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2010. december

A falualapítás ünnepének
86. évfordulója
2010. december 4., december 10 – 11.
KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA VALAMINT A RENDEZŐK NEVÉBEN
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
A 2010. DECEMBER 4-ÉN, ÉS 10-11-ÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ

FALUALAPÍTÁS
ÜNNEPÉRE.

PROGRAMOK
DECEMBER 4. (SZOMBAT)
17:00 Elisabeth című musical bemutatója a kiskunhalasi Musical Stúdió előadásában – Agrárkereskedelmi Központ
DECEMBER 10. (PÉNTEK)
14:00 Joseph Kesselring: Arzén és levendula című bűnügyi bohózatát adja elő a Vári Szabó István
Szakközépiskola színjátszó csoportja – Agrárkereskedelmi Központ
Kiegészítő programok:
Kézműves foglalkozás kicsiknek – nagyoknak
Látókör Tehetségfejlesztő Műhely bemutatkozása és kiállítása – Művelődési ház
DECEMBER 11. (SZOMBAT)
11:00 Határon átnyúló agrárkapcsolatok címmel Kelebia-Kishegyes-Bajsa agrárszervezeteinek, termelőinek
bemutatkozása, kiállítása, vására – Magyar – Szerb Agrárkereskedelmi Központ
12:30 Spárgaételek bemutatója, kóstolója, ebéd
15:00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
16:00 Dr. Pribitek László plébános úr köszöntője a községi karácsonyfánál
16:30 Testamentum című parasztkomédia bemutatása
a Nyugdíjas Egyesület színjátszó csoportjának előadásában – Agrárkereskedelmi Központ
17:15 Zenés összeállítás a kiskunhalasi Musical Stúdió előadásában
18:15 Maczkó József polgármester úr ünnepi köszöntője
Ünnepi torta megszegése
A SZOMBAT DÉLUTÁN SZABADPROGRAMJA MINDENKI SZÁMÁRA: FLUTA, FORRALTBOR, TEA AZ AGRÁRKÖZPONT MÖGÖTTI SÁTORBAN.
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Egy tanító tapasztalataiból...
Az Ádvent, melynek jelentése az Úr
eljövetele az idén november 28-án kezdődik. Négy ádventi vasárnap van
karácsonyig. Az Ádvent eredete a 4.
századig nyúlik vissza. A keresztény
ember készül a karácsonyra, Krisztus
születésének ünnepére. A népi jámborság megnyilvánulásai az ádventi koszorú mellett a karácsony előtti
betlehemezés, és a keresztény család
közös Szent Család-járása.
Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára.
Ajándékainkat a helyes lelkület és
szeretet készítse elő és hitelesítse:
gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem. Sok családban már advent első vasárnapján
megkezdődik a karácsonyi készülődés, hiszen karácsonyig alig néhány
hét van hátra. Ünnepi hangulatot teremthetünk, ha adventi koszorúval
díszítjük a lakást.
Az adventi koszorú története nem
olyan régi, mint gondolnánk. Az ötlet

Készüljünk a Karácsonyra!

XIX. századi. Ádventi koszorút mi magunk is készíthetünk, nem kell beérnünk a bolti „műanyag” változattal.
A lényeg, hogy természetes anyagokat, illetve növényeket használjunk.
A koszorún három szín dominál: a
zöld, amely a termést, a piros, amely

A Szent Erzsébet
Otthonház hírei
A szeretet akkor él, ha minden nap igaz,
néhány szép pillanat az évekre nem vigasz.
Akit sokszor megbántottál, talán ma megbocsát,
de ha elfújtad a gyertyát, őrizd meg a fényt tovább!
/Berkes Gábor/
Tájékoztatjuk kedves klubtagjainkat és lakóinkat, hogy Karácsonyi ünnepségünkre december 23-án kerül sor az Otthonházban, 14 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk és várjuk az idősek otthonában gondozottak hozzátartozóit is e rendezvényre.
Magam és az intézmény dolgozói nevében is mindenkinek békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és boldog, egészséggel teli új évet kívánok.
Turi Mária
intézményvezető

az életet, és a sárga vagy az arany,
amely a fényt szimbolizálja.
A gyertyák kiválasztásának arra
figyeljünk, hogy színben és illatban
harmonizáljanak a többi dísszel. A
méhviasz alapú gyertyák a karácsonyi sütemények illatát idézik. A meg-

gyújtott gyertyák meleg fénye adja
meg a koszorú ünnepi hangulatát.
Készítsünk Ádventi naptárt! Ezt a
szép szokást egy édesanya találta ki.
Rosszul esett neki, hogy kisfia minden este azzal a kérdéssel nyaggatta: „Hányat kell még aludnunk, hogy
megjöjjön a Jézuska?” Egy nap fogott
egy kartont, huszonnégy mezőre osztotta, mindegyikre rátűzött egy bonbont. Kisfia mindennap lecsippenthetett egyet. A kisfiúból idővel felnőtt
lett. Eszébe jutott egyszer az édesanyja naptára. Úgy gondolta, hogy
más gyerekeknek is örömet szerezhetne vele, és ezért elhatározta, hogy
adventi naptárakat készít és árusít.
Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak
sora foglalkozott adventi naptárak
készítésével.
Kívánom, hogy valamennyi
családban szeretetteljes ádventi készülődés békés, boldog, kegyelemteljes karácsonyt hozzon!
Horváth Zoltánné

Tisztelt Kelebiai Lakosok,
Támogatóink!
Közeledik a Karácsony, a szeretet ünnepe! Szeretnénk szebbé tenni a Karácsonyt azok számára is, akik nehéz helyzetbe kerültek. Legyen ez az Ünnep az összetartás, az önzetlen szeretet ünnepe mindenki számára.
„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság, akit úgy vártunk: megszületett végre!”
Wass Albert
Hálásan köszönjük azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2010. évben
adójuk 1 %-ával, vagy egyéb más módon támogatták egyesületünk munkáját. A
felajánlásokból sok rászoruló gyereken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.
Kérjük, hogy a jövő évben is segítsék karitatív munkánkat adójuk 1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03
Az egyéb PÉNZBELI TÁMOGATÁSOKAT kérjük, Varga Sándornénak és a boltokba elhelyezett adománygyűjtő ládákba szíveskedjenek eljuttatni.
Várjuk az egyéb adományokat is, például: cipő, ruhanemű, ágynemű, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb.
Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.
A idősek és magányosok „Karácsonyát” december 21 - én rendezzük az Agrárkereskedelmi Központban. A meghívókat eljuttatjuk az érintetteknek. Kérjük, jöjjenek el és ünnepeljünk együtt szeretetben, békességben!
Köszönettel:
Kelebiai Karitasz Egyesület
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Egészségnap
az óvodában

