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Magyar kultúra napja
Minden év január 22-én ünnepeljük a
magyar kultúra napját.
E jeles nap Kölcsey Ferenc Himnusz
című művéhez kapcsolódik, hiszen –kéziratának tanúsága szerint - ezen a napon
fejezte be a költeményt, amelyet hivatalosan csak az 1949. évi alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi XXXI. törvény
iktatta nemzeti jelképeink sorába.
A Himnusz megzenésítésére 1844-ben
írtak ki pályázatot, amelyet Erkel Ferenc,
a pesti Nemzeti Színház karmestere nyert
meg. Pályaművét 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban a zeneszerző vezényletével.
A magyar kultúra napjáról való megemlékezés gondolatát ifjabb Fasang Árpád zongoraművész vetette föl 1985-ben.
Szavai szerint „ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat

adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az
örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa 1988. december 29-én
határozott a magyar kultúra napjának
megtartásáról, a rendezvényekre először 1989 januárjában került sor.(Forrás:
Múlt-kor történelmi magazin)
Kelebia Község Önkormányzata minden évben előadásokkal emlékezett meg
erről az eseményről, azonban az idei évben sajnos a járványhelyzet nem teszi lehetővé az ünneplést.
A Sántha Márta Közösségi Színtér a
magyar kultúra napja alkalmából kvíz
kérdésekkel készült az általános iskolásoknak, a helyes megfejtők között pedig
ajándékcsomagokat sorsolunk ki.
A Kelebiai Hírmondó hasábjain pedig
Kölcsey Ferenc egy másik alkotásával
emlékezünk e jeles napra:

INTÉS
Zeng hazát és zeng szerelmet,

Jer, borúlj el csendes órán,

Magyar hű nép, a lant;

Múltról jövőig hass;

Ó ne bánd, ha lágy hangjátol

Vágyva pillants föl, magasra:

Szíved meg-megdobbant!

Mint naphoz küzdő sas.

És ne bánd, ha lágy hangjátol

Vágyva pillants föl, magasra,

Szívedre bánat gyűl;

Im itt, ami fenntart:

Mélyen az tekint magába,

Könny a szemben, láng a mellben,

Ki bús érzésben űl.

S a kézben ősi kard!

2021. február

100 Ft

A Szent Erzsébet Otthonház hírei

A Kormány rendelkezése értelmében a
szakosított bentlakásos szociális intézményekben január 31. napjáig meg kellett, hogy
történjen a COVID-19 fertőzés elleni védőoltások beadása. E szerit intézményünk lakóira és dolgozóira a járási ütemterv szerint
2021. január 31.-én 8 órától került sor az első
adag oltás beadására. A kiskunhalasi kórházból érkezett a jól felkészült oltócsoport. Lakóink közül sokan nagyon várták már ezt, abban bíznak, hogy hamarosan oldódik ezáltal a
bezártság. Ez természetes, hiszen már lassan
egy éve az intézmény falai közé szorultak és

a dolgozóink személyét élvezhetik csak. Kollégáimmal igyekszünk szebbé, élhetőbbé, elviselhetőbbé tenni mindennapjaikat, de persze a család pótlása nem megy. Jól működik
a „chat-szoba” találkozási fórum a hozzátartozókkal, mindkét fél megelégedésére. Csomagok is jönnek szép számmal, aminek nagyon örülnek. Bízunk benne, hogy a hátralévő
nehéz időszakot, együtt, egymást segítve, támogatva egészségesen átvészeljük, és utána
kezd majd visszaállni minden a megszokott
menetrendbe.
Turi Mária intézményvezető
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ÖRÖM ÉS MEGTISZTELTETÉS
Egyesületünk, a Pereputty Egyesület civil szervezetként végzi szabadidős és kulturális munkáját Kelebián.
Munkánkkal olyan helyzetet szeretnénk teremteni, amelyben a
gyermekek és a hátrányos helyzetű
csoportok esélyegyenlőségének elősegítését, a szocializációs hátrányok
leküzdését méltán segíteni tudja. Célkitűzéseink megvalósításához az elmúlt évben sok támogatást kaptunk.
Nagyvonalú felajánlást tett Szőcs

