve tért haza otthonába, és napokon át csak mesélt és mesélt mennyi öröm érte.
Amikor e sorokat olvassátok, gondoljatok a Mikulásra, ha az Ő jelleme mosolyt csal
az orcátokra, akkor megértitek ki is az a Mikulás.
Áldott Ünnepeket kíván mindenkinek a Mikulás

. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
November végéhez érve, kötelességemet teljesítve ismét összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit,
majd vázolom az előttünk álló két hónap
terveit, feladatait.
November
-10-én 16.00 órától került sor a hónap
legjelentősebb eseményére az un. Újbor
kóstolóra, amelyen a több újbor mellett
még lilahagymás zsíros kenyeret is felszolgáltunk a résztvevőknek. A rendezvényen megjelent közel 30 tagtársunk
nagyon jól érezte magát és jól szórakozott, mert még élőzenés táncolásra is lehetősége volt. A mellékelt fotók a rendezvény egy-egy epizódját mutatják.
-15-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt a szokásos kis (7 fős) csapatunk és
ez alkalommal is nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló több, mint
4 órás fürdőzési időt.
-24-én 17.00 órától tartottuk a havi Klubestünket a Nyugdíjas Házban és jól
elbeszélgettünk.
December
-13-án kerül sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyre ez alkalommal is a
szokásos 10.21 órás autóbusszal indulunk a MÁV állomástól. A vasutas igazolvánnyal rendelkezők 990.- Ft-os belépési
kedvezményre jogosultak, amit feltétlenül ki kell használni.
-15-én egy összevont rendezvény keretében kerül megrendezésre a Falualapítás évfordulójáról való megemlékezés és az ún. Adventi jótékonysági forgatag
nevű községi ünnepség, melyre Egyesületünk tagjait is elvárják. A közös ünnepségről bővebben a Kelebiai Hírmondóban olvashatunk.
-31-én 17.00 órától tartjuk a hagyományos Óév-búcsúztató rendezvényünket a Nyugdíjas Házban, melyre finom vacsorával is várjuk tagtársainkat. Jelentkezni és a részvételi díjat (1000.- Ft/fő) december 15-ig lehet befizetni a vezetőség tagjainál.
Január
-17-én mórahalmi fürdőzésre bíztatjuk tagtársainkat. Indulás a MÁV állomástól a 10.21-es autóbusszal.
Sajnos erre a hónapra a Nyugdíjas Ház gázkazánjának meghibásodása és a magas javítási költsége miatt a szilveszteri bálon kívül semmiféle rendezvényt nem
tervezhetünk. Íme a kínálat, melyre elvárjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

Tájékoztatás!
Évadzáró rendezvényt tartunk 2018. 12. 14-én
Helyszín: Alsó-Kelebia, vilamajuri étterem
(A határ szerb oldalán lévő lovastanyán.)
Utazás: Autóbusszal
Indulás: 15 órától – Tompáról, 15:30-kor – Kelebiáról a Nyugdíjas Háztól.
Kínálat: Étkezés (vacsora): sültes tál és saláta, élő zene
Költség: 4.500Ft/Fő amely tartalmazza az útiköltséget,
az ételfogyasztást és a zenés felárat.
Jelentkezés: Korlátozott számban, a 06/30-349-2158 –as telefonszámon lehetséges vagy személyesen Rácz Istvánnál. ( Kelebia, Ady Endre utca 120.)
Tisztelettel:
Rácz István szervező

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Születés:
Virág Bertalan
Szül.hely:Kiskunhalas, szül.idő: 2018. 11. 20.
Anyja neve: Opóczki Éva, apja neve: Virág Bertalan
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06-70/940-70-80

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

december

orvos neve

ügyelet helyszine		

6

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

7

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

8

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

9

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

10 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

11 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

12 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

13 csütörtök

Kovács Tamás dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

14 péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

15 szombat

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

16 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

17 hétfő

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

18 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

19 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

20 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

21 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

22 szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

23 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben

24 hétfő

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

Éjjel-nappali ügyelet!

