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Kacsafőző verseny és spárgafesztivál Kelebián

Május 25-én szombaton Kelebián
egy jó ötlet megvalósításának lehetett mindenki részese, aki elment a
Művelődési Ház szervezésében megrendezett Spárgafesztiválra. A Polgármesteri Hivatallal karöltve egy
tartalmas kulturális programokban

bővelkedő nap keretében a gasztronómiáé volt a főszerep. Kelebia
és környékének apraja-nagyja sürgött-forgott, hogy méltó étel remekekkel rukkoljanak elő. A főszerep a
spárgáé volt, mely méltatlanul még
mindig háttérbe szorul napi táplálkozásunkban. Szerencsére a helyiek nemcsak termesztik, de ismerik
is az alapanyag titkát, és ötletekben sem volt hiány, hogyan hasznosítható ez a kultúrnövény. Nagy élmény volt együtt, egy közös asztalon
látni a spárgatortát a különféle saláta variációkkal, a spárga-fasírttal, a
kínai spárga rakottassal. De kóstol-

hattunk spárgás csigát, finom volt a
spárgapuffancs, a spárga lasagne, a
spárgaroló. Jó kombinációnak bizonyult a főtt tésztából készített rakottas, illetve saláta is. Igen látványos volt a háromszínű piskóta rolád,
a napraforgó spárgából, a kacsamájas-spárgás falatok. A citromos spárgás kocka pedig az édesszájúakat ejtette ámulatba. A 26 nevező közül az
első három helyet a sütemény jellegű
készítmények vitték el idén. A másik
versenyben a „kacsakészítők” mintha megtáltosodtak volna. Itt a közös
alapanyag egész kacsa volt, és belőle
kellett adott időre finom ebédet készíteni a baráti társaságoknak, csalá-

doknak. Készült is minden mi szemszájnak ingere!
Forogtak a pecsenyekacsák a grillen, faszénparázson, vagy a kemencében sültek ropogósra, de készítettek rostonsülteket, kacsasaslikot is
tárcsán.
Rotyogott a bográcsban a káposztás, babos kacsa, főtt a finom zúzás
raguleves kelkáposztával, sőt a töltött káposzta is, melyet füstölt kacsacombok tettek még izgalmasabbá,
gazdagabbá a tejföl mellett.
Nagyon jó érzékkel kínáltak az
ételek mellé pirított burgonyát, grillezett spárgát, majonézes spárgát,
párolt vöröskáposztát birskompóttal
megbolondítva.
Egészséges élelmiszerek is megjelentek, így a kuszkusz vetekedett az
egyszerű finom házi tarhonyával.
A zsűri - Illés Lajos, Kőrösi Jánosné
a Vári Szabó István Szakképző Iskola tanárai Kiskunhalasról és Szuhankó Ruzsena Bajsáról, Vajdaság – elismerése, tisztelete a szponzorok felé,
akik ilyen remek alapanyagot biztosítottak a versenyhez és a készítők felé, hogy a kapott anyagból mindent
hasznosítottak.

Folytatás a 2. oldalon.
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Kacsafőző verseny és spárgafesztivál Kelebián

Folytatás az 1. oldalról.
A huszonkét versenyző csapatból hosszas mérlegelés után a Baboskáposztás kacsa, a Töltött káposzta kacsából, és az Egészben grillezett
kacsapecsenye készítőik vitték el a pálmát. A jó ötletet, a szép terítést, a finom ízeket különdíjakkal jutalmazták.
Gratulálunk a rendezőknek, a szervezőknek a tartalmas, színvonalas
programokért!
Köszönet Minden kedves kelebiainak
a jó hangulatért, a kedves vendéglátásért!
Jó munka volt, szép megnyilvánulás,
kellemes együttlét!
Éljen a spárga! Jövőre újra fesztivál!
Üdvözlettel: Illés Lajos
A kacsaételek versenyében a
következő eredmények születtek:
1. hely megosztva Durci Papa (Miklós Balogh Zoltán) - kacsahúsból készült töltött káposztája és a Csepel Művek babos káposztás kacsája
2. hely Tavaszi Hérics Tánccsoport grillezett kacsa vegyes grillezett zöldségekkel, és kuszkusszal
3. hely a Bajsai csapat sült kacsája

A spárgaételek versenyében:
1. hely Horváth Zoltánné -spárgás
gyümölcstorta
2. hely Farkas László Általános Iskola Szülői Munkaközösség- zöldspárgás
citromos karamellszelet
3. helyezett Nagy Istvánné- háromszínű spárgás piskótarolád
Ezúton szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki támogatott bennünket a felajánlásokat: Inba Zrt.
Ásotthalom, Kicsiricsi Diszkont,
Galgóczi Attila Vegyeskereskedés,
Gázos József Csikéria, Varga Zoltán
Tompa, Kiri Zoltán, Ker- Ex ’94 Kft.,
Vadász Söröző, Fábián Virágkertészet, Ábrahám János, Gedó Ferenc

Trabarna: A mennyország is
hasonló lehet…

A Gasztronómiai nap délutáni vendége Lórán Barnabás ismertebb nevén
Trabarna volt, aki 16 órától szórakoztatta a nevetni vágyókat.
A rendezvény után telefonon beszélgettünk vele:
- Ez a kelebiai gasztronómiai nap a kacsáról és a spárgáról
szólt. Hamarabb érkezett, volt al-

kalma kóstolni 1-2 ételt? Mi volt a
benyomása?
- Nagyon kedvesen fogadtak és
azonnal kínáltak mindennel! Ettem káposztás kacsalevest, babos kacsát, sült
kacsát spárga salátával. Az ételek fantasztikusak voltak, látványban is szépek
és nagyon finomak. A mi családunkban
eddig elég ritkán fogyasztottunk kacsát
és spárgát is. Rá kellett jönnöm, mennyi csodálatos étel készíthető ezekből
az alapanyagokból. Nagyon jó ízű és
nem túl nehéz ételek. A benyomás? A
mennyország is hasonló lehet…
- Vendégként és fellépőként hogyan érezte magát?
- Nagyon jó közönségem volt a finom poénokat is vették, amire oda kell
figyelni. Jól szervezett rendezvényt láttam, amiben érezhető volt a közösség
ereje. Lenyűgözött a gasztronómiai érzék, mely a zsűri elé varázsolta ezt a
sok különleges, de mégis a helyi alapanyagokból készülő ételféleségeket.
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Egy tanító tapasztalataiból…
Kutassuk fel értékeinket!

Az idén ünnepli fennállásának 10.
évfordulóját a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület. Egész év ennek a jubileumnak a
szebbé tételében telik.
Fontos-e megtanítani gyermekeinket, unokáinkat az értékek megőrzésére? Igen, igen, igen!!! Milyen szép hagyománya van annak, hogy a búcsúzó
nyolcadik osztályos tanulók a tanév vége felé vetélkednek, hogy ki tud többet
a település gazdasági, kulturális múltjáról. Interjúkat készítenek idős emberekkel, régi ünnepekről, iskolai életről
kérdezősködnek. Összegyűjtenek ódon
taneszközöket, bizonyítványokat, poros fotókat, régi játékokat stb.
Ki mutasson példát ebben a diákoknak? Természetesen mi szülők, nagyik!
Így tettünk mi május 26.-án! Pályázatunk keretében kezdtünk felkutatni régi
babákat, kézzel varrt falvédőket. Farkas Tiborné Juditka a rendelkezésünkre
bocsátotta több mint 100 darabból álló babagyűjteményét. Fantasztikus volt!
Ha járt már valaki BABAMÚZEUMBAN
ezen a napon, Kelebián is ott érezhette
magát. Porcelán, népviseletbe öltözött,
tündér és hercegkisasszony babákban
lehetett gyönyörködni! Juditka pél-

