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Boldog Karácsonyt Kelebia!
Az elmúlt hetekben többször eszembe jutott a Szent Család szállást kereső
vándorlása. Az útkeresés, a kitettség és
a megaláztatás állapota, amely végül is
a betlehemi istálló nyitott bezárkózásába
torkollott. Majd a gondolat felszínre dobta bennem a járvány okozta kitettség, és
a politikai zűrzavar okozta megaláztatás
félelmekkel teli érzését.
Elhessegettem magamtól a torokszorító, depresszív realitást.
Olvasva, Márai Sándor sorain akadt
meg a tekintetem:
„Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon; az
utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyet-

len közös célban. S akkor megállunk és
csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet
a sok út szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az
utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a
cél előtt.”
A torokszorító, depresszív, tehetetlen realitásérzet átbillent bennem valami
mozdulattá, mint amikor a kátyúba került kerék többszöri előre-hátra ringatás
után felfelé gurulva a felszínre jut végül.
Valahogy így kapok én is választ kérdéseimre, a miértekre és a hogyanokra.
A hit tüze örökre ott ég bennünk. Le-

het, hogy lánggal ég, lehet, hogy már
nem is érezzük melegét a hamu vastagsága és a lelket lúgozó marása miatt, de
mindig van betlehemi fény. Az utolsó pillanatban mindig megértjük, hogy problémáinkra a megoldás, kérdéseinkre a
válasz más megoldás és más válasz lesz,
mint amire számítottunk.
Mondják: Isten a görbe vonalakra is
egyenesen tud írni.
Igaz, görbe vonalú időszakot élünk. A
járványhelyzet visszafogottságra, mértékletességre int bennünket. A politikai
tobzódás, értékrendünk újragondolására, keresztény kultúránk védelmére sarkall bennünket.
Mindezek átgondolására, szeretetünk
kinyilvánítására rendkívül alkalmas az

adventi időszak és a karácsony beteljesülése.
Szilágyi domonkos költő írja:
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves kelebiai lakosnak hittel teli,
áldott és békés karácsonyi ünnepeket!
Szeretettel:
Maczkó József polgármester

2. oldal

Kelebiai Hírmondó
Iskolai hírek
Napraforgó bábcsoport

A Farkas László Általános Iskolában évek óta működik báb szakkör. A szakkör
tagjai alsó tagozatos diákok közül kerülnek ki. A jelenlegi bábmozgatók másodikos
diákok: Taupert Maja, Portényi Polett, Kovács Fruzsina, Sódar Lilla, Vajzer Salamon
Richard, és Józsa Máté. A mesevilág még jelen van életükben, olvassák, hallgatják,
s el is játsszák bábokkal. Még kezdő csapat ez a hat kis tanuló, de nagyon lelkesek,

szorgalmasak, ötlettel teli gondolatok jellemzik őket. Megtapasztalták már az előadás sikerét is, „A három nyúl” c. történet előadásában. Egy ilyen siker nagy erőt ad
számukra, a következő darabokhoz.
Évek hosszú munkája eredményeként értékelhetjük, hogy ebben az évben, a
bábszakkör vezetője, Berkó Istvánné révén bekerültünk a „Bábosok a gyermekekért” projektbe. A szakmai és módszertani segítség két neves bábművész Lénárt András, a Mikropódium Bábszínház bábművésze, és Aracs Eszter bábművész
személyében valósul meg. Remélhetőleg a gyakorlatban hasznosítható ismereteket kapunk majd tőlük.
A szakmai segítség mellett, anyagi támogatásban is részesülünk, amelyből új
bábokat és egyéb eszközöket vásárolhatunk a csoport további munkájához. A pályázat sikerességét a Pereputty Egyesületnek, valamint Szabó G.-né Vámos Ildikónak köszönhetjük.
Berkó Istvánné Edit néni
Ebben a félévben is több tanulónk jelentkezett levelezős tanulmányi versenyre. A Sántha Márta Művelődési Ház a „könyvturkából” befolyt összegből a Karitász
támogatása mellett, a tanulmányi versenyre jelentkező tanulók nevezési díjának
befizetéséhez is hozzájárult, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni.

Egy tanító tapasztalataiból…
JÓT TENNI JÓ! Ádventi jócselekedetek!

1. Tervezd meg a családdal ki, mit tud segíteni egymásnak és a rokonoknak, ismerősöknek!
2. Vigyél a szomszédodnak teát, kávét vagy sütit!
3. Hívj fel egy ismerőst, rokont, kicsit beszélgess vele!
4. Legyen bátorságod az elcsendesedéshez!
5. Adj egy jó könyvet kölcsön egy ismerősödnek olvasni!
6. Vásárolj be a szomszéd néninek, bácsinak vagy egy GYEDen lévő anyukának!
7. Gyúrj be egy adag mézest a szomszédodnak, hogy munka után a gyerekeivel ki tudják
közösen sütni!
8. Készíts egy ádventi díszt valakinek!
9. Édességcsomagot állíts össze a szomszéd gyerekeknek!
10. Vigyél gyümölcsöt egy rászoruló családnak!
11. Békülj ki egy haragosoddal, ha van ilyen! Kérj bocsánatot, ha megbántottad!
12. Segíts ismerősödnek a hivatalos ügyek intézésében!
13. Ha tudsz, gyere el a hajnali misére!
14. Adakozz jó szívvel a segélyszervezeteknek!
15. Ajándékozz meg valakit egy szép karácsonyi verssel, történettel, vagy küldd el neki
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Hungarikum vetélkedő

