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FEBRUÁRI ESEMÉNYEK
Iskolánkban február hónapban is színesebbnél-színesebb programokon vehettek részt tanulóink.
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Ugyanezen a délutánon a 8. osztályból Bódi Bettina, Farkas Alíz és Jakus Bence,
Király Edit felkészítő tanár kíséretében Kiskunhalason földrajzversenyen vett részt,
ahol második helyezést értek el. Ezzel továbbjutottak a következő tankerületi fordulóba. Büszkék vagyunk rájuk!
14-én rendeztük iskolai farsangunkat, melyre már hetek óta lázasan készült
mindenki. Minden osztály fellépett valamilyen produkcióval. A programot hagyo-

Február 6-án iskolánkba látogatott a Káva Színház két színésze, akik drámapedagógiai előadást tartottak a hatodik osztályosoknak.

mányainkhoz híven a nyolcadik osztályosok kezdték egy gyönyörű angol keringővel, amit Juhász János néptáncoktató tanított be. Őket követték sorban a csoportok, az elsősök a mesék világába repítettek mindenkit, majd a másodikosokból
„főzött” Ria néni finom szilvásgombócot, a harmadikos focista fiúknak szurkoltak
az ügyes pom-pom lányok, a negyedikesek bankrabló cowboyoknak, az ötödike-

12-én délelőtt a Gézengúz Óvoda meghívására a leendő első osztályos tanító
néni és a fejlesztő pedagógus meglátogatta a nagycsoportosokat és részt vett a

nyílt napon. Délután az Agrárkereskedelmi Központban az alsó tagozatos gyerekek a Tavaszi Hérics Tánccsoport közreműködésével, élőzene mellett, táncházban
ismerkedhettek a néptánc szépségeivel. A kifáradt kis táncosokat a Kelebiai Karitasz Egyesület tagjai finom farsangi fánkkal vendégelték meg. Köszönjük kedves
felajánlásukat és munkájukat.

sek motorozó békáknak, a hatodikosok a tanulás rabjainak és a hetedikesek seriffeknek öltöztek. A zsűri tagjai szintén jelmezbe öltöztek, így átérezhették a jelmezesek izgalmát, akik bizony, nagy fejtörést okoztak döntésük meghozatalában,
mert jobbnál-jobb jelmezek készültek. Volt itt versenyautó, hőlégballon, kályha, pattogatott kukorica,
robot és még sok más. A felvonulás
után a megéhezett nézőket az SzMK
várta a büfében finom süteménnyel
és szendviccsel. A felső tagozatosok
a bulizást a discó-ban folytatták.
21-én délután rendezték az országos Zrínyi Matematika versenyt,
melyet az idén Kiskunhalason a Szilády Áron Református Gimnáziumban és a Bibó István Gimnáziumban
tartottak, ahol iskolánkból 18 tanuló vett részt.
27-én délután a Sántha Márta
Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében a trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulóján Rubold Ödön színész és Maczkó József polgármester úr közreműködésével faültetésre került sor a Polgármesteri Hivatal előtti parkban, amelyet a nyolcadikos tanulók „örökbe fogadtak”, és a mindenkori nyolcadik osztályosok fognak gondozni.
Kardosné Rókus Zsuzsanna
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Wass Albert est Rékasi Károllyal
„Nem hagyományos módon mutatja be Wass Albert életművét Rékasi
Károly színművész önálló estjében. Elsősorban az író szerelmes levelein keresztül ismerheti meg a közönség a
több évtizedet emigrációban élt alkotó
küzdelmeit és magyarságért tett erőfeszítéseit. Továbbá zenei aláfestések
és Koltai Gábor dokumentumfilmjének
részletei segítik a néző figyelmének elmélyülését.
A közismert színművész, Rékasi Károly a kelebiai közönségnek is elhozta a
közel tíz éve nagy sikerrel futó Wass Albert-estjét. A Szerelmem, Erdély című
önálló előadást január 27-én, pénteken
este a Magyar–Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központban láthatták
az érdeklődők.
Az irodalmi est ötlete Koltai Gábor
Wass Albert életútját bemutató, Adjátok vissza a hegyeimet! című dokumentumfilmjének premierje után fogalmazódott meg Rékasi Károlyban, aki a film
főszerepét játszotta. A színész szerette
volna továbbvinni mindazt, amit átélt a

forgatás közben, újra és újra elvinni az
embereknek a 20. századi erdélyi magyar irodalom kimagasló alkotójának
élettörténetét. Így született meg a Koltai Gábor által eredetileg háromórásra
tervezett, végül azonban egyórásra rövidített előadás.
A hatvanperces összeállítás az író
szerelmes leveleiből, verseiből, prózai
műveiből zenei aláfestéssel és az Adjátok vissza a hegyeimet! című filmnek