Mihály úr, aki két tabletet ajánlott fel
használatra két rászoruló családnak,
hogy ezzel segítse szükség esetén a
gyerekek otthoni tanulását, felkészü-

lését. A tabletek az intézményvezető
asszonnyal történő egyeztetést követően vehetik át a gyerekek.
2021. január 22-én nagy öröm érte
az egyesületünket.
A Hit és Sport Alapítvány a Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat kelebiai
csoportjának, annak együttműködő
egyesületének, a kelebiai Pereputty
Egyesületnek elismeréseként, 14 pár
jégkorcsolyát adományozott.
Az ajándékátadáson Radics Kálmán

melyet ezúton is hálás szívvel köszönünk.
Örömünkre szolgál, hogy a Hit és
Sport Alapítvány vezetőinek szak-

sára, egyeztetések jelen pillanatban is
folynak.
Tovább folytatódik az élményfoci és
a darts szakkör szervezése a szabadidő

mai elhivatottságuk és társadalmi felelősségvállalásuk látóterébe került egyesületünk céltevékenysége,
és érdemesnek találta további szoros
együttműködésre.
Gyerekek meghatottan és boldogan
próbálták fel a korcsolyákat.
Szerepet játszhattunk abban, hogy
az iskolai báb szakkör új eszközökkel
és bábokkal bővülhetett, így a gyerekek boldogan készülhetnek a fellépésükre.
Felkéréseket kaptunk területi és
országos gyermek sportrendezvények megszervezésére és lebonyolítá-

hasznos eltöltése céljából.
Nagyon fontos az erkölcsi megerősítés, ami legalább olyan fontos, mint a
pénzbeli támogatás.
Támogatók mellénk állása meghatározó számunkra. Mindez megerősítése
annak, hogy jó úton haladunk.
Az Egyesület elnökeként szeretnék
köszönetet mondani minden egyesületi tagnak, pártoló tagnak, segítő anyukáknak, apukáknak és nagymamáknak,
kik munkájukkal hozzájárultak programjaink megvalósításához.
Köszönettel:
Szabóné Vámos Ildikó
egyesület elnöke

elnök úr és Sztojka István szakmai vezető voltak jelen. Örömmel és megtiszteltetéssel vettük át Radics Kálmán elnök úrtól a nagyértékű adományt,
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Wass Albert
Egy tanító tapasztalataiból…
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A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja, masszív, politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte mind Erdélyben, mind Magyarországon.
Wass Albert (szentegyedi és czegei gróf
Wass Albert; Válaszút, 1908. január 8. – Astor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi magyar író és költő.
Az erdélyi magyar irodalom Magyarországon csak halála után felfedezett alakja volt. Egyik leghíresebb könyve a Kard és
kasza, amely több generációs családi életrajz formájában áttekinti a történelmünket 1050-től egészen a mai korig. 1944-től
Németországban, majd 1952-től haláláig az
Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae
Ceausescu elnökségének éveiben Románi-

ában könyveit betiltották. Műveit Magyarországon a rendszerváltás óta jelentetik meg,
korábban itt szinte ismeretlen volt.
Irodalmi munkásságának kritikai feldolgozása ma is folyik. Népszerűsége az 1990es évek végétől az erdélyi olvasók mellett a
magyarországi olvasóközönség körében is
folyamatosan növekszik. 2005-ben A Nagy
Könyv című magyarországi felmérésben az
egyik legkedveltebb magyar írónak bizonyult: A funtineli boszorkány című művét az
olvasók a legnépszerűbb 12 magyar regény
közé választották, az 50 legnépszerűbb magyar regény között pedig további két műve
is szerepel: az Adjátok vissza a hegyeimet! és
a Kard és kasza. (forrás:www.irodalomjelen.hu)
2009 óta a kelebiai könyvtár egyik olvasóterme Wass Albertől van elnevezve. Azóta az olvasóterem falán megtekinthető Tóbiás Klára szobrászművész az író-költőről
készített domborműve, halálának évfordulóján pedig irodalmi programokkal készül a
művelődési ház. Az idei évben ez a hagyomány is megpihen a COVID-járvány miatt, ezért a Hírmondó hasábjain emlékezünk
meg az író, költő munkásságáról.