dát mutat a gyerekeknek és nekünk is,
mennyire fontos, hogy legyen az embernek egy idea, melyet minden áron
meg is valósít.
A kiállítás másik részében a nagymamáink, anyukáink által varrt falvédőket
gyűjtöttük össze. Oroszlánrészt Hernádiné Évi vállalt, aki a Szent Erzsébet Otthonház lakóit is felkereste és begyűjtötte a múlt század második felében készült
kézimunkákat. Járta az utcákat és itt is
ott is kapott egy-egy falvédőt. Igen régen telente az asszonyok hímeztek ráérő idejükben. Ezekkel a falvédőkkel díszítették konyhájukat.
Természetesen egy műértő kritizálhatná is ezeket a munkákat. Én azonban azt vallom, hogy ezeket a dolgokat
nem volt hasztalan összegyűjteni és bemutatni, hisz ez is hozzátartozott gyermekkorunk világához.
Kutassuk fel értékeinket! Ünnepeljünk együtt! Segítsünk örömet szerezni egymásnak a szép emlékek felidézésével!
Köszönöm mindenki segítségét, aki
részt vett ennek a kiállításnak a megszervezésében, lebonyolításában!
Horváth Zoltánné
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Erdély, Ó Édes Erdély
Immáron hatodik alkalommal szerveztünk Böbével ötnapos kirándulást a
Csíksomlyói búcsú apropóján!
Május 16-án, Tompáról 0.00 órakor
indultunk el Budai Bélával. Csatlakoztak a csapathoz Kunbaján, Kelebián,
Szegeden és Gyulán.
Így 52 fős létszámmal léptük át a határt Méhkeréknél.
Kolozsváron csak buszos városnézés volt a szoros időbeosztás és a nehéz parkolási lehetőség miatt.
Az első hosszabb pihenőt a Király hágónál tartottuk ahol ragyogó napsütésben volt részünk és gyönyörű volt az elénk táruló panoráma.
Marosvásárhelyen szintén buszos
városnézés volt, majd Segesváron a
várban közel egy órát töltöttünk el, hiszen kellemes volt az idő és rengeteg
a látnivaló.
Rövid időre megálltunk a Tolvajos
tetőn a három óriási fakeresztes emlékműnél, majd hamarosan következett
Csíkszereda ahol elbúcsúztunk eddigi
idegenvezetőnktől Tankó Istvántól.
Megtekintettük a Makovecz Imre által alkotott többnyire fa és réz elemekre építve készült csodálatos templomot
és a nem messze lévő Mária kegytemplomot, amelyre alapozva évszázadok
óta megtartják a Csíksomlyói búcsút!
Itt találkoztunk Pomjánek Béla roppant nagy tudású nyugalmazott tanárral, aki a következő napokban volt az
idegenvezetőnk, immáron harmadik alkalommal!
Csíkszépvízi szállásunkra érve ahol
szilvapálinkával és kürtős kaláccsal fogadtak bennünket a házigazdák, elfoglaltuk a szálláshelyet és vacsora után
mindenkinek jól esett a pihenés.
17-én, pénteken délelőtt Gyímesbükkön a Kontumáci kápolna, VÁMHŐR épületmaradványokra emelt
emlékhely, Ezeréves határ a Tatros folyóval, a Rákóczi várrommal és a felújított 30-as őrházzal, Deáky vendégház, Böjte Csaba (Dévai Szent Ferenc
Alapítvány) itteni gyermekotthonának
meglátogatása és a monarchia béli vasútállomáson a Nagyboldogasszony zarándokvonat fogadása volt a program.
Délután Gyergyószentmiklóson buszos városnézés, majd következett a
már általunk többször meglátogatott,
de még mindig nagy élményt nyújtó
Békás-szoros és a Gyilkos tó.
A visszaúton megálltunk Madéfalván
az osztrákok által lemészárolt 200 székely katona emlékére felállított emlék-

műnél.
Itt készült a csoportról a mellékelt
fénykép.
18-án, szombaton pár fő kivételével részt vettünk Csíksomlyón a Nyeregben (a Kissomlyó és a Nagysomlyó
hegy találkozása) megtartott szentmisén ahol sokszázezer magyar ember
gyűlt össze.
A lényeg az, hogy ide mindenki önként jön! Hagyomány, hogy csak egyetlenegy személy kap hivatalos meghívást, aki a szentmisét celebrálja.
Nagyon megható és felemelő érzés
volt látni azt a színes tömeget, (az Erdélyiek a Keresztalják alatt mind népviseletbe öltözve) a magyar és székely
zászlóerdőt és a végén, ahogyan a környező hegyek visszaverték és visszhangozták a sok százezer torokból felzengő himnuszokat. A pápait, a magyart, a
székelyt és végül a csíksomlyóit.
Most először az évek során ragyogó
napsütéses időt fogtunk ki!
A szervezés remek volt, minden flottul bonyolódott le.
Ez is fárasztó, de nagyon szép nap
volt. Este jólesett a Budai Béla által főzött bográcsos birkapörkölt.
19-én, vasárnap Székelyudvarhelyen buszos városnézés után érkeztünk
Farkaslakára Tamási Áron szülőhelyére
ahol megnéztük a síremlékhelyét, majd
rövid vásárlás után következett Korond
ahol mindenki kedvére beszerezhette
az ajándék és emléktárgyakat.
Parajdon lehetőség volt busszal lemenni a több száz méter mélyen lévő
ritka látványosságot nyújtó sóbányába. Ezután következett Szováta a híres Medve tóval. Szemet gyönyörködtető kis üdülőhely.
Visszafelé megálltunk az 1300 méter magasan lévő Bucsin, tetőn egy kis
friss levegőt szívni és kristálytiszta-jéghideg forrásvizet inni.
Csíkszentdomokoson megnéztük
Márton Áron emlékművét, majd Csíkszeredára érve elbúcsúztunk Pomjánek
Bélától, akitől rengeteget tanultunk a
három nap alatt.
20-án, hétfőn indultunk hazafelé.
Tusnádfürdő érintésével a Fogarasi havasok felé vettük az irányt. Alföldi embereknek a csodával volt egyenlő látni
a 2500 méter feletti még mindig hófödte hegycsúcsokat.
A busszal sajnos csak 1500 méter
körüli magasságig juthattunk fel, mert
valami oknál fogva innen már nem volt
szabd tovább hajtani. De innen is cso-

dálatos volt a magasból lezúduló vízesés és a feljebb lévő hófödte sziklák
látványa.
Nagyszeben, Szászsebes, Déva és
Arad érintésével Nagylaknál léptük át
a határt és 22.15 óra volt mikor Kelebiára értünk.
A visszaúton Csíkszeredától szintén
Tankó István volt az idegenvezetőnk.
Gyönyörű és felejthetetlen látnivalókat nyújtó élményekben lehetett részünk a több mint 2.000 kilométeres
út során.
Az idegenvezetők előadásai révén
rengeteg hasznos ismeret birtokába
juthattunk az általunk bejárt területekkel, településekkel kapcsolatos vidékek történelmére, földrajzára, flórájára és faunájára, az ottani népességre,
annak kultúrájára, szokásaikra, hagyományaikra és más érdekességekre vonatkozóan is!
Utunk során többször érintettük a
Csíkszeredához tartozó Csíkzsögödöt
is. Ilyenkor mindig eszembe jutottak
a nagyszerű néptáncosaik, hiszen már
évek óta visszatérő fellépők a Kelebiai Kárpát Fesztivál műsorán és mindig
fergeteges sikert aratnak.
A mesébe illő csodás hegyvidéket

járva több alkalommal is eszembe jutott
az általam igen szeretett és nagyra becsült költőnknek, Petőfi Sándornak „Az
Alföld” című verse és nem állom meg,
hogy ne idézzem ezeket a sorokat.
”Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ám de nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.
Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom,”
Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy nagyon jó helyen vagyunk
ebben a kis országban itt a Kárpát-medence természeti csapásoktól védett
részén. Bármerre is járunk, bármilyen
csodálatos tájakat látunk is azért a legjobb mindig az, amikor hazaérünk.
Tehát becsüljük meg ezt a szép hazát!
Remélem, hogy a résztvevők jól
érezték magukat az úton és sikerült sok
szép élménnyel gazdagodniuk.
Mi nagyon elfáradtunk, de úgy vélem, hogy megérte!
Köszönet a csoport tagjainak a fegyelmezett, jó hozzáállásért!
Horváth Zoltán és Böbe
szervezők