Egy tanító tapasztalataiból…
Talán még nem késő

Nagyon elgondolkodtató cikket olvastam a napokban. Arról szólt, mit
tehetne a szülő annak érdekében,
hogy gyermekének ne legyen pszichológiai rendellenessége, mert borzasztó mentális állapotban vannak a gyerekek: figyelemhiányosak, serdülőkori
depresszióban szenvednek sajnos még
az öngyilkossági arány is nő náluk.
Fáj leírni, de mi vagyunk a hibásak, nekünk kellene tenni ez ellen.
Az egészséges gyermekkor élményét kellene adnunk nekik, egyértelműen meghatározott határok, erkölcsi minta, felelősség, kiegyensúlyozott
étrend, megfelelő mennyiségű szabadban eltöltött aktív mozgás, közös
önfeledt szabadidő eltöltése és még
sorolhatnám.
A leírt jó tanácsok közül néhányat
megosztanék:
* Állítsunk fel korlátokat, közben ne
feledjük, mi a gyermekeink szülei és
nem barátai vagyunk.
* Azt biztosítsuk a gyermekünknek,
amire szüksége van, és ne azt, amit
szeretne.
* Biztosítsunk számára egészséges
ételeket és korlátozzuk a nassolást.
* Naponta legalább egy órát töltsünk a természetben.

* A családi, közös vacsora alatt felejtsük el az elektronikai eszközök
nyomogatását.
* Rendes, asztali játékokkal játs�szon a gyerek.
* Minden napra kapjon valamilyen
feladatot, például: beágyazás, a játékok összeszedése játszás után, kiteregetés, táskák elrendezése, megterítés stb.
* Mindennap ugyanabban az időben
feküdjön le, és tiltsuk meg neki, hogy
az ágyba vigye a különböző eszközöket, tárgyakat.
* Tanítsuk meg a felelősségtudatot
és az önállóságot. A kis sikertelenségektől ne védjük meg őket. Ezzel megtanítjuk megbirkózni a nehézségekkel,
leküzdeni az akadályokat.
* Az élet ne csak szórakozásból álljon. Ne vegyük körül gyermekünket
állandóan technikával, hogy addig se
unatkozzon.
* Ne a telefonon lógjunk, gyermekünkkel beszélgessünk.
* Tanítsuk meg, hogyan birkózzon
meg a haraggal és az ingerültséggel.
Ismétlem, talán még nem késő!
(forrás: Metropolita.hu)
Horváth Zoltánné

a montázsaiból épül fel. Így mutatja be
a második világháború után Erdélyből menekülni kényszerülő, életének
nagyobbik felét emigrációban – először Németországban, majd az Amerikai Egyesült Államokban – élő Wass Albert küzdelmeit.
A fő gondolati ívet az író életében
jelentős szerepet játszó asszonyokhoz írott levélrészletek adják. Az előadás elején felolvasott, első feleségének
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és öt gyermeke édesanyjának, Siemers
Évának írt levelekből megtudhatjuk,
hogyan érezte magát az író emigrálása
után New Yorkban. Wass Albert 1952
tavaszán elvált Siemers Évától és még
ugyanebben az évben házasságot kötött Elizabeth McClainnel. A hozzá írt levelekből is hallhatott részleteket a közönség. A harmadik nő pedig, akihez írt
levelek részleteiből felépült az előadás,
az írónál tíz évvel idősebb Éltető Marianne, akit Wass Albert a levelekben Cikének, Cikécskének szólított.
Emellett az előadásban többször
is megjelenik a sokáig Argentínában,
majd Amerikában élt Szeleczky Zita
színésznő neve, aki mindent megtett
Wass Albert műveinek népszerűsítéséért és sokat segített neki a magyarság
elismertetéséért tett harcában.
Az életének több mint felét emigrációban töltött író lelki és szellemi vívódásait bemutató est azoknak is nyújt
érdekességet, akik jól ismerik Wass Albert életművét, miközben kiváló lehetőséget ad emblematikus verseinek és
regényrészleteinek megismerésére,
azok számára, akik nem jártasak az író
Forrás: baon.hu
munkásságában.”

