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Anyák napjára

Drága Édesanyánk,
Drága Nagymamánk,
Köszöntünk Téged,
A Jó Isten áldja meg
Minden lépted!

Drága Édesanyám,
Köszönöm szereteted,
Hogy reád mindig számíthatok,
Bármi is nyomja lelkemet.

Fénylő csillagunk vagy,
Mutatod az utat,
Drága jó Nagymamánk,
Tudjuk, veled mindent szabad.

Drága Nagymamánk,
Ugye, Te is várod
- mikor újra szerető
Kis kezünkbe zárunk?

Drága Édesanyánk,
Drága Nagymamánk,
Köszöntünk Tégedet,
Anyák napja alkalmából
Írtuk ezt most Tenéked.
A Jó Istentől kérjük,
Őrizzen meg nekünk,
Drága Nagymamánk, Édesanyánk,
Legféltettebb kincsünk!

Fotó: Taupertné Nagy Zsuzsanna

Egy tanító tapasztalataiból…
Anyák napja

Míg tanítottam az egyik legfontosabb ünnepnek az anyák napját tartottam. Közösen készültünk a gyerekekkel, verseket tanultak, rajzokat készítettek az anyukáknak, nagymamáknak - megköszönve a törődést, figyelmet, gondozást, odaadást, amit
a gyermekeikért tesznek, tettek. Mikor negyedikesek lettek, mindig fogalmazásban
mondták el, milyen is az ő anyukájuk, mit szeretnek bennük, mit tennének meg értük. Volt olyan év, amikor az anyukák portréját festették meg, és abból készült kiállítás az ünnepre. A siker óriási volt!
Mit jelent nekem az anyák napja ezen túl? Azt, hogy hálát adjak a Jóistennek még él az édesanyám! Megköszönhetem neki a sok-sok segítséget, amit tőle kaptam.
Örömmel tölt el, hogy most mi gondoskodhatunk róla, széppé varázsolva az idős napjait, biztonságérzetet, nyugalmat adva neki.
Tavaly márciusban volt utoljára Zoltán napon együtt a család biztonságban. Azóta félórákra találkozhattunk, esetleg kinn a teraszon, udvaron. Nem volt karácsony,
húsvét, születésnapok, névnapok közös megünneplése. Az idén talán együtt lehetünk
anyák napján, mert már mindenki megkapta a védőoltást, ha csak véletlenül nem jön
közbe egy olyan akadály, hogy valamelyik unoka covidos lesz.
Az internet ontja a lehetőségeket, hogy mivel kellene, lehetne megköszönteni az
anyukákat, nagyikat. Keressen mindenki a számára legszimpatikusabb ajándékot! De!
Törekedjünk arra, hogy ez valóban személyre szóló legyen! Kapjanak maradandó élményt szeretteink!
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban

– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!
Horváth Zoltánné
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Tavaszi megújulás az óvodában és a bölcsődében

Március 8-tól bezárták az óvodákat,
ezért nevelőtestületünk úgy döntött:
ez az időszak alkalmas lesz arra, hogy
a betervezett kerítésfestést elkezdjük,
és lehetőség szerint befejezzük. Előrajzolás után a nagyon ügyes óvó nénik és
dajka nénik nekiláttak a festésnek, és
az intézmény látogatói - főleg a gézen-

gúzok -, majd eldöntik, hogy mennyire
sikerült örömet szerezni azzal, hogy vidám képeket festettek a belső és külső
kerítésre. Az utcán lévő első képet kimondottan fotózkodásra készítettük KELEBIA felirattal.
A visszajelzések azt mutatják, hogy
érdemes volt rengeteg időt fordítani in-

Gyermeknap
A Gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. Célja, hogy felhívja
az emberek, a világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére.
Magyarországon 1931-től ünneplik
(akkor még Gyermek Hétnek hívták),
1950 óta már csak egy napig tart és
május utolsó vasárnapján tartják.
20+1 ötlet Gyereknapra
1. Reggelizzetek pizsamában…
2. Párnacsatázzatok az ágyban…
3. Süssetek együtt sütit…
4. Célba dobózzatok… (konzervdobozok, műanyag flakonok, vagy beletalálhatunk zoknival, kis labdával
vödrökbe, kosárba, konzervdobozokba is)

5. Ültessetek virágot…
6. Mezítlábas parkot otthonra…
(tepsiket, tálcákat megtölteni sóval,
rizzsel, búzadarával, babszemekkel,
homokkal, pattogatott kukoricával;
kartonra ragasztani buborékos csomagolófóliát /pattog a láb alatt/, tojástartót, faágakat, szivacsot; végére:
tepsi langyos víz, majd egy törölköző,
amire ki lehet lépni)
7. Ugrókötelezzetek…
8. Fessetek…
9. Gyurmázzatok…
10. Fújjatok buborékot…
11. Készítsetek aszfaltkrétát…
12. Rendezzetek jégkocka-olvadási
versenyt…

tézményünk szebbé tételére.
Közben az óvoda ügyeletet is ellátott, ahol az óvó nénik ugyanúgy foglalkoztak a gyermekekkel, mintha minden
gézengúz itt lett volna.
A bölcsőde teljes feladatot látott el
ebben az időszakban. Közben elkészült
a bölcsődei udvart elkülönítő kerítés is,

ami szintén nagyon vidám színfoltja lett
udvarunknak.
Ezúton szeretném még egyszer
megköszönni az intézmény összes dolgozójának a hozzáállását a feladatok
elvégzéséhez, és az óvodai környezet
szebbé tételének megvalósítását.
Iván Éva intézményvezető

13. Nézegessétek meg a családi fotóalbumot…
14. Sétáljatok, kerékpározzatok, görkorizzatok együtt, családilag…
15. Eregessetek papírsárkányt…
16. Építsetek bunkert…(egy teljesen
egyszerű: az asztalt leteríteni, és alábújni; csapatmunka, fantázia- és kreativitásfejlesztő)
17. Este színes, igazi habfürdőben
mosakodjatok…