November 26-án idén is rendeztünk
Egészségnapot az óvodában. A bevezetőt Dobáné Marika védőnő tartotta
az egészségünk fontosságáról, a betegségek lehetséges megelőzéséről. Minden csoport választott egy feladatot az
adott témán belül és azt a gyerekek segítségével feldolgozták. Elhangzott beszélgetés a tisztálkodásról, a megfelelő
öltözködésről, az egészséges és egészségtelen étkezésről és a fogmosás fontosságáról. Itt az óvó nénik egy mesét
is elmeséltek a „fognyüvő manókról” és

arról hogyan lehet ezeket távol tartani.
Befejezésként bekötött szemmel
egészséges és egészségtelen élelmiszereket kóstoltak a gyerekek és ügyesen kitalálták, hogy mi volt az és melyik
csoportba tartozik
Nagyon jól be lehetett vonni a gyerekeket a feladatokba, és nem is vettük
észre, hogy milyen gyorsan telt az idő.
Jól bírták a kicsik is a játékos feladatokkal teli programot.
Szmolenszki Mátyásné
Óvodavezető

kie karácsonyi
csocsóverseny
2010. 12. 27-én, hétfőn 13:00-kor a Kelebiai Ifjúsági Egyesület csocsóversenyt
szervez a Művelődési Ház alatti pincében. A versenyen 2 fős csapatok indulhatnak.
A dobogós helyezés a dicsőségen kívül értékes nyereményeket hozhat. Informálódni és jelentkezni személyesen, vagy E-mailen keresztül Baglyas Bercinél és Szűcs
Józsinál lehet 2010. 12. 17-ig.
E-mail:		
ba.giash@hotmail.com		
takarrow@gmail.com
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Játszunk együtt
dobolóst Attilával

Tengeri Attila kecskeméti zenész és doboktató tartott zenés műsort november
9-én az ovisoknak. Nagyon sok hangszerrel érkezett hozzánk: dobok, cintányérok,
kongák, bongók, csörgők, amit a gyermekek a kezükbe is kaphattak. Valóban egy
kis együttes alakult ki, ahogyan a gyerekek ismerkedtek a hangszerekkel. Nagyon
élvezték a zenélés ilyen módját, a sokféle hangszer megszólaltatásának lehetőségét. A műsor végén az óvónők is bekapcsolódtak a zenekarba. Nagyon jó hangulatban telt délelőtt volt, ahol a sok gyermek örült, jól szórakozott és közben valamilyen szinten tanult is.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető

Cselgáncs
Cselgáncs edzés indult novemberben
az iskolánkban.
Az edzések időpontja: kedd 16-18 óra.
Még lehet jelentkezni Dobos Csaba edzőnél a fenti
időpontban.

Borbás Mária
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Pályaválasztással kapcsolatos híreink

Pályaválasztási szülői értekezletet tartottunk iskolánkban 2010. november 10én. Nyolc középiskola képviseltette magát, mutatkozott be, és próbált kedvet csinálni a jelenlévő nyolcadikos diákoknak és szüleiknek, hogy az ő iskolájukat válasszák.

Ugyancsak a pálya- illetve iskolaválasztást segítette elő november 17-én Vér
Éva pályaválasztási tanácsadó beszélgetése a nyolcadik osztályos diákokkal és szüleikkel. Lassan kezd kibontakozni a jövő év képe a végzős diákokban. Dönteniük
februárban kell.
Horváthné Nagy Katalin

Kelebia Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete

Szakkörök
az iskolában

I. Pályázatot hirdet a Farkas László Általános Iskola igazgatói állásának
(magasabb vezető) betöltésére az alábbi feltételekkel.
a.) A beosztás a pályázat elbírálását követően leghamarabb 2011.
július 1. napjától betölthető.
b.) A magasabb vezetői megbízás 2016. augusztus 31-ig szól.
c.) Pályázati feltételek:
c.1.) büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
c.2.) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
c.3.) legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
c.4.) pedagógus szakvizsga
c.5.) vagyon nyilatkozattételi eljárás lefolytatása.
d.) Bérezés: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
e.) Szolgálati lakás biztosított.
f.) A pályázathoz csatolni kell:
f.1.) A pályázó szakmai életrajzát,
f.2.) Az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
f.3.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
f.4.) iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
f.5.) igazolás az eddigi munkaviszonyokról,
f.6.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
f.7.) nyilatkozat, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
g.) A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő közzététel napjától (2010. december 03.) számított 30. napjáig (2011. január 03.)
beérkezőleg.
h.) A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 2.
i.) A pályázat benyújtásának módja: postai úton Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (Kelebia Ady E.u. 114.). személyesen: Polgármesteri Hivatal 1.sz. iroda (Kelebia Ady E.u. 114.)

Most a kémia és fizika szakkörről írunk, amelyet péntek délutánonként Gémesné Kati néni tart.
Ezeken a foglalkozásokon elsősorban kísérletezünk. Áramköröket készítettünk, mesterséges villámot hoztunk létre, mikroszkóppal
csodáltunk meg szemmel nem látható dolgokat. Vízbontó készüléket állítottunk össze elemből, vezetékekből és kémcsőből. Ezenkívül
számítási feladatokat is oldunk. A
múlt héten kimentünk a Halastó-