Karitász hírek februárról
A NEA működési pályázat érvényes, sőt megkaptuk az értesítést, hogy 200.000
Ft támogatást kapunk az idei évre.
Megtartottuk az éves beszámoló közgyűlésünket. Elfogadásra került a 2020-as
Munkatervünk. Szeretettel várjuk a szociálisan érzékeny fiatalabb generációt tagjaink sorába!
Március 9-én az Agrárközpontban tartjuk a tavaszi kiárusításunkat, melyet a
húsvéti adomány csomagok készítéséhez gyűjtünk. Kérjük, segítsenek a rászoruló
családokon, mert a „Legkisebb is számít!”
Horváth Zoltánné

Karitász hírek
Tisztelt Kelebiai Lakosok,
Támogatóink!
1 % segítség, 100 % szeretet
Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2019. évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben vagy más módon támogatják egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudunk segíteni.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék
karitatív munkánkat adójuk
1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03
Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet:
53100049-10001349
Horváth Zoltánné
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A KERESZTÉNYSÉG VONZÁSA
I.
Ahogy telnek az éveim és öregszem,
egyre jobban és többször hálát adok az
Istennek. hogy katolikus keresztény lehettem. Olyan szüleim, papjaim voltak, akik átadták a hitet, (Jézus Krisztus
megismerését). És én ezt boldogan gyakoroltam, megszerettem. Születhettem
volna egy hitetlen családban (pl. Dunaújvárosban, egy kommunista családban)
vagy valahol Ázsiában muszlimok, hinduk, buddhisták között. Köztük pogány
maradtam volna. A kereszténység sok
drága kincsétől meg lettem volna fosztva. Főként attól a Jézustól, aki az emberek iránti szeretetét olyan magas fokon
mutatta meg, aminél jobban már nem is
lehetne.
Ő maga mondta, hogy „senkinek
sincs nagyobb szeretete annál, mint aki
életét adja barátaiért”(Jn. 15.13.). Már
az első keresztények kristálytisztán látták, hogy Isten maga a szeretet, és Jézus
követőinek is szeretni a legfontosabb.
Még ellenségeinket is kell. A szeretetet
nem írhatja felül semmi. Hogy ezt az első keresztények is menyire megértették
és vonzóan, magával ragadóan gyakorolták, arról már az Apostolok Cselekedetei is így ír: „A hívek mind összetartottak és mindenük közös volt… egy
szívvel-lélekkel mindennap állhatatosan
megjelentek a templomban…örvendezve, tiszta szívvel fogyasztották el eledelüket…az egész nép szeretetében álltak. Az Úr pedig napról napra növelte az
üdvösségre rendeltek számát”(Ap. Csel
2. 42-47).
A kereszténység futótűzként elterjedt
néhány évtized alatt a római birodalomban. Az egyik oka ép ez volt, hogy a jézusi tanítást, a szeretet parancsát maximálisan igyekeztek megélni. Ez volt
az egyik legvonzóbb bennük. Szinte ellenállhatatlan vonzotta ez a szeretet a
kívülálló pogányokat közéjük. Egyébként is, ki szeretne olyan vallási közösség közé lépni, ahol nem a szeretet uralkodik? Olyanból van elég a világban.
Nem kell még egy. Vajon miért nem jár
olyan sok ember manapság a templomaink közösségébe? Először is azok
nem mind közösségek, hisz nagyobb városi templomokban nem is nagyon ismerik egymást. Mise után szétszaladnak. Másodszor meg azért nem vonzó a
mai keresztények élete, - főként falvainkban - mert sokak életén nem látszik
meg, hogy keresztények. Szinte semmivel sem jobbak, semmivel sem élnek különben, mint a vallástalanok.
A kereszténység elterjedésének még