Kedves Tanárok, Tanítónők,
Óvónők!
Szeretettel köszöntelek Benneteket a Pedagógusnap alkalmából.
Lelkiismeretes, kitartó, türelmes,
színvonalas oktató-nevelő munkátokat a Farkas László Általános Iskola
Szülői Munkaközössége megköszöni.
Gyergyai Albert megfogalmazta,
hogy milyen a jó tanár: „A jó tanár
nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, esztétikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy
személyben, s nemcsak tudását
közvetíti - bár ez sem kevés -, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez, mint a
kertész, életet visz a könyvekbe, a
könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat épít az eszmény
és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.”
A megemlékezés jó alkalom arra,
hogy megkapjátok azt a megbecsülést, amit a nemzet jövőjéért munkálkodva megérdemeltek: s nem mint a

nemzet napszámosa, hanem mint a
falu, a megye, a nemzet lámpása.
Kívánunk hasznos, tartalmas, az
emberi élet tiszta illatát árasztó pedagógiai munkát, a tanulók feletti
örömökben megújuló ifjúi erőt és türelmes okosságot a mindennapi feladatokhoz!
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Április 17-én egy lakónk 90. születésnapjának megünneplésére került sor,
szokásunkhoz híven. Pécsi Józsefné Pannika nénit az önkormányzat nevében
Maczkó József Polgármester Úr köszöntötte e jeles ünnep alkalmából, a gondozottjaink által előadott műsor keretében.
Fiai, József és Tibor is velünk tartottak,
a műsor végén pedig megvendégelték
gondozottjainkat. Köszönjük ezúton is a
családnak, hogy a sok finomsággal hoz-

zájárultak az ünneplés színvonalához.
A nemzedékek közötti szolidaritás
jegyében - melynek célja az, hogy elősegítse a fiatalok és az idősebb nemzedék közötti megértést, tapasztalatcserét
és hosszú távon megerősítse a családi kötelékeket, amely a gyermekvállalást és az idősebb generációk aktivitását is ösztönözheti - évente többször is
közös programot bonyolítunk le a helyi
óvodásokkal.
Május 3.-án Anyák napja alkalmából a nagycsoportos óvodások látogattak el hozzánk, és kedves műsorral köszöntötték lakóinkat. Május 29-én a mi
klubtagjaink és lakóink közül néhányan
viszontlátogatásra mentek az óvodába hozzájuk, a Gyermeknapot ünnepelni. Egy tanulságos mesét adtunk elő, és
saját magunk által készített ajándékkal
leptük meg a gyermekeket. Itt is, és ott
is gyorsan közös hangot találtunk egymással, bátran jöttek oda a gyerekek
hozzánk, és mi is szívesen beszélgettünk
velük. Nagy szeretettel és izgalommal
készültünk ezekre az alkalmakra.
A következő képek is arról tanúskodnak, hogy milyen jól összejöttünk és
megértettük egymást.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben idős, magányos, szociális, egész-

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Gyorsan elszaladt ez a nem mindig
szép tavaszi hónap és ismét itt vagyok,
hogy összefoglaljam a hónap Egyesületünket is érintő rendezvényeit, eseményeit és vázoljam az előttünk álló
két hónap terveit, feladatait.
MÁJUS
-1-jén un. Családi Majálist rendeztünk közös ebéddel a Nyugdíjas
Házban. A rendezvény résztvevői /
kb. 40 fő/ nagyon kellemesen érezte
magát és jól szórakozott. Köszönet jár
Kiss Jani főszakácsnak és a többi közreműködőnek. /A mellékelt fotó ebédelés közben készült/.

-16-án volt a havi fürdőzés Mórahalmon. Valószínűleg a tavaszi munkák elsőbbsége miatt a szokásosnál is
kevesebben vettek részt rajta, de aki
ott volt, ez alkalommal is kellemesen
töltötte el a rendelkezésre álló időt.
-16-20. között került sor a hagyományosnak is tekinthető Erdélyi kirándulásra, mely során a résztvevők
a csíksomlyói búcsúra is elmentek.
Horváth Zoltán csoportvezető szerint
minden a terv szerint zajlott le és az
52 fős csapat tagjai szép élményekkel
gazdagodva térhettek haza.
-25-én az un. Gasztrós spárganap miatt elmaradt a betervezett Filmklub és az azt követő Klubesti rendezvény.
Ezen a községi rendezvényen már különböző kacsa
pástétomokat is készíthettek a résztvevők. A rendezvényen Kelebia testvér
településének Bajsának a
küldöttsége is részt vett
mintegy 50 fővel.

ségügyi ellátásra szoruló
emberről van tudomásuk a környezetükben,
szíveskedjenek felénk
jelezni.
Szociális étkeztetés
keretében hétköznapokon egy meleg ebédet
tudunk házhoz szállítani, de elvihető az önkormányzat konyhájáról is.
Házi gondozásként
hétköznapokon napi
fél, egy óra időtartamban tudnak gondozónőink segíteni a napi tevékenységek ellátásában,
bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben, személyes gondozásban.
Klubunk hétfőtőlpéntekig várja a társaságra, közös foglakozásokra, programokra
vágyó idős embereket.
Legvégül pedig az idősek otthonában
tudunk ellátást biztosítani az arra egészségileg, mentálisan, szociálisan rászorulók részére.
Elérhetőségünk: Kelebia, József A. u.
75., tel.: 06-77/454-224

Szeretnénk megköszönni Fábián István virágkertészetének ezúton is támogatásukat, hogy virágadományukkal
hozzájárultak az intézmény szebb arculatához.
Turi Mária intézményvezető

JÚNIUS
-10-én kerül sor az Ásotthalmi
Kerti Partira, melyre mi is hívatalosak vagyunk. Indulás a Nyugdíjas Háztól személygépkocsikkal 14.30 órakor.
-13-án fürdőzés Mórahalmon.
Indulás a MÁV állomástól a szokásos
10.16-os autóbusszal.
-15-én falunapi ünnepség lesz
Bajsán, melyre a kelebiai Daloskört és
a nyugdíjas Tánccsoportot is meghívták. A fentieken kívül Egyesületünkből
mások is részt vehetnek ezen a rendezvényen. Előzetes információk szerint a
Daloskör nem fog fellépni, a Tánccsoport vezetője pedig egyéb fontos itthoni elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni a rendezvényen. A bajsai ünnepségre jelentkezni lehet a vezetőség tagjainál VI. hó 10-ig. Az indulás időpontját
később közöljük a jelentkezőkkel.
-29-én 35 éves megalakulási évfordulóját ünnepli a Bajsai Művelődési
Egyesület, melyre Kelebia delegációját, benne a Daloskört és a Tánccsoportot is várják a házigazdák. Ezen a rendezvényen már fel fog lépni a Daloskör
is. Jelentkezni lehet VI. hó 20-ig. Az indulás időpontját az érintettekkel ké-

sőbb fogjuk közölni.
-29-én az itthonmaradóknak 18.00
órától Klubdélutánt rendezünk a
Nyugdíjas Házban. A Filmklub viszont
elmarad, sőt valószínűleg, hogy érdektelenség miatt nem is csinálunk ilyen
rendezvényt a jövőben.
JÚLIUS
-11-én mórahalmi fürdőzésre
megyünk. Indulás a MÁV állomástól a
10.16-os autóbusszal.
-25-28. között lesz a X. Kárpát
Fesztivál. Részleteket majd a Kelebiai
Hírmondóból tudhatunk meg.
-27-én kerül sor a Szegedi Szabadtéri Színház „Elfújta a szél” c. előadására, melyre 17 fő részére vásároltuk meg a belépőjegyet. Indulás a
Nyugdíjas Háztól személygépkocsikkal
19.00 órakor.
-27-re terveztük a Kübekházi
Operett Fesztiválra történő utazást,
amin a szűkös befogadó hely miatt sajnos nem tudunk részt venni.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az
Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár
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Ballagás 2013