Iskolaválasztás

Egy szülőnek óriási dilemma az iskolaválasztás. Tudom, mindenki a legjobb helyet szeretné megtalálni gyermekének, de
melyik is a legjobb hely? A legerősebb, a
rangsor legjobbjai? Vagy az, ahonnan naponta hazautazhat és legalább az estéket
együtt töltheti a család? Legyen egy olyan
intézmény, ahonnan csak hétvégeken jön
haza a tini és a hét többi napját kortársai
társaságában kollégiumban tölti? Tanácsot
adni sem túl hálás feladat, mert a gyerekek jövőjét meghatározó kérdésbe milyen
jogon szólhat bele bárki is? A legfontosabbat azonban hajlamos mindenki elfelejteni:
az iskolaválasztás elsősorban a gyerekről
szól, nem pedig a szülőről.
Fontos, hogy „jó iskola” legyen, elég jó
felvételi arányokkal, de az még fontosabb,
hogy olyan suli hírében álljon, ami nem értelmetlen dresszúrával hozza ezeket a számokat, hanem a gyerekek motiválásával,
jó, támogató közösséggel. Elég fontos az is,
hogy komolyan vegyék a nyelvoktatást, informatika tanítást.
Legyen jó a közösség, legyenek fiatalos
tanárok, még jobb, ha van köztük néhány
férfi is. A tanárok legyenek inspirálók, szer-

vezzenek például versenyeket, színházlátogatást. A következő szempont az igazgató személye, legyen szimpatikus, kedves,
de erélyes is. Végül nyilván az országos listán elfoglalt hely is számít, mert valamit
azért az is elárul a suliról.
Nekem az is tetszik, hogy vannak középiskolák, melyek méltányolják, hogy
azért választják őket, mert a szülők egyike vagy mindkettő abban az intézményben
tanult, végzett.
Herbert W. Marsh szerint a legjobb képességű diákokat begyűjtő elitiskolák negatív hatással vannak a tanulók többségének az önképére. Az általa használt
metaforával élve: Vajon mi a jobb, ha a
gyerekünk kis hal lesz egy nagy tóban,
vagy nagy hal egy kis tóban? Szerinte jobb
egy „csupán” jó iskolában a legjobbnak
lenni, mint a legjobb iskolában az utolsók
közt lenni. Fontos, hogy nem a legjobb iskolát kell megtalálni, hanem a saját gyerekünk számára a legmegfelelőbbet.
Az élet már bizonyított! Nem csak az iskolán múlik, hogy valaki a felnőtt életében
sikeres vagy még sikeresebb lesz!
Horváth Zoltánné