számos oka volt. A Szentlélektől áttüzesített lelkű apostolok rettenhetetlen
bátorságú, hősies hittérítése is növelte a hívek számát. Pál apostol missziónálását ismerjük részletesen. Mikor olvasom munkájának és szenvedéseinek
(pl. megbotozásának, megkövezésének)
történetét, csak ámulni tudok azon, miként bírta ez a szent ember ezt az emberfeletti munkát és megpróbáltatásokat. Ez tíz emberre elosztva is nagyon
sok és nehéz lett volna. Micsoda óriási
szeretet fűzhette őt Jézushoz? Méltán állítja magáról: ”Nekem az élet Krisztus, a
halál pedig nyereség!”
A kereszténység elterjedését okozta
az is, hogy a Jézus-korabeli időben volt
egy Messiás – váró hangulat. A hosszú
epekedő várakozásnak, úgy érezték már
a vége felé közelednek. Most már különösen nyomasztotta őket a sok háború, bűn, a császári kor erkölcstelensége.
Tisztulásra, szabadulásra vártak az eljövendő Megváltó által. (A világ el volt keseredve. Izrael népe nyögött a rómaiak
igája alatt. A népet gyötörték a farizeusok és a vámosok. Mindenki szenvedett
a bűnök terhe alatt. De végre Jézus elhozta közéjük a bűnök megbocsátását.
Mindenkinek.)
Mikor elkezdődött a római császárok véres keresztényüldözése, sok keresztény vállalta a vértanúságot. Kevesen voltak, akik lapsus-ok (elbukottak)
lettek. Az óriási többség hagyta Jézusért vérét ontani. Még pedig válogatott
kínzások közepette. Ez követendő példa volt sok keresztény és pogány számára, mintsem hogy elriasztotta volna
őket. Tertullianus híres mondása jellemezte legtalálóbban ezt a helyzetet: ”A
keresztények vére mag.”
Van, aki a nehéz életet nem választaná, mert elriasztja. Van, akit a legnagyobb nehézség sem riaszt el attól a nehéz élettől, amelyik viszont boldogító,
szép és tiszta. A mai megkereszteltek
között is vannak nagyon sokan, akik belesüppednek, elmerülnek az immanenciában (evilági dolgokban), és szinte be
vannak oltva a transzcendencia( Isten
világa ) ellen. Egy őskeresztény időkből
származó levél a keresztényeket olyan
csodálatosan mutatja be, mint akik pontosan fordítva viszonyulnak evilághoz és
a Jóisten világához. Vagyis a földön járnak, de valahogyan mégis a Mennyben
járnak. És ez a Diognetoszhoz írt levél
a keresztényekről. Ebből megsejthetjük
azt a misztériumot, hogy miért vonzó a
kereszténység millióknak: „A keresztények saját hazájukban laknak, de mégis