Elérkezett az a nap, amikor a nagycsoportosok búcsút vettek az óvodától. A
gyermekek örömmel, nagy várakozással
készültek az ünnepre. Megmutathatták az
összegyűlt vendégeknek, milyen ügyesek,
okosak, szorgalmasak lettek az óvodai

élet alatt, és készek az iskolai élet megkezdésére. Nagyon szép, tartalmas, megható délelőttöt tölthettünk el együtt.
Köszönjük a Szülőknek, hogy négy
éven keresztül segítették, támogatták
munkánkat!

Gyermeknap a kis Gézengúzoknak
Június 3-án került megrendezésre
a gyermeknapunk. Az Agrárkereskedelmi Központ mögötti területen ugrálóvár, bungee, légvár, trambulin, és játékvár várta a gyerekeket.
Az ebédet bográcsban készítette nekünk Balogh-Sz. Béla, akinek ezúton is
köszönjük.
Ebéd után még egy meglepetés vár-

ta a gyerekeket, egy hatalmas, gyönyörű és nem utolsósorban nagyon finom
torta, amit Batik Noémi készített a gyerekeknek - és neki is köszönjük a támogatást.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermeknapunk ilyen jól sikerülhessen.

Bács-Kiskun Megyei
Matematika Verseny
2013-ban megrendezésre került a
Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny. Az első, helyi fordulóra február
7-én került sor. Iskolánkból 9 tanuló
vett részt a megmérettetésben, hatodik és nyolcadik osztályos tanulók. Összesen 5 feladatot kellett megoldaniuk
90 perc alatt. A dolgozatokat ki kellett
javítani és Kecskemétre beküldeni. A
legalább 20 pontot elért dolgozatokat
küldhettük tovább. 5 tanuló teljesítette azt a kritériumot. Végül a ponthatárok meghúzása után 3 tanuló jutott be
a II. fordulóba.

A II. fordulóra április 18-án került sor
a Kiskunhalasi Szilády Áron Református
Gimnáziumban.
A döntőn pedig a következő eredmények születtek:
megyei 19. helyezést ért el Honfi Dániel 8.b osztályos tanuló
20. helyezést Berényi Lilla 6.b, és 23.
helyezést Ricz Júlia 6.b osztályos tanuló.
Felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka
Az elért eredményekhez gratulálunk!
Szádeczki Dezsőné ig.
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Iskolai hírek

- Május 3-án zárult iskolánkban a Schád László pszichológus által vezetett „Megmondjam, hogy Te hogyan?” serdülő-szülő fejlesztő program.
- Megvalósult a Határtalanul program a hetedikesek részvételével
- Versenyeken vettek részt tanulóink
- Május 26-án az elesett magyar hősökre emlékeztünk
- Május 29-én kompetenciamérés volt a 6. és 8. évfolyamon
- Május 30-án Balogh István csillagász látogatott el iskolánkba. A naprendszer
bolygóiról, méreteiről, egymástól való távolságukról tartott előadást a gyerekeknek. Képeket vetített
a Hold krátereiről.
- Osztálykirándulásokon voltak tanulóink: Vajdaságban, Szegeden, Budapesten,
Gemencen, Tokajban,
Ópusztaszeren
- Június 4-én a
Nemzeti Összetartozás Napján hirdettünk
eredményt „A határ
nem akadály” című
nemzetközi rajzpályázatról
- A szülői szervezet június 6-án köszöntötte a pedagógusokat és az intézmény
dolgozóit a pedagógusnap alkalmából
- Június 7-én tartottuk a gyermeknapot az SZMK támogatásával
- Június 7-én megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Farkas Lászlóról.
- Június 12-én az alsó tagozatos tanulók Kiskunhalason kirándultak, moziban jártak
- Június 15-én (szombaton) 9 órakor tartjuk a ballagási ünnepségünket.
- Június 21-én 16 órakor lesz az évzáró ünnepség és a bizonyítványosztás
- Elkezdődik a gondtalan vakáció, minden tanulónak kellemes és hasznos időtöltést kívánunk
- Mindenkit szeretettel vár az iskola szeptemberben
Szádeczki Dezsőné igazgató
Balázs Hajnalka igh.

. oldal

Kelebiai Hírmondó

Farkas László Matematika
Emlékverseny (Medve)
2013. május 8-án került
sor iskolánkban a Farkas
László Matematika Emlékverseny, ismertebb nevén a
Medve Matematika Verseny
megrendezésére.
Gémes Gézáné Katika néni volt az idén a verseny főszervezője, ő állította össze
a feladatsorokat, rendszerezte a feladatokat az állomáshelyek szerint, előkészítette képeket a menetlevelekhez.
A gyerekek 3 fős csoportokban versenyeztek, 16 csoportban végül 47 tanuló indult a versenyen (4-8. osztályos tanulók).
A grizzly, az ormányos, a barna, a jegesmedve, a panda maci, az örvös és a mosómedve húzódott meg egy-egy tanteremben pedagógus vagy szülő alakjában.
A tanulók szabadon dönthettek, hogy milyen útvonalat járnak be az iskolában,
milyen „barlangokban” teljesítik a feladatokat. Egy „barlangban” 2 feladattal kellett megbirkózni, a helyes megoldásért két kis medvebocs járt. 5 helyszín érintésével összesen 10 feladatot kellett megoldani és 10 képecskét összegyűjteni. Az útvonal bejárásánál számított az idő.
Az utolsó barlangban, a barnamedve barlangjában +feladatért csokit is lehetett kapni.
A következő eredmények születtek:
4-5.osztály: I. helyezett: Hellodes – (Mészáros Lili, Tóth Péter, Füzesi Erik) 4.o,
felkészítő pedagógus: Vörös Józsefné
II. helyezett: Jeges mackók – (Toldi Violetta, Jancsik Henrietta, Ábrahám Réka)5.
o, felkészítő pedagógus: Horváth Jenő
III. helyezett: Nagy agyak – (Hász Bálint István, Simonyi Lóránt, Sutka Fanni)4.
o, felkészítő pedagógus: Fodor Betty
6-7-8. osztály: I. helyezett: Haribo macik – (Berényi Lilla, Árva Barbara, Kovács
István Mátyás) 6.b, felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka
II. helyezett: Gumi Macik – (Kollár Valentina, Ricz Júlia, Molnár Emma)6.b, felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka
III. helyezett: Einstein tanítványai – (Balogh- Szabó Bence, Vankó Márk, Ughy
Renáta) 7.o, felkészítő pedagógus: Gémes Gézáné
A jutalom a kiírásban így szerepelt: csoki helyett barnamedvéknek málna, jegesmedvéknek fóka, mosómedvéknek szappan, grizzly medvéknek grízes tészta, ormányos medvéknek orrkarika, örvös medvéknek erényöv.
Ehelyett azonban minden versenyző medvepiskótát kapott és az eredményt elérőket értékes díjazásban részesítettük. Az első helyezettek pendrive-okat kaptak,
a második helyezettek számológépeket, a harmadikak pedig körzőket.
A verseny a szülői munkaközösség segítségével és támogatásával valósult meg,
amit ezúton is nagyon szépen köszönünk!
A felkészítő pedagógusokon kívül Kiss Gabriella, Farkasné Sánta Zsuzsanna, Juhász Angéla segítettek a verseny lebonyolításában. Még egyszer nagyon szépen
köszönjük a munkájukat!
Ezzel a versennyel
a május 11-ei Szegeden megrendezett
Medve
Szabadtéri
Matekversenyt készítettük elő.
Az elért eredményekhez gratulálunk!
Szádeczki Dezsőné
igazgató
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Összetartozunk

A Kelebiai Farkas László Általános
Iskola 7. osztályos tanulóival (19 tanuló és 2 fő kísérő tanár) a HATÁRTALANUL! program keretében 2013.május
23-24-25-én a Vajdaságban járt.
Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 436.800.-Ft-al támogatta.