BÚCSÚZTATÓ MIKE ÁRPÁDNÉ TEMETÉSÉRE

Kedves gyászoló család, kedves megjelent gyászolók! Szomorú és fájó szívvel
vesszük körül Mike Árpádné hamvait. Elbúcsúznak tőle – legalábbis egy időre - fiai,
Árpád és Tamás, a menyei, Magdi és Betti. Továbbá unokái, Nikolett, Árpád, Márk,
Dávid, Kristóf, Zsombor, Zselyke. Unokatestvére, Éva. Ugyancsak búcsúznak tőle
megrendülten volt tanár-kollegái és tanítványai. Meg a rokonok, összes ismerősök,
szomszédok.
Nem tudom miért, de azóta, hogy meghallottam Margit testvérünk halálát, állandóan egy éneknek e sora ismétlődik a fejemben. Ugye ismeritek a dalt, amely így
kezdődik: ”Valaki hiányzik a táncból, valaki messzire jár.” Akit most itt temetünk, az
vajon messze jár, messze van tőlünk? Ezt
kérdezzük a Jóistentől. És ő meg is adja erre a pontos választ…
Megszólítom az elhunytat:
„Kedves Margó! Itt hagytál bennünket és elmentél egy olyan országba, ahol a
Biblia szerint „nincs többé halál, sem gyász,
sem jajgatás, sem vesződség, Isten letöröl
a szemekről minden könnyet”(Jel K. 21.6.).
Távozásod váratlan, tragikus volt és megrendítő. Szíven ütött. Hiszen sokan szerettünk Téged”. Ennek a szeretetnek bizonyítéka az is, hogy - amint üzenték - ezekben
a percekben 2-től 3 óráig a szegedi ima
csoportja összegyűlt és imádkoznak Mike
Árpádné lelki üdvéért.

Senki ne lepődjék meg, hogy úgy szóltam Margóhoz, mintha itt volna most köztünk személyesen, mintha élne. És miért ne
élne? Mi keresztények hisszük, hogy csak
a teste halt meg, csak az porladt el. De Ő
maga most is él. Megismétlem: Ő maga
most is él!!!
Hiszünk a Jóistennek, a Bibliának, amely
ezt írja: ”Az Úrban elhunyt halottak, már
most boldogok!”(Jel. K.14. 13.). És ha ez
nem így lenne, akkor a mi hitünk, a mi kereszténységünk egy fabatkát, egy lyukas
garast sem érne. (Ahogy Szent Pál ugyanezt a boldogító igazságot - csak más szavakkal - leírta az első korinthusi levelében(1. Kor.15.19.)
Nagyon bízunk benne, hogy Mike Árpádné Isten országába, a Mennyországba
került vagy kerülni fog. Miért állíthatjuk ezt
szinte teljes bizonyossággal? Azért, mert
így ismertük meg. Először is mélyen, hitelesen volt vallásos. Pl. Szilárdan hitte, hogy
„a mi hazánk a Mennyben van”(Fil.13.20.)
Aztán sokat imádkozott, napi szentáldozó
volt. De mindez mit sem ért volna, ha tettei
ezekhez nem adott volna hozzá aranyfedezetet. Követte szeretett Jézusát, akiről írja az Ap. Cselekedetei, hogy „amerre csak
körül járt, jót cselekedett”. Ő is sok ágról- szakadtat segített pénzéből, nyugdíjából…. Őszintén bevallhatjuk, hogy mi elég
önzők vagyunk, úgy akarjuk sokszor, hogy
mi járjunk jól, és kapaszkodunk a pénzünk-

be. Evvel senkit nem akarok megbántani,
de azért részleteztem, mert ezt ellen pontozni tudom Margó nagyvonalú adakozó
lelkületével. De nagyvonalú volt az irgalmas megbocsátásban is.
Mindannyian tanulhatunk Tőle evangéliumi életet. Mint hallottuk sokat imádkozott, beszélgetett Jézussal. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy mit szokott kérni
saját magának a Jóistentől. Elgondolkozott
majd halkan ezt válaszolta: „Tulajdonképpen semmit sem.” Mi, akik imádságunkban majdnem mindig koldulunk, kérünk
a Jóistentől és ritkábban adunk neki hálát,
láthatjuk válaszából, hogy mennyire tudott
bízni és ráhagyatkozni Istenre.
Mint nagymama nagyon szerette unokáit. Mindig nagy szeretettel beszélt róluk. Szívének melegével. Mint nagymamát
bármikor lehetett hívni, unokázni. Sosem
mondott nemet.
Azt sem szabad kifelejtenünk, hogy –
különösen utolsó éveiben –nagyon sokat
szenvedett testileg, de nem kevésbe lelkileg. Mindezt türelemmel. Mindezért fölnézhetünk rá. De mindannyian fölnézhetünk rá, hiszen szeretünk panaszkodni. Bár
egyszer elmondta, hogy a sok szenvedése
mellett több örömre, több szeretetre vágyik. Avval erősítgettem, hogy majd „odaát” lesz benne része bőven: egy örökkévalóságon át. És különben is a Jóisten nem itt
a földi életünkben ígérte meg a teljes és tö-