18. Elalvás előtt játsszatok egy társast…
19. Olvassatok zseblámpa fényénél…
20. Vizi bombázzatok…(lufikat megtölteni vízzel, beletenni mosószeres
langyos vízbe és úgy dobálni vagy:
mosogatószivacsot csíkokra vágni,
összekötözni)
21. Készítsetek homokvárat, homok pogácsát… :)
Forrás: https://gyereketeto.hu/jatekok/201-otlet-gyereknapra/
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2021. április 6. napjától a Kelebia
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
feladatait új munkatárs látja el: Zsilinszki-Fodor Mónika.
A kelebiaiak többsége úgy ismer,
mint a „Fodor Lajos lánya” vagy a
„Fodorné Irénke lánya”. 25 évvel ezelőtt Kelebián kezdtem a könyvtári
pályafutásomat. Azt, hogy ezt a szakmát választottam, sokban köszönhető elődeimnek: Horváth-Czingerné
Marika néninek és Auschnitt Mónikának. 2000-ben mentem el Kelebiáról

Kelebiai Hírmondó
Bemutatkozás
Szegedre dolgozni, a Karolina Iskola
könyvtárába. Ott ért utol egy évvel később a telefon: volna-e kedvem a Somogyi-könyvtárban dolgozni. 2002 januárjától, közel húsz évig a megyei
módszertani osztályon dolgoztam. Segítettem azon könyvtárak és könyvtári
dolgozók munkáját, akik önálló könyvtárak (pl. városokban) vagy olyan szakmai háttérrel működnek, mint a helyi
intézményünk (KSZR=Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – az önkormányzat a megyei könyvtárral szerző-

dést kötött a
könyvtárellátási szolgáltatásra, aki szerteágazó, komplex
könyvtári szolgáltatásokkal
látja el a települést). Nagyon
szeretem a munkámat, melyet talán
alátámaszt, hogy a Kolibri Kiadó által
elindított kezdeményezéssel 2014-ben,
a Csongrád megyei gyerekek szavaza-

Büszkeségeink

Kelebiai fiatal sikere a Közgazdasági
Diákolimpián

A 2016-ban Csehországból induló kezdeményezés Szlovákia után immár Magyarországon is elérhetővé vált! A verseny célja, hogy a középiskolások számára játékos tanulási lehetőséget biztosítson, amely során bővíthetik közgazdasági-pénzügyi ismereteiket, és a legjobbak értékes nyereményekben is részesülhetnek. Mindennek tetejébe
pedig az egyes országok legjobb diákjai egymással is összemérhetik tudásukat a nemzetközi döntőben! A 2020-2021-es Közgazdasági Diákolimpia többfordulós megmérettetéseire 37 település 62 iskolájából 300 tanuló jelentkezett. Köztük volt Házi Bálint, a
Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum diákja, aki második helyezést ért
el. A verseny írásbeli fordulóját online feladatsorok kitöltésével teljesítették a versenyzők, majd a legjobb kilenc számolhatott be tudásáról szóban a zsűri előtt. A Közgazdasági Olimpia nemzeti dőntőjének helyezettjei továbbjutottak a nemzetközi versenyre, ahol
angol nyelven mérhetik össze tudásukat. Az idei évtől a magyarok, csehek, lengyelek és
szlovákok mellet már görögök és kínaiak is versenyeznek a diákolimpián. A hazai döntő zárszavában elhangzott, hogy ettől az évtől a vonatkozó kormányrendelet értelmében a nemzetközi döntőn dobogós helyezést elérő diákok 30 többletponttal gazdagodnak a szakirányú egyetemi felvételi eljárás során. Szívből gratulálunk Házi Bálintnak a
hazai döntőn elért 2. helyezésért, és sok sikert kívánunk a nemzetközi döntőn való szerepléséhez!
Bíró Melinda

Polgárőr elismerés
Dr. Túrós András úr, az OPSZ elnöke 2021. április 02-án a Röszkei Polgárőr
Egyesület irodahelyiségében elismeréseket adott át a Határvédelmi tagozatban
kiemelkedő tevékenységet végző polgárőrök részére.
A rendezvényen részt vett még Csorba
Sándor, az OPSZ Határvédelmi Tagozat elnöke és Batiz István, a CSCSMPSZ elnöke,
aki egyben a Határvédelmi Tagozat elnökhelyettese.
Elnök úr köszöntőjében kifejtette, hogy
az államhatár mentén húzódó polgárőr
egyesületek az általános polgárőr tevékenységen túlmenően tevékenyen részt
vállalnak a migráció elleni fellépésben is.
Ezen feladatok színvonalas ellátása megköveteli a szervezetektől a 24 órás jelenlétet, illetve megelőző és felderítő járőrszolgálatok teljesítését. Kiemelte, hogy szinte
valamennyi polgárőr megérdemelné az elismerést, most azonban csak szűkebb kör-

ben kerülnek átadásra.
Az OPSZ elnöke, Dr. Túrós András úr elnöki dicséretben és jutalomban részesítette többek között Kocsis Györgyöt, a Kelebiai Polgárőr Egyesület titkárát.
Varga Sándor
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tai alapján Tündérkönyvtáros elismerést vehettem át Budapesten.
Férjem Zsilinszki Gergely, a helyi önkormányzatnál dolgozik – Ő húzta vis�sza a szívemet a szülő falumba.
A Somogyi-könyvtárban rengeteg
tapasztalattal, ismerettel gazdagodtam
– és fantasztikus kapcsolati tőkére tehettem szert, melyeket mind hoztam
magammal a szívemben és a fejemben,
hogy gazdagíthassam vele Kelebia eddigi értékeit és kincseit.
Zsilinszki-Fodor Mónika