A kiutazást megelőzően a tanulók
felkészültek: rendezték, bővítették ismereteiket a Vajdaságról, az ott élő
magyarságról.
A kirándulás során felkeresték Kelebiján a ménest, megtekintették a fiáker múzeumot.
Szabadkára is ellátogattak, a magyarok vajdasági kulturális központjába. Ismertetőt hallottak a magyar
kisebbség helyzetéről, majd megtekintették a város nevezetességeit. Megfigyelték a szecesszió stílusjegyeit a
szebbnél szebb épületeken. Meglátogatták Kosztolányi Dezső szobrát.
Bajmokon felkeresték a helyi áldozatok emlékhelyét, virágot helyeztek
el az emlékműnél. Megismerték a történelmi tényeket. Bácstopolyán a tájházat keresték fel, a gyűjtemény segítségével bepillantást nyertek Bácska
néprajzába, gyönyörködtek a népviselet gazdagságában.
Kishegyesen az Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tanárai és diákjai fogadták a kelebiai tanulókat.
Az összetartozás élményét a közös
programok során élhették meg a gyerekek és a felnőttek egyaránt.
Családoknál tett látogatás, focizás,

kézilabdázás, a bácskai ételek megkóstolása, közös kirándulás tették emlékezetessé a Vajdaságban töltött napokat.
A gyerekek emlékfát ültettek a kishegyesi iskola udvarán.
A Tarcal-hegységben tett kiránduláskor a Nemzeti Park növényvilágával
ismerkedtek, a környezetvédelem fontosságáról is hallgattak előadást.
Hopovón egy középkori szerb kolostort tekintettek meg.
Jártak Karlócán, sétáltak Péterváradon az erdőben, az idegenvezető magyarázata segítségével ismerkedtek a
városépítészettel, várvédelemmel.
Újvidéken, a Vajdaság fővárosában

a városházát, a neogótikus katolikus
templomot, a görögkeleti székesegyházat és a püspöki palotát tekintették
meg.
Zentán, a legmagyarabb városban
felkeresték a zentai csata helyszínét,
megismerték a helyhez kötődő történelmi eseményeket, virágot helyeztek
el az emlékműnél.
Csantavéren a monumentális templomban gyönyörködtek, majd Palicsra
utaztak tovább.
Megtekintették a szecessziós fürdőépületeket, a színpompás villákat.
Ellátogattak az állatkertbe.
A kirándulás sok-sok ismerettel és
élménnyel gazdagította a kelebiai hetedikeseket, nyitottá váltak a határokon
túl élő magyarság életének, történelmi
sorsának, kultúrájának és természeti
értékeinek megismerésére. Személyes
kapcsolatok, barátságok szövődtek a
kishegyesi tanulókkal, családokkal.
Magyarországi látogatásra hívták
meg a kishegyesi gyerekeket. A nemzeti összetartozás napján, 2013.június
4-én a kelebiai gyerekek látták vendégül a kishegyesi barátaikat.
Szádeczki Dezsőné igazgató
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Medve Szabadtéri Matekverseny

2013. május 11-én került sor Szegeden, az Erzsébet ligetben a Medve
Szabadtéri Matekverseny megrendezésére. Iskolánkból 15 tanuló, 6., 7.
és 8. osztályosok vállalták a rangos
megmérettetést.
A gyerekeknek 3 fős csapatokat
kellet alakítaniuk. A csapatoknak a ligetben található állomásokon kellett
megoldani az ott kapott matematikai-logikai feladatot, majd a beadott
válasz helyességétől függően tovább
kellett haladniuk egy következő állomásra. Az állomások egy-egy pihenőhely, szobor, vagy padcsoport közelében voltak. Minden állomáson 2-3
szervező várta a csapatokat Az állomások helyszíneiről a csapatok térképet és leírást kaptak.
A csapatoknak az állomásokon nem
tudták, hogy az általuk kapott feladatra adott megoldás helyes-e vagy
sem. Csak annyi információt kaptak,
hogy melyik állomást kell felkeresniük a következő feladatért. Aki hibás
választ adott, más állomásra küldték,
mint a helyes megoldást benyújtókat.
A helyes eredményekkel a csapatok
a főfeladatokat tartalmazó útvonalon
haladtak előre, míg a hibás válaszok
kisebb-nagyobb kitérőket (mellékfeladatokat) jelentettek. A cél a helyes
úton minél messzebb jutni, azaz minél
több főfeladatot helyesen megoldani.
A verseny nagyon hosszú volt, délelőtt 10 órakor kezdődött és délután
három óráig tartott. Minden gyerek
kapott utillaput, amelyben volt egy
kis elemózsia, és útközben csokikat
is lehetett szerezni. A versenyzéshez
az iskola mindenkinek egy medvepólót adott ajándékba.
A verseny eredményhirdetését már
sajnos nem tudta a csoport megvárni, mert az utolsó busz fél négykor in-

dult haza Szegedről. Itthon a verseny
honlapjáról értesültünk az eredményekről:
Mityók Kinga 8.b, Gyulavári Tamás
8.b, Szamosvölgyi Rómeó 8.b
3. helyezést ért el Kismedve kategóriában csapatával együtt.
Felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka
Az oklevélben ez áll:
„Ezért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának Medvetudományi
Akkreditációs Bizottságának döntése
alapján a MEDVÉN HARMADIK (MeHr)
tudományos fokozatban részesül, e
négy betűt hivatalos helyen neve mögé írni, illetve tetszőleges hallgatóság
előtt brummogni jogosult.”
További csapataink eredményei:
Kismedve kategóriában (7-8.)
6. helyezést ért el: Honfi Dániel
8.b, Honfi Benedek 8.b, Szmolenszki Ákos 8.b
Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka
7. helyezést ér el: Balogh- Szabó Bence 7., Ughy Renáta 7., Vankó
Márk 7.
Felkészítő tanár: Gémes Gézáné
Medvebocs kategóriában (5-6.)
13. helyezést ért el: Berényi Lilla 6.b, Molnár Emma 6.b, Kollár Valentina 6.b
Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka
22. helyezést ért el: Ricz Júlia 6.b,
Árva Barbara 6.b, Berényi Bálint 6.b
Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka
A gyerekeknek az utazást és a nevezési díjat az iskola biztosította.
Gémesné Katika néni vállalta a
gyerekek kíséretét.
Az elért eredményekhez szívből
gratulálunk!
Szádeczki Dezsőné ig.
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„Az én Grimm mesém“
illusztrációs verseny