A Lakiteleki Népfőiskola – a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság
és a Nemzeti
Művelődési Intézet támogatásával – újra meghirdette vetélkedőjét a hungarikum mozgalom
népszerűsítése, valamint nemzeti értékeink
megismertetése érdekében.
Általános iskolák 7. és 8. osztályában tanuló
diákok is jelentkezhetnek, ezért úgy döntöttünk,
hogy megpróbáljuk a következő két csapattal:
7.o.: Békési Balázs, Jakus Kata, Paska Patrik;
Király Edit
8.o.: Herke Dániel, Nagy Ákos Vajk, Taupert
Noémi; Kondorossy András
A jelentkezés feltétele egy 25 kérdésből álló
feladatlap online megoldása és beküldése december 18-ig.
Megkezdtük a felkészülést, a gyerekek nagyon komolyan veszik.
A visszaküldők 2021.
január 15-ig újabb feladatot kapnak. Ennek
megoldásával 2021.
február 15-ig lehet
pályázni az elődöntőbe
jutásra.
Az elődöntőnek és a
döntőnek a Lakiteleki
Népfőiskola – Hungarikum Liget ad otthont. A szállást és ellátást a Népfőiskola
Alapítvány térítésmentesen biztosítja.
A
vetélkedő feladatai a
Kárpát-medencei hungarikum
mozgalom során, az egyes települési, megyei,
külhoni értéktárakba választott
értékek ismeretére irányulnak.
Király Edit
e-mailben!
16. Próbálj jókedvű lenni, ne panaszkodj!
17. Mondj le valamiről, amit nagyon szeretsz: csoki, csemege, tv nézés, kütyüzés
18. Kritizálás helyett dicsérj meg valakit ma!
19. Ne hagyd, hogy apró bosszúságok
tönkretegyék a napodat!
20. Ha hibáztál valamiben, igyekezz
gyorsan kijavítani!
21. Készíts finom süteményeket, ajándékozz is belőle!
22. Ha van olyan tárgyad, amit nem használsz, lemondanál róla, add annak, akinek
hasznos lehet!
23. Öltöztesd a lelked is ünneplőbe!
24. Gyere el az éjféli misére!
25. + 1 (A legfontosabb!) Adj hálát, hogy egészséges vagy és a családtagjaid se betegek!
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok!
Horváth Zoltánné
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Kelebiai Hírmondó

Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzetben
működő önkormányzati munkáról
Tisztelt Lakóközösség!
Több, mint két hete jelent meg az országgyűlés 2020. évi CIX. törvénye, amely
a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szól. A veszélyhelyzet kihirdetésével a szigorító intézkedéseken túl a „települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”
Tehát:
- nem tarthatunk testületi ülést
- nem tarthatunk bizottsági ülést
- nem hívhatjuk össze közmeghallgatásra a lakosságot
Ezeken túl a polgármester rendeleteket, határozatokat hozhat. Intézményvezetőt kinevezhet, és természetesen pályázatokat is beadhat. Azonban a polgármester
„nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről,
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
Láthatják, hogy egyrészt kiemelten
nagy a polgármester felelőssége, másrészt
az aprólékos központi irányítás alig enged
szabad kezet a járványügyi intézkedések
kapcsán.
Hogyan állunk az önkormányzati intézményeknél?
Szent Erzsébet Otthonház: Kötelező látogatási tilalmat vezetett be. A dolgozók tesztelése 11.24. napján történt meg,
mindegyikük negatív eredménnyel rendelkezik.
Gézengúz Óvoda és Bölcsőde: Járványügyi helyzete hullámzó tendenciát mutat. A dolgozók tesztelése november 30án megtörtént, nem volt pozitív eredmény.
Polgármesteri Hivatal: Bezártuk a hivatalt. Csak előzetes bejelentkezésre fogadunk ügyfelet. A kormányablak által biztosított járási ügysegéd külön ügyfélfogadása
is szünetel.
Sántha Márta Művelődési Ház és a
Könyvtár is bezárt. A Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ bezárt.
Piac: Üzemeltetését nem korlátoztam,
viszont az általános járványügyi szabályok
fokozott betartására felhívtam a figyelmet.
Kézilabda Sportcsarnok: Csökkentett
üzemmódban működik. A konditerem és
a fallabdapálya bezárásra került. Az edzések és versenymeccsek zárt kapuk mögött megtarthatóak. A sportpályán ebben
az időszakban már minimális a mozgás. A
csarnok ügyeit Varga János szervezi.
Védőnői szolgáltatás: Az ellátásra vonatkozóan a Nemzeti Népegészségügyi

Központ részletes intézkedési csomagot
adott ki. Úgy szerveztük meg, hogy a két
védőnő fogadási rendje ne fusson párhuzamosan, és ha lehet a személyes találkozásokat mellőzzék. A védőnőink a mai napon
még egészségesek.
Falugondnoki szolgáltatás: Továbbra is
ellátják feladataikat. Egyik legveszélyesebb
gócpont a gyermekek szállítási körülményei lehetnek. A fertőzésveszély csökkentésének az érdekében megvásárlásra került egy ózongenerátor, amellyel az autók
levegőjét szűrjük, tisztítjuk. Egyébként az
egyéb szállítások visszaszorításával és az
általános járványügyi szabályok betartatásával próbáljuk védeni dolgozóink és családtagjaik egészségét.
Néhány szót engedjenek meg az aktuális eseményeinkről, projektjeinkről. Legutóbb 2020. október 29-én volt képviselő-testületi ülés.
- október 30-án óvodaátadót és Siflis
Szabadkai Géza emléknapot tartottunk
- Időközben saját hatáskörben, természetesen egyeztetve az érintettekkel, módosítottam a 2020. évi rendezvénynaptárunkat. Ebben az évben már nem fogunk
önkormányzati rendezvényt tartani. Ez alól
kivételt képez a felújított Napköziotthonos
Konyha átadása, terveim szerint 2020. december 19-én. Az átadó – ha megtartjuk –
rövid és szűkkörű lesz.
A rendezvénynaptár módosítása felveti a kitüntető díjak átadásának a kérdését.
Véleményem szerint meg kell várjuk a veszélyhelyzet végét, és akkor foglalkozni a
kérdéssel. (Egyébként 4 személyre érkezett javaslat.)
- Időközben ülésezett a Szociális és
Egészségügyi Bizottság. A 171 m3 szociális
tűzifából 141 m3-t osztottak ki. A fa kihordása folyamatban van.
- A kátyús József Attila utca északi részén kátyúzást hajtottunk végre.
- A Magyar Honvédség 2021 januárjában Bácsalmástól Szegedig le akarja bonyolítani a Doni hősök emléktúrát. Kelebiát
is érinti a nyomvonal, ez ügyben volt megbeszélésem.
- Pályázatot adtunk be illegális hulladéklerakó felszámolására. A volt tüzép telep rendbetételét céloztuk meg. Beruházási összeg: bruttó 3.805.706,- Ft, önerő:
805.706,- Ft.
- Pályázat került beadásra a könyvtár
korszerűsítésére. Beruházási összeg: bruttó 3.957.520,- Ft, önerő: 395.752,- Ft.
- A Vidékfejlesztési Operatív Program
keretén belül pályázatot írtak ki piacterek
felújítására és a piaci szolgáltatást segítő