OTDK siker

Idén tavasszal került sor az Országos
Tudományos Diákköri Konferencia 35.
döntőjére. Én a Közgazdaságtudományi szekcióban vettem részt, amely idén
a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor
Közgazdaságtudományi Kara szervezésében valósult meg, online formában
április 22-24. között.
Egy nagyon kedves barátommal, kollégámmal együtt döntöttünk úgy még
2020 tavaszán, hogy saját alapszakos
szakdolgozataink témáit ötvözzük és
írunk egy TDK dolgozatot közösen (ebben végig hatalmas segítségünkre volt
témavezetőnk). Ezt először a Szegedi
Tudományegyetem Gazdaságtudományi
Karának helyi TDK-fordulóján mutattuk
be, amelyen a zsűri úgy ítélte: munkánk
alkalmas arra, hogy az országos rendezvényen is bemutassuk.
Az OTDK-n a mi tagozatunkban
(Stratégia, tanulás- és tudásmenedzsment) 9 pályamunka került bemutatásra és ezek között sikerült első helyezést
szereznünk. Dolgozatunk a következő
címet viseli: „Szervezetek kapcsolati alkalmazkodása: stratégiai és humán rugalmassági mintázatok dinamikus megközelítésben”.
Magáról a témáról:
Abban azt hiszem, mindenki egyetértene, ha azt mondom, hogy az emberek
kapcsolatai változnak. Ha ezen túlmegyünk, akkor azt is könnyen beláthatjuk,
hogy a szervezetközi kapcsolatok e tekintetben nagyon is hasonlóak az emberekéhez. A szervezetek közti kapcsolatok is folyamatosan változnak, ezt pedig
menedzselni kell - és mi lényegéből ebből indultunk ki. Tizenkettő, Szegedhez
köthető gazdasági szervezetet vizsgáltunk és olyan kidolgozott rutinokat, folyamatokat kerestünk, amelyek segítik
a szervezetet abban, hogy megváltoztassák a kapcsolataik kezelésével ös�szefüggő magatartásukat és fejlesszék
a kapcsolattartással foglalkozó munkatársak hozzáértéseit. Ezekre azért van
szükség, hogy a szervezetek pénzt és
időt takarítsanak meg, hiszen így a változások kezelésére kidolgozott eljárása-

ik lesznek, vagyis nem minden esetben a
nulláról indulva kell a megoldásokat kifejleszteniük.
Ha valaki elolvassa eredményeinket,
akkor felmerülhet benne, hogy „de hát
ezek nem is újdonságok, hanem józan
paraszti ésszel is kitalálható dolgok”. Ez
igaz is, viszont ne felejtsük el azt, hogy
hiába tudjuk, hogy ezt kellene csinálnunk, ha nem tudjuk megfelelő hatékonysággal, gyorsasággal ténylegesen
alkalmazni őket. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a lehetőségeinkkel, tudatosan kezeljük vállalkozásunk erősségeit
- hosszú távon rengeteget nyerhet ezen
apróságokkal a szervezet.
Amióta az eszemet tudom Kelebián
élek szüleimmel és húgommal. A helyi
általános iskolában végeztem, majd Szegeden tanultam a Radnóti Gimnázium
kémia tagozatán. A négy év alatt világossá vált számomra, hogy hosszú távon
nem a kémia lesz az én utam, és végül
a közgazdaságtan mellett döntöttem hozzáteszem, nagyon jó döntésnek bizonyult. Egyetemi tanulmányaimat az
SZTE GTK gazdálkodási és menedzsment alapszakjával kezdtem, amelyet 2019 decemberében végeztem el.
Ezt követően jelentkeztem a kar angol
nyelven futó mesterképzésére, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakra. Jelenleg ennek a képzésnek vagyok
másodéves hallgatója. Számos irány érdekelt a közgazdaságon belül, így amint
lehetőségem adódott, jelentkeztem demonstrátornak több helyre is. Ennek lényege, hogy a kar egy bizonyos szervezeti egységén belül egy oktató munkáját
segíthetem azzal, hogy bevon a kutatási
és az oktatási tevékenységébe egyaránt.
Így kerültem az Üzleti Tudományok Intézetének egy nagyon kedves és hihetetlen tudással rendelkező menedzsment
oktatója mellé 2019-ben. Az ő vezetésével éppen egy új kutatási projekt vette kezdetét ekkor, amelybe minket, demonstrátorokat is bevont. Így kaptam
lehetőséget, hogy beleáshassam magam
ebbe a témába, amellyel azóta is folyamatosan foglalkozom.
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A MEGELÉGEDETTSÉG
BOLDOGSÁGA
Az emberek általában irigyelik a gazdagokat. A Biblia másképpen látja őket.
Az evangéliumokban olvasunk a gazdagokról jót is, rosszat is. Csak néhányat
említek. Jézus egyik példabeszédében a
dúsgazdag szívtelenül hagyja éhezni a
koldus Lázárt (Lk.16. 19-21.). Másutt
az esztelen gazdag még a halála előtti napon is csak a gazdagsága élvezésére gondol (Lk.12.20.). A Jézust kérdező „vallásos” gazdag ifjú meg rosszul
választ: Jézus helyett a nagy vagyonát
választja (Lk. 18.13). Most két jól választó gazdagot említek. Máté apostol
Jézusnak egy szavára otthagyta pénzváltó asztalát és követte (Mt. 9.9.). A
fő vámos Zakeus meg befogadta Jézus
szeretetét, amitől gyökeresen megváltozott: még az összes vagyonának a felét is odaajándékozta a szegényeknek
(Lk.19.8.).
Te hogyan válaszolnál erre a legfontosabb kérdésre: „Mi az élet értelme, mi végett vagy a világon?” Sokan
ilyenféle válaszokat adnának, hogy:
legfőbb életcélom, hogy minél jobban
kiélvezzem az életet, vagy hogy minél
jobb egészségben és minél tovább éljek; hogy gyerekeimben és unokáimban minél több örömet találjak; hogy
minél több hatalomhoz jussak; hogy
minél több pénzt összekaparjak. Szinte hetente halljuk a médiában, hogy
nagy politikusok, országgyűlési képviselők mennyi-mennyi pénzt lopkodnak össze. De tudnak-e jól aludni? Ó
Istenem, mennyivel jobb a szív zavartalan jóságában és megelégedettségében boldogan, csendesen élni! Ó, men�nyivel jobb az imént feltett kérdésre ezt
a választ adni: életem értelmét az adja
meg egyedül, hogy kitartóan és minden
erőmet bevetve készülök a Jézussal való találkozásra!
Igen, ez a legfontosabb. És rajtam
múlik, hogy ez a találkozás BOLDOG
lesz-e vagy BOLDOGTALAN! Te hogy
készülsz erre a találkozásra? Mindent
bevetsz-e?
Még a régmúlt időkben egy öregember az erdőszélen lakott egy kis
kunyhóban. Nagyon szegény volt. Bizony előfordult, hogy néha napokig éhezett. Ezért a Jóistent hibáztatta. Így lázongott: „Miért teremtettél,
mikor ilyen nagy szegénységben kell
élnem? Nálam szegényebb és szerencsétlenebb nincs e föld kerekén.”
- Egyik reggel elindult a faluba ennivaló után nézni. Délfelé már nagyon

