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Kedves Kelebiaiak!
Kegyelemben gazdag karácsonyi ünnepeket,
és békés új esztendőt kívánok nektek!
Tisztelettel köszöntök mindenkit, így az óév utolsó napjaiban. Senki meg ne haragudjon a tegeződésért, de valahogy ezt éreztem helyénvalónak: hiszen a bizalom
megelőlegezése és kinyilvánítása alapvető emberi feladatunk és igényünk. Annak
a bizalomnak megelőlegezése és kinyilvánítása, amely a szeretetből fakad. Az önkormányzat, a képviselő testület és önmagam nevében köszönöm a kelebiai faluközösségnek a bizalmat és a bíztatást. Köszönöm a jóindulatú véleményeket, a
huncut mosolyokat és a közéletben való aktív részvételt.
Lassan elmúlik egy újabb esztendő: Korosodunk, tapasztaltabbak lettünk, talán
még alaposabban beletekintettünk a világ feneketlen kútjába, talán sikerült még
több valódi kincset összegyűjtenünk.
Valódi kincseket: emberségből, őszinteségből, odaadásból, alázatból, szelídségből és igazi hitből. Pólusainkba ivódtak ezek a kincsek, magunkban hordozzuk, és
akarva, nem akarva tartásunkat erősítik. Mindezért hálásnak kell lennünk a teremtőnek. Hálásnak a sikerekért, hálásnak a kudarcokért.
Így év vége felé összegezni akar az ember. Összegezni, mert jó a termést kévébe kötni. Senki nem tudja önmagunkat, önmagunk helyett kévébe kötni. Nem is
feladat, de a legnagyobb ajándék a karácsonyfa alatt. Ehhez kívánok erőt, sok-sok
kegyelmet és megbékélést.
Kívánom, hogy az ünnep magasztos valósága ne csak egy-egy napra, hanem
a következő esztendő minden pillanatára igaz legyen. Bátorságot kívánok ahhoz,
hogy magunkat, és másokat is elfogadjunk, mert a feltétel nélküli bizalom a boldogság egyik veretes alappillére.
Szép Kelebiánk! Boldog új esztendőt kívánok!
Maczkó József polgármester

2013. november-december 100,-

Jézus születése
Messze-messze földön, valamikor régen,
hideg istállóban, rongyos faluvégen,
kicsi kuckójában kerek nagy világnak,
kisfia született egy édesanyának.
Szalmás, kemény jászol volt az első ágya,
nem volt ingecskéje, tollpihés dunnája,
semmije,semmije sem volt szegénykének…
Nem volt a világon nálánál szegényebb.
S mégis azon éjjel megnyíltak az egek,
zengve földreszálltak angyali seregek.
Messze napkeleten fényes csillag támadt,
királyok hódoltak Mária fiának.
Messze volt, régen volt…s mégis minden évben
ezen a szent estén ünnep van az égben.
Ünnep van a földnek minden szögletében,
ünnep minden gyermek boldog kis szívében.
Kis házban, nagy házban csak róla beszélnek,
érte van az ünnep, neki zeng a ének.
Békét tőle kérnek, csodát tőle várnak…
Dicsőség, dicsőség Isten szent Fiának!
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203 millió forint támogatás
intézményeink felújítására
Tisztelt Olvasó!
A szennyvízcsatorna kiépítésének a
munkálatai 95 %-os szinten állnak. Tavasszal kezdjük a szennyvíztisztító-telep építését. 2014 nyarán és telén a
próbaüzemek zajlanak, majd 2015. év
elején kezdődik a „fizetős” üzemeltetés.
A telepítéssel párhuzamosan a kerékpárút is meg fog épülni a nyár elejére.
Ezeken túl van egy olyan jó hírem,
amely legalább ötven esztendő hiányát
pótolja, és legalább ötven esztendeig
megoldást ad a kelebiai önkormányzati
intézmények működtetésére.
2013 februárjában pályázatot adtunk be az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázati
felhívásra.
2013. október végén jött az értesítés, hogy közel 203 millió Ft. támogatást ítéltek meg, annyit, amennyire
pályáztunk. A pályázat 85 %-os támogatást nyújt. Tehát a fejlesztés bekerülési költsége közel 239 millió Ft. Közel
36 millió forintot önerőben kell biztosítanunk. Ennek az előteremtésén már
dolgozunk.
A támogatási szerződés aláírása
után elkezdődhet a konkrét munka. A
közbeszerzés lebonyolítása után a kivi-

telezés következik, amelyet 2014. október-novemberére be akarunk fejezni,
és 2015 tavaszára le szeretnénk zárni
a projektet.
Hol és milyen munkálatokból áll a kivitelezés?
1. a Farkas László Általános Iskolában
2. a Gézengúz Óvodában
3. a Napköziotthonos Konyhán
4. a tornacsarnokban és
5. a Szent Erzsébet Otthonházban a
következő fejlesztések várhatók:
* Az összes nyílászárót kicseréljük.
* A teljes külső falfelületet hungarocell szigeteléssel látjuk el.
* A födémek szigetelést kapnak.
* Napkollektorok és napelemek felszerelését valósítjuk meg, amelyek meleg vizet és elektromos áramot állítanak elő.
* Fűtéskorszerűsítést hajtunk végre.
Látható, hogy a munka volumene
óriási, de azt mondom, hogy hosszú távon megéri, hiszen egy komfortosabb,
tetszetősebb, egységesebb és lényegesen olcsóbban (energiatakarékosan) működő intézményrendszert hozunk létre.
Bízom abban, hogy egy év múlva
már mérhető eredményekről tudok beszámolni.
Maczkó József polgármester
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Rendezvénynaptár 2014.
Időpont
Január 22.
várható időpont:25.
szombat
Február 15.
szombat
Február 17.
hétfő

Rendezvény
megnevezése

Rendezvény rövid
leírása

Szervező (k)

Helyszín

Magyar Kultúra Napja

színházi előadás

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Agrárkereskedelmi Központ

Szülők bálja

Jótékonysági bál

Farkas László Általános Iskola
SZMK

Agrárkereskedelmi Központ

Wass Albert halálára
emlékezés

rendhagyó könyvtári
óra

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Könyvtár

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola
tornaterme

Február vége

Iskolai farsang

Február 28.
csütörtök de.
Március
13.
14 óra
Március 14.
péntek
15 óra

Télkergető nap

Állami ünnep

Március 21.
péntek

Borverseny kelebiai és
környékbeli termelők
részvételével

Március 22.

Víz Világnapja

Március 29.
szombat
Március utolsó hete
Április 11.
péntek

XIII: Radnai Béla
Labdarúgó
Emlékverseny
Helytörténeti
vetélkedő
Magyar Költészet
Napja

Április 25.

Föld napja

Április 26.
szombat
16 óra

A tánc világnapja

Május 23.
péntek

Gyermeknap

május 24.
szombat

Gasztrokulturális nap
kacsa-spárgabemutató

Május 25.
vasárnap

Hősök emlékünnepe

Május 30. csütörtök

Óvodás gyermeknap

május 31.
szombat
Június 4.
szerda
Június 14.
szombat de.
9 óra
Július 1.
kedd
Július 17-20.
Július 24-27.
(B-verzió)
Augusztus 19. vagy
21.
Augusztus 20.
8 óra

Szeptember 6-7.

Nyugdíjas Egyesület

Nyugdíjas ház

Szél János előadása

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Agrárkereskedelmi Központ

Levente SE

Sportpálya

Farkas László Általános Iskola

Agrárkereskedelmi Központ

Irodalmi megemlékezés
József Attiláról
Környezetünk
szebbítése,
természetvédelmi
terület látogatása

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Agrárkereskedelmi Központ

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Falu területe

Helyi tánccsoportok
bemutatkozása

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Agrárkereskedelmi Központ

Farkas László Ált. Isk., Sántha
Márta Könyvtár és Műv. Ház
Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház és civil
szervezetek
megemlékezés a
világháborúk halottairól
100 éve tört ki az I.
világháború

Új kopjafa
Óvoda

Gézengúz Óvoda

Agrárkereskedelmi Központ

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Farkas László Általános Iskola

Helyi intézmények és civil
szervezetek közös szervezése
Labdarúgó kupa

Államalapítás ünnepe
Szent István napja
Kistérségi
gasztrokulturális
találkozó a
kiskunhalasi Szüreti
Napok keretében

Ünnepi szentmise
keretein belül

A Gyermekjóléti Szolgálat gyűjtést szervez a rászoruló, nélkülöző gyermekek és
családok részére. A gyűjtés keretében szívesen fogadunk gyermekruhát, cipőt, tartós élelmiszert, háztartási gépeket (mosógép, hűtő stb.), kályhát, játékokat.
Kérem, hogy felajánlásaikat az alábbi címen, illetve telefonszámon szíveskedjenek jelezni: Gyermekjóléti Szolgálat Kelebia, Ady E. u. 114. (Polgármesteri Hivatal
udvarában lévő épület), tel.:77/454-550. Adományaikat előre is köszönöm!
Füzesi Eleonóra családgondozó

Október 6.
hétfő
18 óra

Aradi vértanúk
gyásznapja

Gyermekjóléti Szolgálat felhívása

November 11.