eszközök beszerzésére. A pályázatot beadtuk. A következő célterületeket jelöltük
meg: piactér épületének komplex felújítása, hűtőpultok, hűtőszekrények vásárlása, targoncavásárlás adapterekkel, kerékpártároló, szelektív hulladékgyűjtő, kültéri
kézmosók telepítése, piacteret megkerülő út építése.
Beruházási összeg: 27.851.670,- Ft +
ÁFA, önerő: 2.785.167,- Ft + ÁFA
- A kerékpárútépítés a tervezett ütemben halad.
- A tanyaházépítés Vasútföldön szintén
a tervezett ütemben halad. Kb. 90 %-os
készültségi fokon állunk.
- A konyhafelújítás kb. 90 %-os készültségi fokon áll.
- Az új ivóvízkút laboratóriumi eredményei hosszas fertőtlenítés után, többszörösen negatív eredményeket mutatnak. Ennek következtében le tudjuk zárni
a projektet.
- A Magyar Falu Program keretéből finanszírozott orvosi rendelő (Dr. Szabó Péter féle) és szolgálati lakás kivitelezése a
nyílászárók gyártásával elkezdődött. Várhatóan jövő héten kezdődnek a helyszíni
munkálatok.
- A hungarikumos pályázatunk végrehajtása Bíró Melinda vezetésével folyamatban van. Gyermek rajz- és fotópályázat lebonyolítása zajlik.
- Jó hír: Három Magyar Falu Programos
pályázat nyert a községben!
1. Római Katolikus Egyház gondozásában, urnaparcella kialakítására 5 millió Ftot ítéltek meg
2. Önkormányzati gondozásban, temető előtti vízhálózat bővítésre 5 millió Ft-ot
ítéltek meg.
3. Önkormányzati gondozásban, ingatlan vásárlásra és felújításra 5 millió Ft-ot
ítéltek meg. A Csikós-féle parasztházat vásároljuk meg, majd tavasszal minimális állagmegóvó munkákat hajtunk végre.
- A temető – kiemelten az új ravatalozó – tervek első változatait a héten fogom
megkapni.
- Ajánlatokat kértem kerékpárút és
gyalogút tervezésére, az Ady Endre utca déli részére, végig a szilárd útburkolat
mentén (alsó sorompóig).
- Célszerű párhuzamosan terveztetni a
csapadékvízelvezető-rendszert is. Erre is
ajánlatokat fogok kérni.
- Ajánlatot kértem az Ady Endre utca
(észak) – Árpád utca szélesítésének és új
burkolat kiépítésének tervezésére.
- Ajánlatot kértem a Kézilabda Sportcsarnok energetikai korszerűsítésének ter-
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veire (napelem, hőszivattyú, termálkút).
- A héten benyújtásra kerül a Start 2021
Mintaprogram terve elfogadásra.
- A biztosítóváltás lehetőségének időszakában vagyunk. Felmondattam az eddigi vagyonbiztosításunkat, több ponton módosítottam, finomítottam, kiegészítettem a
biztosítási elemeket. Jelenleg új ajánlatok
bekérése van folyamatban.
- a Kisszállási Főnix Egyesület a Magyar
Falu Program keretéből 6 millió Ft-ot nyert
a Vitéztelepi iskola (műemlék) megvásárlására. A tulajdonos 7 millió forintig engedte le az árat. Polgármesteri döntéssel
100.000,- Ft-tal támogatjuk a Főnix Egyesületet a nevezett ingatlan megvásárlásának érdekében.
- A Szent Erzsébet Otthonház intézményvezetői pályázati kiírásra egy pályázat érkezett be, Turi Mária pályázott egyedül. Ha a veszélyhelyzetet nem oldják fel,
akkor további 5 évre ki fogom nevezni intézményvezetőnek.
- A Natúrpark Egyesület Nagybaracskától Ásotthalomig az EUROVELO 13 nyomvonala mentén, a kitáblázási terv alapján
kitáblázást hajt végre. Kelebián a kerékpárút és a közút mentén már láthatóak
az iránymutató táblák. Három információs táblát is kihelyezünk: faluközpontba,
kerékpáros pihenőhöz, és az 55-ös főút –
5501-es közút találkozásához.
- A vasútállomás előtti tér parkosítása és rendezése befejeződött. Munkánkat
segítette a vasútállomás állománya, Endre Norbert állomásfőnök és Balázs Zoltán
kertészmérnök.
Kedves Kelebiaiak!
Látható, hogy kicsit csendesebben, vis�szafogott hangulatban készülünk az ünnepekre. Ez nem azt jelenti, hogy üzemeltetési és fejélesztési feladatainkat akár
forráshiány miatt is elhagynánk.
Egyelőre tudjuk tartani magunkat szervezeti és költségvetési szinten is.
Ebben az időszakban nem csak a jóérzés miatt fontos a kreatív tevékenység.
Fontos, hogy a hideg beálltával még jobban figyeljünk embertársainkra: Idősekre, betegekre, magányosokra és a magatehetetlenekre. Az önkormányzat több
száz ünnepi adomány –ebédet fog kihordani rászorulóknak Ábrahám János alpolgármester vezetésével. Kérem, ha tudnak olyan kelebiai lakosról, aki segítségre
szorulna, akkor jelezzék felém, a képviselő-testület vagy a falugondnokok irányába.
A veszélyhelyzetben előírt viselkedési szabályok betartására ismételten felhívom a figyelmet!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester
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Kelebiai Hírmondó
Karitász hírek
A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Kelebia Község Önkormányzata és a
Kelebiai Karitász Egyesület a kialakult
járványügyi helyzetre tekintettel helyi
adománygyűjtést indított.

Kiemelten fontosnak tartottuk, hogy
segíteni tudjunk azokon, a helyi rászoruló családokon és időseken, akik megélhetési krízishelyzetbe kerülnek.
Adományozni a Kelebiai Karitász
Egyesület
53100049-10001349
bankszámlaszámára
lehetett/lehet, átutalással. A közlemény rovatba kértük feltüntetni az adományozó
nevét és a „koronavírus ellen” megjegyzést.
A felajánlott összegekből a veszélyeztetett helyzetben lévő idős 65
év feletti személyeket támogattuk
a magánszemélyek által felajánlott
50.000 Ft összegből. BIO C+D vitamint vásároltunk 21 db-ot. A Polgárőrséggel közös akcióban vittünk és
adtunk át az érintetteknek Bácsboristában, Szkender járásban, Vasútföldön, Négyes járásban.