25 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

26 szerda

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

27 csütörtök

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

28 péntek

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

29 szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

30 vasárnap

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

31 hétfő

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

01-1.kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

2018. november hónapban elhalálozott:
Paska János 72 éves
Kormos Márta
anyakönyvvezető

Tisztelt kelebiai lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a 2019. január 1-jén
(kedd) esedékes SZELEKTÍV hulladékszállítást a rákövetkező
szombaton, 2019. január 5-én végzi a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel: Kelebia Község Önkormányzata

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2

Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

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

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
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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NYUGDÍJAS KIRÁNDULÁSON VOLTAM
tárról való rövid visszatolatással/
jutottunk el. Itt egy vendéglőben
/Sebesfok csárda/ megebédeltünk, majd rövid körbenézés után
továbbutaztunk Zentára. A mellékelt fotó a megterített asztal
körül ülő, főleg kelebiai tagtársainkat mutatja.
Bezdánból kb. 2 órás buszozással Zentára utaztunk, ahol a naplementét követő sötétség miatt
már nem tudtunk várost nézni, helyette a Tisza part közeli Városháza nagytermében egy erre felkért
November 9-én Rácz Pisti tagtársam által szervezett csoportos,
autóbuszos kirándulás részeseként sok és szép élményben volt
részem 52 – főleg tompai- tagtársammal együtt. A kirándulás
első állomása Mélykút volt, ahol
egy megszállott régiség – főleg
tégla – gyűjtő lakását látogattuk
meg. A két nagy termet és az udvar egy részét kitöltő gyűjtemény
sokfélesége és gazdagsága lélegzet elállító volt. A sok-sok régi tárgyat látva gyermekkorunk
használati tárgyait láttuk viszont.
Bizonyítja ezt a mellékelt fotó
is, ami csak töredékét mutatja a
gyűjteménynek.
Mélykút után Bajára mentünk,
ahol a Türr István Múzeum gazdag gyűjteményét tekinthettük
meg. Ez utóbbi helyen a múzeumi tárgyak szakmák szerint voltak csoportosítva. Így külön láthattuk az asztalosok, a fazekasok,
a kosárfonók, a borászok, az órások és még sok-sok szakma muzeális termékeit. A mellékelt fotó
csak az egyik kiragadott részletet
tudja mutatni.
Kirándulásunk következő állomása Hercegszántó volt, ahol
többek között a sok méter magas szabadtéri Szűz Mária szobrot
is megtekintettük. A szobor közelében a látogatók számára épített
egyéb látványosságok pl. kis kápolnában szentképek, a másikban
egy Mária szobor és a látogatók
számára kihelyezett, rögzített padok sokasága volt látható. A mellékelt fotón csoportunk többsége
a Mária szobor előtt látható.
Hercegszántó után a határon
túli Bezdán következett, ahova
egy kis kitérővel, /a horvát ha-

helyi fiatalember a térség és a város múltjával, történelmével kapcsolatos beszámolóját hallgattuk
meg. Az előadás után csoportvezetőnk megköszönte az előadást,
majd szinte zökkenőmentesen a
tompai határátkelőn át hazaérkeztünk Kelebiára. Ez úton is köszönöm Rácz Pistinek a kirándulás
megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos fáradozását.
Sutka István
A kirándulás egyik
résztvevője

Kelebiai Hírmondó
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SIFLIS GÉZA EMLÉKNAP KÉPEKBEN
2018. október 29-én, temetésének
70. évfordulójának napján rendezte a
Levente Egyesület a tragikus sorsú az 1928/1930-as években a Ferencváros kapusa, az 1940-es évek derekán
egyesületünk edzője -, Siflis Géza emléknapját. A Fradi az NBI-ben szereplő

U19-es csapata és a Dél-vidéki Nyers
István Akadémia mellett a kelebiai fiatalok hallgatták meg az előadásokat, majd nagy-pályás focitornán vettek részt a csapatok. Az alábbi képek
az esemény egy-egy mozzanatát örökítik meg.

Tisztelgés Siflis Géza nyughelyénél. Balról Vincze József történész
(a Fradi Múzeum helyettes vezetője, mellette Tobak Csaba igazgató,
majd Siflis Zoltán és Kovács Marcell

Megérkezik Kelebiára a Fradi. Jobbról Lisztes Krisztián látható
A Nyers István Akadémia csapatkapitánya veszi át a Siflis Kupát

Siflis Zoltán előadása, Géza szabadkai éveiről

A Siflis Géza Konferencia előadói
Siflis Zoltán (Balázs Béla díjas
filmrendező Szabadkáról), Tobak
Csaba (a Fradi Múzeum igazgatója) és Kovács Marcell

A kelebiai Kátai Pisti veszi át a
második helyezettnek járó trófeát

A Siflis Kupa győztese a Ferencváros csapatának járó serleget Tobak
Csaba adta át

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.