A budapesti Goethe Intézet a
Grimm-év alkalmából 2013. februárjában illusztrációs versenyt hirdetett
6-12 éves gyerekek számára. A tanulóknak az volt a feladata, hogy öt
Grimm-mese közül (Csizmás Kandúr,
Csipkerózsika, Holle anyó, Aranyhaj,
Terülj, terülj asztalkám) kiválasszanak egyet és ahhoz megadott technikákkal képsorozatot alkossanak.
Április 15-ig, a beküldési határidőig
574 pályamű, azaz több mint 2000
rajz érkezett. A zsűri az előválogatást követően május 7-én választotta
ki a 10 legjobb képsorozatot.
A Farkas László Általános Iskolában a negyedik, az ötödik és a hatodik osztályos tanulók készültek a
versenyre Nagy Sára Kata és Balázs
Hajnalka tanárnők segítségével.
A versenyre 5 csapatot neveztek be, 4-4 fővel. A versenyre beküldött munkák alapján Berényi Lilla
6.b, Molnár Emma 6.b, Fülöp Ramóna 6.b, Szabó G. Gergő 6.b osztályos
tanulók a Holle anyó című munkájukkal az országos gyermekrajz pályázaton a tíz legjobb csapat között végeztek. Felkészítő pedagógus: Balázs
Hajnalka
A díjátadásra május 28-án között kerül sor egy gyermekparti keretében. A gyerekek magyar és német nyelvű programban vehettek
részt, találós kérdéseket tettek fel

nekik, mesét mondtak, gitároztak,
nyelvtörőket, énekeket tanultak,
amelyek közül egyet mindenféle zenei stílusban előadtak a szervezők
(rockos, operás, jazz-es stb változatban) mindenki nagy-nagy örömére.
A gyerekek elismerő oklevelet,
rajztömböt, pasztellkrétákat, matricákat, csokit és figurás tollat kaptak
ajándékba. A felkészítő pedagógust
is jutalmazták egy ajándékutalvánnyal.
A legjobban sikerült alkotások közül válogatást állítottak össze, amely
május 29-től szeptemberig megtekinthető a budapesti Goethe Intézetben. Ezen a kiállításon 50 rajz szerepel beleértve a díjazottakat is.
Nagy örömünkre felfedeztük, hogy
iskolánkból még egy csapat bekerült
a rangos válogatóra, az ötödik osztályosok munkáit is kiállították. Így Bozsákovics Luca 5.a, Balogh Ádám 5.a,
Kovács Vanessza 5.a, Miklós- Baloh
Dániel 5.a Holle anyó című munkája
is látható. Felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka.
A szervezőknek nagy tervei vannak a beküldött munkákkal, naptárt
vagy katalógust készítenek belőle.
Gratulálok az eredményesen szereplő tanulóknak, és a felkészítő tanáruknak, további sikereket kívánok!
Szádeczki Dezsőné igazgató
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„A határ nem akadály”
Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat

III. Ördög Sarolta. Különdíj: Solti Edina
Felső tagozat: I. Horváth Otília, I. Volford
Ákos, II. Ábrahám Virág, II. Berényi Lilla, III.
Fábián Liliána, III. Szabó-Galiba Gergő. Különdíj: Baranyi Patrícia, Kollár Karolina
KELEBIA-rajz szakkör: I. Volford Ákos,
I. Kollár Enikő, II. Berényi Lilla, II. Ábrahám
Réka, III. Kozla Lilla. Különdíj: Kovács Róbert
KELEBIA ÓVODA: I. Taupert Noémi
KISHEGYES: I. Halasi Annabella, II. Juhász Réka, II. Molnár Nikolett, III. Hegedűs
Tibor. Különdíj: Kőműves Csenge

X. évfolyam 5. szám
SZABADKA: I. Gyenge Patrícia, II. Sinka Eugénia
KELEBIJA: I. Szklenár Violetta, I. Agatity Anita, II. Polyákovity Anita, II. Szente
Evelin, III. Isepsity Laura. Különdíj: Rozsnyik Alen
A díjakat Kelebia Község Önkormányzata ,a vendéglátást a Szülői Munkaközösség biztosította.
Az elért eredményekhez szívből gratulálunk minden tanulónak és felkészítő tanáruknak egyaránt.
Szádeczki Dezsőné igazgató

Budapesti kirándulás
A Farkas László Általános Iskola által kiírt nagy múltra visszatekintő nemzetközi rajzpályázat ünnepélyes megnyitójára 2013. június 4-én a Nemzeti
Összetartozás napján került sor a művelődési házban. A díjátadóra a helyi
óvodások és iskolások mellett határon
túli, kishegyesi diákok is érkeztek.
Kovács Márta köszöntő szavai után
a 6.b osztályosok történelmi műsora
következett Színes Gabriella szervezésében. Majd Balázs Hajnalka rajztanár nyitotta meg a kiállítást: „Az idei
pályázatot a nemzeti összetartozás
jegyében a „Határ nem akadály” címmel írtuk ki. Kelebijai, szabadkai, kishegyesi, bajsai, kórógyi, és magyarországi
kelebiai gyerekek számára.
Szép számmal érkeztek hozzánk alkotások, minden műhely más-más nézőpontot képviselt, más elképzelések,
más ötletek valósultak meg.
Ebben a pillanatban jó lenne tudni,
jó lenne, ha mindannyian kimondhatnánk, mit jelent számunkra az összetartozás, még inkább a nemzeti összetartozás érzése.
Mi a következőképpen gondolkodtunk: Kerestük a gyökereket, kerestük
azt a közös magot, amely a magyarság
lényegét megragadja, amiből elindulhatunk, amire építkezhetünk.
Szőke István Attila: Nimród őrző dala!
Álmot teremtő tűz vagyok,
életfán rügyharsogás,
égi-képű mah-gar vagyok,
létezésem ragyogás!
Pártus vagyok, jó hun vagyok,
gyémánt-küllős ős-szekér,
székely vagyok, szabad vagyok,
dicső múltam mába ér!
Folytonosságomban tisztelj,
oltalmazó származást,
tiszta lelkem tárt világa,
nem tűr már gyalázkodást!

Íjfeszítő testvéreket,
végtelenbe vezetem,
Csodaszarvas fénypatája,
kopogtat kék egemen!
Derengő új hajnalomat,
szárnyak után vezetem,
Turulmadár üzenete,
segít szittya népemen!
Áldott álmok bölcs tudását,
csillag- nyomom érzem én,
felhők felett szépen szálló,
szél szava nép-zeném!
Megfejtettük a mögöttes tartalmakat.
Próbáltuk átérezni, átélni, amit mindannyian sejtszinten tudunk. Felidézni, megérlelni
a hallottakat, így születtek alkotásaink.
És végül kimondtuk, ha nem is szavakkal, hanem képekkel, hogy mégis mit jelent
számunkra összetartozni:
- Szeretni önmagunkat, mert csak akkor tudunk más embert szeretni,
- Szeretni, elfogadni a másikat, akkor is,
ha ő valóban más,
- Segíteni őszintén, tisztán, becsületesen élni, szóval, tettel, cselekedettel,
- Méltónak lenni őseink hagyatékához,
szellemiségéhez, tudásához, értékeihez, értékrendjéhez,
- Nagy betűs emberré válva elnyerni Isten szeretetét, irgalmát, kegyelmét,
- A közösség számára ez jelentheti az
egyedüli megtartó erőt, különben szétesik,
semmivé lesz, minden erőfeszítésünk kárba vész.
Bízom benne, hogy ez a mag minél több
felnőtt, gyermek szívében és lelkében kicsírázik, növekszik, kifejlődik, hogy valóban
megélhessük az összetartozás érzését, és
hogy jobb lehessen ez a világ.”
A rajzpályázat zsűrizésében Kovács
Márta, Bíró Melinda és Gémes Gézáné vettek részt. Ezúton is köszönjük munkájukat.
A következő eredmények születtek:
KELEBIA ÁLTALÁNOS ISKOLA: Alsó tagozat: I. Csapi Dominika, II. Kovács Róbert,