Hálásan köszönjük az adományozóknak a felajánlott, önzetlen támogatásukat. Reméljük, a vitaminok
hozzájárulnak ezen személyek egészségmegőrzéshez
A Karitász Egyesület a NEA-TF20-EG-0296 számú pályázaton
200.000 Ft támogatást nyert, mely
összeget a működésünkre használtunk fel. Adminisztrációs költség,
könyvelői program, fényképezőgép
az események dokumentálására
került megvásárlásra, illetve a fele összeget a rászorul családok karácsonyi élelmiszercsomagjaira költöttük el.

Legyél Te is Karitász Angyal! - címmel indítunk akciót az Adventi időszakban. A cél: segíteni a rászorulókon!
Kövessétek a facebook oldalunkat és
mutatjuk a lehetőségeket!
Ha tudunk, segítsünk embertársainkon! Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Horváth Zoltánné

Az ünnepi készülődés nálunk is rendhagyó módon zajlik. A koronavírus világjárvány megváltoztatta az emberek életét, mindennapjait, az intézmények, cégek
munkavégzését, belső arculatát. Most,
amikor közeleg az ünnep, a szeretet ünnepe, egyre nagyobb a nyomás rajtunk,
hogy jót, jól szeretnénk csinálni, de a kezünk a járványügyi szabályok miatt kötve
van. Egyenlőre nincs változás az intézményi látogatás, kijárás, felvétel vonatkozásában. Mihelyt tudunk valamit, azonnal jelezni fogunk a szokásos csatornákon.
Ünnepi műsor azért lesz az otthonban,
melyre nagyon készülünk, az óvoda, iskola
is szívesen ad műsort, mely felvételre kerül, és levetítjük nálunk. Az ünnepi köszöntőkre is ugyanilyen formában kerül sor.
Tájékoztatom az elhelyezést kérőket az
alábbiakról:
Az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak szerint új igénybevételre az
idősek otthonába akár saját otthonából,
akár egészségügyi intézményből, a felvételt megelőző 5 napon belüli, legalább 48
óra különbséggel, két alakommal elvégzett
SARS-CoV-2 teszt negatív eredményével
kerülhet sor. Kérem, szíveskedjenek ezt
megérteni. Nem tudunk azonnal segíteni,
még ha lenne üres férőhely, akkor sem. Az
idősek otthona és házi segítégnyújtás szolgáltatásunk teljes ellátotti létszámmal működik, a bentlakásos otthonban a plusz egy
férőhely is jelenleg be van töltve. Nincs

több kapacitásunk. Aki idősek otthonába
kérné felvételét, vagy ilyen esetről tudnak,
telefonon keressenek a 06-77/454-224es számon, munkaidőben. Ha üresedés
történik, felvesszük a kapcsolatot az elhelyezést kérővel a sürgősségi elhelyezésünk
szabályai szerint.
Szociális étkezésre lehet jelentkezni, ott
nincs férőhely korlát, csak a szociális rászorultság kell, hogy meglegyen. Klubunk jelenleg telefonos segítségnyújtás formájában üzemel.
Kérünk mindenkit, tartsák be a járványügyi szabályokat, vigyázzanak magukra, egymásra.
Kollégáim nevében is áldott, kegyelemteljes ünnepeket kívánok Önöknek az
alábbi sorokkal!
Csitáry-Hock Tamás: Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem
a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a
csodát másutt kell keresni, másutt lehet
megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban,
őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb
ajándék? A következő háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt.
Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a karácsony csodája.
Turi Mária
intézményvezető

Tisztelt Lakosság!

A szelektív hulladékok elszállítása minden hónap második péntekén történik!
A hulladékok alábbi csoportosítását a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. jelenlegi technológiájának megfelelően állítottuk össze.
Üveg hulladékot soha ne tegye bele a szelektív gyűjtő edénybe (zsákba)!!!

Papír

Szelektíven gyűjthető

Szelektíven NEM
gyűjthető

Hol gyűjthető?

újságpapír
hullámpapír
kartondoboz lapjára
hajtogatva (hungarocell
nélkül)
szóróanyagok
csomagolópapír
tönkrement könyvek
prospektusok
elhasznált füzetek

használt papírzsebkendő
használt szalvéta
egyéb szennyezett papírt
(pl. zsíros, olajos papírok,
csokis papírok, jégkrémes
papírok, stb...)
műanyag borító
matrica

Szelektív
gyűjtőedényben
(zsákban)
Gyűjtőszigetek KÉK
jelzésű tárolóiban,
Hulladékudvarok
PAPÍR elnevezésű
konténereiben

hungarocell
vajas, tejfölös, joghurtos,
stb. műanyag dobozok
(kimosva sem)

Szelektív
gyűjtőedényben
(zsákban),
Gyűjtőszigetek
SÁRGA és SZÜRKE
jelzésű tárolóiban,
Hulladékudvarok
MŰANYAG
elnevezésű
konténereiben

üdítős- és ásványvizes
flakonok (PET palack)
Műanyag PP+HDPE flakonok
(kozmetikai,mosószeres,
stb.flakonok)
nylon szatyor és zacskó
többrétegű italos karton
(üdítős és tejes dobozok)

Fém

fém csomagolási hulladékok
(üdítős, energiaitalos és
alkoholos italos dobozok,
konzerv dobozok)

tiszta, ép, vagy törött fehér és
színes (zöld, barna, fekete,
sárga) italos üveghulladék
Vegyes
befőttes üveg (tető és kupak
öblösüveg
nélkül)

műanyag evőeszközök,
poharak
egyéb szennyezett
műanyag
olajos fémdobozok,
flakonok
festékes fémdobozok,
flakonok
vegyszeres fémdobozok,
flakonok

Szelektív
gyűjtőedényben
(zsákban),
Gyűjtőszigetek
SÁRGA és SZÜRKE
jelzésű tárolóiban,
Hulladékudvarok FÉM
elnevezésű
konténereiben

ablaküveg
tükör, szélvédő, kerámia,
villanykörte, vegyszerrel,
gyógyszerrel és egyéb
veszélyes anyaggal
szennyezett üveg

Gyűjtőszigetek ZÖLD
jelzésű tárolóiban,
Hulladékudvarok
VEGYES
ÖBLÖSÜVEG
elnevezésű
konténereiben

A fent felsorolt hulladékok újrahasznosíthatók, ezért lehetőség szerint megtisztított illetve anyagfajtától függően összepréselt állapotban helyezzék a sárga gyűjtőedénybe, a szemeteszsákba, a szelektív hulladékgyűjtő sziget megfelelő tárolójába, valamint a hulladékudvarba. Köszönjük!