Márton napja

November 12.
szerda

Egészségügyi és
szociális dolgozók
Napja

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, gyermekbántalmzás, illetve családon belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak), a prostitúció és emberkereskedelem
áldozatainak megsegítésére krízisvonalat működtet. A szolgálat az információnyújtás mellett azonnali segítséget nyújt a bántalmazás miatt kialakult válsághelyzetbe, krízishelyzetbe került állampolgárok (elsősorban nők és gyermekek) részére. A
szakemberek szükség esetén a bántalmazottal egyeztetve, titkos menedékhelyen
történő azonnali elhelyezésben is tudnak segíteni.
A telefonszolgálat az ország egész területéről, éjjel-nappal, vezetékes és mobilhálózatról is INGYENESEN hívható az alábbi telefonszámon: 06/80-20-55-20, illetve elérhető az okit@ncsszi.hu e-mail címen.
Füzesi Eleonóra családgondozó

November 21.
szombat

Idősek Napja

Levente SE

Sportpálya

Római Katolikus Templom

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Kiskunhalas
Fő tér
Agrárkereskedelmi Központ

Karitász
Könyvtári
foglalkozások minden
korosztálynak

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Több helyszínen

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Polgármesteri hivatal parkja,
kopjafa

Gézengúz Óvoda
Gyermek focitorna

Levente SE

Szüreti bál

Kelebiai Nyugdíjas Egyesület

Állami ünnep

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház
Farkas László Ált.Is.
Hagyományőrző
gyermekprogram

Katolikus
Egyházközösségi bál

Sportpálya
Agrárkereskedelmi Központ
Agrárkereskedelmi Központ

Település utcái

Kelebia Község
Önkormányzata

Agrárkereskedelmi Központ

Farkas László Általános Iskola
Kézműves
foglalkozások
Karácsonyig még 2
alkalommal

Agrárkereskedelmi Központ

Farkas László Ált.Is.

egyházközöség

Mesefesztivál
Adventi készülődés

Rendezvénytér
Több helyszín

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Szent Erzsébet Otthonház

Óvodás Bál
III. Szent László Kupa

Művelődési Ház és
rendezvénytér

Gézengúz Óvoda

XI. Kelebiai Kárpát
Fesztivál
IV. Levente Kupa
V. Szent István Serleg

Rendezvénytér, Agrár, Iskola,
Műv. Ház

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Kelebia Község
Önkormányzata

Vodicai búcsú

December 6.

Agrárkereskedelmi Központ

Farkas László Általános Iskola

Országos Könyvtári
Napok

November 28.
péntek

Sántha Márta Könyvtár és
Műv. Ház

Iskolai ballagás

Október 4.
szombat

November utolsó hete

Minden intézmény és
civil szervezet közös
megemlékezése

Köztisztviselők napja

Október első vagy
második hete

Október 18.
szombat
Október 23.
csütörtök
9 óra

Alsós: Művelődési ház
nagyterme
Felsős: Iskola

Óvodás ballagás

Október 3.
péntek

Október

Agrárkereskedelmi Központ

Trianon emléknap
Nemzeti Összetartozás
Napja
Nemzetközi
rajzpályázat

Tisztelt Lakosság!

Október 11.
szombat

Gézengúz Óvoda
Farkas László Általános Iskola

Petőfi Sándor
szavalóverseny

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Falumikulás
Mikulás házhoz megy

Sántha Márta Könyvtár és
Műv.Ház

December 12-13.

Falualapítás 90.
évfordulója

Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház, civil
közösségek

December 16-17.

Óvodai Karácsony

Gézengúz Óvoda

December 19-20.

Magányosok
karácsonya

Karitász Egyesület és a Sántha
Márta Könyvtár és Művelődési
Ház közös szervezése

Agrárkereskedelmi Központ
Agrárkereskedelmi Központ
Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház

Római Katolikus Templom,
Községi Karácsonyfa,
Agrárkereskedelmi Központ
Agrárkereskedelmi Központ

Agrárkereskedelmi Központ

Kelebiai Hírmondó
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TUDJUK-E A KARÁCSONYT ÜNNEPELNI?
Ne tekintsétek szerénytelennek, nagyképűnek ezt a címet. Ha megfontoljuk, jogos ez
a kérdés. Széltében-hosszában találkoztunk
silány ünneplésekkel. Kezdődött ez a kommunista ünnepekkel. Amikor április negyedikéket ünnepeltünk, „hazánk megszállásának” évfordulóit, ahhoz nyilván nem tudtuk
hozzáadni a szívünket. A kényszer- és kötelező ünnepek nem ünnepek, hanem az ünnep megcsúfolásai. A régi rendszerben kezdődött meg a vasárnapi istentiszteletek és
szentmisék egyre rohamosabb elhagyása. Emlékszem, Hartán, amikor vasárnaponként egyik miséről mentem a másikra,
szerte a határban embereket láttam, amint
a földet túrták, piszkosan görnyedtek a kapa fölé. Bevillant mindjárt Széchenyi István
kijelentése: „az a nép, amelyik nem tud ünnepelni, az szolganép”. Vagy szerintetek tudott az a keceli apuka ünnepelni, aki, míg az
igazgató az évnyitón mondta az ünnepi beszédét, mögötte vagy 5 méterre füstfelhőbe burkolózva nagyokat slukkolt a cigarettájából? Iskolai ünnepségeken akkor nyílott
ki a bicska a zsebemben, amikor néma ajkakkal hallgatták végig a lemezről lejátszott
„nemzeti imádságunkat”, a Himnuszt. Nem

akartam ünneprontó lenni, de ilyenkor mindig szerettem volna felordítani: „Gyerekek!
Mi ez, kommunista örökség, nem tudjátok
a himnuszt? Nincs olyan nép a világon rajtunk kívül, akik nem megilletődve, lelkesen,
csillogó szemekkel, boldogan ne harsognák
a Himnuszukat!” Mikor Állampusztán a börtönbe bejártam, a cigány rabok úgy fújták a
saját himnuszukat, hogy majd elszálltak (különösen szívszorító volt ez a mondat benne:
„nem loptam én egyebet,/ csak Krisztus véres tenyeréből egy szeget”). Szerintem még
ők is tudják, hogy az ünneplés soha nem alacsonyodhat le passzivitásra vagy egy jó bulira, bulizásra, netán egy jó berúgásra. Melyik
a világon a legszebb ünnep? Már az ovisok is
mondják, hogy a Karácsony. De hát mi akadálya van akkor annak, hogy a világ legszebb
ünnepét vele arányosan, és tartalmához igazodóan a legszebben ünnepeljük meg. Ez az
volna, ha karácsonyi ételekben dúskálva,
ajándékozásban, hópelyhekben, csillogó karácsonyfákban és csillogó gyerekszemekben
gyönyörködve, az éjféli misén „Mennyből az
angyalt” énekelve, nosztalgiában megmerülve telne el a karácsonyunk?
Először is: az ünnep tartalmára nagyon

Egy család karácsonya
Ahogy a Karácsony közeledik, egyre több
szó esik a régi karácsonyi, adventi népszokásokról. Sajnos ezek a szokások egyre háttérbe szorulnak, helyüket átveszik a modern
világ, illetve idegen országok tradíciói. Szerencsére azért még akadnak olyan családok,
ahol évtizedek óta hasonló módon ünneplik
Jézus születésének napját.
Id. özv. Mészáros Andrásné Mariska nénivel beszélgettem:
Mariska néni! Hogyan ünneplik otthon a
Karácsonyt?
A Karácsony előtti napok lelkes készülődéssel zajlanak, ekkor készül el a házilag
gyártott guba kifli és a karácsonyi sütemények. Szenteste családi szokás, hogy az apa
behozza a szénát, szalmát (karácsonyi asztal egyik legjellemzőbb tartozéka. A hozzá
fűződő szokások és hiedelmek a legintenzívebben a Dunántúlon éltek. Karácsony este
– általában a vacsorára való terítéskor – vitték a szobába a karácsonyi szalmát (sokszor
szénát is)). Néhol az egész padlón szétszórták, másutt az asztalra tették, legáltalánosabb volt, hogy az asztal alá vagy az asztal
lábára helyezték kötegben, szakajtóba téve)
és egy kosárban mogyorót, diót, egyéb terményeket.
/Ezeknek a szokásoknak több magyarázata is létezik. A legáltalánosabb, hogy azért
készítik a karácsonyi asztalt, hogy a következő év termékeny legyen, a család bőség-