Május 30-án a két negyedik osztály
közös kirándulást tett Budapestre.
A buszos városnézés közben megtekinthettük fővárosunk főbb nevezetességeit, miközben sok új ismerettel gazdagodhattunk.
A Parlamentben tett látogatás után a
Csodák Palotájában sok játékot kipróbáltunk. Egy előadás keretében látvá-

nyos fizikai kísérleteket mutattak be,
amelyet nagyon élveztünk.
A Tropicarium csodálatos vízi világa
is mindenkit lenyűgözött.
Örülünk, hogy szüleink is elkísértek bennünket. Reméljük mindenki jól
érezte magát és sokáig emlékezni fog
erre a szép napra.
4.a és 4.b osztály

Kirándulás Gemencre
Május 28-án a 2. és a 6. osztállyal
kirándultunk a Duna-Dráva Nemzeti
Park területére.
Pörbölyről kisvasúttal indultunk a
gemenci erdőbe.
Az első megállóban a halászat történetét bemutató kiállítást néztük meg,
majd Malomtelelőn felmásztunk a kilátóba. Gyönyörű kép tárult elénk. Sok
szúnyog volt, de bekentük magunkat.
Innen busszal mentünk Decsre, ahol
a Baba Múzeumot néztük meg. Bözsi
néni nagyon érdekesen mutatta be az
általa készített sárközi viseletbe öltöztetett 200 db babát. Ajándékokat is vehettünk nála. Ezután Szekszárd következett. A Mézeskalács Múzeumban egy

filmből megismertük az 1800-as évek
óta működő családi üzemet. Cukorkát,
gyertyát és mézeskalácsot gyártanak
ősi receptek és hagyományok alapján.
Mi is kipróbálhattuk a mézeskalács szív
díszítését. Végezetül felmásztunk Szekszárd legmagasabb pontján álló kilátóba. Csodálatos kép tárult elénk:
a szekszárdi dombvidék lankái a szépen művelt szőlőskertekkel.
Élményekkel gazdagodva értünk haza.
Reméljük máskor is elmehetünk még
oda.
Bozsákovics Luca
és Ábrahám Réka
5.b osztályos tanulók
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A vadasparkban jártunk

Június 3-án hétfőn az első osztályosokkal Szegedre kirándultunk. A Vadasparkban töltöttük az egész napot.
Néhányan jártak már ott, de az idén
tavasszal született kis állatok nekik is
nagy örömet szereztek. Fészek, odú,
erszény, vacok címmel egy foglalkozáson vettünk részt. Az ott dolgozó tanár
néni nagyon sok érdekes dolgot mesélt,
mutatott nekünk. Olyan dolgokra hív-

ta fel a figyelmünket, amit magunktól
nem vettünk volna észre. A park egész
területét sikerült bejárnunk, nagyon
sok élménnyel lettünk gazdagabbak.
Szülők is velünk tartottak, köszönjük a
segítségüket.
Kardosné Rókus Zsuzsanna
Sógor Lászlóné

. oldal

Tokaji osztálykirándulás

2013. május 30-án Tokajba indultunk kirándulni. Körülbelül 5 óra utazás
után Aggtelekre érkeztünk, ahol megnéztük a cseppkőbarlangot. Mi csak a
barlang egy részét jártuk be, mert a
másik felét elöntötte a víz. Közben rengeteg teremben álltunk meg, és gyönyörű cseppköveket láttunk, és rengeteg érdekes dolgot tudhattunk meg
róluk. Mentünk tovább, és 2 óra utazás
után megérkeztünk Tokajba, ahol lepakoltunk, és megismerkedtünk a szállással. Másnap elmentünk Sárospatakra,
és megnéztük a Rákóczi várat. Aztán
sétáltunk egy kicsit a városban, közben megálltunk egy középkori játszótéren. Harmadnap elmentünk a nyíregyházi állatkertbe. Ez egy egész napos
kirándulás volt. Szépen felújították az
egész állatkertet. A nap végén megnéztünk egy fóka bemutatót. A nyíregyházi állatkert felejthetetlen élmény

marad mindannyiunk számára. Az utolsó este sokáig fent voltunk, mert együtt
lenni jó! Az utolsó napon mindenki szomorú volt, mert vége lett az osztálykirándulásunknak. Este fél hat körül értünk haza. Három pedagógusunk vitt el
bennünket Tokajba: Sára néni, Laci bácsi és Jenő bácsi, ez úton is szeretnénk
megköszönni nekik, hogy elvittek bennünket erre a felejthetetlen osztálykirándulásra. Végezetül, de nem utolsó
sorban szeretnénk megköszönni Ábrahám Janinak és Bettinek, hogy nap mint
nap finomabbnál-finomabb ételeket
főztek nekünk. Még Vercz Józsefnek is
szeretnénk megköszönni, hogy ekkora
utat tett meg velünk. Nagyon jól éreztük magunkat köszönünk mindent.
Bozsákovics Luca,
Papp Enikő,
5.a osztályos tanulók

A 3. bicikli túra

Pizza sütés
Május 31-én, pénteki napon megrendezésre került a 8.a osztálynak szervezett
technika órai pizza készítése. Az osztály 4 illetve 5 fős csoportokba szerveződött.
A diákok a csoportokon belül beszélték meg és osztották szét, hogy melyik diák
melyik hozzávalót készítse elő otthon, és hozza be. A csoportok egyesével nyújtották ki és rakták rá a feltétet a pizza tésztára. Míg az egyik tészta sült, addig a másik csoport készítette elő a sajátját.
Egy-egy pizza megsülésekor a csoport felszeletelte, majd egy-egy szeletet félre
rakott Hajnalka néni és Karcsi bácsi részére. A diákok jó étvággyal fogyasztották a
maguk által elkészített ételt.
Csamangó Dóra, Kovács Veronika, Pálmai Diána

Május elején biciklizni indult az iskola
néhány felső tagozatos tanulója. Erzsike
néni ezt az utat tervezte: a Petőfi utcától
a Halastóig, majd vissza az iskolához.
Az út mentén bújócskáztunk egy kicsit. Ettünk, ittunk, majd folytattuk a
túrát. Innen homokos úton mentünk,
ami megterhelte a lábunkat. Ezen a részen több volt a gally, ami miatt többször le kellett szállni a kerékpárokról, de nem futamodtunk meg, gyalog
mentünk tovább. Hamarosan egy csa-

tornához értünk, ahol fényképezkedtünk. Bicikliztünk tovább, majd megálltunk egy zsilipnél.
Láttunk piócát, vízi csigát, rengeteg
hínárt és vízisiklót. Az utolsó célpont az
iskola volt.
Nagyon megköszöntük Erzsike néninek, hogy elvezetett minket ezen az élvezetes útvonalon.
Bozsákovics Luca és
Ábrahám Réka
5.b osztályos tanulók
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Kalandtúra a nyolcadikosokkal
a Budai-hegységben
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Gyermekeinkért Alapítvány
Az 1997. évi CLVI.törvény előírásainak eleget téve sajtó útján közli közhasznú egyszerűsített 2012. évi beszámolójának főbb adatait:
- 2012.03.09 -én iskolázási támogatás: 26.000 Ft
- 2012.05.11-én egészségnap támogatás: 14.500 Ft
- 2012.05.14-én egészségnap támogatás: 15.500 Ft
- 2012.05.24-én nemzetközi rajzpályázat támogatás: 20.010 Ft
- Banki utalással nyelvi tábor támogatása: 100.000 Ft
- 2012.07.05-én iskolázási támogatás: 52.000 Ft
- 2012.07.21-én képzőművészeti tábor támogatás: 20.865 Ft
Összesen: 248.875.- Ft
- védőnői szolgálat tárgyi eszköz támogatása (csecsemőmérlegek, csecsemő vérnyomásmérő)
A 2012. évben az alapítók és a kuratórium díjazásban nem részesültek. A támogatásokat a alapítók szándéka szerint használtuk fel.
Tisztelettel megköszönjük, hogy az SZJA 1%-val támogatták alapítványunkat, kérjük, a továbbiakban is segítsék.
Gyermekeinkért Alapítvány