hoz és egy csodálatosan szép „égi
lámpást” engedtünk fel a magasba,
amely úgy működött, mint a hőlégballonok.
Örülünk, hogy járhatunk ide, jól
érezzük magunkat, sok érdekes
dolgot tanulunk, és jókat mulatunk
közben.
A 7. oszt. tanulói
Papp Bernadett,
Márton Dézi, Révész Patrícia,
Kovács Attila, Simola Róbert,
Bencsik Dávid....és a többiek
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Rövid hírek az iskolából
Ellenőrzések
2010. november 18-án az Oktatási Hivatal ellenőrzést végzett intézményünkben.
Az ellenőrzési program a következő tanügyi dokumentumok és nyilvántartások
vizsgálatával történt:
- Alapító okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
- Intézményi Minőségirányítási Program
- Pedagógiai Program
- Törzslapok
- Naplók
- Bizonyítványok
- Tantárgyfelosztás
- Órarendek
- Sajátos nevelési igényű tanulók dokumentumai
- Gyógy-és könnyített testnevelési naplók
- Javító vizsgák jegyzőkönyvei
- Tanuló és gyermekbalesetek nyilvántartása és jegyzőkönyvei
Az Oktatási Hivatal képviseletében eljáró kormánytisztviselők a helyszíni ellenőrzés időpontjában a vizsgált dokumentumok alapján szabálytalanságot nem tártak fel, ezért a hatósági ellenőrzés további intézkedés megtétele nélkül zárult.
2010. november 24-én az ÁNTSZ szakhatósági ellenőrzést tartott iskolánkban.
Az ellenőrzés kiterjedt az épület egészére, különös tekintettel a kémia szaktanteremben illetve szertárban tárolt anyagokra, azok tárolására, kezelésére, valamint
a takarításhoz használt fertőtlenítő szerek alkalmazására. Megvizsgálták az előírt
dokumentumok meglétét. A hatósági ellenőrzés nem tárt fel komoly hiányosságokat, ezért további intézkedést nem írtak elő.

Nyertes pályázatok
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága a pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című TIOP pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte. Ezen a pályázaton iskolánk modern digitális taneszközök beszerzésére kapott lehetőséget. A pályázaton

megítélt összeg: 8 206 532 Ft.
Az Integrációs Pedagógiai Program (IPR) keretében a 2010/11-es tanév első
félévére 673 630 Ft-ot nyertünk el, amit a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekében használhatunk fel.
A pedagógusok továbbképzésére, szociális hátrányok enyhítésére, partneri kapcsolatok erősítésére, IPR szolgáltatás igénybevételére, fejlesztőeszközökre, kulturális rendezvényekre fordítunk.
Informatikai normatíva keretében iskolánk 1000 000 Ft-ot használhat fel a következő eszközök beszerzésére: akkreditált adminisztrációs és ügyviteli szoftver, 1
db projektor, 4 db laptop.

Nagyvonalú támogatás

A Kel-Feder Kft. nagyvonalú támogatását élvezi iskolánk. Ebben az évben minden tanterembe új tanulóbútor került: tanulópadok és táskatároló szekrény. Ezek
nagyon korszerű bútorok, többféle elrendezésre adnak lehetőséget az adott munkaformának megfelelően. A gyerekek boldogan vették birtokukba az új eszközöket. Az idelátogató vendégeink is elismerően szóltak az új bútorokról.
Ezúton is köszönjük a nagyvonalú támogatást!
Balázs Hajnalka m. ig., Szádeczki Dezsőné m. ig.h

Színházban jártunk Baján
November 25-én
és 27-én délután színházban voltunk Baján.
Iskolánkból
88-an
néztük meg a Ludas
Matyi című előadást,
az Ifjúsági Színház
előadásában. Nagyon
jó hangulatú volt az
előadás, tréfák, tánc
és zene tették érdekessé, változatossá a
színdarabot. Az a tervünk, hogy rendszeressé tesszük a színházlátogatásokat.
Sógor Lászlóné

Továbbképzésiskolalátogatás
Az IPR-es pályázat keretében november 24-én Tompán, 25-én Kisszálláson voltunk a munkacsoport tagjaival
továbbképzésen. A képzés része volt
egy bemutató óra, annak elemzése,
értékelése, majd szakmai megbeszélés az aktuális feladatokkal kapcsolatban. Tompán második osztályban néztünk meg egy nagyon érdekes, játékos
gyakorló órát. Kisszálláson 7. osztályban etika órán vettünk részt.
Sógor Lászlóné
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Szeretnénk értesíteni Önöket, hogy
a kelebiai Napköziotthonos Konyhán
bevezetésre került egy új számítógépes
nyilvántartó rendszer, ami megkönnyíti
az étkezések nyilvántartását, a személyek beazonosítását, és az adagolást.
A bevezetésre kerülő új rendszer lényege az, hogy minden étkezőnek egy
úgynevezett azonosító kártyát kell kérnie. Ezt a kártyát maguknál kell tartani, (lehet zsebben, és nyakba akasztva
is egyaránt) és amikor étkezni kívánnak
akkor azt kérjük, hogy hozzák magukkal. Ez fogja beazonosítani az étkezőt.
A kártyát minden étkezőnek (gyermeknek illetve a szülőnek) meg kell
vennie egyszer, melynek ára 200,- Ft
lesz. Ezt a kártyát - amennyiben már
nem kíván többé az intézményben étkezni - visszaadhatja és visszakapja az
árát is. Ellenben ha elveszíti vagy megrongálódik annyira, hogy a kártyaleolvasó nem olvassa akkor újat kell vásárolni helyette.
Az étkezések alkalmával az étkezőnek a kártyát magával kell hoznia,
a kártyaleolvasó elé kell tartania így a
számítógép érzékeli és jelzi a kiszolgáló
személyzetnek, hogy az illető hány adagot rendelt, illetve azt is, ha esetleg valami oknál fogva nem rendelt étkezést.
A program minden hónap elején megrendeli az étkezést a bejelentett össze-
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Kedves Szülők!

tételben tehát ha háromszori étkezést
kért akkor tízórai, ebéd és uzsonna, ha
csak ebédet kér akkor azt. Amennyiben betegség, vagy egyéb más akadályoztatás miatt nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, akkor kérjük, hogy
azt még előző nap, vagy a tárgynap 8
óráig jelezze. Ugyanez érvényes arra
is, ha kér étkezést valaki, akkor legkésőbb az adott nap 8 óráig jelezze, természetesen azt is, hogy hány adagot. A
rendszer ezt regisztrálja, és amikor jön
étkezni akkor ezt jelzi a kiszolgáló személyzet számára és levonja amint kiszolgálták azt.
Amennyiben ételhordóban kívánja
elvinni az ételt akkor sincs gond, ebben
az esetben kérjük, hogy a kártyát valahogy kösse rá az ételhordó fülére és ez
jelzi, hogy mennyi adagot rendelt. ( A
kártya felül átlyukasztható és madzagra fűzhető)
A rendszer bevezetésével a megrendelt így az elkészítendő és az elfogyasztott adagokat is pontosabban figyelemmel tudjuk kísérni. Ezért fontos,
hogy a kedves vendégek is figyeljenek
oda, hogy időben megrendeljék illetve
lemondják az adagokat, ha nem tudják
igénybe venni.
A program az Önkormányzat kérésére szigorúbban fogja figyelni a térítési
díjak beérkezését, ezért kérjük, hogy az