ben éljen, ill. a karácsony éjjelén látogató
angyalok, halottak, Kisjézus stb. szállást és
ennivalót találjanak./
Az apa beköszön: Dicsértessék a Kis Jézust, megszületett a Megváltó
Mire a válasz: Üdvözlégy Kisjézus, reménységünk, aki a váltságot hoztad nékünk.
Ezután történik az asztalon lévő gyertyák meggyújtása, a villanyok leoltva, és ez
az ima elmondásának ideje.
Idősek napján nagyon szépen szavalt
Mariska néni. Van olyan karácsonyi vers,
amelyet szívesen megosztana velünk?
Igen van egy vers, ami minden évben elhangzik:
Szabolcska Mihály: Karácsony
Egy nap meg egy este
Minden esztendőben:
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem!
Ha nem is, ha nem is
Valami sokáig:
Karácsony estétől
Karácsony napjáig.
Karácsony estéjén,
Hogy a csillag támad:
Kinyitnám aranyos
Gyöngyös palotámat.
Minden elhagyottat
Odagyűjtögetnék,
Sápadozó árvát

figyeljünk. A Karácsony az idillre, a csillogásra van leginkább kihegyezve. Pedig milyen volt az első karácsony? Pont az ellenkezője. Mert mi idill van a kitaszítottságban,
a hideg és trágyaszagú betlehemi istállóban? Mi szép van ebben? Persze egy valami
mégis széppé, ragyogóan széppé tette. Ebben az istállóban megjelent az Isten jóságos
emberszeretete. Abban a pici síró, didergő
gyerkőcben, Krisztusban. Lukács evangéliumában így utal a betlehemi polgárok szőrösszívű önzésére:”mert nem kaptak helyet
a szálláson”(Lk.2.7.). Sajnos, mi is követjük őket ebben, amikor Szenteste „összebújunk” a családdal, kettőre zárjuk a kaput,
leeresztjük redőnyöket, hogy még fény se
szűrődjék ki, és élvezzük egymással az önzőszeretetet. De hát mért zárjuk ki a „szentpárt” és küldjük el őket a hideg barlangba,
mint a betlehemiek? Mért nem tessékeljük
be őket azáltal, hogy szenteste asztalunkhoz fogadunk főleg magányosokat, öregeket, szegényeket, ne adj Isten hajléktalant
is? Itt elérkeztünk a karácsony szíve közepéhez. S ezt legszebben egy régi szentember, Angelus Silésius fogalmazta meg: „akár
ezerszer is megszülethet Jézus, de mit sem

használ Neked, ha nem születik meg a te szívedben is.” Mikor születik meg a szívünkben? Sokféle választ fogalmazhatunk meg.
Kezdem. Szenteste szinte minden keresztény szívébe valami varázslatos jóság költözik és ez egy határtalan békét tud adni. De
ez a jóság, béke ne szálljon el, mint a madár. Próbáljuk átmenteni a hétköznapokba.
Karácsonykor mélyedjek el abban a gondolatban, hogy a papok mért papolnak olyan
sokat arról, hogy az Isten szeretet, hogy az
ember legfontosabb feladata, hogy szeressen. Föl se fognánk - még ha ezer évet is elmélkednénk Isten szeretetéről - hogy mennyire szeret minket a sok próbatétel, bajok
és szenvedéseink dacára. Már az Ő nagy
szeretetére vall az, hogy emberként „leszállva az égből” belebújt a mi bőrünkbe, vagy,
ahogy Pázmány Péter drasztikusan írta, a
mi „szarzsákunkba”. És így szenvedte végig
szegény emberként földi életünket, értünk,
egész a kereszthalálig. Akkor ünnepelted jól
a Karácsonyt, ha tőle egy kicsivel jobb lettél,
akár egy milliméterrel. S akkor tényleg nemcsak Betlehemben született meg Jézus, hanem a Te szívedben is.
Pribitek László plébános

Szárnyam alá vennék.
Ha koldus, ha bűnös:
Nagy birodalmamba’
Szerető szó nélkül
Senki sem maradna.
Könnyet ahol látnék:
El azt sem kerülném,
Szép selyemkendőmmel
Szépen letörülném!
… Karácsony estéjén
Minden esztendőben,
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem!

Mi kerül az ünnepi asztalra?

Az első, ami megelőzi az ünnepi vacsora
tálalását, az a fokhagyma és a méz. Mindkettő a megfázás és egyéb téli betegségek
elleni védelmet szolgálja. Ezután a család
minden tagja csukott szemmel vesz egyet
a dióból, és ott helyben megtöri. Ha a dió
egészséges, akkor az illető az újesztendőben
egészséges lesz.
A harmadik szokás, ami még a vacsora előtt következik: Egy almát cikkekre vágunk, és minden családtag eszik belőle egyegy gerezdet. Ennek célja, hogy együtt
maradjon a család a következő évben is.
Ekkor érkezik el a főmenü tálalásának
ideje, amely nem más, mint bableves, melyet a böjt miatt vajjal készítünk el.
A bableves után következik a mákos guba, amit a már említett házi guba kifliből készítünk. Ezt öntjük le forró tejjel (szűkösebb
időkben forró vízzel) és utána „megfényesít-

jük” egy kis mézzel.
Ami még fontos és ide kapcsolódik, hogy
a télire eltett befőttet ezen az estén bontjuk
meg először.
Vacsora után meggyújtjuk a karácsonyfán a gyertyákat, (Szigorúan csak felügyelet
alatt égnek!), majd következik az ajándékok
átadása. Minden évben kis összegű praktikus ajándékokkal lepjük meg egymást. Az
unokák kézzel készített angyalkákat, láncokat szoktak nekem adni.
A vacsora végeztével csak a tányérokat
szedjük le, a morzsákat nem söpörjük össze,
hanem ott hagyjuk éjszakára az angyaloknak elemózsia gyanánt.
Végezetül még szeretnénk a lányommal megosztani Önökkel egy népköltészetből vett verset, és ezzel kívánok mindenkinek Békés Boldog Ünnepeket!
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Karácsonyi népszokások
A karácsonyi ünnepek kezdete november végére, december elejére esik
az eljövetelt és az Úrra való várakozást
jelentő adventtel, ami egyben az egyházi év kezdetét is jelenti. Eredete az
5-6. századra nyúlik vissza, amikor heti háromnapos böjttel is megtisztelték.
A szentestét megelőző négy ünnepi vasárnap és szentek névnapjai (András,
Borbála, Miklós, Tamás, István, János)
tartoznak bele. Fenyőágból, szalmából,
négy gyertyából díszített koszorút készítenek, majd e gyertyákat, az egymást követő négy adventi vasárnap
gyújtják meg.
Advent időszakát régebben a termelékenységi varázslás, a nők fizikai munkától való mentesítése is jellemezte,
de a legelterjedtebb hiedelem a Lucázás volt. December 13-án, Luca napján
a téli hosszú éjszakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult boszorkánnyá. A boszorkányok elriasztására a
kulcslyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítottak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a
seprűt keresztbe rakták. E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy
adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson. A lányok Luca napján jósolták meg jövendőbelijüket, a fiúk hajnalban kotyolni, lucázni indultak..
Lucázás
Luca napján legjellemzőbb szokás a
kotyolás. Kora hajnalban, 3-4 óra körül jártak kotyolni a 7–16 éves fiúk.
Minden esetben szalmát, vagy fát vittek magukkal, melyre kotyolás közben
leültek. A legközelebbi szomszédhoz
mentek először, „ott a magukkal vitt
fát, forgácsot vagy szalmát, a szobaajtó talpa elé vagy a pitvarföldre teszik,
s rendesen, minden kérdezés nélkül
egyszerre nagyon erős hangon elkezdik: Lucza, Lucza, kity, koty!” A kotyolók elől sokszor elzárták a kaput, s „rakoncátlanságuk” miatt mások is éppen
csak megtűrték őket. Persze, azt megjegyezték, hol nem nyertek bebocsájtást, mert utána valahogy mindig megbosszulták a házigazda bűnét.

A kotyolás elvégzése után a szobába mennek, s kenyeret, kalácsot, pálin-

kát, gyümölcsöt, kétfillérest kapnak. A
fát és a szalmát, amin a fiatalok kotyolnak, a gazda igyekszik megtartani magának, mert különben a „tyúkok haszna elmenne”. Azt tartják, hogy amely
gazda házában nem enged lucázni, házában a tyúkok nem tojnak. Ha az asszony Luca napján sokat jár, tyúkjai abban az évben nem tojnak.
Luca asszony megköveteli, hogy az
ő napját tényleg megünnepeljék, mert
a mondás úgy tartja, ha valaki e napon
fon, annak keze egész évben szenved,
ha valaki párol valamit, akkor azt Luca
„csúffá” teszi.
Luca napján nem szabad fehérnépnek a szomszédba menni, mert a meglátogatottnál a szerszámok (fejsze, szekerce, ásó stb.) nyelébe vert ékek nem
tartanak, s a tyúkok nem ülik meg a
fészket.
E napon annyi kukoricapogácsát sütöttek, ahány tagú volt a család. Sütés
előtt a pogácsákat megjelölték, belsejükbe tollat tettek. Úgy hitték, hogy akinek a tolla a kemencében megperzselődött, az a következő évben meghal.
Ekkor állnak neki a lucaszék készítésének is, melynek a karácsonyi éjféli
misén van nagy szerepe, hiszen aki arra felállt, az megláthatta, hogy ki a boszorkány. A széket 13 napig kellett titokban, a család tudta nélkül készíteni,
13 fából, melyet 13 helyről szedtek össze. A széket az éjféli mise után általában elégették, hogy a boszorkányok ne
férhessenek hozzá.
Szerelmi jóslatok
Szintén számos hiedelem kapcsolódott Luca napjához (december 13.).
Szent Lucia a 3. és 4. század fordulóján élt Szicília szigetén. A legenda szerint Jézus menyasszonya volt, ezért őt is
házasságszerző szentnek tartották. Luca napján volt szokás a gombóc- vagy
derelyefőzés. A lányok kilenc cédulára
egy-egy fiúnevet írtak, s ezeket a gombócok belsejébe tették. Amelyik gombóc először jött fel a főzés során a víz
tetejére, azt kivették és a benne lévő
cédula elárulta a jövendőbeli párjuk nevét. Egy másik jóslás szerint kilenc cédulára egy-egy keresztnevet kellett írnia a kíváncsi fiatalnak, amiket azután
betett a párnája alá, s azon kellett aludnia. Ezután minden este ki kellett venni egy-egy cédulát a párna alól, s amelyik utoljára maradt, az mutatta meg a
jövendőbeli nevét. Ha Luca napra pogácsát sütöttek, egy pogácsába bele
tettek egy gyűrűt. Ha ezt éppen az eladósorban lévő lány találta meg, azt je-