korgott a gyomra az éhségtől. A tarisznyájában azonban ócska bicskáján kívül más nem volt. Törte a fejét,
hogyan is juthatna egy kis élelemhez. Ekkor észrevette, hogy egy kocsi fordult ki az egyik utcából marharépával jól megrakottan. A rázkódás
miatt egy-kettő lehullott. Gyorsan felszedegette. Meghámozta és megette.
Közben tovább bandukolt. Jó étvág�gyal ette a répát. Újabbat és újabbat
hámozott meg. A héját pergetve maga
után hagyta. Közben az járt az eszében, hogy van-e vajon még rajta kívül
a világon, aki eszi azt a répát, amivel
csak az állatokat szokták etetni.
Ekkor halk lépteket hallott meg maga mögött. Kíváncsian hátranézett,
hogy ki járkálhat a nyomában. Hát
egy öreg anyóka volt, aki szorgalmasan szedegette az általa elhullatott répahéjat.
- Hát maga meg mit csinál? - kérdezte tőle meglepetten az öregember.
- Nagyon éhes vagyok. Ezt a sok
jó falatot szedegetem össze a földről,
hogy otthon megfőzzem és megegyem.
– válaszolta a nénike.
Erre az öregember elgondolkozva
felsóhajtott: „Hát még nálam szegényebb ember is van?” Bocsánatot kért
Istentől, és soha többé nem zúgolódott.
Ez ugyan mese volt, de nagyon tanulságos számunkra is. Vannak Kelebián nagyon gazdag és nagyon szegény
emberek is. De jó lenne, hogy aki jobb
módú, az ne legyen egyre önzőbb! Legyen szeme és jó szíve ahhoz, hogy észrevegye, mikor mit adhat a rászoruló
szegényebbnek. A szegényebb meg ne
irigykedjen a gazdagokra, legyen elégedett. Hiszen lehet, hogy ő anyagiakban szűkös, de lelkiekben gazdag, bővelkedő. Tudja, hogy van Jézusa, aminél
nincs nagyobb érték a világon!
Azt se feledjük el, hogy évente 9 millió ember hal éhen a világon. Hát nem
borzasztó?.. Nem is kell olyan mes�szire mennünk éhezőket keresni. Az
észak-keleti határunk megett, Ukrajnában a mai napon is sok gyerek ment
korgó gyomorral az iskolába.
Legyünk hát hálásak a Jóistennek
meglevő szerény javainkért! És elégedetlenség helyett inkább szívleljük meg
Jézus felhívását: „Ti keressétek elsősorban Isten országát s annak igazságát,
és ezeket mind megkapjátok…Elég a
mának a maga baja.”(Mt.6.34.)
dr. Pribitek László plébános
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Pünkösdi tűz
Húsvét után 50 nappal ünnepli egyházunk a Szentlelket, a Lélek kiáradását,
az Egyház születését. Azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni a Szentlelket, a
harmadik isteni személyt, legtöbbször az
Atyaistenre és Jézusra fókuszálunk imádságainkban. Pedig a Szentlélek ott van a
kezdetekkor és ott van most is a mindennapjainkban. Észre kell vennünk jelenlétét, hiszen azon éltető erő nélkül, mely Tőle
származik, képtelenek lennénk megvalósítani mindazt, melyre Krisztus hív meg bennünket.
Teremtés könyvében azt olvassuk: „az
Úr lelke lebegett a vizek felett”, majd Ezekiel gyönyörűen leírja látomását a csontokkal teli mezőről, ahol az éltető lehelet életre
kelti a halottakat, de a 103. zsoltár is a Lélekről szól, amikor azt mondja: „ha kiárasztod lelkedet, életre kelnek és megújítod a
föld színét”. A Szentlélek pedig leszáll és
betölti az apostolok szívét és lelkét is Pünkösd ünnepén, így beteljesedik Jézus ígérete, hogy elküldi a Vigasztalót.
A Lélek jelen van nem csak a Szentírásban, hanem az egész üdvtörténetben, így a
mi életünkben is. Ami az apostolokkal történt ott, az emeleti teremben, a mi életünkben is változást hozhat.
Egyrészt a félénk és bezárkózott tanítványok a Szentlélek által hirtelen bátor
tanúságtevő és hitvalló férfiakká váltak,
akik már nem féltették életüket, nyíltan
felvállalták hitüket és hivatásukat. Kiálltak az emberek elé, hogy mindenki lássa:
ők Krisztus tanítványai, a feltámadás örömének hírnökei. A Lélek tehát eloszlatja a
félelmeinket, amiből oly sok van ebben a
világban. Mi is tapasztaljuk olykor bátortalanságunkat, szembesülünk aggodalmainkkal és csüggedtségünkkel. Bátran hívjuk
a Lelket, hogy oszlassa el félelmünket, te-