étkezések kiegyenlítésére fokozottabban szíveskedjenek odafigyelni. Minden
étkezőnek a tárgyhónap végéig ki kell
egyenlítenie az adott hónapban elfogyasztott étkezés ellenértékét. Amennyiben elfoglaltsága vagy bármilyen
más oknál fogva nem tud megjelenni és
kifizetni azt, akkor a hónap végén kiszámlázva egy csekkel egyetemben kipostázzuk neki és még 8 nap fizetési
határidőt engedélyezünk számára. Ha
még ezt sem tudja határidőre kiegyenlíteni abban az esetben a pénz behajtásra kerül, és megvonjuk tőlük a szolgáltatást.
Tájékoztatásul közöljük kedves étkezőkkel, hogy mindenki előre tudjon
tervezni ezen a téren is, hogy a térítési díjak szedése minden hónap közepén 10 - és 13 - a között szokott lenni.
A pótbefizetések pedig minden hónap
utolsó hetében.
A térítési díjak kiszámítása úgy történik, hogy mindig a teljes tárgyhónapot kell kifizetni. A program kiszámolja egész hónapra a térítési díjat úgy,
hogy figyelembe veszi az addigi hiányzásokat is. Amennyiben kifizetik a teljes
hónapot, és ezt követően hiányzik valaki annak a következő hónapban fogja a
program a fizetendőből levonni az előző
havi hiányzásból adódó túlfizetését.
A rendszernek a bevezetése már de-

cember hónapban megkezdődik, de
élesben csak január elején. Ezért kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetősége van fáradjon be a konyha
irodájába és kérje gyermeke vagy saját maga számára a kártyát, hogy ne
maradjon ki az étkezésből a következő esztendőben sem.
Az élelmezésvezető ígéretet tett arra, hogy a rendszer fokozatosan lesz
bevezetve, tehát lesz egy bizonyos átmeneti időszak, ami alatt lehetőség van
az új rendszer megismerésére és megszokására. Étlapot mindenkinek ha kéri
akár előző héten kinyomtatja, hogy ennek alapján tudjon dönteni arról, hogy
mikor kér étkezést, illetve hány adagot.
Ezen kívül még megragadva az alkalmat, kérjük a szülőket, hogy a kedvezmények igénybevételéhez szükséges
igazolásokat az étkezés bejelentésekor
szíveskedjen az élelmezésvezetőnek leadni, illetve annak fénymásolatát, mert
az utólag bemutatott igazolásokat a
kedvezmény megállapításához nem áll
módunkban figyelembe venni!
A napközi, illetve a menzai étkezések lemondását is kérjük személyesen
intézzék az élelmezésvezetőnél.
Megértésüket köszönjük!
Az iskola, és a konyha
vezetése

Anyakönyvi hírek

Tájékoztatjuk a kedves őstermelő
lakosságot, hogy
2011 február végén lejár
a közbeszerzési szerződésünk,
és az új törvény értelmében
onnantól kezdve már vásárolhatunk
a termelőktől is.
Természetesen õstermelői vagy
vállalkozói igazolvány szükséges,
valamint permetezési napló.
A következő év elején már kereshetnek az érdeklődők, munkaidőben
reggel 6 és délután 2 óra között.

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

Kis Zoltánné Mónika
Élelmezésvezető

Balázs Katalin
aktő.

2010. november havi születések
Taupert Ármin Gábor
szül: Kiskunhalas, 2010. 11. 20.
anya: Taupert Edina
Doba Ferencné védőnő

2010. október hónapban elhalálozott:
Kelemen István 43 éves
A hónap folyamán házasságot kötöttek:
Vörös Csaba és Kuszenda Zsuzsanna Ilona
A november hónapban elhalálozott:
Kiss Sándorné 81 éves
Vili László 64 éves

VII. évfolyam 12. szám

Kelebiai Hírmondó

Rendezvénynaptár 2011.

. oldal

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Tisztelt
Nyugdíjasok!
Ez alkalommal is röviden összefoglalom az elmúlt hónap Egyesületünk
tagságát érintő eseményeit és vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
NOVEMBER
-4-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt kis csapatunk /16 fő/. A szokásos
átöltözés után mindnyájan mentünk volna a megszokott fürdőző helyünkre, de
ez alkalommal szinte valamennyien az
október 29-én megnyitott új fürdőrész
felderítésére indultunk. Öröm volt végigjárni és kipróbálni az új kétszintes létesítmény medencéit, szaunáit /7 db/
és pihenő helyeit. Egyedül a két új csőcsúszdát nem próbáltuk ki, mert ott állandó sorállás volt a fiatalok részéről /novemberben 14 éves korig ingyenes volt a
gyerekeknek a belépés/. No de ami késik,
az nem múlik, ki fogjuk próbálni a két új
csúszdát is a jövőben. /A mellékelt fotó az
új fürdőrészlegben készült/.
-13-án Kisszálláson Mártonnapi
mulatságot rendeztek, melyre meghívták Egyesületünk Színjátszó Csoportját is. Színjátszóink Az „Unió macskája”
c. darabot adták elő nagy sikerrel.
-20-án 17.00 órától Mártonnapi
újbor kóstolót tartottunk a Nyugdíjas Házban. Volt ott minden: újbor, libatepertő, libazsír kenyérre kenve, felszeletelt lilahagyma, sütemények és üdítő
italok. Ez alkalommal sajnos a vendég
kevesebb volt a megszokottnál /a dalo-

pl. mosogatás, takarítás, stb./.
-27-én 16.00 órától a szokásos havi Klubdélután tartottuk meg, melyen
beszélgettünk a 2011. évi terveinkről,
feladatainkról. Közösen elfogyasztottuk
a 20-i rendezvényről kimaradt /liba/finomságokat, melyeket friss süteményekkel és különféle italokkal egészítettünk ki. Tehát ez alkalommal is minden
adva volt a jó hangulathoz, amiben nem
volt hiány. /A mellékelt fotó az est egyik
epizódját mutatja/.
DECEMBER
Betervezett programjaink: 9-én fürdőzés Mórahalmon, 11-én részvétel a hagyományos Falualapítási ünnepségen, amelyen 16.30 órakor új
számmal fellép Egyesületünk Színjátszó
Csoportja is. 31-én 17.00 órától Óévbúcsúztató Batyusbál lesz, melyen éjfélkor virslit fogunk feltálalni a résztvevőknek. A szükséges mennyiségű élelmiszer
beszerzése miatt a rendezvényre XII. hó
24-ig lehet jelentkezni a vezetőség tagjainál. Ezen a rendezvényen fogjuk lezárni a 2011. évi Munkatervet is, ezért várjuk tagtársaink ötleteit, javaslatait annak
kiegészítéséhez, véglegesítéséhez.
JANUÁR
-13-án fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal.
-29-én 16.00 órától lesz a havi Klubdélután, melynek keretében kerül sor
az év végi beszámoló és értékelő Köz-