kéletes boldogságot, hanem halálunk utánra. Sose nem feledem az erre adott alázatos válaszát. Ezt: „ de úgy óhajtanám,
olyan jó lenne már most is- legalábbis- egy
kicsivel több szeretet és boldogság”
Jézus ígéretébe kapaszkodva nem
örökre búcsúzunk Margit testvérünktől,
hanem a boldog viszontlátás reményében.
Jézus a Golgotára cipelve keresztjét, ezt
a különöset mondta az őt sirató jeruzsálemi asszonyoknak :”Ne sirassatok engem,
inkább bűneiteket sirassátok.”(Lk. 23.28.)
Ilyent csak nagyon nemes lelkű emberek
tudnak mondani. Margó - egyszóval - nemes lelkű keresztény volt. Ezért tragikus
halála ellenére az ő ajkára is adhatjuk a költő szavait. Ez a címe a versének:
Ne sirassatok !
Miért sirattok, Isten arca volt,
Mely simogatón,
Hívón rám hajolt.
S én mentem…
És most fényözönben élek!
És nem vagyok más,
Csak tisztuló lélek!
Ha emlegettek – köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek
Ha rám gondoltok
Ne sírjatok! Ne sírjatok!
Mert én már Istennél vagyok!
AMEN.

Kelebiai Hírmondó
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Tisztelt Nyugdíjasok!
A járvánnyal kapcsolatos rendkívüli
helyzet az egy hónappal ezelőttihez képest sajnos semmit sem változott!
Így találkozásról mostanában egyáltalán nem gondolkodhatunk.
Hiába, hogy fejben már régen vannak szép tervek, programok, ezek még
jó időre halasztódni fognak.

Az egyetlen megoldás lehet a mielőbbi védőoltások felvétele. Ezért arra
kérek Mindenkit, hogy a vírus elkerülése érdekében, ahogy lesz, rá alkalom
éljünk a lehetőséggel!
Vigyázzunk magunkra és Egymásra!
Üdvözlettel:
Horváth Zoltán elnök
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Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

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

február

orvos neve

ügyelet helyszine

8 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

9 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

Karitász hírek

10 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

11 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

Tisztelt Kelebiai Lakosok,
Támogatóink!
1 % segítség, 100 % szeretet

12 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

13 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

14 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

15 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

16 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

17 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

18 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

19 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

20 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

21 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

		

20 órától Miklósiné Tóth Éva dr.

22 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

23 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

24 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

25 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

26 péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

27 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2020. 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

Anyakönyvi hírek
2021. január hónapban elhalálozott:
Németh Imre
85 éves
Teleki Mária anyakönyvvezető

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben

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)

Éjjel-nappali ügyelet!

Körzeti orvosaink:

Ügyintéző: Paska István

06-77/737-757

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József

06-30/243-1999

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

Kelebia, Ady Endre u. 194.

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

Nagy Zsolt ügyvezető

Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Gyermekeinkért Alapítvány részére
összesen 67 egyéni elképzeléssel, különféle technikákkal megvalósított alkotás érkezett a „Mit jelent számodra
a Karácsony” címen meghirdetett rajzpályázatára. Nehéz döntés előtt álltunk,
mint mindig, ugyanis rendkívül kreatív,
igényes munkák közül kellett választani. Hálás szívvel köszönöm Balázs Hajnalkának , hogy szakértelmével segí-

tette a rajzpályázat zsűrizését.
A helyezettek előre egyeztetett
időpontokban vehették át a szebbnél szebb díjakat. A pályázaton összes
résztvevő gyermeknek finom csokival
köszöntük meg a részvételt.
A rajzok az alapítvány Facebook oldalán megtekinthetők.
Köszönettel:
Szabóné Vámos Ildikó