lentette, hogy rövidesen férjhez megy.
Más esetben a lányok tizenkét cédulára ráírtak egy-egy fiúnevet, s ezeket egyesével a tűzbe dobták. Az utolsó
papír mutatta meg a vőlegény nevét.
A kocsonyaevéshez is fűződött jóslás.
A kocsonyában lévő csontoknak nevet
adtak és letették a földre. Majd behívták a kutyát, s az amelyik csontot leghamarabb elvette, olyan nevű lesz a
lány férje.
Szerelmi jóslatok szerint, ha az éjféli
misére harangozáskor a leány a szobában befelé söpör, az asztalt megteríti,
rá tányért, s evőeszközt tesz, majd utána egy ingben, mezítláb megkerüli háromszor a házat, a szoba ablakán benézve meglátja a leendő urát.
A katolikusok számára a karácsonyi
ünnep fénypontja az éjféli mise melyet
december 24-ről 25-re virradó éjszaka tartanak a templomokban, és amelyen rengeteg hívő és nem hívő ember
vesz részt szerte a világon. Rómában az
5. században vezették be, a pápa azóta is minden alkalommal a római Santa
Maria Maggiore templomban celebrálja. Karácsony napján a pápa kiáll a vatikáni palota erkélyére, és onnan adja
áldását az emberiségnek, melyet nem
csupán a rengeteg odagyűlt hívő hallhat, hanem világszerte valamennyien
láthatjuk a médiák segítségével.
Karácsonykor a ház körüli állatokat gondosan ellátták, óljaikat kitakarították. Különös hiedelmek kapcsolódtak ugyanis az állatokhoz. Voltak,
akik azt tartották, hogy az állatok karácsonykor beszélni tudnak. Egyes országokban szokás volt az állatoknak kis
karácsonyfát állítani, de ezt a pogány
eredetű szokást az egyház tiltotta.
A karácsony napi népszokások célja a
gonosz ártó szellemek elűzése, amit általában zajkeltéssel, állatbőrök, jelmezek, álarcok viselésével próbáltak meg
elérni. Vidékenként eltérően a gyerekek, kolindolással, regöléssel, kántálással, betlehemezéssel. Ezt a dramatikus
játékot eredetileg templomokban, majd
később különböző változatban házakhoz járva adták elő a gyerekek.
Gyakran állatok is szerepeltek benne, a gyermek Jézust pedig élő kisbabával jelenítették meg. A betlehemezés
fontos kelléke a kis templom, melynek
belsejében a királyokat Betlehembe vezető csillag és bibliai figurák találhatók.
A szereplők: pásztorok, angyalok, Mária, József, előadják a Jézus születéséről
szóló bibliai történetet. Ezután a betlehemezők átadják ajándékaikat, jókí-

vánságaikat, majd a háziak megvendégelik őket. Főként a Balatonfelvidéken
szokás a betlehemezés másik fajtája,
a bábtáncoltató betlehemes, itt színpadon, kis bábokkal játsszák el a történetet.
December 28-án, aprószentek napján tréfás mondókákat mondogatva,
vesszőből font kis korbácssal veregetik
meg a gyerekeket vagy akár az egész
háznépet, hogy frissek és egészségesek legyenek.
Karácsony napjával egy újabb ünnepi szakasz veszi kezdetét, a karácsonyi
tizenketted, mely 12 napig, január 6-ig,
vízkereszt napjáig tart. Ez a nap egyben a vizek megszentelésének és Jézus
megkeresztelésének ünnepe is. Vannak országok (pl.: Spanyolország), ahol
e napot a háromkirályok napjának nevezik, és nagyobb ünnep, mint maga a
karácsony.
Karácsonyi asztal
A karácsonyi asztal a néphagyományban fontos szerepet játszott az
ünnepkor. Mind az asztal díszítésének, mind az étkezésnek szigorú rendje volt. A feltálalt fogásoknak mágikus
erőt tulajdonítottak. A karácsonyi abroszt az év során még általában vetőabrosznak használták (ebből vetették
az első gabonamagvakat, hogy bő termés legyen.) Az asztalra gabonamagvakat helyeztek, ebből adtak a baromfiaknak, hogy jól tojjanak, az asztal alá
pedig szalmát tettek, annak emlékére,
hogy Jézus jászolban született. Később
ezt a szalmát a jószág alá tették, hogy
egészséges legyen, de volt ahol a gyümölcsfákra is kötöztek belőle, jó termést remélve.
A szigorú rituálékhoz tartozott, hogy
a gazdaasszony nem állhatott fel vacsora közben az asztaltól, hogy jól tojó
tyúkjai legyenek. Az ételek közül előnyben részesítették azokat, amelyek bőséget, jó termést ígértek a háziaknak.
Innen a bab, borsó, lencse, mák, dió,
hal a (halpikkely miatt) megjelenése a
karácsonyi asztalon. A fokhagyma az
egészséget, a méz (mézesbáb) az élet
édességét jelképezte.
Folytatás a 6. oldalon.

Kelebiai Hírmondó

. oldal
Folytatás az 5. oldalról.
A kalácsból, almából az első falatokat szétosztották egymás között,
hogy a család mindig összetartson.
A karácsonyi morzsát összeszedték,
és az állatoknak adták, hogy termékenyek legyenek, de jó volt betegek gyógyítására, rontás elűzésére is. Sok helyen este az asztalt nem
szedték le, hogy a betérő kis Jézus
ne maradjon éhes.
Karácsonyi receptek
Karácsonyi forró borleves
készítése egyszerűen
Hozzávalók: amire szükségünk

van 1/2 liter bor, 3 dl víz, 10 dkg
cukor, citromlé, citromhéj, 2 db tojás
Elkészítése: A két tojás sárgáját
tegyük egy tálba, öntsük hozzá a citromlevet, a cukrot és a citromhéjat
szórjuk bele. Keverjük össze.
A bort és a vizet forraljuk fel. Amikor már forrásközeli állapotban van,
egy kanálnyi levet öntsünk a tálba,
keverjük össze, majd a masszát öntsük folyamatos keverés mellett a lábosba. Mézeskalács fűszerkeveréket
szórjunk bele, de akár mazsolával is
megbolondíthatjuk a levest.

X. évfolyam 11-12. szám

Al-dunai halleves
Hozzávalók 4 személyre:
* 2,5 kg ponty
* 25 dkg vöröshagyma
* só ízlés szerint
* 2 zöld paprika
* 15 dkg vegyes leveszöldség
* 2 közepes paradicsom
* 8 dkg csipetke
* 3 tojássárgája
* 5 szem egész bors
* 3 dl tejföl
* 2 dkg csemege pirospaprika
* 1 babérlevél
A halat megtisztítjuk, a csontokat el-

távolítjuk, majd a filéket felszeleteljük,
besózzuk, és a hűtőben állni hagyjuk. A
hagymát megpucoljuk, felaprózzuk, a
zöldpaprika magját eltávolítjuk, majd a
paradicsommal együtt feldaraboljuk. A
zöldséget megtisztítjuk, és hasábokra felvágjuk. A halfejet, a csontokat, a hagymát
és a zöldségeket kb. 2 l vízben feltesszük
főni, miután felforrt, még egy órát főzzük.
Ekkor leszűrjük, a lébe berakjuk a filéket,
a pirospaprikát és a borsot, majd 20-25
percig főzzük. A tejfölt és a tojássárgákat
elkeverjük, majd ezzel behabarjuk a levest. Végül ízlés szerint,ecettel ízesítjük,
és csipetkével tálaljuk.

Egy tanító tapasztalataiból…

Iskolai hírek

Ádventi készülődés

- 2013.november 11-én tartottuk a pályaválasztási szülői értekezletünket 7 középiskola részvételével. A 7. és 8. osztályos tanulóknak és szüleiknek szerettünk
volna segíteni a pályaválasztási döntés előkészítésében és meghozatalában.