MÉH-TELEP!
Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50
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Felelősséggel egymásért 5. rész - Adj/fogadj jó tanácsot!
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Életünk mindennapjait átszövik a másoktól kapott, illetve másoknak adott tanácsok. Mások gondolatai erősebben
hatnak ránk, mint gondoljuk, dolgoznak
bennünk, olykor életünk irányát is megfordítják. Emiatt mindenképp érdemes a
saját felelősségünket és hozzáállásunkat
megvizsgálni a témában.
A tanács szó azt jelenti egyrészt, hogy
valaki kérésre vagy önszántából, valamilyen indítékból egyfajta javaslattal, variációval áll elő, egy adott helyzetben való cselekvésre, vagy annak megoldására.
Másrészt a tanács szó jelenthet egy vezetői kört, döntéshozó fórumot, ahol megvitatják, összevetik nézeteiket egy adott
dologban - átmeneti „kupaktanács” -,
vagy rendszeres irányító tevékenység betöltése érdekében - hivatali tanács.
Életünk során nagyon sokféle helyzettel, kihívással és munkaterülettel találkozunk, melyekhez különböző képesség, szaktudás és tapasztalat szükséges
a jó megoldás, kimenetel érdekében.
Ezek összességével egyetlen ember sem
rendelkezik, úgy lettünk megalkotva,
hogy Istenre és egymásra vagyunk utalva. Nem az a bölcs ember, aki mindent
egymaga akar megoldani, és élete ös�szes helyzetében saját gondolata, véleménye alapján hoz döntést, hanem az, aki
kéri, illetve hagyja, hogy egy adott területen nála nagyobb tudással, tapasztalattal rendelkező, vagy a helyzetet egyszerűen csak más szemmel, külső helyzetből
néző személy kiigazítsa, tanácsolja, mely
által segíti, gyorsítja, egyszerűsíti, olcsósítja, vagy éppen minőségében javítja az
adott dolgot, tevékenységet. A Bibliában
így olvassuk: „Hallgass a tanácsra és fogadd el a helyreigazítást, akkor végül te is
bölccsé leszel. Mennyi gondolat és szándék kavarog az ember lelkében, de csak
az Örökkévaló terve valósul meg.” (Péld
19,20-21 EFO)
Isten beletervezte magát az ember
életébe, soha nem akarta magára hagyni,
vezetését és tanácsait megvonni, Ő mindig kész arra, hogy aki hozzá őszinte bizalommal fordul, annak választ adjon, kinyilvánítsa akaratát, ezzel utat mutatva,
tanácsolva őt. Ezért adta számunkra az
életnek könyvét a Bibliát, melyben tudatta velünk kinyilatkoztatott akaratát, bölcs
tanácsait. Emellett adta Szent Lelkét a
benne hívők számára, aki elvezet és megtanít minket minden igazságra, ha figyelünk rá, engedelmeskedünk neki. Emiatt
az a jó és ésszerű hozzáállás részünkről,
ha minden olyan döntésünket, melyre az
Igében találunk, kapunk eligazítást, arra
hallgatva hozunk meg, a többi gyakorlati
kérdésben pedig az ésszerűségi és praktikussági szempontok érvényesülnek cselekedetünkben.
Árnyalja ezt a meghatározást azonban az, hogy a Bibliát sem egyformán értelmezik az emberek, valamint az adott
helyzetekben az ésszerűségben is eltérés
van az emberi felfogások között. Ezért írja az Ige, hogy: „Ahol nincs vezetés, elvész

a nép, a megmaradás pedig sok tanácsos
által van.” (Péld 11,14) Létezik tehát jó és
rossz tanács egyaránt, és az azokra való
hallgatás következményei igen erőteljesek lehetnek. Ezért, ha tanácstalanok vagyunk, nincs belső meggyőződésünk, isteni vagy igei kijelentésünk valami felől,
akkor mindenképp érdemes több tanácsadót bevonni.
Vakon ne kövessünk tanácsokat, hanem mérjük azt Isten igéjéhez, és/vagy
több tapasztalt hozzátartozónk, barátunk
véleményéhez. A rossz tanács nem csak
úgy keletkezhet, hogy valaki szándékosan
félre akar vezetni és gonosz céllal adja, hanem úgy is történhet, hogy a legjobb szándékkal, de kevés ismerettel vagy információval rendelkezés miatt adja az illető.
A tanácskérés azért is jó dolog, mert
eleve kizárja a kapkodva hozott döntés
lehetőségét és megfontolást, mérlegelést hordoz magában. Egy jókor elhangzó,
higgadt, átgondolt bölcs tanács kulcskérdéssé válhat, akár hosszú távon is meghatározó lehet számunkra. Ha egy adott
csoport vezetője vagy, akár családfőként,
akár munkahelyi vagy gyülekezeti szinten, mindenképpen vegyél igénybe tanácsokat, csapatban gondolkodva vezess
és vitasd meg a kérdéses döntéseket. Így
csökkenheted minimumra a tévedések és
hibás döntések számát.
A tanácskérésnek és elfogadásnak a
legnagyobb akadálya a büszkeség. Az
az ember, aki büszke, elfogult magával
szemben, lenézi környezetét, meggyőződése, hogy mindent jobban tud náluk,
emiatt szerinte mindennek úgy kell történnie, ahogy ő látja jónak. A büszkeség
az egyik, ami legjobban láttatja valakinek
a jellemben való éretlenségét. A Biblia ezt
mondja: „Az ostoba büszkeség csak veszekedést okoz, a bölcs pedig elfogadja a
tanácsot.” (Péld 13,10 EFO)
Ha van bennünk jó tanács valaki felé, akkor kerítsünk alkalmat az elmondásra. Még akkor is eredményes lehet a
jószándékunk, ha nem egyenrangú kapcsolatban és felfokozott érzelmek között
hangzik el egy kijózanító tanács. Azonban
érdemes figyelni arra, hogy csakis az alázattal, jóindulattal, megbecsüléssel és valódi bölcsességgel adott útmutatás ér célba.
Nagyon fontos, hogy kritikus pillanatokban hangozzanak jó tanácsok! Sokan
lemondanak a tanácsadásról előítéletek
és rosszhiszeműség miatt, hogy úgysem
hallgatnak rájuk, vagy azért, mert félnek attól, hogy nem az ő tanácsuk szerint cselekszik valaki. Vagy éppen előre
nem látható körülmények miatt a történések mégsem vesznek jó irányt és ennek
felelősségét nem vállalják fel. Ne felejtsük
el, a tanácsolás nem irányítás. A javaslattevő mindig a másik félnél hagyja a döntést. A mi felelősségünk ez esetben az elmondásig terjed.
Az is nagyon nagy büszkeségről beszél,
ha valaki nem tudja feldolgozni, hogy nem
az ő tanácsa lett elfogadva. Ha úgy érzed,

