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2018. június 100,-

Kacsa- és spárgaételek napja – családi nap

Idén ismét megrendezésre került a
2010 óta hagyományt teremtő gasztronap. A közel 20 sütő – főző csapat a
támogatásként kapott felpucolt kacsákból készített különböző ételeket a zsűrinek. A Napköziotthonos Konyha, valamint Maczkó Máté és csapatának
közreműködésével sült kacsát kóstolhattak a vendégek. A spárgaétel készítő versenyre is szép számmal volt jelentkező, készültek is finomabbnál finomabb
különleges ételek, annak ellenére, hogy
sajnos az idei szezon a helyi termelőknek gyorsan véget ért. Az általános iskola családi napján az osztályok marhapörköltet fõztek, melyet szintén zsűriztek. A
Gyermekeinkért Alapítvány nagyszabású látványkonyhával, kóstoltatással várta a gyerekeket és a falu lakosságát. A
grillhúsok és saláták sora várta az érdeklődőket. Paskó Csaba Alsó – Kelebia

plébánosa grill látványkonyhával örvendeztette a vendégeket.
Délben a mélykúti Szederinda Citerazenekar húzta a talpalávalót az ebédhez.
13 órakor a Gyermekeinkért Alapítvány szervezésében dr. prof. Papp Lajos
szívsebész előadását hallgathatták meg
a gyerekek és a felnőttek az agrárkereskedelmi központban.
Délután átadásra került a felújított
ügyeleti hely és a védőnői szolgálat, valamint a kézilabdacsarnokhoz bekötő út, melyet Bányai Gábor FIDESZ –
KDNP országgyűlési képviselő úr és
Maczkó József polgármester úr a nemzeti színű szalag átvágásával bocsátott a
község lakosainak rendelkezésére.
Összességében nagyon jó hangulatú
napot zártunk, ahol megmozdult a falu
apraja-nagyja.
szervezők
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Családi nap

A Gyermekeinkért Alapítvány szervezte „Menő Menza” címmel kiírt pályázat
keretében május 26-án került megrendezésre a Családi nap.
A Kelebiai Farkas László Általános Iskola apraja-nagyja izgatottan várta e napot.
Reggel egy közös tornával kezdték a
programokat, melyhez a szülők is lelkesen csatlakoztak, ezután Herke Marianna vezetésével fitnesz- és aerobik-bemutató következett, melyet a 6. osztályosok
tánca színesített.
E tematikus naphoz kapcsolódott a receptcsere a szülők bevonásával, illetve a „Terülj,terülj asztalkám! „ plakátrajzoló verseny kiállítása.
A nap további részében sorversenyeken, arcfestésen, kitűző készítésen, ingyenes dodzsemezésen, bábszínházi előadáson, és dr. Papp Lajos szívsebész profeszszor úr előadásán vehettek részt iskolásaink.
A családi nap fénypontja Paskó Csaba plébános úr látványkonyhája és grillkészítés fortélyainak bemutatása volt. Érdekes történeteket is hallhattak a programra kilátogatók. Ezt követően salátakóstolás vette kezdetét, mely hatalmas sikert
aratott.
Bízunk benne, hogy ha a gyerekek találkoznak időben ezekkel a táplálkozási szokásokkal, egészségtudatos szemlélettel, akkor később megtartják ezen életszemléletet.
Lehetőséget kel biztosítanunk a gyerekeknek, hogy egészséges életmódot élje-

nek és ezt a szokásrendszert vegyék fel. Meg kell őket tanítanunk, hogy igen is lehet egészségesen, finomat főzni, finom salátákat készíteni.
Megragadom az alkalmat, és ismét meg szeretném köszönni minden pedagógusnak, szülőnek, barátoknak és barátnőknek, a segítő együttműködést, és támogatást, bízva abban, hogy a családi napról a gyerekek és szüleik is élményekkel
telve mehettek haza.
Plakátverseny
A „Terülj, terülj asztalkám” címmel rendezett Plakátrajzoló versenyen az alábbi helyezések születtek.
Az alsó tagozatos tanulók közül :
3. helyezett

Szögedi Petra

2. helyezett

Óvári Bernadett
Manczinger Pálma
Mata Mira Mária

1. helyezett
Különdíj:

3. helyezett

2. helyezett
1. helyezett
1. különdíj
2. különdíj

Jakus Kata
Jakus Kíra

Danis Felícia
Varga Adrienn
Taupert Noémi
Horváth Georgina
Kákonyi Rita
Simonyi Fanni
Kis Jázmin
Kovács Jácint
Herke Dávid
Tóth Viktor
Nagy Ákos

Osztály:
2. osztályos

Plakát címe:
„egyél sok
gyümölcsöt”

4. osztályos

„menő menza”

4. osztályos

„egészséges
menza”

4.osztályos

„zöldség-gyümölcs”

Osztály:

Plakát címe:

5.osztály

„egészséges
életmód titkai”

7. osztály

„egésszéges
ételek”

7. osztály

„ éljünk
egészségesen”

7. osztály
5. osztály

egyedi technikája
miatt
a plakát
mondandója
miatt

Segítő tanár:
Kardosné Rókus
Zsuzsanna
Borbás Mária
Magdolna
Borbás Mária
Magdolna
Borbás Mária
Magdolna

Segítő tanár:
Kosztánné
Stefanovics
Katalin
Kosztánné
Stefanovics
Katalin
Kosztánné
Stefanovics
Katalin
Mészárosné
Franzer Hajnalka
egyéni
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Kacsafőző verseny és spárgafesztivál Kelebián
2018. május 26 -án, szombaton Kelebián ismét egy kitűnő program részesei lehettünk.
A művelődési ház szervezésében
megrendezett Kacsa- és spárgaételek
napjára szólt a meghívó.
Idén a gyermeknapi kulturális programok és a községi avató ünnepség
(Orvosi rendelő, bekötő út) mellett
gasztronómiáé volt a főszerep.
Kelebia és környékének aprajanagyja igyekezett, hogy méltó étel- remekekkel köszöntsék a barátaikat, a
határon túlról érkező vendégeiket.
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.
Nagy élmény volt együtt – egy közös
asztalon – látni a sokféle finomságot, a
különleges spárga-puffancsot, a már-

togatós zöldspárga- krémet, a spárga
rakottast, a spárgával készült frittatát,
a sárgás rolót, pitét, savanyított spárgarügyeket, kapros spárgasalátát.
De kóstolhattunk főtt tésztából készített salátát is. Igazi meglepetés a
spárgafőzelék, melyet a töltött kacsanyak kiegészítőjének tálaltak.
A nevezők közül az első helyet Gregus
Zsolt második helyet Patocskai Fanni kapta, míg a harmadik helyezett Tóth Lajosné
lett. A többi nevező különdíjban részesült.
A másik versenyben a „kacsaétel készítők” ugyancsak kitettek magukért!
Mivel a közös alapanyag egész kacsa
volt, és belőle kellett adott időre finom
ebédet készíteni a baráti társaságoknak, családoknak mindenki szabadon
döntött. Készült is sokféle étel, sültekkel az élen.
Sültek a pecsenyekacsák a tárcsán,
vagy a kemencében ropogósra, de készítettek bográcsos ételeket is szép

számmal. Még töltött káposzta is rotyogott közöttük.
Nagyon jó érzékkel kínáltak az ételek mellé pirított burgonyát, grillezett
spárgát, majonézes spárgát, párolt vörös káposztát.
Egészséges élelmiszerek is megjelentek, így a saláták sokasága vetekedett az egyszerű finom tarhonyával.
A zsűri - Illés Lajos KSZC. Dékáni Árpád szakgimnázium óraadó tanára, Kőrösi Jánosné a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről
Kiskunhalasról, továbbá Szombathy Árpád honvéd alezredes elégedett volt az
összesítéskor.
Paskó Csaba atya Alsó-Kelebiáról, a
Vajdaságból – látványkonyha bemutatója fantasztikus elismerést, tiszteletet
váltott ki!
A tizennyolc versenyző csapatból hosszas mérlegelés után a zsűri a KSZC. Vári Szabó István Szakkép-

ző Iskola Kiskunhalas diákjait tette az 1.
helyre emellett elnyerték a legígéretesebb ifjú tehetségek díját.
A második helyezés, az idén először
induló csapatot, a kelebiai önkormányzat munkatársait illette.
A harmadik helyen pedig a Szekeres
család végzett.
A jó ötleteteket, a szép terítést, a finom ízeket különdíjakkal jutalmazták.
Így különdíjban részesült: Hernádi
Gyuláné és csapata, Nagyiratos, Balogh
Család, Szádeczki Béla, Markó Rajmund, Kiss János, Szenti József
Gratulálunk a rendezőknek, a szervezőknek a tartalmas, színvonalas
programokért!
Köszönet minden kedves kelebiainak a jó hangulatért, a kedves vendéglátásért!
Éljen a spárga, legyen mindig vele a
kacsa! Jövőre újra fesztivál!
Üdvözlettel: Illés Lajos

harangok, megszólaltak a gyárak szirénái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, tíz percre leállt a
közlekedés, bezártak az üzletek.
A Nemzeti Összetartozás Napja az