saink vidéki fellépésen voltak ezen a napon/. A házigazda /Horváth Zoli/ és segítői közreműködésének hála nagyon jó
volt a hangulat, sokat beszélgettünk, ill.
táncoltunk a 22.00 órás zárásig. Köszönet az előkészítőknek és felszolgálóknak, valamint a nyomok eltüntetőinek /

gyűlésre is.
Íme a kínálat a következő két hónapra, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre
pedig ismételten meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István Egy. titkár
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SZEMÜNK
Pál apostol ilyen gyönyörűt állít a testünkről: „Testünk a Szentlélek
temploma” (I.Kor.3.16.) Testünket Isten találta ki. A szemünket, fülünket,
szívünket, kezeinket, lábainkat stb. És
jónak találta őket. Sőt, annyira jónak
és szépnek, hogy ő is beleöltözködött
2010 évvel ezelőtt egy betlehemi istállóban. Ő találta ki sexualitásunkat is,
nemi szerveinket is, és nagyon szereti ahogyan megteremtette. Éppen úgy,
ahogy van. Ha nem szeretné őket, akkor másmilyet teremtett volna Isten
helyettük! Ő a kereszten kiomló vérével nemcsak a lelkünket váltotta meg,
hanem a testünket, a sexualitásunkat
is. Nemcsak a gondolataim tárházát, a
fejemet és az érzelmeim fészkét, a szívemet váltotta meg, hanem deréktól
lefelé is.
De jó lenne, ha sose felednénk el,
hogy testünk az ő ajándéka, egyben
tulajdona is. És amikor meghalunk,
visszaadjuk neki, hisz az Övé. Testünk nem a miénk. Hamis az abortusz, az eutanázia pártiak s öngyilkos
jelöltek eme szlogenja: „a testemmel
azt teszek, amit akarok”. Igazából az evangélium fényében nézve - a házunk, a lakásunk sem a miénk. Dehogy
a miénk, csak használója, haszonélvezője vagyok. Csak mosolyogni lehetett,
amikor valaki „öröklakás” megvételéről beszélt. Öröklakásunk az lesz odaát, amiről Jézus beszél a János evangéliumban: ”Atyám házában sok hely
van...elmegyek és helyet készítek
nektek.”(Jn.14.3.). Tehát bármely házban laksz, akár a Deák, akár a Kossuth utcában Tompán, esetleg egy rózsadombi villában vagy egy New York-i
felhőkarcolóban, mindenütt csak „ideiglenesen vagy bejelentve”, mert házad
is az Övé. Ne akard hát privatizálni se
házad, se kocsid, se kerted, se tested!
Tréfásan így mondhatnánk: Istennek
„se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kivánjad” el végleg magadénak!
Persze, örömmel használjuk őket, mert
ő is örömmel és nagy szeretettel ajándékozta ezeket nekünk. Ő a csúcsajándékozó. Senki más nem tud ajándékozni jobbat, szebbet, nagyobbat.
Testünk nemcsak a Szentlélek
temploma, hanem valamiképp elpusztíthatatlan, örök. Testünk így a maga
esendőségében, akár rákos betegen
is maga a csoda. Igaz, hogy testünket a halálban visszaadjuk Istennek,
de Ő majd föltámasztja egy tökélete-

sebb formában. Ezt a kereszténységen
kívül egyetlen más vallás, világvallás
sem ígéri. Csak a miénk. Ezt mi katolikusok meg is valljuk minden szentmisében. De - sajnos- nem minden misén megvalló katolikus hiszi. De akkor
hát mit ér az egész hite? Egy darab hajítófát se!
Öregedve sokan így panaszkodunk
testünk elhasználódására: ó, már rosszul látok, jaj, már rosszul hallok, már
rogyadozik a lábam...Nem szebb lenne
ilyeneket mondanunk: „Istenem, a szemem tőled kaptam, köszönöm, hogy jól
szolgált 60 évig, a fülem, a lábam meg
70 évig, most visszakéred őket, de hisz
a Tiéd. Köszönöm, hogy eddig engedted
látni ezt a csodaszép világot, a virágos
réteket, a csillagos eget, a kis gyerkőcök aranyos mosolyát, és engedted hallani a madarak énekét, az éjféli misék
Mennyországot lehozó énekeit, a hegedű sírását. Ezek az értékes ajándékaid,
kezem-lábam, szemem, fülem, utolsót
dobbanni nem akaró szívem mindig is
Rád, a nagyszerű és jóságos Ajándékozóra emlékeztettek, s szüntelen hálával
töltöttek el. Engem különösen Rád emlékeztet, és hálára késztet a szemem,
amellyel látom legszebb évszakomat, a
tavaszt és - remélem - majd egykor az
Örök Tavaszt, a Te gyönyörű Mennyországod.”
Az egyik parkban piros és sárga tulipánok nyújtogatták kelyheiket. Körülöttük a fű harsogóan zöld volt. Kicsit
odább vak ember ült a közeli bazilika
lépcsőjén. Lábánál kalap volt táblával,
a következő szöveggel: „Vak vagyok,
kérem, segítsenek!”
Arra ment egy újságíró és látta,
hogy a kalapban alig van pénz, csak
pár fillér. Lehajolt, dobott a kalapba
néhány húszast, majd anélkül, hogy
megkérdezte volna, elvette a táblát és
a másik oldalára írt egy mondatot. Aztán távozott.
Délután visszatért a vak emberhez és látta, hogy a kalapban sok pénz
van, alig fér el. A vak megérezte, hogy
ki van mellette, s megkérdezte tőle,
hogy ő írt-e a táblára, és ha ő volt, akkor mit.
Az újságíró így válaszolt: - Semmi
olyat, ami nem lenne igaz. Csak soraidnak kicsit más formát adtam. - Majd
mosollyal az arcán elment. A vak soha
nem tudta meg, hogy a táblán ez állt:
Tavasz van, és én nem láthatom!
Dr. Pribitek László plébános

Kelebiai Hírmondó
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HULLADÉK HÍRADÓ
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. és az
ÖKO - Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevele

Tisztelt Lakosok!