jövevényekként; mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek mint idegenek; bárhol, idegenben
is otthon vannak, de minden haza idegen számukra; Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a
magzatot nem hajtják el; közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös
az ágy; Testben vannak ugyan, de nem
a test szerint élnek; a földön időznek, de
a Mennyben van polgárságuk; mindenkit
szeretnek, de mindenki üldözi őket; félre
ismerik őket, elítélik őket, halálra adják
őket, de életre támadnak; szegények, de
sokakat gazdagítanak; Gyalázzák őket,
és a gyalázatban megdicsőülnek; szidják őket, és ők áldást mondanak; jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek;
amikor megkínozzák őket, örvendenek,
mint akik életre támadnak; akik gyűlölik
őket nem tudják megmondani a gyűlöletük okát……Egészen egyszerűen: ami
a testben a lélek, azok a keresztények a
világban.”
II.
A keresztényeknek „drága kincse” a
Biblia. Ez mutatja az utat Isten felé. Ezért
a világ legértékesebb Könyve. Nincs
benne tévedés, mert az emberi szerzője mellett az Isten az elsőszámú szerzője (Szentlélektől sugalmazott). Ő pedig
tévedhetetlen. Minden szava igaz. Csak
az emberek szoktak olykor különféleképp értelmezni ugyanazon helyeket.
A Biblia nehezebb helyeinek megértése
sokszor szakértelmet kíván. Nem kevés
ember - elsősorban Jézus Krisztus - halt
már meg a Biblia igazságaiért. Szintén
nem kevés ember tért tőle Istenhez, elhagyva bűnös és pokol felé vezető útját.
Míg a Bibliára rábízhatjuk életünket, addig a keleti, ázsiai „szent könyvek” csupán jámbor elképzelések, álmodozások,
vágyálmok, megtűzdelve jó és rossz emberi eredetű törvényekkel. E megállapítás mellett persze tiszteljük azokat a pogányokat, akik hitük szerint élnek. Ők
ezen az úton fognak üdvözülni.
A közelgő Eucharisztikus Kongresszus
miatt sem hagynám ki az Oltáriszentséget. Ő az a másik „drága kincsünk”, ami
miatt is vonzalmat vált ki
a
kereszténység sokakban. Jézus irántunk
való nagy szeretetének csodája nemcsak
a kereszthalála utáni föltámadás volt,
hanem az Eucharisztia is. Bár feltámadása után 40 nappal „fölment a Men�nybe”, de egyben itt is maradt köztünk.
Titokzatosan, de mégis valóságosan. Érzékelhetően a kenyér és bor színe alatt.
Mivel az Utolsó Vacsorán a kenyérre és
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borra kijelentette, hogy „ez az én testem, és ez az én vérem”, ezért imádhatjuk, nem követünk el bálványimádást.
Sőt az áldozásban magunkhoz is vehetjük, mint aki erősít bennünket a Men�nyország felé vivő úton. Sőt a kafarnaumi beszédében Jézus szinte parancsolja,
hogy áldozzunk: ”ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az
én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van és én föltámasztom
az utolsó napon”(Jn.6. 54-56.)
Végül, de nem utolsósorban a kereszténység az egyedüli vallás, amely biztos,
igaz tanítást tud adni halál utáni végső
dolgokról: hogy van FÖLTÁMADÁS! Már
a kezdetektől megvolt az emberiségnek
az a hite, hogy van túlvilág (lsd. archeológia leletek). Csak mitikus, mesés formában képzelte ezt el. U.így a mai pogány vallások is. Pl. a buddhizmus, a
hinduizmus, az iszlám is ígér halál utáni továbbélést(reinkarnáció, Nirvánába
való személytelen feloldódás, földi Paradicsom). De egy keresztény hogyan
fogadhatná el ezeket a túlvilági bizarr
elgondolásokat, hitregéket, mikor semmi sem támasztja alá őket, és miután
már megismerte Jézus Krisztus Húsvéti diadalát? Igen, a keresztények feltámadásba és örök életbe vetett hite szilárd alapon nyugszik. Ez a „sziklaalap” a
„harmadnapon” föltámadt Jézus Krisztus. Akit az apostolok megtapogattak
(Lk. 24. 40.), sőt a föltámadás hirdetése miatt vérüket is ontották. Amint az Isten (Atya) föltámasztotta Jézust, ugyanígy minket is föltámaszt a világ végén és
örök életet ad (Jn. 11.25). Föltámaszt,
mert ”Istennek semmi sem lehetetlen”
(Lk. 1.37.)… (Nagy butaságot mond,
és nem ismeri a Bibliát, aki azt állítja,
hogy „nem jött még onnan vissza senki!” Mindhárom szinoptikus leírja a Tábor-hegyi jelenetet, ahol a már több évszázada meghalt Mózes és Illés próféta
beszélget Jézussal elközelgő haláláról,
majd távoznak (Mk.9.4.).
Böjte Csaba szerzetes az emberi életet egy végtelen gombolyaghoz hasonlította. Ennek első 1 cm-e lenne a mi
nyúlfarknyi földi életünk, és a további
végtelen hosszú része pedig az az örökélet, mely a halálunkkal veszi kezdetét. Ezek az arányok érzékeltetik, hogy
milyen iszonyú felelősség terheli földi életünket. Nos, ezt a nagy felelősséget enyhíti, sőt eloszlatja a félelmet az,
ha kereszténységünket – Jézus követésünket - boldog és vidám szívvel igyekszünk gyakorolni. Legyünk hát jó keresztények, és a körülöttünk levőket is csak
akkor tudjuk jobb keresztényekké tenni.
Tóth István
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Közelgő ünnep
Húsvét közeledtével minden évben
igyekszünk a Hírmondó hasábjain egy kicsit
elmerülni e jeles ünnephez kötődő szokások
sokaságában. Volt már szó a barkaszentelésről, a nagyhét szokásairól, kiszehajtásról,
villőzésről és a húsvéti szimbólumokról is.
Most a nagyböjtről s néhány kevésbé ismert
húsvéti népszokásról írunk.
Nagyböjt
A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll,
kifejezve az embernek Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és