hogy tanácsoddal tudsz segíteni, vagy indításod van arra, hogy valakit útbaigazíts
vagy valamilyen rossz döntéstől visszatarts, akkor semmiképp ne maradj néma,
hanem mondd el, lehet, hogy életet mentesz vele!
Kívánom, hogy ezek a tanácsok segítsenek minket abban, hogy készek legyünk elsősorban Isten és tapasztalt
emberek tanácsát is kikérni egy-egy döntésünk alkalmával, hogy bölcsen tudjuk
irányítani a saját és a ránk bízott emberek
életét, egyúttal pedig, ha tanácsot kér-

nek tőlünk, vagy jó javaslatunk van, akkor készek legyünk ilyen módon is segíteni másokat.
Ezzel az 5 részes cikksorozattal az
volt a célom, hogy erősödjön mindan�nyiunkban az egymásért érzett felelősség, legyenek minőségi kapcsolataink, és
településünket egymással összetartó családok és közösségek alkossák Isten segítségével.
Horváth Gábor
a Magyar Apostoli Egyház elnöke

Reggeli torna tetőtől talpig
Szeretettel meghívok minél több kelebiai
lakost az esti tornánkra. Nagyon jó hatással
van testünkre-lelkünkre. Az elején még egy
imapózban végzett meditálás is van. Jó volt
hallanom, amint Gillányi Endre barátom megjegyezte, hogy a torna végén még a látása is
jobb. Minden kedden, szerdán és csütörtökön
5 órakor tartjuk jó félórás gyakorlatunkat…
Jöjjetek! Most én egy reggeli tornát ismertetek kicsit átalakítva Sági Endre gon -dolatait,
amit az „Érted vagyok” c. keresztény újságban található. Kezdjük avval, hogy fel a fejjel!
Fejkörzés, vigyázva, nehogy megszédüljünk
magunktól vagy mástól. Fordítsuk a fejünket
jobbra és balra, majd előre és hátra! Jobbra és
balra, előre és hátra, váltakozva, hogy tudjuk,
mikor kell nemet mondani és mikor kell rábólintani valamire! Viszont ne dugjuk a fejünket
homokba, de vaskalap alá se!
Szemünkkel gyakoroljuk a messzelátást,
tágítsuk látóterünket, de óvatosan, hogy az
erdőtől a fát is lássuk. Kerüljük a szemforgatást, a köldöknézést, és a haszonlesést.
Hasznos hallásgyakorlatok: fülhegyezés,
figyelmes odahallgatás, gondos megvizsgálása annak, nincs-e valami a fülünk mögött.
Káros hallásgyakorlatok: elhallgatás, lehallgatás, füllentés.

Orrunkat ne üssük bele mindenbe, de azt
se engedjük, hogy az orrunk előtt elhúzzák a
mézes madzagot, azaz ne engedjük, hogy az
orrunknál fogva vezessenek minket.
Az állunkat biztosan támasszuk ki, nehogy
leessen, s közben ismételgessük a mondatot:
”Az államnak nem érdeke, hogy felkopjon!”
Néha csípjük nyakon magunkat is! Vállalásaink mellett álljunk ki teljes mellszélességgel.
Tegyük kezünket a szívünkre, s ahol keménynek érezzük, ott lágyítsuk!
Hátunkról dobjuk le a felesleges terheket!
Gerincünket egyenesítsük ki, és ne higgyük el,
hogy a gumigerinc egyenlő a rugalmassággal!
Hasra esés után keljünk fel! Ökölbe szorított kezünket nyissuk ki, és nyújtsuk barátságosan a másik ember felé! A bennünket fenéken rúgónak a rúgás után se mutassuk a
hátsó felünket!
Nem szégyen a napot térdelve kezdeni.
Lépéseink legyenek megfontoltak, hogyha a
világ a feje tetejére állna is, mi talpon maradhassunk.
A fenti tornával keresztény mivoltunkat is
erősíthetjük, sőt a Karácsony nagy és varázslatos ünnepére is okosan felkészülhetünk…
Rajta hát!
Pribitek László plébános

KÖNYVELŐIRODÁM
MEGNYITOTT!!
15 éves szakmai tapasztalattal vállalom
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
mezőgazdasági őstermelők
teljes körű könyvelését és bérszámfejtését.

Rác Rita
mérlegképes könyvelő
Tompa
Tel: 06/30/ 9075242
email: rackonyveles@gmail.com

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Születtek:

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

1. Horváth Gréta Mária
Szül. hely: Kiskunhalas
Szül. idő: 2020.11.03.
Édesanyja neve: Varga Csilla
Édesapja neve: Horváth Krisztián
2. Jáger Hanna Brigitta
Szül. hely: Szeged
Szül. idő: 2020.11.04.
Édesanyja neve: Szűcs Brigitta
Édesapja neve: Jáger László
3. Illés Dániel
Szül. hely: Kiskunhalas
Szül. idő: 2020.11.25.
Édesanyja neve: László Dalma
Édesapja neve: Illés József

Szűcs Mónika védőnő

2020. november hónapban elhalálozott:
Bánóczki István
Kozla Magdolna
Matus Györgyné
Renkec Sándorné

59 éves
80 éves
87 éves
60 éves
Teleki Mária anyakönyvvezető

december

orvos neve

ügyelet helyszine

7

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

8

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

9

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

10 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

11 péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

12 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

13 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

14 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

15 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

16 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

17 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

18 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

19 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

20 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

21 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

22 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

23 szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

24 csütörtök

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

25 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

26 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

27 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

28 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

29 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

30 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

31 csütörtök

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

Jan.1 péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
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