A téli szünet után január 3-án újra benépesült az iskola.
A Káva Színház két színésze-akik évek
óta járnak hozzánk- a pandémiás helyzetre való tekintettel rendhagyó módon, online drámapedagógiai előadást tartott a
6.osztályosoknak, sok mozgásos játékkal
téve élményszerűvé a foglalkozást.
A digitális oktatás megsegítésére egy
magánszemélytől 2 tabletet, a Kiskőrösi
Tankerületi Központtól 1 laptopot kaptunk. Köszönjük az adományokat!
A Országos Mentőszolgálat szervezésében elsősegélynyújtás oktatóképzésen
vett részt Fodor Betty, Király Edit, Szabóné Vámos Ildikó. A program célja az újraélesztés technikájának, a lélegeztetőgép
alkalmazásának bemutatása volt. Jan. 14én a 7. osztályosok Király Edit közreműködésével eredeti bábu segítségével meg
is ismerkedtek a módszerrel.

den résztvevő gyermek munkáját finom
csokoládéval köszönték meg.
Jan. 22-én A Magyar Kultúra Napjáról emlékeztünk meg osztályszinten. Sok
gyermek vállalkozott a Bíró Melinda által
összeállított kvízkérdések megválaszolására, amelyek értékelésére a későbbiekben kerül sor.
E napon zártuk le az első félév tanulmányi munkáját. Az 1-2. osztályosok tanulók szöveges értékelést, a nagyobbak osztályzatot kaptak, amelyet a Kréta
naplón kívül papír alapon is megkapnak a
tanulók, ill. szüleik.
A 8. osztályos tanulók nehéz döntés
előtt állnak, az elkövetkezendő hetekben
kell dönteniük a továbbtanulásról, a megfelelő középfokú intézmény kiválasztásáról. A központi felvételik megírására jan.
23-án, Szegeden került sor.
A Magyar Turisztikai Ügynökség és a

A 7-8. osztályos tanulók közül 2 háromfős csapat nevezett be a Lakiteleki
Népfőiskola által meghirdetett Hungarikum vetélkedőre. A tesztkitöltős, prezentációkészítő versenyre Király Edit és Kondorossy András készíti fel a tanulókat.
A Gyermekeinkért Alapítvány által a
„Mit jelent számodra a karácsony?” címmel meghirdetett rajzpályázat díjazása is
megtörtént. A helyezettek nagyon örültek
a jutalmul kapott rajzeszközöknek, ajándékcsomagoknak, amelyet Szabóné Vámos Ildikó adott át a díjazottaknak. Min-

Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
ismeretterjesztő albumot készített Kajla
7 határban címmel. Az album hét szomszédos ország magyarlakta vidékeinek
helyszíneit mutatja be. A családok a készlet erejéig ingyenes példányokat rendelhetnek a www.kajla7hatarban.hu weboldalon.
A Közlekedő kisokos c. kiadvány segítségével folyamatban van a 4-7. osztályos
tanulók felkészítése a márc. elején lebonyolításra kerülő online közlekedési alapvizsgára.

„Mit jelent számomra a Karácsony”
című rajzpályázat eredményei:
3-6 éves (óvodás) korcsoportban:
I. helyezett: Cselédes Nikoletta Kata; Kinti karácsonyi élményeim
II. helyezett: Újvári Ákos; Családi játék a hóban
III. helyezett: Zábráczki Aisa Seron; Megérkezett a Jézuska
1-2. osztály korcsoport:
I. helyezett: Taupert Anna; Karácsony
II. helyezett: Vajzer Salamon Richárd; Boldog család
III. helyezett: Márton Borka; Karácsony
Különdíj: Csernák Blanka; Portényi Polett
3-4. osztály korcsoport:
I. helyezett: Bíró Anikó; Karácsony
II. helyezett: Madaras Lotti; A család
III. helyezett: Selymes Lara; Boldog együttlét”
Különdíj: Körmöczi Levente Csongor, Kovács Boglárka
5-8. osztály korcsoport:
I. helyezett: Manczinger Valentina; Karácsonyi fények, Taupert Noémi; Az otthon
melege, Knorr Laura; Karácsony este
II. helyezett: Juhász Rebeka; Karácsonyi idill, Kruska Lídia; A szeretet, Gróf Barbara; Hull a hó
III. helyezett: Szögedi Petra; A szeretet ünnepe, Taupert Emma; Karácsonyi
ajándék eső, Kruska Ármin; Készülődés
Különdíj: Juhász Réka
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Értékeink