a szegények megsegítése is. A negyvennapos böjt a 4. századra vált általánossá, majd
a 7. században alakult ki a szerdai kezdőnap.
A böjtöt a 4. századi források szerint mindenki maga szabta meg magának, sokan
egyáltalán nem ettek nagycsütörtök estétől a feltámadási szertartás végéig, mások egész nagyböjtben különféle fogadalmak szerint böjtöltek, csak kenyeret és vizet,
nyers zöldségeket fogyasztottak, vagy csak
naponta egyszer étkeztek. A későbbiekben
az egyház szabályozta a böjti napokat, de
ez az előírás az újkorban egyre inkább enyhült. Idővel egy kisebb étkezés, majd még
egy engedélyezetté vált. A jelenlegi szabályozás a korábbi enyhe böjtöt írja elő szigorú
böjtnek (napi háromszori étkezés, melyből

egy a szokásos bőségben), és péntekekre az egyszerű hústilalmat rendeli. A nagyböjti önmegtartóztatás legszigorúbb változata a negyvenelés volt. Ilyenkor a böjtölő
mindössze negyvenszer evett ebben az időszakban – azaz naponta csak egyszer, naplemente után.
A katolikus egyház mára enyhített a korábbi szabályokon: szigorú böjtöt hamvazószerdára és nagypéntekre ír elő (ekkor a 18
és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak
jól), valamint ezeken a napokon és a nagyböjt többi péntekén arra kéri 14 évnél idő-

sebb tagjait, hogy tartózkodjanak a hús fogyasztásától.
A böjt lényege azonban nem a hústilalom, hanem az önmegtartóztatás. A böjti fogadalmainkat megtehetjük úgy is, hogy
a negyven hétköznapra vonatkozzanak, de
úgy is, hogy végig megtartjuk a nagyböjtben. Forrás:felvidék.ma
Húsvét
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e napon ünnepli Krisztus feltámadását.
Húsvétkor ér véget a 40 napig tartó böjt,
a hústól való tartózkodás, innen származik az ünnep magyar elnevezése is. Húsvét
az egyházi év mozgó ünnepeinek is középpontja. Ezt a napot előzi meg hét héttel farsang vasárnapja és követi ötven nap múl-
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va a pünkösd. Megünnepléséről már a 3.
sz.-ból vannak adataink, azonban az ünnepet nem mindenütt tartották egyidőben. Bár
a nicaeai zsinat i.sz. 325-ben a többségben
levő nyugati vélemény alapján elhatározta,

kásban volt római katolikus vidékeken húsvétkor a hajnali keresztjárás vagy Jézus-keresés, amely után többfelé – pl. a patakra
mentek mosakodni, hogy frissek, egészségesek legyenek.

hogy húsvét ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség (márc. 21.) után következő holdtölte
utáni vasárnap tartassék – amely mindig a
márc. 22-e és ápr. 25-e közötti időre esik –,
ez az időpont húsvét megünneplésére csak a
8. sz. óta vált általánossá.
Húsvét ünnepének szertartásai közül
már a középkorban kiemelkedett a föltámadás megjelenítése, amely az ünnep reggelén történt. A húsvéti szertartásokhoz
tartozott az étel, a húsvéti bárány megszentelése. Emellett már a 10. sz.-ban említik a
sonkaszentelést is. Szokásban volt még a
kenyér-, a 12. sz. óta pedig a tojásszentelés.
Egy 1665. évi vallomás elmondja, hogy
„... az is régi bévött törvényünk, hogy minden húsvét napján határt kerülénk, azaz
processiót járánk”. A Székelyföldön a még a
századforduló táján is szokásban volt, hogy a
legények és fiatal házasok a templom megkerülése után végigvonultak a falun énekelve imádkozva, majd megkerülték a határt,
miközben bő termő esztendőért, békéért
imádkoztak. A határkerülés után, amikor
már hajnalodni kezdett, a legények színes
szalaggal, cifra papírossal és hímes tojással
díszített fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára, ennek neve hajnalfa volt. Csíkménaságon megszentelt pimpót ástak el, hogy
a határt ne verje el a jég. Országszerte szo-