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése óta településünk utcáin megszokottá és egyre népszerűbbé váltak a csomagolási hulladékok különválogatására szolgáló gyűjtőszigetek. Évről évre fokozatosan nőtt a konténerekbe kerülő hulladék mennyisége, közben pedig felmerült az igény a gyűjthető anyagtípusok gyűjtésére is,
2010. január 1 -től a sárga matricás konténerbe tehetők az ún. könnyű csomagolási
hulladékok, azaz a PET palackok mellett itt a helye:
* Kozmetikai flakonoknak, tégelyeknek (samponos, tusfürdős stb. flakonok)
* Mosó - és mosogatószeres flakonoknak
* Alumínium sörös, - üdítős és energiaitalos dobozoknak
* Tejes és üdítős tégladobozoknak (többrétegű italos kartondobozok)
A konténerek tartalmát Szegeden anyagfajták (külön az italos kartondobozokat, külön
az alumínium dobozokat, külön a más-más fajtájú műanyaghulladékokat) szerint szortírozzuk, majd bálákba tömörítve szállítjuk el a hulladék feldolgozókhoz.
SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ
NEM GYŰJTHETŐ PAPÍR
Papírzacskók
zsíros, olajos papír
Teás vagy fogkrémes papírdobozok
indigó, matrica
Újságpapír(szórólapok, prospektusok)
használt zsebkendők, szalvéta
Füzetek
műanyag borító
Kozmetikai termékek papírdobozai		
Kartondobozok
A tiszta papírdobozokat mindig lapítva helyezze a konténerbe, hogy kevesebb helyet foglaljanak!
MŰANYAG+FÉM+ITALOS KARTONDOBOZ
Üdítő és ásványvizes palackok
zsíros, olajos, vegyszeres
és festékes flakonok
Zsugorfólia
nem csomagolási eredetű műa.hulladék
Bevásárló reklámtáskák
PVC-ből készült termékek
Kozmetikai-és tisztítószerek flakonjai
egyéb ismeretlen anyag, szemét
Alumínium sörös és üdítős dobozok
zsíros, olajos, vegyszeres és festékes doboz
Alumínium tálcák
hajtógázas spray
Konzervdobozok
Üvegek fém kupakjai
Tejes és gyümölcsleves,
többrétegű italos kartondobozok
A PET palackokat, a fém és italos kartondobozokat mindig lapítva helyezze a konténerbe,
hogy kevesebb helyet foglaljanak!
ÜVEG
Ép vagy törött, fehér és
színes öblös üveghulladék
Befőttes- és bébiételes üvegek
Boros-, sörös-, pezsgős- és röviditalos
üvegek

vegyszeres, gyógyszeres üveg
ablaküveg
villanykörte, fénycső
Szemüveg, tükör, jénai

Papírszüret:
A korábbi évekhez hasonlóan idén is meghirdettük a Papírgyűjtési akciónkat a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések óvodái és
iskolái között, melynek során évek óta először a papírgyár áremelésének következtében
jelentős átvételi árat tudunk adni a jól megérdemelt munkáért. Ezen felül a legtöbb papírt
gyűjtő iskola kimagaslóan magas, 100.000 Ft értékű jutalomban részesül. A verseny lebonyolításában partnerünk az Önkormányzat, amelynek segítőkészségéért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani.

. oldal

Hogyan legyen idén környezetbarát a karácsony:
Ajándékozás:
* Tegyük próbára saját kézügyességünket és fantáziánkat, hiszen a saját kézzel készített ajándék mindig személyesebb és szívhez szólóbb, mint a boltban vásároltak. Pl.: bébiételes vagy kisebb üvegek egy kis üvegfestékkel mutatós fűszertartóvá varázsolhatók.
* Úgy válasszunk ajándékot szeretteinknek és figyeljünk arra, hogy mi az, aminek igazán örül, ne vásároljunk felesleges dolgokat!
* Keressünk újrahasznosított papírból készült csomagolópapírt, üdvözlőkártyát,
hiszen ezek előállításához nem kellett fákat kivágni. Gondoljuk végig, lehet, hogy
elég egy szalag, egy kedves masni, ami jelképezi a csomagolást, mindenképpen
kerüljük a túlcsomagolást!
* Lehetőség szerint részesítsük előnybe a helyben vagy lakóhelyünkhöz közel
készült termékeket, ezzel nem csak a szállítás okozta környezetterhelés csökkenthető, hanem a helyi gazdaságot is segítjük!
* Főleg az iskolások számára hasznos meglepetés tud lenni egy-egy olyan album
vagy könyv, amely a természet szeretetére, védelmére irányítja a figyelmet vagy
előfizethetünk számukra ilyen témájú magazinokra is.
Előkészületek:
* A karácsonyfa vásárlásakor is gondoljunk a természetre: kerüljük a fák kivágását, válasszunk gyökeres fát vagy műfenyőt!
* Mindig tervezzük meg a karácsonyi nagybevásárlást, írjuk össze előre, hogy
mire van szükség otthon, így elkerülhető, hogy többször kelljen elmenni a boltba!
* Nézzünk utána, hogy a közelünkben van e olyan termelő, aki tejet vagy tejterméket, illetve zöldséget vagy gyümölcsöt kínál eladásra! Aki kipróbálta, tudja, hogy
a sütemények és az ételek sokkal zamatosabbak, ha házi alapanyagból készülnek.
* Jó ötlet beszerezni olyan textil táskákat, vagy fonott kosarakat, amelyek kiváltják a bevásárláshoz kapott műanyag zacskókat. Ilyen többször használt táskák
ajándéknak is kiválók.
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.
és az ÖKO - Pannon Nonprofit Kft.
SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN MINDANNYIUKNAK!
Köszönjük az egész éves együttműködésüket és kérjük, hogy 2011 - ben is legyenek partnereink a szelektív gyűjtésben, hogy Önökkel közösen jelentősen csökkentsük a környezetünk terhelését!