1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum évfordulójának emléknapja.
Június 1-jén Kelebián is megemlékeztünk a 98 évvel ezelőtti nemzettragédiáról. A program a Trianoni emlékműnél kezdődött egy rövid műsorral majd
koszorúzás után az agrárkereskedelmi központban folytatódott a Farkas
László Általános Iskola 6. osztályos diákjainak műsorával. A hetedikesek erdélyi kirándulásának beszámolója után
átadásra kerültek a nemzetközi gyermekrajz pályázat díjazottjainak ajándékai.
Ezen a napon megemlékezünk a
nemzeti tragédiáról, de arra is lehetőséget nyújt, hogy tanúságot tegyünk a
magyarság összetartozása mellett, és
bemutassuk a határokon átívelő kulturális gyökerek, a közös nyelv és nemzeti érzés egységét.

Trianonra emlékeztünk
„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar
nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi
önazonosságának meghatározó eleme”
/ 2010. évi XLV. törvény/
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta és 1921. július
26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette
ki a trianoni szerződést, amely kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia
felbomlott, ennek következményeként
Magyarország (Horvátország nélküli)
területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy
3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új határokon túlra.
A trianoni béke feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg

az 1919-20-as párizsi békekonferencián, amelyen a győztes nagyhatalmak
Európa új rendjéről döntöttek. Apponyi Albert, a magyar küldöttség vezetője csak 1920. január 16-án fejthette ki
a magyar álláspontot, dokumentumok
és térképek segítségével mutatva be a
népességföldrajzi helyzetet, történelmi
és jogi érveket is hangoztatva - teljesen
hatástalanul. A békefeltételeket 1920
májusában adták át a magyar delegációnak, amely ezeket elolvasva lemondott. A diktátumot ezután Benárd Ágost
népjóléti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter
1920. június 4-én délután látta el kézjegyével a versailles-i Nagy Trianon kastélyban, a tiltakozás gesztusaként Benárd ezt állva tette meg. Délelőtt 10
órakor - az aláírás kitűzött időpontjában - Magyarországon megkondultak a
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Karitász hírek

Május 26-án a Spárga-kacsa Gasztro-napon a Karitász Egyesület is benevezett a főzőversenyre. Fokhagymás
sült kacsát készítettünk lilakáposztával,
rizses hússal. Délután 30 kg spárgából
sütöttük a spárgapuffancsot különféle ízesítéssel: medvehagymás, kapros,

15-én hajnali 4 órakor indult el a
busz Tompáról és Kelebia Topolya
megállóhelyekkel megkezdtük a nagy
menetelést szerbiai és romániai úti célok felé.
Első állomásunk Dél-Bánát, Óléc
Botka Béla kastély volt. A következő
látnivaló Versecen a Szent Gellért püspökről elnevezett és mindössze három
év alatt felépített (1860-1863) neogótikus stílusú hatalmas és gyönyörű katolikus székesegyház volt. Még ugyanitt felkapaszkodtunk a közel 300 méter
magasban épült kis kápolnához, ahonnan gyönyörű látványként terült elénk
a város.
Szendrő gigantikus várromjai között
nagy élményt jelentett felidézni a török
hódoltság kori emlékeket.
Székelykevére érvén elfoglaltuk
szálláshelyeinket, majd a finom vacsora szervírozása előtt volt módunk megtekinteni egy kultúrműsort, ahol hagyományos népviseletbe öltözött fiatalok
produkáltak nekünk szenzációs énekeket, citera zenét és néptáncot. A fi-
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Egy tanító tapasztalataiból
Büntetés vagy szabadság?

petrezselymes közül lehetett választani. Május 31-én tartotta a Gézengúz
Óvoda a Gyereknapot. Az ovisoknak
palacsintát sütöttünk. Köszönjük mindenki segítségét!
Meséljenek a képek!
Horváth Zoltánné