Számtalan hiedelem fűződik húsvét vasárnapján szentelt ételekhez is, amelyeket Zalában a nagyszombati körmenetre
is magukkal vittek. Mint sok szentelményt,
ezek maradékait is mágikus tárgyként
használták. A szentelt sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfára, hogy sokat
teremjen. A Székelyföldön a húsvéti étel
morzsáját is megőrizték, s nyáron a verebek kártevése ellen kereszt alakjában
meghintették vele a gabonaföldeket, miközben ezt mondták: „távozzatok innen
kártékony madarak”. Az Ipoly mentén
egy-egy szentelt tojást - hasonlóan a karácsonyi almához- ketten ettek meg, hogy
ha eltévednek, jusson eszükbe, kivel ették
a húsvéti tojást.
Köszöntő szokások is ismeretesek voltak húsvétkor. Húsvét második napja hétfő, a városokban és ma is szokásos húsvéti
locsolás, másutt a húsvéti korbácsolás ideje.
Húsvét hétfőjén és fehérvasárnap, – húsvét
vasárnapját követő vasárnap volt szokásban
a komatálküldés. Az Ipoly mentén a leányok
ilyenkor azoknak a legényeknek küldtek tojást, akik farsangkor táncba vitték őket. A
gyermekek húsvéti megajándékozása (nyuszi által hozott édesség, tojás) újabb eredetű városi szokás. Forrás: http://mek.
niif.hu/

Jónak lenni jó
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Dél-alföldi Régiója a „Jónak lenni jó”
jótékonysági kezdeményezés keretein belül 2019. december 16-án háztartási nagygépeket adományozott egyegy rászoruló család részére Tompa
és Kelebia településen. Községünkben
Szűcs János Sándorné kapott. Erzsébet egyedül él külterületi otthonában.
Megromlott az egészségi állapota ellenére egyedül igyekszik nagyon cse-

kély nyugdíjából megélni. Hétről hétre
beosztással. Egy régi tárcsás mosógéppel tartja tisztán a ruháit, ám már az
egészségéből fakadóan is nehezére esik
a mosásnak ez a módja.
December 16-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi kirendeltségéről elhozták a megvásárolt
mosógépet, és Erzsébet otthonában
beüzemelték.
Dobos Dóra

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2020. január hónapban elhalálozott:
Vámos Jánosné
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Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.

91 éves

2020. február hónapban házasságot kötött:
Ábrahám Dániel és Kárpáti Eszter

Teleki Mária
anyakönyvvezető

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

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

március

orvos neve

ügyelet helyszine		

6

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

7

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

8

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

10

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

11

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

12

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

13

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

14

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

15

vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

17

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

18

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

19

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

20

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia Bajcsy-Zsilinszki 39

21

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki 39.

22

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki 39

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

24

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

25

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

26

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

27

péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

28

szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

29

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

30

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

31

kedd

Szarvas Gyula 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)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757

Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.

Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67

Tel.: 77/454-627

Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355

06-70/516-50-50

Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Február végéhez közeledve röviden
összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is

-14-én tartottuk meg a hagyományosnak mondható Farsangi Rendez-

érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Február
-7-én a Magyar Kultúra Jegyében
Wass Albertról volt egy megemlékezés az
Agrárközpontban. A telt ház előtt lezajlott

vényünket, mely során vállalkozó, főleg
hölgy- társaink különböző jelmezekbe öltözve léptek fel és szórakoztatták a megjelenteket. A farsangi felvonulás után finom
vacsora, majd csoportos tánc és beszélgetés következett. A mellékelt fotó a farsan-

rendezvényen Rékasi Károly filmvetítéssel
is kiegészített előadás keretében foglalta
össze Wass Albert hányatott életét.
-13-án került sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, mely során ez alkalommal is
nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.

gi jelmezbe öltözött tagtársainkat mutatja.
-17-én pedig ásotthalmi farsangi
rendezvényre voltunk hívatalosak, amit
20 fős csoportunkkal ki is használtunk.
A rendezvényen rajtunk kívül egy ruzsai
és egy vajdasági nyugdíjas csapat is részt
vett. A vendéglátóink két kulturális prog-
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rammal, finom vacsorával és talpalávaló
élő zenével kedveskedtek a megjelenteknek. A mellékelt fotón a kelebiai csapatunk
látható.
-22-én volt a Bajsai Préló, melyre
minket is meghívtak. A rendezvényen Ke-

Március
-9-én délután köszöntjük Hölgy tagjainkat, Nőnap alkalmából a Nyugdíjas Házban, melyre március 2-ig lehet jelentkezni.
-13-án az Agrár Centrumban községi
ünnepség keretében fogunk megemlékez-

lebia községet 22 fős vegyes csapat képviselte. (Daloskör, Tavaszi Hérics, Nyugdíjas
Egyesület tagjai.)
-24-én Kishegyesi Kreatív Kör tagjai
közül 6 fő vendégeskedett nálunk egy varrós műhelynap keretében.
-29-én Öttömösön a nyugdíjas bálon
vesz részt 21 fős csapatunk.