gye bátorrá és erőssé szívünket, hogy bizalmunk és hitünk erősödjék Istenben.
Másrészt a Szentlélek új életet ajándékoz, életre kelt, Ő maga az Éltető Erő.
Szent Ireneus is írja: „Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk
Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák
voltunk, soha nem teremhetnénk az élet
gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül.”
Ez a mennyből alászállott víz, ez az isteni
eső a Szentlélek éltető ereje, amely képes
lesz minket is életerős, lelkes, a szeretetből és kegyelemből táplálkozó és újjáéledő keresztényekké formálni. Ezt látjuk az
apostolokon és ez meglátszik a mi életünkön is, csak hívjuk a Lelket, hogy ajándékozzon nekünk új életet, élessze fel szeretetünket, hogy minket látva és hallva, az
emberek megérezzék általunk Isten végtelen szeretetét.
Harmadrészt a Szentlélek összegyűjt, de
küldetést is ad. A tanítványok egy helyen,
imádságban kaptak erőt és küldetést a
Szentlélek által. Nekünk is szükségünk van
arra, hogy a közösségben végzett imádság
és a legszentebb áldozat bemutatása által
táplálkozzunk és töltekezzünk Isten erejével, megerősítve egymást a hitben, hogy
aztán visszatérve saját életünkbe, tanúságot tudjunk tenni arról, Akiben hiszünk
és remélünk. Ehhez bátran hívjuk a Lelket, hogy vezessen és kísérjen minket életünk útjain!
Legyen Szentlélek éltető ereje velünk,
hogy keresztény hivatásunkat bátran, lelkesen és megújult lélekkel tudjuk teljesíteni!
Geszler Péter plébános

Karitász hírek

A Katolikus Karitász már évek óta fontos projektjének tartja a Béres csepp akciót. Az idén 20 doboz Béres cseppet biztosított egyesületünknek. 1-2 dobozzal
tudtunk adni az idősebb, beteges személyeknek egészségük megóvása érdekében.
A dm és Katolikus Karitász tíz évvel ezelőtt kezdte meg Együtt a babákért néven
a mai napig tartó kölcsönös együttműködését, fél évre elegendő pelenkával támogatják a kisgyermekes nehéz helyzetben
élő családokat. Egyesületünk ebben az évben 2 családot tud ilyen módon segíteni.
A pelenka megvásárlása ebben a rendkívüli helyzetben még nagyobb anyagi teher a családoknak, mint korábban. Ezért
is nagy siker, hogy az Együtt a babákért
program a járvány ellenére is változatlan

formában megvalósulhatott, hiszen a segítségre napjainkban még nagyobb szükség van.
Köszönjük a védőnők segítségét és az
országos támogatást.
Megkaptuk a Támogatói szerződést a
NEAG-KP-1-2021/4-000176 számú sikeres pályázatunkra. A 300.000 Ft támogatásból laptopot szeretnénk vásárolni, a
megfelelő programokkal, a könyvelés, az
adminisztrációs tevékenység lebonyolításához. Karácsonyi csomagok készítésénél
is felhasználunk jelentősebb összeget.
Köszönjük mindenki támogatását!
Regisztráljanak az oltásra, hogy minél
előbb tudjuk a közösségi programjainkat
megvalósítani!
Horváth Zoltánné
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Tisztelt Nyugdíjasok!
Sajnos, az elmúlt egy hónap elteltével sem hagyott el bennünket a vírus,
de jelentős előrehaladás következett be
a vakcinázás terén. Azt lehet elmondani, hogy aki akarta az már legalább az
első oltást felvehette!
Örvendetes dolog, hogy a helyzet lehetővé tette, októbert lövetően most
először meg tudtuk tartani a soron következő vezetőségi ülést a nyugdíjas
ház teraszán.
Természetesen konkrétumokban
még nem tudtunk megállapodni, hiszen a következő hetekben jöhetnek
jelentős változások, bármilyen irányban. Beszéltünk lehetőségekről, reális elképzelésekről, amit majd a helyzet
lehetővé tesz. Tehát ugrásra készen állunk és várjuk, hogy működni tudjunk
és élhessük tovább a megszokott életünket, mindenki örömére!
A könnyebb érthetőség és a tisztánlátás végett tájékoztatok mindenkit,
hogy a Magyar Közlönyben megjelent
a 175/2021. (VI. 15.) számú Kormány
rendelet, amely tartalmazza az enyhítéseket, de május 23-ig fenntartja a
különleges jogrend érvényességét is.
Tehát ez azt jelenti, hogy továbbra is
hangsúlyozottan érvényben van a kötelező maszk használat, az éjszakai kijárási korlátozás és a gyülekezési tilalom.
Ezért teljesen világos kell, hogy legyen

miért is nem tudunk egyelőre még ös�szejönni!
Ha a helyzet lehetővé teszi, az első
összejövetelünk dátuma: 2021. május
29. 16.00 óra, klubdélután keretében
megtartásra kerülő közgyűlés, mely
egyben éves beszámoló és tisztújító
közgyűlés is lesz! Mindenkit arra kérek,
hogy addig érdeklődjetek a vezetőségi
tagoknál és jelezzétek esetleges részvételi szándékotokat! A részvétel legfontosabb feltétele természetesen a
két védőoltás megléte és a védettség
igazolhatósága! Ezzel kölcsönösen tiszteljük meg egymást és védjük egymás
egészségét! Előre is köszönöm!
Sutka Pista fürdőfelelős elmondta,
tűkön ülve várja a lehetőséget, hogy
lehessen menni Mórahalomra fürdőzni. Tehát aki élni kíván ezzel, az érdeklődjön Nála!
Ha módunk lesz megtartani a közgyűlést, akkor ott már természetesen
konkrét programmal fogunk tudni előállni az év hátra lévő részére vonatkozóan.
Bízva a mielőbbi személyes találkozás lehetőségében, addig is Mindenki
vigyázzon Magára és vigyázzunk Egymásra!
Üdvözlettel:
Horváth Zoltán elnök