Ádvent az elcsendesülés, a magunkba nézés időszaka. Hagyjuk, hogy lelkünk megtisztuljon, Jézus benne üdvözölve érezhesse magát! Ha szeretjük
Őt, akkor a Vele való csendes párbeszédet és bizalmas
együttlétet is szeretni
és keresni fogjuk, amikor magányában megvigasztalhatjuk. A közelgő
Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman tisztítsuk ki
lelkünket minden szennytől!
Foglalkozzunk többet
Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit
várunk. Legyünk többet csöndben, magunkban. Kerüljük most a hangos helyeket, izgalmakat, szórakozásokat.
Készüljünk elő családunk karácsonyi liturgiájára. Ajándékainkat a helyes
lelkület és szeretet készítse elő és hitelesítse: gondos, személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti szellem. Amit a
mai embernek még tennie kell, ha iga-

zán meg akar tisztulni, hogy mellőznie
kell a médiát vagy nagyon tudatosan
egy-egy gondosan kiválasztott műsorra
fókuszálni. A TV, rádió, újságok vásárlást ösztönző műsorai ill. a katasztrófákkal, bűnözéssel, agresszióval foglalkozó híradók, műsorok nem engedik a
lelket lecsöndesedni. Tehát a szellemi
tápláléknak is „tisztának” kell lenni.
Ebben az időszakban sokakat elfog a
vásárlási láz, ami a karácsony szentségét teszi tönkre. A Plazma TV-k, számítógépes játékok stb. korszakában elfelejt az ember az apróságoknak örülni.
Téves az értékítélete. A saját kezűleg
készített ajándékok az „igazak”, mivel abba az ajándékozó beleteszi szeretetét. Energiát ad bele. Az ember téves értékítéletére utal az is, hogy azt
hisszük, hogy meg lehet venni az iga-

zi ajándékot.
A szeretetet egyik üzletben sem
árulják pénzért. A szeretet emberi érzés, amit törődéssel, gondoskodással,
odaadással, türelemmel lehet a legjobban kifejezni.
Áldott ádventi időt és Urunk és Üdvözítőnk születésének igazi áldott ünnepét kívánom!
Horváth Zoltánné

- 2013. november 25-én rendeztük meg a Bács-Kiskun Megyei Matematikaverseny iskolai fordulóját, 9 tanuló vett részt ezen a megmérettetésen.
-2013. november 27-én 14. 30-tól mikulásváró kézműves foglalkozást tartott
Berkó Istvánné az érdeklődő tanulóknak.

- 2013. november 28-án
tartottuk az iskolai mesemondó rendezvényünket.
2013. december 5-én
14. 30-tól Balogh István
csillagász a Nap fizikájáról
tart előadást a gyerekeknek és az érdeklődőknek.
Az iskola
vezetősége
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Halloween-tök szépségverseny

Október 25-én, pénteken az őszi szünet
előtti utolsó tanítási napon Halloween-tök
szépségversenyt rendeztünk. A jelentkezők otthon faragták ki az ijesztő töklám-

pásokat, és hozták be az iskolába, ahol a
folyosón mindenki megcsodálhatta őket.
Minden alkotó csokoládé jutalomban részesült.
Kardosné R. Zsuzsanna

Idősek Napján

. oldal

Október 23-i megemlékezés

Idén az október 23-i műsort a 6. a
és b. osztály és a 7. 8.-osok közül néhány tanuló adta elő. Az előadás hosszas előkészületekkel járt, de a végére nagyon jóra sikeredett. A tanárok és
a közönség arcán látszott, hogy visszaemlékeztek a múltra és közösen meg-

ünnepeltük az 1956-os forradalmat. A
felkészítést köszönjük Sára néninek és
Laci bácsinak. A táncunkat betanították néptánctanáraink: Marika néni és
János bácsi.
Ábrahám Réka 6. b osztályos
tanuló

A 2.a osztályt felkérték, hogy az Idősek Napján műsorral kedveskedjenek Kelebia idős, ám aktív, dolgos, kedves lakosainak. A gyerekek nagy örömmel készültek.
Segítettek a műsor összeállításában is. Népdalokat, verseket és egy nagyon megható történetet adtak elő. A gyerekek örömmel fedezték fel nagyszüleiket, ismerőseiket az asztaloknál. Hálásan fogadták a tapsot és az ajándékokat is.
Sógor Lászlóné

Színházlátogatás

Október 21-én délelőtt az alsó tagozatos tanulók Kiskunhalasra utaztak. Itt
a Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj c. vidám, zenés darabot néztük meg a felújított kiskunhalasi filmszínházban.
A mesejáték egy szegény emberről, s annak három fiáról, Nyakiglábról, Csupahájról, meg a legkisebbik fiúról, Málészájról szólt. A lusta, dolgozni
nem akaró fiúk kiették a vagyonából az
apjukat, ezért nem volt mit tenni, az
sorjában elküldte őket szerencsét próbálni.
A legidősebb fiú az egyéves munkája
fizetségéül egy csodatévő asztalkát kapott, a középső pedig egy aranyat tüsszentő csacsit, de mindketten pórul jár-

tak. A hazafelé
úton betértek
egy kapzsi fogadóshoz, aki a feleségével az éj
leple alatt kicserélte kincseiket.
Otthon aztán hiába mutogatták mit kaptak
az öregasszonynak végzett kemény munkáért cserébe, hiába biztatták az asztalt meg a
szamarat, egyik sem tudta megmutatni
a tudományát. A legkisebbik fiú viszont
jutalmának, az igazságosztó botnak köszönhetően visszaszerezte a javakat.
A tanulságos mesében természetesen
győz az igazság.
Az előadás közben jókat derültünk a
mókás szereplőkön. Hangos kiabálással
próbáltunk segíteni az együgyű fiúknak. Indulás előtt még egy kicsit játszhattunk az őszi napsütésben az egyik
közeli játszótéren, majd vonatra szálltunk és egy újabb élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Papdi Liza

Kerékpártúra
Október 3-án délután Erzsike néni
kerékpártúrát szervezett. 3 órakor volt
a gyülekező az iskola előtt.
Bár hűvös volt az idő és fújt a szél, a
kis csapat nagyon lelkes volt. Úti célunk
a földi kutya élőhelye volt. Az ásotthalmi kis kövesen mentünk, majd letértünk az útról az erdőbe, és ott is voltunk egy tisztáson.
Megnéztük a földi kutya túrásait.
Ezek a túrások hasonlítanak a vakondtúrásokhoz, csak jóval nagyobbak. Sajnos magát a földi kutyát nem láttuk.
A nézelődés után ipi-apacsot játszot-

tunk, ez mindenkinek tetszett. A játék
után elindultunk haza. Megcsodáltuk az
út mentén a most nyíló rengeteg tarka
homoki kikericset. Megálltunk egy lövészároknál, és megnéztünk egy bunkert is.
Fáradtan, de élményekkel telve értünk vissza az iskolához.
Köszönjük a szép és hasznos délutánt
Erzsike néninek és Zsuzsika néninek.
Reméljük, hogy még sok ilyen túrán
vehetünk részt.
Füzesi Erik 5.b osztályos
tanuló

Kelebiai Hírmondó
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Márton napi rendezvény a kelebiai Farkas László
Általános Iskolában
Hagyományteremtő Márton napi
rendezvényen vettünk részt 2013. november 11.-én. Márton nap megünneplése két történeti vonatkozása ismert. Az egyik a Bibliai megközelítés:
„ A legenda szerint Szent Márton a
Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai
Szombathely) látta meg a napvilágot
316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a
franciaországi Amiens városában egy
hideg téli estén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak.
Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve
nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról
még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában
a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva
Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben
püspökké szentelték és haláláig, 398-ig
Tours-ban segítette a rászorulókat”.
A másik megközelítés, néprajzi vonatkozás szerint: „A november 11-i
Márton nap zárja le a népszokás szerint
az éves gazdasági munkákat, kezdetét

veszi a természet téli pihenő időszaka, e napon kóstolták meg az újbort és
vágtak le először tömött libákat. Napjainkban ebből leginkább a Márton napi liba fogyasztása maradt fent. A naphoz azonban Szent Márton legendája is
kötődik”.
A német nyelvterületekről ismert
lámpás/fáklyás felvonulás, Martinsumzug, szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket
jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. Az ilyen felvonulások egyre
elterjedtebbek hazánkban is, leginkább
gyerekek, kisgyerekes családok vesznek benne részt. Sötétedés kezdetekor

maguk készített lámpásokkal (benne
mécses vagy kis égő) járják az utcákat
és közben Márton napi dalokat énekelnek. Ahol mód van rá, a vonulókat a lován ülő Szent Márton (piros köntösben,
római katonának öltözve) vezeti a megemlékezés központi helyszínére.
A lámpás felvonulást megelőzően sok-sok gyermek lelkes készülődése tette meghittebbé az ünnepet. Saját készítésű lámpásokkal vonultunk
ki a sötét utcákra e jeles napon. A kézműves foglalkozáson készült még festett üvegmécses, faragott terménytök
és papírliba. A gyerekek örömmel készülődtek, s nagyon várták a felvonu-