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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Értékeink
Előző havi hírmondónkban elkezdtük
bemutatni a Kelebia Települési Értéktárába újonnan felvett értékeket, egyesületeket, melyek közül újabb kettőre szeretnénk
felhívni a figyelmet.
A Kelebiai Karitász Egyesület célja elsősorban a településen szociális illetve karitatív tevékenységek szervezése, irányítása
és végzése, és annak támogatása. Tevékenységeik között szerepel az otthonukban
egyedül maradt idősek segítése, gyermekeiket egyedül nevelők, nagycsaládosok támogatása, tanyavilág segítése, ifjúsággondozás szervezése. Segítségnyújtás munka-,
és szálláshely közvetítéssel, tanácsadással.
Karitatív tevékenységükön kívül alapszabályukban szerepet kap a rendezvényszervezés is.
Az egyesület tagjai nagyrészt a nyugdíjasok közül verbuválódtak, így nagy az átfedés a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület tagságával.
A karitász minden év elején meghatároz
egy programtervet, amely tartalmazza az
éves feladatokat, melyek között a települési rendezvények segítésén túl saját programok is megjelennek.
Minden évben szerveznek kirándulásokat hátrányos helyzetű gyermekek számára, rendszeresen látogatják például a

Kelebia kulturális életéhez képzések, ismeretterjesztő előadások rendezésével is
hozzájárulnak, például gyerekeknek szóló előadások szervezésével, mint például a
Felvilágosítás másként címet viselő, a család és házasságok erősítését, a keresztény
értékrend terjesztését és a családtervezés
segítését célzó programokkal vagy a családon belüli agresszióról szóló előadásokkal.

harkakötönyi Máris-tanyát. A tanya tulajdonosa, illetve a tulajdonos utóda is azt a
célt tűzte ki magának, hogy örömet okozzon elsősorban betegeknek, rászorulóknak,
gyermekeknek. A területen sokféle játékot
kipróbálhatnak a gyerekek, van többek között gokart pálya, különleges biciklik, hinták,
csúszdák, körhinta, ugráló vár, különleges
játszóház, trambulin és sok más érdekesség, mint például egy egész meseváros apró faházakkal. Egy igazi élmény az apróságok részére, ahonnan sosem távoznak üres
kézzel a gyerekek, mindig kapnak valamilyen ajándékot is.
A karitász cserében segítséget szokott
nyújtani minden évben a szezon indulása
előtt a tereprendezésben takarításban.
Nem csak gyermekeknek szerveznek kirándulásokat, hanem felnőtteknek is
zarándokutakat, például Kalocsára de minden év szeptemberében ellátogatnak a vodicai búcsú helyszínére is.

nek a nyári szünidő alatt nem volt lehetőségük nyaralni, illetve táborokba menni. Az
általános iskolás gyermekeket célzó programokban való részvételre is inkább az iskolai tanév ideje alatt van lehetőség, és az
így keletkező űrt szerette volna kitölteni,
ehhez pedig segítséget kért elsősorban az
őskeresztény gyülekezet (Magyar Apostoli
Gyülekezet) tagjaitól. A kezdeményezéshez
aztán egyre többen csatlakoztak, köztük a
Baptista Gyülekezet és a Római Katolikus
Egyház képviselői is.
Megindult a tervezés, szervezés, munka,
mely egy egyhetes nyári tábort eredményezett, ahol hátrányos helyzetű gyermekeknek tartottak foglakozásokat. A tábor
sikerét látva egyre többen álltak a jó ügy
mellé.
Az évek teltek, a táborokra egyre többen jelentkeztek. A szervezőkben felvetődött a kérdés, hogy nem volna-e érdemes
ezt a feladatot formális keretek között foly-

A Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesület Kelebia egyik legfiatalabb aktív civil szervezete. A kezdeményezők közül
első helyre sorolnám Őri Violát, aki gyerekeknek szeretett volna tartalmas elfoglaltságot szervezni a nyári szünidő idejére.
A kelebiai hátrányos helyzetű gyerekek-

tatni, hiszen egyesületként a források előteremtéséhez több lehetőséget lehetne kihasználni. Ennek következtében 2017-ben
életre hívták az egyesületet, melynek legfontosabb céljait, tevékenységeit alapszabályban rögzítették.
Céljaik közé sorolják a közösségépítést
és az összetartozás erősítését. Talán a legfontosabb cél az ifjúság, gyermekek kreativitásának, hitbeli erkölcsi nevelésének fejlesztése, a gyermekek közösségi életben

7. oldal

való részvételének ösztönzése, egészséges nemzeti kötődések fejlesztése, mindez ökumenikus keretek között. Az elérendő célokat hagyományteremtő programok
létrehozásával, közösségi programok szervezésével kívánják elérni. Programjaikon a
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, képességfejlesztését, emberi kapcsolataik, összetartozás-tudatuk erősítését, egészséges életmódra való nevelést
célzó tevékenységeket valósítanak meg.
Ugyanakkor fontos szempontok, a sporttevékenységeken való részvétel, természet-,
környezet-, állatvédelem beépítése a programokba.
Az egyesület havi rendszerességgel tart
foglakozásokat, melyek ugyanazon séma
szerint működnek. Ezeket az eseményeket
egy adott témára koncentrálva szervezik

dik szorosan a KÖSSZ-höz, az egyik a már
említett kézműves tábor, a másik a Kelebiai Jótékonysági Adventi Forgatag, mely bevételének egy része a gyerekek nyári táboroztatására fordítódik.
A KÖSSZ ezen kívül fontosnak tartja a
gyermekek lelki egészségének fejlődését.
Folyamatosan keresik azokat a kapcsolatokat, partnerségeket, amelyek segítenek ezt
a célt szolgálni. Ilyen megfontolásból keresték meg a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunhalasi Tagintézményét. A kelebiai gyermekek
ennek köszönhetően sérült gyermekekkel
találkozhatnak, közös programokban vehetnek részt, ezáltal egymás jobb megértésére, elfogadására próbálják nevelni a fiatalokat.
Jó kapcsolatot tartanak fenn a tompai
Dugovics Titusz Cserkészcsapattal, akik
gyakran várják őket közös foglakozásokra, melyek célja a természet, mozgás szeretetének erősítése, de sok gyakorlati tudást,
praktikát is elsajátíthatnak a gyerekek ezeken a foglakozásokon.
A köszisek (így hívják önmagukat) gyakran vesznek részt sporteseményeken, pl.
Fuss az életekért, vagy Kelebiai Sportnap
rendezvényein, de segítenek több kelebiai rendezvényen programok biztosításával,
lebonyolításával.
Minden év szeptemberében összegyűlik
az egyesület apraja-nagyja, hogy egy hálaadó nap keretein belül hálát, köszönetet
mondjanak mindazért a segítségért és szeretetért, amit munkájuk során kaptak. Ez
a program istentisztelettel kezdődik, ahol
mindhárom egyház képviselője felszólal,
majd felidézik a tábor legizgalmasabb pillanatait, készülnek egy kis előadással, beszélgetnek, énekelnek.
Az elmúlt években, és idén is fáradságot nem sajnálva, Kelebia önkormányzati dolgozóival közösen karácsonyi „ruhá-