Bálint gazda öröksége - Május
Ez az esztendő legvirágosabb hónapja.
Az akácfák fehér virágdíszben pompáznak,
és türelmetlenül várják a virágport és a nektárt gyűjtő méheket, amelyekből sajnos – a
betegségek miatt – egyre kevesebb van. A
gyöngyvirágok, amelyek a nevükben is viselik a hónap nevét (Convallaria majalis L.), már
nyílnak, és illatukat messzire szállítja a tavaszi
szellő. Nyílnak a rétek és a mezők vadvirágai,
és tarka köntösbe öltöztetik az egész környezetet. Ezt a felemelő érzést csak egy hasonlattal lehet leírni: olyan ez, mintha Beethoven IX.
szimfóniáját hallgatnánk és halkan dúdolnánk
a negyedik tétel Örömódáját.
Megkezdődött az alma- és a körtefák
gyümölcskezdeményeinek természetes hullása, a fák igyekeznek megszabadulni a fölöslegesnek vélt gyümölcsöktől. Ezt kiegészíthetik gyümölcsritkítással? a csokrokban
elhelyezkedő gyümölcsökből csak egy, vagy
legfeljebb a két legegészségesebbnek vélt
kezdeményt hagyják meg, a többit csavarással vagy ollóval távolítsák el. A gyümölcsritkítás – egyes hibás vélemények ellenére –
nem csökkenti a termés mennyiségét, hiszen
a megmaradó gyümölcsök kedvezőbbek, na-

gyobbak, színesebbek, ízletesebbek lesznek.
A szőlőtőkén most a meddő és túlságosan sűrűn álló hajtások, valamint a hónaljhatások eltávolítására, a hosszú hajtások kötözésére van szükség.
Helyezzék ki az ablakládákat, amelyekbe
rendszerint muskátlit ültetnek – már forgalomba kerültek a lila és fehér virágú fajták is -,
közöttük jól elfér egy-egy tő petúnia a napos,
és begónia a félárnyékos helyekre. De az se
vétek, ha a muskátli tövek közé egy-egy fokhagymát, vöröshagymát vagy egy tő metélőpetrezselymet vagy snidlinget telepítenek.
A magaságyból már lehet felszedni a fejes salátát, a karalábét, a zöldhagymát, a mezei salátát, a hónapos retket és a friss sóskát
vagy spenótot.
Úton-útfélen él és virágzik a fekete bodza.
A tenyérnyi, fehér virágzatot – szennyezetlen
levegőjű helyről – érdemes begyűjteni, belőle értékes és kellemes üdítőitalt lehet készíteni, az érett, fekete bogyókból pedig finom lekvár főzhető.
(A cikk forrása a Kertbarát magazin 2021.
március-április száma, mely kölcsönözhető a
könyvtárból.)
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Eljött a várva várt pillanat intézményünk idősek otthonában!
2021. április 29. napján délután kaptuk meg a Népegészségügyi Központ
határozatát a szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény vonatkozásában
a szociális korlátozó intézkedéseket elrendelő határozatban foglalt rendelkezések visszavonásáról és módosításáról.
Ez az alábbi:
- Védettségi igazolvánnyal rendelkező, illetve 18. év alatti gondozott részére biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét.
- A látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező személy,
továbbá védettségi igazolvánnyal nem
rendelkező személy által felügyelt 18
év alatti személy részére biztosítható. A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles
a védettségi igazolvány bemutatására.
Ennek hiányában az eddigi módon lehetséges a kapcsolattartás.
Látogatási idő minden nap 9-10 óra
és 14-15 óra közötti időszakban van.
Minden esetben kérjük jelentkezni a
dokumentálás és a járványügyi szabályok betartása végett a műszakban lé-

vő nővérnél. A látogatás során kérem,
szíveskedjenek betartani a járványügyi
szabályokat. Amennyiben lehetséges, a
látogatás az udvarban történjen, illetve
a gondozotti ebédlőben. Fekvő ellátottakhoz a zsúfoltság elkerülése végett
egyszerre két fő látogatása ajánlott. A
csomagot változatlanul a megszokott
módon kell leadni. Irodában vagy a nővérnek.
- Szakosított ellátást nyújtó intézménybe új ellátott legalább 48 órás
időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett PCR teszt negatív eredménye,
vagy védettségi igazolvány birtokában
vehető fel.
Több mint egy évvel ezelőtt került
kihirdetésre a zárás és az intézmény elhagyási tilalom. Nagy lelki teher volt ez
már mind a lakók, mind a hozzátartozók, mind a dolgozók részére. Köszönet
mindenkinek, hogy együtt, összefogva, egymást segítve mindannyian átvészeltük ezt a nehéz időszakot. Kérünk
mindenkit, hogy továbbra is felelősségteljesen, a szabályok betartásával keressenek fel minket akár ügyintézés,
akár látogatás alkalmából.
Turi Mária
intézményvezető

A család napja
Május minden esztendőben a családok hónapja. Kezdődik Anyák napjával és záródik a Gyermeknappal. A két csodálatos ünnep mértani közepébe pedig beékelődik a
Család Nemzetközi Napja, melyet az ENSZ kezdeményezésére május 15-én tartunk.
Szabadi Lívia: Család az család
Családban lenni ölelés,
hazatérő, kedves mosoly,
megnyugvás, vidám nevetés,
beszélgetés, néha komoly
viták tere, elfogadás,
melyben bús önmagad lehetsz,
mindent önzetlenül adó,
támogató összetartás,
bajban erős kapaszkodó,
csínyben pedig huncut pajtás.
Emlék, gyökér, genetika,
kritika, mely még visszahúz,
elvek, álmok, energia,
Forrás: Pinterest
jelen, amit nem köt a gúzs,
s jövőt adó tudás, ima,
hit-reménynek boldog tere,
értéke, mint a platina,
mozgatója a szeretet!

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Április hónapban született:
Balázs Vencel
Szül. hely: Kiskunhalas
Szül. idő: 2021.04.23.
Édesanyja: Kormos Márta
Édesapja: Balázs Zoltán
Szűcs Mónika védőnő
					
2021. március hónapban elhalálozott:
Eiler Ferenc Konrádné
73 éves
Jakab Lászlóné
75 éves
2021. április hónapban elhalálozott:
Wirth Györgyné
87 éves
Mónus Imre Sándorné
91 éves
Kozla Simon János
77 éves
Teleki Mária anyakönyvvezető

Tisztelt Adózó!
Kérjük személyi jövedelemadója 1% -ával
támogassa

a Gyermekeinkért Alapítványt.
Adószám: 19049869-1-03.
Támogatását köszönjük!