Informatika – Angol – Német
Uniós pályázatból (TÁMOP 2.1.2) finanszírozott informatikai tanfolyam,
alapfokú angol és német képzések indulnak Kelebián!
A nyelvi és informatikai kompetenciák megszerzésével a résztvevők számára
új lehetőségek nyílnak meg a munkaerőpiacon és a mindennapi életben.
Az informatika képzés időtartama 104 óra, a nyelvi képzéseké 60 óra.
Várunk minden 18. életévét betöltött felnőttet, aki nem áll középiskolával,
felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban (kivételt képeznek a
költségtérítéses képzésben résztvevők). Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Tandíj / önerő: a teljes képzési díj 2 vagy 5%-a,
Informatika: 1.800.- Nyelv: 1.200.Tanfolyam helyszíne: Farkas László Általános Iskola Kelebia Ady E.u.110.
Érdeklődni és jelentkezni munkanapon 09.00-16.00-ig: Nagygyörgy Gáspárnénál
tel.: +36-77-454-219, vagy +36-77-454-635

lást, mivel számukra ez még ismeretlen dolog volt.
Hétfő estét, Márton napját egy kis izgalommal vártuk, mert számunkra ismeretlen volt az érkező résztvevők száma. Sok gyermek és szülő, nagyszülő
volt kíváncsi rendezvényünkre. Szívesen fogyasztotta mindenki a lilahagymás libazsíros kenyeret, és a sült tököt.
A lámpások és mécsesek fényénél az
egyik osztályteremben egy kis előadással kezdtük meg az ünneplést, majd a
lámpások világítottak a sötét utcán séta közben. A hangulatteremtő éneket Kovács Márta tanárnő vezényelte.
Szent Márton lóháton követett bennünket az utcán.. Felcsillant minden gyermek szeme a valódi Szent Márton láttán, mely emelte az egész rendezvény
színvonalát. Vidám énekszóval haladtunk utcáról, utcára. Megbeszélt állomáshelyeken fogadtak bennünket egy
kis kínálóval. A séta végére, mindenki
egy kissé elfáradt, de jó érzés töltötte
el a résztvevőket, s úgy távozott mindenki, „ez nagyon jó volt”, „legyen ilyen
máskor is”. Mi felnőttek gondolatban
már terveztük is a jövő évet.
Berkó Istvánné
gyógypedagógus
(Köszönöm mindenki segítségét, aki
mint tevékenyen, vagy gondolatban támogatta a rendezvény létrejöttét. Berkóné)

2005-ös
Suzuki Alto, első
tulajdonostól
24 ezer km-rel,
újszerű állapotban eladó.
Felszereltség:
elektromos ablakemelő, központi zár, légzsák, riasztó.
Érdeklődni:
06/30-525-65-22
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
2013. október 4-én megünnepeltük a községben az Idősek Napját.
A meghívónkra tett vers szellemében készültünk e jeles ünnepre. Ez a vers öszszességében az emberi oldal aktivitását veti fel lehetőségként, óhajként: nem csupán befogadni, hanem alkotni, teremteni is kéne a szépet, halálunkig szépséggel
kellene gazdagítanunk a világot. Közre adjuk most is, akik nem tudtak eljönni a
rendezvényre, őket ezúton szeretnénk köszönteni.
Áprily Lajos: Északi rózsák
Nem álmodtam: szín, illat volt, valóság,
bár észak adta, nem csodás kelet.
Már őszutó volt s nyíltak még a rózsák
Saint-Andrewsnál, a tengerpart felett.
A Golf – mondotta egy tudós kísérő –,
az itt a skót parthoz közel vonul.
A pázsitunk is attól frissen-élő,
a rózsánk is Golf-klímában virul...
Ha most, mikor betegség, baj megintett,
s a lelkünk nagy, komor fagytól remeg,
mint azt a partot, úgy becézne minket
egy hervadástól védő Golf-meleg.
Hogy egy-egy színt lobbantsunk, elmulóban,
s virággal várjunk zúzmarát, telet,
pompázva – mint a rózsák őszutóban
Saint-Andrewsnál, a tengerpart felett.
Nagy örömünkre szolgált, hogy vendégeink között köszönthettük dr. Pribitek László plébános urat,
aki a jelenlegi plébánost
helyettesítette és tartotta
meg ünnepi beszédét, áldotta meg időseinket.
A műsorban a Gézengúz Óvoda nagycsoportosai adtak elő először egy
csodálatos verses, dalos, táncos összeállítást. Ezt követte a Farkas László Általános Iskola 2.a osztályos tanulóinak verses műsora. A „Tavaszi Hérics” néptánccsoport táncával bűvölt el minket. Időseink a dolgozókkal összefogva egy történetet adtak elő, ami
igazán tanulságos és megszívlelendő. Ez is ide kívánkozik, hogy még egyszer gondolatokat ébresszen, és belevésődjön a mindennapi életünkbe is és jusson eszünkbe tényleg,
amikor idős emberrel találkozunk.
Egy ausztrál vidéki város kórházának idősotthonában elhunyt egy idős néni. Mindenki azt gondolta, semmi értékeset nem hagyott maga után. Később, amikor az
ápolók csekélyke hagyatékát átnézték, az alábbi verset találták.
A fura öreg
Kinek gondoltok, amikor rám néztek?
Mit láttok? Kit láttok, nővérek?
Egy fura öreget, nem annyira bölcset,
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már.
Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,
Hogy „Próbálja meg!” – választ sem kaptok.
Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne,
Eltűnik mindig a zoknija, cipője…
Kénytekre-kedvtekre átadja önmagát,
Fürdetés, etetés tölti ki a napját.
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?
Szemetek nyissátok: hisz’ ez nem én vagyok!
Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva

Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja…
Apámnak, anyámnak kicsi lányocskája,
Szerető fészkében egyik fiókája.
Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója,
Szerelmes társának boldog bevárója.
Húszéves menyasszony: szívem nagyot ugrik
Esküm emlékére, mit tartanom illik.
Huszonöt évemmel, magam is anyaként
Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.
Harmincéves nő: ó de gyorsan nőnek!
Téphetetlen szálak minket összefűznek.
Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek,
De marad a párom, így nem hullanak könnyek.
Ötven éves lábaimnál kisbabák játszódnak,
Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak.
Majd sötétség jő rám: férjem meghalt.
Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.
Gyermekeim most már nélkülem megállnak.
Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.
Most már öreg vagyok. Kemény a természet.
Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet.
A test, a kellem, erő széthullik, elillan,
Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van.
Ám az éltes testben ott belül fiatal
Vagyok még. Tépett szívem duzzad:
A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,
Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.
Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:
Nézz csak meg közelről: hát EZ vagyok én!!
Jusson eszedbe ez a vers, amikor
legközelebb idős emberrel találkozol, akit anélkül söpörnél félre, hogy
észrevennéd rejtőző, fiatal lelkét. Egy
nap valamennyien ilyenek leszünk!
Bozsákovics Luca is elfogadta felkérésünket, Kiri Erika is el tudott jönni
fellépni, aminek szintén nagyon örültek vendégeink. A Nyugdíjas Egyesület tagjainak fellépése nagy sikert aratott. Az ünnepi műsor végén kedvcsináló dalaival
megalapozta a Daloskör a jó nótás hangulatot.
Az ebéd nagyon finomra sikerült, mi csak pozitív visszajelzést kaptunk.
A környező települések idős otthonaiból a zsanaiak tudtak eljönni. Velük nagyon jó
nemcsak a szakmai, hanem a baráti kapcsolat is. Régi kedves ismerősök laknak a zsanai
otthonban, akikkel a mi időseink szívesen találkoznak. Visszahívást is kaptunk „szomszédolásra”. Október 22-én látogattunk el hozzájuk. Játékos vetélkedőkkel, nótázással,
jó ebéddel gondoskodtak rólunk.
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden fellépőnknek a színvonalas műsorért, felkészítőiknek a fáradtságos, odaadó munkáért.
Végezetül, de nem utolsó sorban azoknak szeretnénk köszönetünket kifejezni, akik
kétkezi munkával, szellemi tőkéjükkel, anyagilag támogatták rendezvényünket: Kelebia
Községi Önkormányzat, Nyugdíjas Egyesület, Kelebia, Gézengúz Óvoda, Kelebia, Farkas László Általános Iskola, Kelebia, Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház, Kelebia, Önkormányzati konyha dolgozói és élelmezés vezetője, Kelebia, tanyagondnokok,
Önkormányzat fizikai dolgozói. Külön köszönöm valamennyi kollégám odaadó, fáradtságos munkáját.
Az ünnepségről készült fotók Kelebia honlapján, a Galériában tekinthetők meg.
Turi Mária intézményvezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Az év végéhez közeledve ismét összefoglalom röviden az Egyesületünkben történt októberi eseményeket,
majd vázolom az előttünk álló három
hónap terveit, feladatait.
OKTÓBER
-4-én került sor az Agrárcentrumban a hagyományos Községi idősnapi rendezvényre, melyen többek között felléptek Egyesületünk színjátszói
és táncosai is. A rendezvény ez alkalommal is nagyon sikeres és élménydús
volt. Köszönet a Szent Erzsébet Szociá-