A Kelebiai Víziközműtársulat hírei...
Tisztelt társulati tagok, tájékoztatjuk
Önöket, hogy 2011. január 10-e után
postázzuk a 2010. december 31-ig történt befizetésekről az Egyenlegközlőt.
Ezzel az értesítéssel együtt fogjuk kiküldeni a következő 6 havi befizető lapokat is.
Kérjük azon társulati tagjainkat,
akiknél a tulajdonviszonyban változás
állt be /ingatlan eladása-vétele, öröklés, elhalálozás/ keressék fel a társulat ügyintézőjét, hogy a módosításokat
át tudjuk vezetni. Erre azért van szükség, mert az állami támogatást csak a
nyilvántartás szerinti tulajdonos veheti igénybe.
Felhívjuk azon társulati tagjaink figyelmét, akiknek jelentős /3 hónapnál
nagyobb/ befizetési elmaradásuk van,
hogy a kiküldött értesítésben foglaltak
szerint rendezzék fizetési kötelezettsé-

güket.
Értesítjük azon társulati tagjainkat,
akiknek jelentős /3 hónapnál nagyobb/
befizetési elmaradása van, hogy 2011.
február 1-el kezdeményezzük a Fundamenta Ltp-vel kötött szerződéseik felmondását. Ezt követően egyösszegű
befizetőkké válnak.
Ezt követően azon társulati tagoknak az adatait, akik a felszólítások ellenére nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, átadjuk végrehajtás
végett az önkormányzatnak.
Amennyiben kérdése van, keressen
bennünket.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 08.00-12.00
Péntek: 08.00-12.00
Varga Sándor
IB. elnöke
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ÚTKERESÉS
A 2010-es esztendő a kelebiai sport
számára kétségtelenül valaminek a végét jelenti. A Bács-Kiskun megyei IIes besorolásból 27 megszakítás nélküli bajnoki szezon után, BKMLSZ-es
rásegítéssel kiejtett KKNSK a legalsó
régióban folytatta szereplését az ősz
folyamán. Lényeges változás nem következett be a játékosállományban,
Bereczki Gábor és Miklós-Balogh Gábor távozott, a többiekhez csatlakozott
Klinkó Boldizsár és a hosszú sérülésből
felépült Fodor Laci. A mindössze kilenc
csapattal rajtoló Bács-Kiskun Megyei
III. Déli Csoportjában elért 5. helyezés
éppen elegendő ahhoz, hogy a versenykiírás szerinti jövő tavaszi rájátszásban érdekeltek legyünk. A bajnoki cím
megszerzése jelentheti a visszatérést
a II. osztályba, aminek a valószínűsége
éppenséggel nem kizárt, de bravúrra
lenne szükség mostani helyzetünkben
ennek a célnak az eléréséhez. Sajnos,
játékosaink vidéken tanulnak vagy dolgoznak. Legtöbbjük csak hétvégén tartózkodik Kelebián, ezért edzésmunkáról egyáltalán nem beszélhetünk. Egyre
közelebbi probléma, a generációváltás
kényszere. Kérdés, hogy a következő
(2011/2012-es) szezont a jelenleg játékengedéllyel rendelkezők közül hányan kezdik el? No és persze az, hogy
melyik osztályban? Ennek felmérése és
ismerete szükséges ahhoz, hogy a jövőről bármilyen elképzelés a realitás talaján megálljon.

EGY LEGENDA,
MELY RÓLUNK
SZÓL
A világhálón kalandozók a Legenda
Kupa címszónál láthatják fenti megállapítást, mely az 5. éve Csongrád megyéből elindúlt „zendülés” eredményeképpen - az MLSZ-el dacolva - eme
külön bajnokságot beindítók történetét
mutatja be, az érdeklődők számára. A
szervezés és a résztvevő csapatok minősége terén bizonyára lehetne ennél
kívánatosabb színvonal, azonban 2010
nyarán egy negyed évszázada működő
rendszer váratlan borulása okán ez volt
ifjúsági korosztályú focistáink számára
az egyetlen megoldás a továbblépésre.
Egyébként is; ha az ősszel látott megyei

III-as alakulatok játékerejét hasonlítanánk össze a Legenda Kupa csapataival, hát túl sok különbség nem lenne.
A részvételi költségek viszont... Az Ercsi Béla vezette Legendások és a megyei III-as gárdák közötti összhang enyhénszólva sem volt felhőtlen. A Dulics
Jóska által fémjelzett egykori nagycsapat erősen korlátozta a Legendások játékosokkal történő segítését, noha erre
a szabályok - három fő erejéig - lehetőséget adnának. A téli szünet alkalmas
lehetne egy átgondoltabb és egymást
segítőbb szisztéma megfontolására.
Ennek a gárdának nincsenek életkori
gondjai, mondhatni, hogy az idő nekik
dolgozik. Náluk a hozzáálláson kellene hathatósan javítani ahhoz, hogy erre a generációra lehessen jövőt tervezni. Ellenkező esetben csak egy remény,
vagy ködbevesző legenda maradnak ők
is pár év múlva.

HARMADIK
PILLÉR
A hamadik út a Levente SE. Az újonnan megalakult gyerek sportkör lehet a harmadik pillére idővel, a kelebiai
sportnak. A KKNSK megújítása, az elnökváltás vontatottságát látva is kifejezetten kérdőjeles. Nyugdíjaskorú sportbarátokkal, természetesen magamat is
beleértve, - sajnos - nem oldhatók meg
a helyi feladatok. A felnövekvő ifjabb
korosztályokat nem sikerült bevonni az
„Népi” sport egyesületi életébe. Talán a
gyerekek révén a szülőkkel, nagyszülőkkel, egy másik lakossági réteg válhat aktívvá, amelyik életszerű érintettség okán bekapcsolódhat a Levente SE
szervezésébe. Az első elnökségi ülés
legalábbis reménytkeltően mutatott
ebbe az irányba. A fiatalok lelkesek, de
igencsak nehezen kezelhető állapotban
vannak. Hiányoznak a korlátok. Nem ismerik az önkontroll fogalmát. Nem tudják mit tehetnek meg és meddig mehetnek el? Az azonnali igény érvényesítése
néhány kivételtől eltekintve - többüknél akár agresszív módon is - általános.
A hosszabbtávú célt erodálja egy csibészes balhé. A szülő és az iskola a jelek
szerint nem tudják kezelni ezt a végletesen eltúlzott liberalizmust, amit a
korlátozás nélküli engedékenység jellemez. A gyerekeknek a mindent szabad