ni 1848. március 15-ről. Erre a rendezvényre is elvárjuk tagtársainkat.
-19-én kerül sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyre a szokásos 10.30-as
autóbusszal fogunk elutazni.
-28-án 17.00 órától tartjuk a havi Klubestünket a Nyugdíjas Házban, melyre
szintén várjuk tagtársainkat.
Április
-9-én a Magyar Költészet Napja alkalmából községi rendezvényre kerül sor.
-16-án lesz a mórahalmi fürdőzés, a
szokásos módon
-28-án 17.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban,
melyre szintén elvárjuk tagtársaink megjelenését.
Ismét itt a kínálat, melyre szeretettel
várjuk tagtársainkat!
Kelebia, 2020. február 26.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

Táncházsorozat nyertes pályázatból
Február 28-án pedig felnőttek részére tartottunk ugyancsak élőzenés
batyus táncházat.
Legközelebb áprilisban lesznek
gyerekeknek és felnőtteknek ilyen
foglalkozások, amelyek ingyenesek,
és mindenkit csak bíztatni tudunk,

A Sántha Márta Művelődési Ház pályázatot nyújtott be az Emberi erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor
Alaphoz táncházak tartására. A pályázat nyert így összesen 6 alkalommal
tudunk táncházat tartani, 3 alkalommal gyerekek részére 3 alkalommal
pedig a felnőtt korosztálynak is. A far-

sangi időszakban általános iskolások
részére megtartottuk az első élőzenés
táncházunkat, ahol a gyerekek somogyi és moldvai táncokkal ismerkedhettek meg. A szünetben finom fánkkal
kedveskedtünk a csimotáknak, melyet a Kelebiai Karitász Egyesület tagjai készítettek. Hálás köszönet érte!

hogy jöjjenek el, próbálják ki, tanuljanak, táncoljanak és érezzék jól magukat!
A táncházak időpontjáról a művelődési ház facebook oldalán teszünk
közre információkat.
Bíró Melinda
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Almafa emlékeztet Trianonra Kelebia központjában
A 2020-as év a trianoni békediktátum aláírásának centenáriumi éve, melyre programsorozatokkal
emlékeznek
országszerte. Nincs ez másképp
Kelebián sem, az év folyamán
több rendezvény valósul meg a
nemzeti összetartozás szellemében.
Néhány hete felkeresett bennünket a budapesti Nemzeti
Színház egy tiszteletteljes kéréssel. A színházban jelenleg a
Tizenhárom almafa című előadás van műsorra tűzve, melynek bemutatóját március 6-ára
tervezik. Ez az előadás trianoni utótörténet Wass Albert művei, valamint korabeli dokumentációk alapján.
A színház vezetése, és az
előadás színészei úgy döntöttek
a 100 évforduló kapcsán, hogy
a darab címében szereplő 13 almafát elültetik Magyarország 13
településén. Egyet Budapesten
a Nemzeti Színház kertjében,
és további 12 db-ot határ menti településeken, mindezt február 27-én csaknem egy időben. A
kiválasztott települések között
szerepelt Somoskőújfalu, Balassagyarmat, Tarpa, Újszalonta,

Dunasziget, Magyarszombatfa,
Berzence, Sátoraljaújhely, Gyálarét, Nagylak, Tompa, és Kelebia.
Kelebia örömmel tett eleget a
felkérésnek, és az említett napon 15 órakor a trianoni emlékmű szomszédságában Maczkó
József polgármester és Rubold
Önön a teátrum színművésze a
Farkas László Általános Iskola
diákjaival közösen elültették az
Erdélyben őshonos pónyik almafából szemzett oltványt.
A programon jelen volt még
Szabó Sebestyén László színművész és Murányi Amy a színház
nemzetközi és protokoll előadója.
A fa mellé, mely a nemzeti
összetartozást szimbolizálja elhelyezésre került egy emléktábla is Wass Albert Tizenhárom almafa című regényéből származó
idézettel:
„Mert Isten, aki a kivágott
csonkból termőfát tud növeszteni újra, nem hagyja elveszni a
népeket sem, akik benne hisznek.”
Az almafát az általános iskola
mindenkori nyolcadikosai fogják
a szárnyaik alá venni.
Bíró Melinda
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság

Kelebia Község Tájékoztató Lapja

Tördelés és nyomdai munkák:
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. 7/D