sában közreműködőket köszönet illeti
meg. A mellékelt fotó azt mutatja, amikor a színpadon a bajsaiak megajándékozzák a rendezvény házigazdáit.
-23-án az ’56-os forradalomra emlékeztünk az Agrárcentrumban,
majd mi is elhelyeztük a megemlékezés
virágait a községi kopjafánál.
NOVEMBER
Betervezett programjaink: 7-én
mórahalmi fürdőzés, 11-én un. Libabál Ásotthalmon /indulás a Nyugdíjas Háztól 14.30-kor/, 22-én 16.00
lek módszerrel.
A novemberi és decemberi eseményekről a januári Hírmondóban adunk
rövid összefoglalást.
Még egy fontos információ: Az
év végéhez közeledve el kell készítenünk a 2014. évi Munkaterv javaslatunkat. Kérjük a tagságot, hogy ötleteikkel, javaslataikkal keressék meg

a vezetőség tagjait, hogy minél gazdagabb és érdeklődésüknek leginkább
megfelelő programokat vehessünk fel
az új éves Munkatervünkbe.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesülethez nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István Egy. titkár

Tisztel Ügyfeleink!
lis Otthon kollektívájának, mint a rendezvény házigazdáinak és szervezőinek.
-6-án Egyesületünk képviselői is
részt vettek az Aradi vértanúk tiszteletére rendezett emlékünnepen, majd a
kopjafánál végzett koszorúzáson.
-10-én került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, ahol megszokott kis
csapatunk /15 fő/ ez alkalommal is jól
szórakozott és kellemesen töltötte el a
rendelkezésre álló időt.
-17-én Dr. Juhász Miklós tartotta
meg nagyon érdekes és tanulságos előadását -telt ház előtt- a Nyugdíjas Házban a „Parlagfű átok, vagy áldás”
címmel. A mellékelt fotó a résztvevők
egy csoportját mutatja.
-18-án került sor az ősz egyik legfontosabb eseményére, a hagyományos Szüreti rendezvényünkre. Az
Agrárcentrumban lebonyolított rendezvény mintegy 150 fős közönsége
gazdag kulturális programnak lehetett tanúja és részese. Így a Daloskör,
valamint a Színjátszóink és Táncosaink mellett felléptek az ásotthalmi, az
öttömösi és bajsai vendégeink dalosai, táncosai és énekesei is. A gazdag
programot finom vacsora és éjfél körül
tombola sorsolás egészítette ki. A soksok munkával járó, jól sikerült rendezvény előkészítésében és lebonyolítá-

órától Újbor kóstoló lesz a Nyugdíjas Házban, melyen Egyesületünkhöz
nem tartozó személyek is részt vehetnek akár saját borukkal , vagy anélkül
is, 30-án 16.00 órától Klubest lesz
szintén a Nyugdíjas Házban.
DECEMBER
-14-én Falualapítási évfordulós
ünnepség az Agrárcentrumban. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-19-én fürdőzés Mórahalmon,
indulás a MÁV állomástól a 10.06-os
(menetrend változhat!) autóbusszal.
-31-én 17.00 órától lesz a hagyományos Óévbúcsúztató rendezvény a
Nyugdíjas Házban, melyen szerény vacsorával fogunk kedveskedni a résztvevőknek. Kérjük a részt venni szándékozókat, hogy a hagyományoknak
megfelelően sós és édes süteményeket
hozzanak magukkal a vacsoramenü kiegészítése céljából!
JANUÁR
-16-án fürdőzés Mórahalmon,
indulás a MÁV állomástól a 10.06-os (?)
autóbusszal.
-25-én 16.00 órától Klubdélután
és Közgyűlés a Nyugdíjas Házban.
-28-án 15.00 órától találkozás Dr.
Rigler László háziorvossal. Téma:
a korosztályunkat érintő egészségügyi
problémák megbeszélése kérdezz-fele-

A Kelebia Kft. újra indította a mezőgazdasági tevékenységét! Szolgáltatási
árainkat a mellékelt táblázatban láthatják.
Továbbá felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Kft. szennyvízszállítást csak munkanapokon: hétfőn, kedden 8-16 óráig és pénteken 8-12 óráig
végez. Ünnepnapokon és hétvégeken a szennyvízszállítás szünetel, a szállítást
csak akkor vállalja a Kft., ha azt 72 órával előre a Kft. irodájába személyesen
vagy a 77/454-746, 06 30/627-1824 telefonszámon jelzik.
KELEBIA Kft egységes szolgáltatási árjegyzék
Érvényesség kezdete: 2013. 11. 01-től
Áraink forintban értendők és a következő árjegyzék megjelenéséig vannak
érvényben!
Szolgáltatások megnevezése
Szolgáltatások árai (bruttó)
Szennyvízszállítás
4320 /óra
(lakossági 10%-al csökkentett)
Szennyvízszállítás
4800/óra (vállalkozók,közületek)
Szántás
30480/ha
Tárcsázás
27940/ha
Kombinátorozás
18669/ha
Vetés
18669/ha
Műtrágyaszórás
13970/ha
Rendsodrás
13970/ha
Bálázás
140 Ft/db
Permetezés
13970/ha
Gyomirtózás
13970 /ha
Zúzás
18669/ha
Fűkaszálás
13970/ha
Spárgahúzás
9 Ft/m
Hóeltakarítás
13970/ óra
Tolólapozás
13970/óra
Fizetési felszólítás
762 Ft/db
Juhász Péter ügyvezető
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Önkéntes szolgálaton Szlovéniában
gáló tevékenységekbe egy olyan országban,
amely nem azonos a lakóhelyük szerinti országgal elősegítve ezzel az Európai Unió polgárai közötti szolidaritást.

2013. május 4-én kezdtem meg szolgálaˇ
ti időmet a szlovéniai Crnomelj
kisvárosban,
mely a horvát határtól mintegy 25, Karlovactól 40 és Zágrábtól 90 kilométerre fekszik.
Ezt a részét Szlovéniának Fehér Karniolának,
vagyis Bela Krajinának hívják, tájképében, dialektusában, népszokásait tekintve jobban
hasonlít a határ másik oldalán lévő horvát vidékekhez.
Az Európai Önkéntes Szolgálat keretében
kerültem ki, mint turisztikai szakember és geográfus, hogy a helyi közösség életébe minél
inkább bekapcsolódva a helyi turizmus fenntartható fejlődését elősegítsem. Hogy mivel?
Kreativitással, okos ötletekkel, a helyi vonzerők rendszerezésével, összességében egy
hozzáértő objektív szemével. Hogy cserébe
ezért mit kapok? Gyakorlatban kipróbált angol nyelvtudást, egy harmadik nyelv ismeretét, mely jelen esetben a szlovén, illetve a
projekthez kötődő tanfolyamokat, képzéseket és maximális alkotói szabadságot, a tanulás egy másfajta, gyakorlatias oldalát.
Az Európai Önkéntes Szolgálatról (angolul
Europian Volunteer System, röviden EVS)
Önkéntes munka külföldön egy non-profit
szervezet és a helyi közösség megsegítésére
– talán ez a legtömörebb meghatározása az
önkéntes szolgálat fogalmának. Mit jelent ez a
gyakorlatban? A résztvevő számára azt, hogy
2-12 hónapig – önkéntesként – fizetés nélkül dolgozik. Munkájáért cserébe kap viszont
szállást, ellátást, nyelvoktatást, személyes segítőket, és egy kisebb összegű zsebpénzt.
Sőt, az utazásáról, a helyi közlekedéséről és
biztosításáról is gondoskodik a program.
Az Európai Önkéntes Szolgálat törekvése a
szolidaritás fejlesztése és a tolerancia előmozdítása a fiatalok között, elsősorban az Európai Unión belüli társadalmi kohézió erősítése
érdekében. Támogatja a fiatalok aktív polgári részvételét, és elősegíti egymás kölcsönös megértését. Ezt az általános célkitűzést a
program az alábbiak révén valósítja meg:
* támogatja az önkéntes tevékenységek
különböző formáiban való részvételt az Európai Unión kívül és belül;
* lehetőséget biztosít a személyes elkötelezettség kifejezésére európai és nemzetközi
szintű önkéntes tevékenységek által;
* bevon olyan nyereséget nem termelő,
ellenszolgáltatás nélküli, a lakosság javát szol-