légkörben tartása visszahat a tanulmányi eredményeikre is. A heti két foglalkozáson jelentős energiát kell fordítani
- többek között - a „hiszti szindróma”
kezelésére. Sajnos a szülők egy része a
rossz érdemjegy „jutalmául” a tréningstoppot alkalmazva tiltja el gyerekét a
foglalkozásoktól. Pedig a tudás elsődlegességét csoportos és egyéni beszélgetéseken is hangsúlyozzuk a fiataloknak,
hiszen a tanulás nemcsak lexikális gyarapodást, de önfegyelmet is feltételez
szellemi értelemben. A sport pedig ezt
egészíti ki a testi fejlődés, alkalmazkodókészség, akaraterő, teherbírás növekedése és más hasznos tulajdonságok
erősítésével. A Levente Sport Egyesület idővel, a helyi sportélet harmadik
pillére lehet, ha a szülők által alkotott

vezetés képessé válik a többi szülő aktiválására is. Fontos, hogy ne úgy engedjék el a gyerkőcöket otthonról a focipályára vagy a tornaterembe, hogy
két órára meg van oldva a felügyelet,
hanem kapcsolódjanak be az egyesületi munkába, hiszen ez nekik érintettség okán is elsődleges. 20 évvel ezelőtt
még a KKNSK-ban azért harcoltunk,
hogy a kelebiai iskolában legyen szakképzett testnevelő tanár. 15 éve azért,
hogy legyen az első csapatnak minősített edzője. Jelenleg az a soronkövetkező feladat, hogy a különböző korosztályú gyerekeknek itt a Levente SE-ben
legyen minimum kettő olyan trénerük,
akik közül legalább az egyik szakképzett.
Kovács Marcell.

ÚJ LENDÜLET
Negyedik nekifutásra megválasztották a Kelebia KNSK új vezetését. Kovács
Marcell után több vezetőségi tag is lemondott addigi tisztségéről. Csengeri Rudolf,
Simola János, Juhász György, Juhász Péter és Horváth Zoltán adta vissza hívatalosan, korábbi megbízatását. Helyükre elnökként Tartott Zsolt, elnökségi tagokként
pedig Dulics József és Szabó G. Attila kerültek. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottságot Kakuszi Lajos, Jáger József és Horváth Jenő alkotják.
A változásról a Bács-Kiskun Megyei Bíróságot értesítette a KKNSK új vezetősége.

Figyelem!

Ha bármilyen észrevétele van, mely Kelebia község
lakosságát érinti, kérjük, forduljon bizalommal
településőreinkhez.
Elérhetőség:
Szerencsés Kristóf:
06-30/575-95-85
Kocsis György:
06-30/555-83-20

Szerkesztők

Használt kályhát vennék!
Friebert Ferenc
/József Attila u. 159./
Tel.: 06-30/370-79-05
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Békés, boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Új Évet kívánunk

Szerkesztők

Mézes kalács
Hozzávalók:
1 kg finomliszt, 30 dkg porcukor, 1 csipet
só, 30-40 dkg virágméz, 3 tojás, 3 evőkanál margarin, 1 teáskanál szódabikarbóna,
3 dkg fahéj, 1 dkg őrölt szegfűszeg, 1 csomag mézeskalács-fűszerkeverék - körülbelül 2 dkg.
A lisztet, a porcukrot, a fűszereket és a
szódabikarbónát is szitáld át majd keverd
össze fakanállal.
Üsd bele az egész tojásokat. A tésztát lágyíthatod úgy, hogy csak egy egész tojást és
2-3 tojássárgáját ütsz bele, a tojásfehérjéket
pedig üvegpohárban letakarva hűtőszekrénybe teszed, jó lesz a cukormázhoz. Tedd
a szobahőmérsékletű margarint is a tésztába, és dolgozd össze - ekkor még nem áll ös-

sze a tészta -, majd öntsd hozzá az üvegben
forró vízbe állított, meglangyosított mézet. Viszonylag lágy tésztát gyúrj - margarin, esetleg kevés langyos víz hozzáadásával
megpuhíthatod -, mert az érlelési idő alatt
Miután kinyújtottad a tésztát, lisztbe mártott kiszúró-formákkal szaggasd ki a mézeskalácsot. Használhatsz sütőpapírt vagy zsiradékkal vékonyan kikent, esetleg csak
lisztezett tepsit, de arra minden esetben
ügyelj, hogy ne égjenek meg a mézeskalácsok. Forró sütőbe tedd, de közepes lángon
süsd, és amikor már érzed a fűszerek illatát,
akkor nézd meg! Ha egyenletesen aranybarna, vedd ki.
Fényesítés: a mézeskalácsok felületére
kenőtollal tojásfehérjét kenhetsz, így szép
fényes lesz a felületük, illetve a ráhelyezett
magvak könnyen ráragadnak.
Magvak: az apróbb magvakat - mák, szezámmag - hintsd a tojásfehérjével megkent
nyers tészta felületére, és így süsd meg. A
nagyobb magvakat - napraforgómag, tökmag, dió, mandula - nyomd egyszerűen a
nyers tésztába, miközben sül, szépen beágyazódik a tésztába, és benne marad.
Jó étvágyat!

Vaníliás - Mézes
Likőr
Hozzávalók:
7 dl konyak
3 vaníliarúd
1 kk. mézes fűszerkeverék
15 dkg méz
2 dl 30%-os tejszín
Elkészítés:
A vanília rudakat hosszában kettéhasítjuk, kikaparjuk a magjait, és a tejszínbe
tesszük a fűszerkeverékkel
együtt. Óvatosan felforraljuk, ha már langyosra hűlt,
bele keverjük a mézet, végül
hozzáöntjük a konyakot. Kiszedjük a vanília rudakat (tegyük porcukorba, még jól átjárja az aromája), és a mézes
likőrt üvegekbe öntjük. Pár
nap alatt összeérnek benne
az ízek.
Egészségünkre!
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr
Somogyiné dr. Gazdag A.
Somogyiné dr. Gazdag A.
Somogyiné dr. Gazdag A.
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Faddy Zoltán dr
Rigler László dr
Szarvas Gyula dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Miklósiné Tóth Éva dr.
Faddy Zoltán dr
Somogyiné dr. Gazdag A.
Szarvas Gyula dr
Kiss Csaba dr

Tompa, Széchenyi u. 10.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39.
Tompa Attila u. 95.
Tompa, Kossuth u. 10.
Tompa Árpád u. 59.
Tompa Árpád u. 59.
Tompa Árpád u. 59.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39.
Kelebia, Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39.
Tompa, Széchenyi u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39.
Kelebia, Deák u. 92.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39.
Tompa Attila u. 95.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39.
Tompa Árpád u. 59.
Tompa, Kossuth u. 10.
Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39.

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/454-230
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Dr. Patócskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