Helyi értékeinket bemutató cikksorozatunk következő állomása a Tavaszi
Hérics Tánccsoport, mely egy viszonylag fiatal kezdeményezés. A táncosok
vezetője Gregus Zsolt 2012-ben került Kelebiára, és rögtön keresni kezdte a lehetőséget, hogy kedvenc hobbijának, a magyar néptáncnak élhessen.
Hamar felvette a kapcsolatot a kelebiai művelődési házzal, hogy kipuhatolja, milyen kezdeményezések vannak
ilyen téren, de sajnálattal tapasztalta, hogy a településen nincs hagyománya a néptáncnak, így megszületett
a gondolat, hogy Kelebián is alapítani kellene egy tánccsoportot. Az első
érdeklődők a tompai néptánccsoportból kerültek ki, őket már régebbről ismerte Zsolt, de nem sok időbe telt, és
jelentkezni kezdtek a kelebiaiak is, és

így amatőrökből megalakult a kis csapat, akik nevüket Kelebia egyik védett növényéről kapták. Mivel nem
volt korhatár meghatározva egyaránt
jelentkeztek a csoportba az általános
iskolástól kezdve a nyugdíjasig minden korosztály képviselői, később pedig a vajdasági Kelebiáról is csatlakozott hozzájuk egy pár, így alakult kis
csapat jelenlegi összetétele.
A csoport megalakulásának elsődleges célja a néptánccal való ismerkedés volt. A táncosok vezetőjének nem
voltak nagyratörő ambíciói, csak szerette volna megismertetni a tagokkal
a különböző tájegységek zenéit, táncait, felkészíteni őket arra, hogy egy
esetleges táncház alkalmával készség
szinten tudják táncolni ezeket a táncrendeket. Az sem elhanyagolható Zsolt

szerint, hogy: „Szórakoztat, és büszkeséggel tölti el az embert, még akkor is, ha nem profi módon műveli ezt
a tevékenységet”
A Tavaszi Hérics fennállása óta (Kelebiai Daloskör mellett) a Kelebiai rendezvények egyik leggyakrabban felkért előadója, de rendszeresen járnak
fellépni Madarasra, Tompára, Kisszállásra, Csikériára, Kiskunhalasra, a határon túl pedig a testvértelepülések
közül Bajsára, és alsó Kelebiára, ahol
nagyon jó kapcsolat alakult ki Paskó
Csaba plébánossal, akit azóta már a
magyarországi Kelebia díszpolgárává
választottak.
A tánccsoport tevékenységéről
csak kevés forrás található a község
havonta megjelenő hírmondójában, a
fellépéseken kívül kerülik a nyilvános-

ságot, inkább csak a háttérben tevékenykednek.
Ez persze nem azt jelenti, hogy nem
vesznek részt szervesen Kelebia rendezvényeinek szervezésében. Rendszeresen tartanak saját költségükön
táncházakat a településen, amelyre a
mindenkit szeretettel várnak. Segítik
a művelődési ház munkáját a rendezvényeken fellépőként, szervezőként,
de volt már rá példa, hogy március
15-i községi megemlékezés programját teljes egészében ők szolgáltatták.
Kiterjedt kapcsolataik révén gyakran
rajtuk keresztül kerülnek meghívásra
népzenei együttesek, akik rendezvény
alatti patronálását is ők végzik.
2015-ben a helyi önkormányzat Kelebia Község Kulturális Életéért kitüntető díjban részesítette a csoportot.

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