Szlovéniáról
Itthon a turisztikai kiadványok a Monarchia gyöngyszemeként reklámozzák. Igazuk
van. Ha szeretnénk „élőben” látni az OsztrákMagyar Monarchia építészetét, akkor Szlovénia erre az egyik legalkalmasabb helyszín
mivel a legtöbb olyan épület, melyet nálunk
a történelem viharai elpusztítottak itt épen
megmaradt és várja a turistákat. Mindez festőien szép, tiszta és rendezett természeti környezetben. A legjobb bizonyíték erre az a 4
helyszín mely a Kiváló Európai Úti cél (angolul
Europian Destination of Excellence, EDEN)
rangot megkapta:
ˇ (Isonzó) Völgy,
* A Soca
* Idrija történelmi bányavárosa,
ˇ
* Solcavsko
alpesi vidékei és
* A Kolpa folyó és környéke. (ahol én is
vagyok)
(Itthoni EDEN helyszíneink: az Írottkő, az
Őrség, a Mecsek, a Hortobágy és a Tisza-tó)
Az ország területe hazánk mintegy ötöde, népessége kétmillió fő. Három hivatalos
nyelve van a Szlovénen kívül a Magyar és az
Olasz a határ mentén élő nemzeti kisebbségek miatt. Az ország négy nagy földrajzi régió
találkozásánál fekszik: az Alpok, a Dinaridák,
a Kárpát-medence és a Mediterráneum. Hasonló sokszínűség jellemző az ország kultúrájára is, ahol osztrák, olasz, dél-szláv és magyar elemek is föllelhetőek.
Tudta-e, hogy?
* Az ország fővárosa Ljubljana, mely ősi
illír és kelta település. Augustus császár idejében a rómaiak elfoglalták, akiket később
Attila seregei űznek el, így téve szabaddá a
területet a szlávok számára.
* Szlovénia a több mint 5000 barlang hazája. mivel mind a Mediterráneum mind a Júliai-Alpok vonulatai mészkőből épülnek fel és
ez a karsztosodásra legalkalmasabb kőzet.
* Sok barlang itt is (mint hazánkban az
Aggteleki) UNESCO által védett. A leghosszabb járatrendszerrel rendelkező Migovec

barlang 24,9 km hosszú ( míg az Aggteleki
Baradla-Domica rendszer 25,5 km).
* A turisták által legismertebb a Postojnai
barlangrendszer, amely 3 szintjéből 2 látogatható. Itt őshonos a Proteus anguinus vagyis
Emberhal, mely a kétéltűek családjába tarto-

zik. Elnevezését kb. 100 éves élethossza és
az emberéhez hasonló bőrszíne miatt kapta.
1935-ben a barlang akkori igazgatósága 5
emberhalat ajándékozott a Baradlának, melyek sorsa az óta ismeretlen.
A szlovén nyelv
A szlovén a szerb-horvát nyelvhez hasonlóan a Dél-szláv nyelvcsaládba tartozik,
bár nyelvtanilag, szókincsében különböző és
egyedi. Magyarként a kiejtésben csak a sok
egymás melletti mássalhangzó okoz problémát, mely számunkra szokatlan, furcsa. A
többi délszláv nyelvvel ellentétben itt használatos az ejtéskönnyítő ö: például Trg jelentése
tér, kiejtése törg, Grm jelentése bokor kiejtése görm. Minden mássalhangzónak megvan
a magyar megfelelője, magánhangzóik szá-

ma viszont csak töredéke a magyarban használtaknak, így a legnagyobb kihívás elolvasni a tömérdek egymás melletti mássalhangzó
garmadát. :) Itt is, mint a legtöbb szláv nyelvben a dolgok 3 neműek lehetnek: hím-, nő-,
és semleges. A szlovén a latinhoz hasonlóan
névszóragozós és 6 esetet különböztetünk
meg. Nyelvtani érdekessége a kettes szám,
melyet az alábbi kép érzékeltet a legjobban.
Nagy meglepetésemre szolgált, hogy elég
sok közös illetve hasonló szóval találkoztam
már „tanulmányaim” kezdetén is, például:
ˇ
macka-macska,
soba-szoba, sreda-szerda,
cetrtek-csütörtök,
petek-péntek, krompirˇ
krumpli, kluc-kulcs,
stb.
ˇ
Ez a meglepettség kölcsönös volt, mivel
általában a magyar nyelvről –az „egészségedre” és néhány helyi vicces magyaros ki-

ejtésű értelmetlen szófoszlányon kívül- semmit sem tudnak.
Szlovénia és Mátyás király
Kralj Matija Korvin, azaz a mi Mátyás királyunk nem csak itthon, de a szlovének kör-

ében is nagy népszerűségnek örvend. Míg mi
azt tartjuk, hogy Vele együtt oda az igazság,
addig Dél-nyugati szomszédaink szerint ott
alszik valamelyik barlang mélyén és várják,
hogy fölébredjen, mert akkor visszajön és fölszabadítja a szlovén népet. Aki kedvet érez,
hogy megkeresse Mátyás királyt, csupán
5000 barlangot kell átkutatnia ezért. :)
Amit mindenképp érdemes megnézni, ha
Szlovéniában jár az ember (a teljesség igénye nélkül)
1. Ljubljanában, a várat, a Ljubljanica menti hidakat és sétányt illetve Metalkova városrészt.
2. A Bledi-, a Bohinji tavakat, a Vintgar
Nemzeti Parkot és a Száva folyó forrását
3. A szlovén tengerpart gyöngyszemeit:
Pirant, Portorožt, Izolát
És persze az ország legmagasabb pontját
magában foglaló Triglav Nemzeti Parkot.
Mindennapi élet, közlekedés, árak
A szlovénok hétköznapjai, napirendje, családi élete, értékrendje a miénkhez nagyon hasonló. A hivatalok, közüzemek, posta általában reggel 8 illetve 9 óra körül nyitnak és
egészen 5-6 óráig nyitva vannak. A boltokra
is ez a jellemző természetesen korábbi kezdéssel.
Az ország tömegközlekedése, az autópályák-vasutak főváros központúsága is hasonló a miénkhez. Ami eltérő az az utak állapota,
és a környezet tökéletes tisztasága, illetve a jó
közbiztonság ami a fővárosra is jellemző.
Az árak a Nyugat-Európai átlag és a hazai között mozognak. Egy kiló kenyér ára 1,5
Euró körüli, a ruházati cikkek ára nagyjából 6
eurónál kezdődik, és kb. 100 km-re szóló vonatjegy ára 12 euró körüli.
Az átlagfizetés az otthoni kétszerese nagyjából 500-600 euró.
A szlovénok általában kommunikatív, alkalmazkodó népek. Nagyon jól lehet náluk
gyakorolni az olyan nyelveket, mint az angol, a spanyol, a szerb-horvát és az olasz, de
az idősebb generációk inkább németül beszélnek.
Mindenkit bátorítok, aki a fönti nyelvek
valamelyikét szeretné gyakorolni, hogy látogassa meg ezt az országot. Ezen kívül Szlovéniában lépten-nyomon fölfedezhetjük a saját
történelmi-kulturális örökségünket is, ami jó
érzéssel és büszkeséggel tölti el az embert!
Üdvözlettel Szlovéniából
Börcsök Zsuzsanna
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2013 december
orvos neve
ügyelet helyszíne
5
csütörtök
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
6
péntek
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
7
szombat
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
8
vasárnap
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
9
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
10 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
11 szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
12 csütörtök
Szabó Péter dr
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b
13 péntek
Faddy Zoltán dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
14 szombat
Szabó Péter dr
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b
		
17 órától Dr Kiss Csaba az ügyeletes
15 vasárnap
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
16 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
17 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
18 szerda
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
19 csütörtök
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
20 péntek
Miklósiné Tóth Éva dr Tompa Attila u. 95
21 szombat
Miklósiné Tóth Éva dr Tompa Attila u. 95
22 vasárnap
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
23 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
24 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
25 szerda
Faddy Zoltán dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
26 csütörtök
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
27 péntek
Miklósiné Tóth Éva dr Tompa Attila u. 95
28 szombat
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
29 vasárnap
Rigler László dr
Kelebia, Deák 92
30 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
31 kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
1
szerda
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet
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Anyakönyvi hírek
2013. október havi születések
Kuszenda János Noel
Anya: Antal Renáta, apa: Kuszenda János
Született: Kiskunhalas, 2013.10.15.
Csernák Blanka
Anya: Balázs-Piri Barbara, apa: Csernák Árpád
Született: Szeged, 2013.10.29.
2013. november havi születések
Oláh Benjamin
Anya: Horváth Bettina, apa: Oláh Benjamin
Született: Kiskunhalas, 2013.11.09.
Dudás Luca
Anya: Kádár-Német Brigitta, apa: Dudás Dániel
Született: Kiskunhalas: 2013.11.13.
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2013. szeptember
A hónap folyamán elhalálozott: Bálint Zoltánné 76 éves
2013. október
A hónap folyamán elhalálozott: Hernádi Béla Pál 65 éves, Juhász Lajos Sándor
59 éves, Vecsernyés János 58 éves
2013. november
A hónap folyamán elhalálozott: Bálint István 92 éves, Dudás Józsefné 72 éves,
Gálfi Dénes Andrásné 77 éves, Jakus Jánosné 85 éves, Somoskövi István József 62 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Paska Andrea és Horváth-Militicsi Sándor

Teleki Mária aktő.

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.