Kelebia 076-014 tr Sztipityjárás tr körzet
alfogyasztók leválasztása a VIISZ kivitelezés
ütemének megfelelően
2021. április 29. napján feszültség alá helyezi!
Ettől az időponttól a létesítmény megközelítése,
érintése életveszélyes és TILOS!
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06-70/940-70-80

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

május		

orvos neve

ügyelet helyszíne

7

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

8

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

9

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

20 órától Dr. Szarvas Gyula-Tompa Kossuth utca 8.
10

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

11

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

12

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

13

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

14

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

15

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

16

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

17

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

18

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

19

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

20

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

21

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

22

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

23

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

pünkösd vasárnap
24

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

pünkösd hétfő
25

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

26

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.

27

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

28

péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

29

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

30

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

31

hétfő

Sárvári Erzsébet 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

Kelebiai Hírmondó
Kedvenc könyvem:
KÖSSZ hírek
2021. május 15-én kerékpártúEgy kutya négy élete
rát szervezünk – részletek a plaká-
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ton olvashatók. Úti cél: kerékpáros
pihenő, Kincses Erdei Kecske Tanya, Csiszárjárás. Enni- és innivalót
kérjük, mindenki hozzon magával!
2021. július 5-9. között tervezzük a KÖSSZ tábort. Pótidőpont
(amennyiben még nem lehetne):
augusztus 2-6.
Időtartama: 14 órától 19 óráig.
Családi nap is lesz: július 10.,
szombat; pót: augusztus 7.
Korosztály: alsó - aki elsőbe
megy, felső: akik ebben a tanévben
7. osztályosok.
A létszámot sajnos idén a járványhelyzet miatt korlátoznunk
kell: 50 gyermeket tudunk fogadni. Kérjük, csak az jelentkezzen, aki egész héten
végig tud maradni, a pénteki táborzárásig!
Jelentkezni Hegedűs Ibolyánál és Zsilinszki-Fodor Mónikánál lehet, június 15-ig.
Zsilinszki-Fodor Mónika

„Minden kutya a mennybe kerül kivéve, ha elintézetlen feladatuk maradt
itt, a Földön.
Kiderül, hogy:
- a szeretet halhatatlan,
- hűséges barátaink örökre itt maradnak velünk,
- a földkerekségen minden teremtmény azért született, mert értelme van
az élhetésének.”
Azért a kedvencem, mert izgalmas,
érzelmes. És mert szeretem a kutyákat!
Kruska Lídia 6. oszt. tanuló
Farkas László Ált. Iskola
Kelebia
A könyv kikölcsönözhető a könyvtárból.

Április az iskolában
A 2020/21-es tanévben a tavaszi szünet április 7-ig tartott. A szünet után április 8-án indult volna újra a jelenléti oktatást,
de az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése alapján ez az akkori járványügyi helyzetben nem volt lehetséges. Új
dátum került kitűzésre, április 19. Az oktatás a továbbiakban is online/digitális formában folytatódott. Az intézmény a digitális oktatás ideje alatt felügyeletet biztosított
azon tanulók számára, ahol a felügyeletet a
szülő igényelte.
Április 8-án Pályaválasztási Projektnap került megtartásra online formában.
A gyermekek feladata volt, hogy készítsenek rajzot arról, mivel szeretnének foglalkozni, ha felnőttek lesznek, a szüleik foglalkozásáról, mutassanak be egy érdekes
szakmát, találjanak ki egy képzeletbeli foglalkozást, írjanak fogalmazást a jövő terveivel! Meglepő módon a nyolcadik osztályosok vették a legkomolyabban a feladatot.
A Költészet napja alkalmából április 11én a versek megismerésére, a kultúra, a
művészet fontosságára hívtuk fel a diákok figyelmét. Olvassanak el egy verset,
vagy ha van kedvencük, írják meg a szerzőjét, címét.
A digitális munkarendben történő oktatás sikeres működéséért köszönjük az
együttműködést a szülőknek, a gyerekeknek, pedagógusainknak. Köszönjük Polgármester úr segítségét, hogy biztosította
a Tanyaház nyitva tartását, amellyel a külterületen lakó diákokat az oktatásban való részvételben segítette, támogatta. Köszönjük Sóti Beátának a Tanyaházban
tanuló diákok felügyeletét, munkájukban
történő segítségnyújtást.
Intézményünk április 19-től a Magyar
Közlönyben megjelent rendelet szerint

7. oldal

visszatért a rendes munkarendhez. Az alsó tagozatos diákok 91%-a jelent meg az
intézményben, a felsős osztályok előreláthatólag május 10-én kapcsolódhatnak be a
jelenléti oktatásba.
A digitális oktatás ideje alatt is folytatódott a Kinder Joy of moving – A mozgás
öröme program, amely évek óta elkötelezett az iránt, hogy rendszeres testmozgásra ösztönözze a fiatalokat. A 2012-ben
indult program hitvallása, hogy a sport kiemelkedő szerepet játszik a gyermekek fejlődésében, mert segít megismerni önmagukat, leküzdeni az akadályokat,
és hozzájárul ahhoz, hogy sikeres és erős
felnőtté váljanak. A kezdeményezés célja,
hogy a mindennapi sportot az aktív életmód részeként vonzóvá tegye a gyerekek
számára. Az iskolai program, amelyben a
résztvevő iskolák értékes nyereményekhez
juthatnak, és amelynek saját fejlesztésű
feladatai segítséget nyújthatnak az iskolai
órákon, illetve akár a távoktatás során is.
A játékos gyakorlatok kínálatában otthon
is végezhető feladatokkal is találkozhatnak, a programra egyébként jellemző kreatív váltóversenyek mellett. A programok
megvalósítását Vörös Józsefné és Bögre
Károly koordinálja. Magyarországon 64 iskola nevezett be az értékes nyereményekért folyó versenybe, köztük a mi iskolánk
is. A feladatokat kéthetente kapjuk. Az eddigi öt feladatot sikeresen teljesítettük. 3Ds szív alakú alakzatot alakítottak ki a gyerekek, majd a célba dobást gyakorolták.
Egy Európán kívüli és egy európai ország
jellemző sportjátékát kellett bemutatni: a
tollaslabdázást és a floorballt nagy örömmel gyakorolták a gyerekek. A tánclépéseket is ügyesen elsajátították. A digitális oktatás ideje alatt otthon végezhető, egyéni,