meg mindig egy kicsit előre gondolkodva
az aktuális ünnep, vagy téma szellemében.
A foglakozásoknak van egy lelki része, egy
kézműves foglakozás része, majd a végén
egy játék. Rendszeresen tanulnak a gyerekek ezeken az alkalmakon dalokat, melyeket a táborban megtanítanak a többieknek.
Kelebián két nagy rendezvény kötő-

ba” öltöztették az adventi időszakra a falut,
melyért köszönetet mond az újság szerkesztősége.
És köszönet a karitász részére is, hogy a
veszélyhelyzetben sem feledkeznek meg a
nehéz helyzetben lévő családokon.
Sok sikert kívánunk az egyesületeknek
további munkájukhoz!
Bíró Melinda
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Karácsonyi asztal
A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott
az ünnepkor. Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus erőt tulajdonítottak. A
karácsonyi abroszt az év során még
általában vetőabrosznak használták
(ebből vetették az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen.) Az
asztalra gabonamagvakat helyeztek,
ebből adtak a baromfiaknak, hogy
jól tojjanak, az asztal alá pedig szalmát tettek, annak emlékére, hogy
Jézus jászolban született. Később ezt
a szalmát a jószág alá tették, hogy
egészséges legyen, de volt ahol a
gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó
termést remélve.
A szigorú rituálékhoz tartozott,
hogy a gazdaasszony nem állhatott
fel vacsora közben az asztaltól, hogy
jól tojó tyúkjai legyenek. Az ételek
közül előnyben részesítették azokat,
amelyek bőséget, jó termést ígértek
a háziaknak. Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió, hal a (halpikkely miatt) megjelenése a karácsonyi asztalon. A fokhagyma az egészséget,
a méz (mézesbáb) az élet édességét
jelképezte. A kalácsból, almából az
első falatokat szétosztották egymás
között, hogy a család mindig összetartson. A karácsonyi morzsát ös�szeszedték, és az állatoknak adták,
hogy termékenyek legyenek, de jó
volt betegek gyógyítására, rontás
elűzésére is. Sok helyen este az asztalt nem szedték le, hogy a betérő
kis Jézus ne maradjon éhes.
Azok kedvéért, akik a hagyományos ételek mellett szeretnek új dolgokat is kipróbálni, adunk néhány
ötletet, melyek színesíthetik az ün-

nepi asztal kínálatát.
EGYBEN SÜLT PAPRIKÁS FASÍRT
(www.mindmegette.hu)
Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 2
gerezd fokhagyma, 1-2 ek olaj, 50
dkg darált sertéshús, 50 dkg darált
marhahús, 1 csokor petrezselyem, 1
ek mustár, 2 db tojás, 10 dkg zsem-

lemorzsa, 1 dl tej, 1/2 db piros kaliforniai paprika, 1/2 db sárga kaliforniai paprika, 1/2 db narancssárga
kaliforniai paprika, só, frissen őrölt
bors, vaj a tepsihez, ketchup a kenéshez (elhagyható)
Elkészítés: A meghámozott, felaprított vörös- és fokhagymát üvegesre sütjük a felforrósított olajon,
majd hagyjuk kihűlni.
A kétféle darált húst egy nagy
tálba tesszük, hozzáadjuk a leöblített, finomra vágott petrezselymet,
a mustárt, a tojásokat, a pirított
hagymát, a zsemlemorzsát, a tejet,
a megmosott, kimagozott és felaprított paprikákat, sózzuk, borsoz-

zuk, majd alaposan összedolgozzuk
az egészet.
A masszát nedves kézzel hosszúkás kenyérformára formázzuk. Egy
kisebb, kivajazott tepsibe, tesszük,
öntünk mellé egy kevés vizet. 180
fokos sütőben 30 percig sütjük. Ezután a tetejét vékonyan megkenjük
ketchuppal, és további 30 perc alatt
készre sütjük.

Adjuk hozzá a mandulát, a mandulalisztet, a túrót, a kukoricalisztet,
a maradék porcukrot és a narancshéjat, és keverjük jól össze. Formázzunk kézzel kb. 1,5 cm átmérőjű golyókat, forgassuk meg a kókuszba,
majd helyezzük sütőpapírral bélelt
tepsire. Előmelegített sütőben, 180
° C-on kb. 15 percig sütjük.
Citrus-szőlő puncs
Hozzávalók: 500 gyümölcstea, 4
ek kandiscukor, 3 ág fahéj, 1 db csillagánizs, 3 db narancs, 2 db citrom,
1 ág rozmaring, 600 ml szőlőlé
Elkészítés: Készítsük el a teát
és édesítsük a kandiscukorral. Tegyük bele a fahéjat és a csillagánizst. Vágjuk fel a narancsot és a citromot vékony szeletekre és adjuk a
teához, majd hagyjuk 45 percig állni. Az utolsó tíz percre tegyünk bele egy szál rozmaringot. Öntsük rá

A sütőből kivéve 10 percig pihentetjük, majd felszeletelve tálaljuk.
Kókuszos-mandulás golyók
(www.koronascukor.hu)
Hozzávalók: 2 tojásfehérje, 1 csipet só, 100 g Koronás Porcukor,
300 g darált mandula, 50 g mandulaliszt, 150 g túró, 1 ek kukoricaliszt,
egy narancs reszelt héja, kókuszreszelék a forgatáshoz
Elkészítés: A tojásfehérjét egy
csipet sóval elkezdjük felverni, majd
lassan hozzáadjuk a porcukor felét,
és addig verjük, míg kemény habot
kapunk.

a szőlőlevet és távolítsuk el a fűszereket. Melegen töltsük poharakba és díszítsük narancs vagy citrom
szeletekkel.
Tipp: készíthetjük alkoholos változatban is, ahol a kívánt mennyiségű fehérbort adjuk hozzá a szőlőlével együtt.
-szerkesztők-
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