Hajnalban indultunk a vasútállomásról Hajnalka nénivel és Kati nénivel.
Körülbelül 9 órára értünk Budapestre. Előtte buszoztunk, sokan voltunk
a buszon. Metrózás és újabb buszozás
után felértünk a Normafához, ahonnan
a túra indult. Egy ideig mindenki együtt
volt, de aztán néhányan előre haladtak.
Sokáig kellett gyalogolni mire elértünk
a János-hegy lépcsőjéhez. Utána gyermekvasúton utaztunk és gyönyörködtünk az elénk táruló látványban. Ezután
felmentünk a Kis- Hárs- hegyi Makovecz kilátóhoz, ahol még siklót is láttunk. Csodálatos volt a kilátás. Lepihentünk, aki szomjas volt ivott, aki éhes
volt evett. Ezután jött csak a neheze.
Sziklákon mentünk végig, nem gondoltuk, hogy Kati néni is bírja majd! Majd a
Nagy-Hárs-hegyen a Kaán Károly-kilátóból csodáltuk meg a panorámát. Elindultunk a vasúthoz lefelé, mindenki szaladt. Ricsi beesett a bokrok közé.
Dia leült a levelek közé. Amikor leértünk a hegyről mindenki elfáradt. Ne-

gyed óra szabad program után megint
gyermekvasútra ültünk és nemsokára
megérkeztünk a csillebérci Challengeland kalandparkba.
Megvettük a jegyeket és lepakoltunk. Bemutatták, hogy kell használni a
felszerelést, amit kaptunk.
Gyakorló pályán kellett végig mennünk, szintenként lehetett a kalandpályán haladni. Eltelt az idő mindenkinek
tetszett, voltak néhányan, akik a legnehezebb pályákon szerettek volna végigmenni, de ez sajnos nem sikerült, le
kellett hozatni őket. Volt, aki közülük
még palacsintát is kapott egy nénitől.
Vége lett az időnek, amit itt tölthettünk,
ezért indulnunk kellett. Kimentünk a
buszmegállóba. Buszra szálltunk, utána
metróztunk, majd a vonat következett.
Jégkrémezéssel zártuk a kirándulást.
Negyed tízkor értünk haza. Nagyon jól
szórakoztunk! Köszönjük a kirándulást
a szervező tanárainknak és a kísérő felnőtteknek!
Mityók Kinga 8. oszt.

Karitász hírek…

Május 18-án, immár második alkalommal „lángos partira” hívtuk a vasútföldi gyerekeket és az Őket elkísérő szülőket. Itthon a nyugdíjas házban,
szorgos kezű karitász tagjaink már reggel korán 120 db. lángost sütöttek. A
hozzávalókkal együtt –tejföl, sajt, ásványvíz- indultunk ki Vasútföldre.
Örömünkre szolgált, hogy már vártak
bennünket a megbeszélt időpontban.
Nemcsak a finom lángos hanem a játé-

kos, csoki nyuszi és tojás keresés is emlékezetessé tette ezt a délelőttöt. Külön meglepetés volt számunkra, hogy a
„Megy a gőzös…” italt szállító sofőrje,
1-1 karton ásványvizet és üdítőt ajánlott fel a gyerekeknek.
Köszönjük vendéglátónknak a vasútföldi Varga házaspárnak a szíves vendéglátást, és minden közreműködő karitász tag munkáját.
Kelebiai Karitász

Fotópályázat

A Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház
valamint Kelebia Község Önkormányzata
„Az én Kelebiám „címmel fotópályázatot hirdet.
A pályázat témája a kelebiai tanyavilág, az itt élő emberek és azok
környezete.
A legjobb képek a Kárpát Fesztivál keretében kiállításra kerülnek.
Az elkészült fotókat július 15-ig kérjük eljuttatni
a Sántha Márta Könyvtárba.
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X.Kelebiai Kárpát
Fesztivál 2013.
július 25-28-ig
előzetes programok a hagyományok
szellemében , de új arcokkal
csütörtök: nemzetközi borverseny,
kiállítás megnyitók/Agrárközpont/
szabadtéri mozi
péntek: vidám, szórakoztató színházi este,
rock koncert
szombat: délelőtt népzenei találkozó, délután helyi , környékbeli és testvér települési tánccsoportok bemutatkozása
esti program a nagyszínpadon: Children
of Distance, Tóth Gabi, Oláh Gergő
mutatkozik be a kelebiai közönségnek,
majd a Vajdasági Szimpla Trió fergeteges
bulija zárja az estét.
vasárnap: főzőverseny,
családi ügyességi és sportversenyek,
szórakoztató programok

Kedves
Gondozottak!
Az áprilisban Tompán lezajlott EMLŐSZŰRÉS
eredményei megérkeztek, átvehetők az Egészségházban! Tel.: 06-77/454-600
Védőnők

Anyakönyvi hírek

Kelebiai Musical Gála
Két felvonásban

Fellépnek Csorba Kata a Szegedi Nemzeti Színház művésznője és a Békéscsabai Jókai Színház színészei és
táncosai. Az érdeklődők részletek láthatnak Mozart, Rómeó és Júlia, Aida,
Monte Cristo Grófja és más musicalekből.
Fellépő színészek: Cseh Adrienn, Csorba Kata, Gábor Anita, Nagy Róbert, Udvarhelyi Nándor, Vadász Gábor
Táncosok: Ferenc Dorottya, Kotroczó Dorina, Litauszki Enikő, Rigler Renáta, Szabó Angéla, Balog Richárd,
Mlinár Péter

A gálaest ideje: 2013. július 26. (péntek) 20 óra
Helyszín: Agrárkereskedelmi Központ mögötti rendezvénysátor

Május havi születések
Penovácz Ákos
Szül.: Kiskunhalas, 2013. 05.18.
Anyja neve: Börcsök Rita
Apja neve: Penovácz Roland János
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban
babafotót megjelentetni, kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2013. május havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán elhalálozott:
Fenyvesi Kálmánné 88 éves
Kónya Lajosné 83 éves
Krisztin János 73 éves
Lukács Mihály 77 éves
Pálmai Zoltán 43 éves
Püsök András 49 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Baricz Márta és Lukács Béla
Teleki Mária aktő.

Kelebiai Hírmondó

12. oldal

X. évfolyam 6. szám

Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2013 juni

orvos neve

ügyelet helyszíne

7

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

szombat

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59		

8

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

16

vasárnap

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59		

9

kedd

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10		

10

szerda

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

18

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

11

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

19

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92		

12

péntek

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

csütörtök

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95		

13

szombat

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

14

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

22

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

15

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

23

vasárnap

Faddi Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

16

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10		

17

szerda

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

25

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		

18

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

26

szerda

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92		

19

péntek

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

27

csütörtök

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95		

20

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

28

péntek

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92		

21

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

29

szombat

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92		

22

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

30

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia Deák u. 92		

23

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

2013 július

orvos neve

ügyelet helyszíne

25

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

1

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

26

péntek

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

2

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

szombat

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

3

szerda

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

28

vasárnap

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

4

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr

Tompa, Árpád u. 59

29

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

5

péntek

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

6

szombat

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
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
Dr. Patocskai 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.