labdás ill. ügyességi és egyensúlyérzékelő
gyakorlatokat-szobagémeskút, álló pókhajtottak végre nagy lelkesedéssel. Mindezekről rövid kisvideókat kell készíteni, melyek a feladatok rögzítését szolgálják. Ezzel
párhuzamosan egy pontgyűjtő akciót is indítottak a szervezők, amelyért sportszereket kaphatunk. Csapatnevet, csapatindulót
kell kitalálni, kedvenc sportjátékot bemutatni, erről rajzokat készíteni és beküldeni.
A program május végén zárul, akkor értékelik az elvégzett munkát.
Ápr. 19-től egy háromfordulós online vetélkedőbe is többen bekapcsolódtak a negyedik osztályból. A Kajla sulikupán - amely egy ország ismereti vetélkedő
-, értékes osztálykirándulást lehetett nyerni. Tízezernél több, 3-4. osztályos tanuló,
közel 300 csapat várta izgatottan az élő
műsorok kezdetét, amelynek házigazdája Szente Vajk volt. A fordulók időpontjaiban mindenki otthonról, a saját eszközéről
jelentkezett be. A tudás mellett a gyorsaság is számított, ezért segítségként szülők,
nagytestvérek is bekapcsolódtak az izgalmas játékba, miközben felelevenedtek az
olvasmányélmények, a családi kirándulások emlékei. A résztvevők nagyon jó közös
élménnyel és sok ismerettel gazdagodtak.
A KÁVA Színház drámapedagógiai előadás sorozata is online folytatódott a 6. osztályban.
Intézményünk pedagógusai továbbképzéseken vettek részt:
- A pedagógusok digitális kompetenciájának megújítása. IKT eszközök rendszerszerű használata a tanítási-tanulási folyamatban- EFOP-3.2.4-16- Középhaladó
szintű képzésen;
- Az esélyteremtő intézményi működés pedagógiai módszertani és szervezetfejlesztési területei – a tanulók tudatos
fejlesztése és a tanulószervezetté válás lehetőségei címmel új technikai módszere-

ket ismerhettek meg, amelyeket a jelenléti,
illetve digitális oktatásban is a leghatékonyabban alkalmazhatnak munkájuk során.
Nagy szeretettel vártuk leendő első osztályos tanulóink jelentkezését intézményünkbe. Április 15-én és 16-án megtörtént a beiratkozás. 2021. szeptember 1-jén
Vörös Józsefné Gyöngyike néni irányításával 19 kisgyermek indul új kalandokra az
iskola falai között.
Papírgyűjtést szervez intézményünk,
amelynek időpontja 2021. május 19. Szállítással, méréssel kapcsolatos pontos információkról később adunk felvilágosítást.
Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy aktívan segítsék ebben is a gyerekeket, osztályokat!
A Rotary Club Kiskunhalas az általános
iskolások - a hosszúra nyúlt tavaszi szünet
utáni - iskolakezdését boldogabbá, édesebbé tette azzal, hogy minden iskolában
tartózkodó kisdiáknak, tanárainak és az iskola további dolgozóinak egy-egy Snickers
jégkrémet adott ajándékba, a Bestar Kft.
nagylelkű támogatásával.
Anyák napját hagyományosan, május első vasárnapján ünnepeljük, ebben az
évben május 2-án. Édesanyánk az a személy, akivel születésünkkor (de már előtte
is) először kapcsolatba kerülünk, és akivel
ez a láthatatlan kötelék meg marad egész
életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki
mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is.
Ő tartotta, és tartja ma is össze a családot, jelenléte, gondoskodása életünk része.
Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén
örül sikereinknek, akihez mindig visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát. Május
első vasárnapján köszöntsük hát az édesanyákat pár szál virággal, öleléssel, és akár
egy szép verssel!
Teleki Edit tanítónő

8. oldal
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A mi kis kertünk története
Azokat a magokat, amiket anyu nem
használt fel, elültettem a kis kertecskémbe: gyarapodott kukoricával, céklával, babbal, répával. Mikor pakoltam
befelé, észrevettem, hogy a krump-

Az unokatestvéremmel csináltunk
egy kis erdőbe egy kis kertet, amelybe ültettünk borsót és hagymát. Ezek
már sokkal nagyobbak, mint amit anya
vetett a kertbe!
Később észrevettük, hogy valami
eszi a borsót. Rögtön nekiálltunk kerítést fabrikálni. Azóta nem eszi semmi sem.
Szerettük volna egy kis tavat, hogy
ne keljen járkálni vízért. Ez is kész lett,
a kerítésen kívül. Mivel nagyon odasütött oda a nap, ezért egy kis tetőt készítettem fölé.

tő sereg! A két unokatesóm szorgalmasan velem együtt lazította a földet,
hogy minden jó legyen! A sok gyökérrel megszenvedtünk az erdőben! Sikerült elvetnünk.

egy vödör homokot és egy kis lapátot.
Készen lett a komposzt toalett is.
Ahogy végignéztem a kis kertemen,
megláttam, hogy nem lett gyümölcs ültetve. Gyorsan nekiálltunk fellazítani a
kertnek a másik oldalát! Oda egy epret
bírtunk csak elültetni, mert az unokatesóimnak menniük kellett!
Ennyi a mi kis kertünk története!
Csak most jöttem rá, hogy itt volt a szemem előtt minden...

li nem kapott helyet, pedig pont azért
kezdtem el ültetni! Nekiálltam a kerítésen kívülre elvetni és megjött a felmen-

Miközben a földet lazítottam, az
egyik unokatesóm felkiáltott: el kell
mennem oda, ahová a király is gyalog
jár! Eszembe jutott: akkor csináljunk
egy illemhelyet! Egy utat vezettünk
oda, ahol nem lehet belátni az erdőbe,
mert a fák sűrűn körbe eltakarták. Oda
ástunk egy mély gödröt, mellé raktunk

Ha abból kéne választanom, amit a
leginkább szeretek csinálni, nem kérdés, hogy a kertemet választom.
Taupert Emma
6. osztályos tanuló
Farkas László Általános
Iskola
Kelebia
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