Minden gyermek motivált csak nem
mindig a saját elvárásainknak megfelelően. A gyerekek egyik leghatékonyabb
eszköze az ellenállás ( nem akar kikászálódni reggel az ágyból, nem képes
elvégezni a leckeírást, ül a füzet, könyv
felett), passzívan elutasítja amit kérünk
tőlük. Mintha nagyot hallanának, vagy
nem értenék a kérést…
Mi jön ezek után a szülő részéről? Az
ilyen gyermeki magatartás után a szülő
kiabál, veszekszik, dühöng vagy egyszerűen feladja – nincs mit tenni és megcsinálja a gyerek helyett a feladatot! Hosszú távon ennek semmi értelme.
Hatástalan büntetés
A legtöbb szülő büntetéssel, például a telefon elkobzásával, internetmegvonással, Tv-től való eltiltással próbálkozik, de ez nem vezet eredményre.
A kiabálás is csak ellenállást vált ki a
gyermekből.
A szabadság nem felelősségnélküliség
Ha gyermek szeretne beleszólni a
saját élete alakulásába, akkor a megoldás az, hogy meg kell engedni neki.
Ne veszekedjünk, ne könyörögjünk, ne alkudozzunk! Helyette inkább
hagyjunk választásilehetőséget gyermeknek! Mondjuk el neki, mi a feladata: ‘ Szeretném, ha felkelnél, és összekészülnél az iskolába! Szeretném, ha

megírnád a házi feladatodat!” Utána
pedig hagyjuk magára, hogy szabadon
eldönthesse, mit fog csinálni!
Itt kell tisztázni, mi a különbség a
büntetés és a következmény között.
A büntetés egyfajta bosszú: nem előre tisztázott, sok esetben a szülő pillanatnyi indulata által kiváltott intézkedés, amire a gyerek nem készülhet fel,
ezért igazságtalannak tartja. A következmény azonban előre meghatározott
(akár írott) szabályrendszer alapján bekövetkező esemény, amire készülni lehet. Például „ha rossz jegyet hozol, aznap nem internetezhetsz”. Persze a
következmény pozitív is lehet: „ha ötöst
hozol, akkor jár egy fagyi, vagy tíz ötös
után egy könyv”.
Tettek és következmények
Állítsunk fel előre a szabályrendszert, tisztázzuk a következményeket,
és utána tartsuk magunkat ehhez. A
döntés az övé, és neki kell viselnie a következményeket is.
Biztonságos tapasztalat
Tudom, ez így kegyetlennek, szívtelennek tűnik, de gyermeknek éreznie kell, hogy tetteinek súlya van. Csak
úgy tanulhat meg jó döntéseket hozni,
ha hagyjuk, hogy ő saját maga viselje
döntéseinek, vagy épp feledékenységének következményeit.
Horváth Zoltánné

Kirándulás 2018. május 15-17.

nom vacsora elfogyasztása után került
sor Dani Zoltán nyugalmazott ezredes
előadására, aki a délszláv háború idején
lelőtte az addig felderíthetetlennek hitt
amerikai F–117-es lopakodó repülőgép
egy példányát.
A második napon az első megállónk Galambócon volt,
ahol is megtekinthettük az előrehaladott restaurálás alatt lévő
várromot és környékét. Hosszas
várakoztatás után Gyerdapnál
léptük át a szerb–román határt.
Negyed órás buszozás után Orsovára érkeztünk, ahol márt várt
bennünket Molnár Endre úr Magyarország konzulja, aki felvezetett bennünket a kikötőbe.
Itt hajóra szálltunk és egy csodálatos, több mint négy órás (38
kilométeres) dunai sétahajózás
részesei lehettünk, ragyogó napsütéses időben. A konzul úr fel
vitt bennünket a hajóval egészen

addig, ahol a jövő héten ünnepélyes keretek között kerül majd egy hatalmas
sziklába rögzített Széchenyi emléktábla felavatására.
Szörényvárra is felvezetett bennünket a konzul úr ahol elfoglaltuk szállás-

helyeinket, és elfogyasztottuk a finom
vacsorát.
A harmadik napon a reggeli elfogyasztása után, még szintén felvezetéssel megtekintettük Szörény várát,
majd egy bevásárló központnál elváltak
az útjaink! Hazafelé jövet még szétnéztünk a sajnos eléggé lepusztult, de gyönyörű környezetben elhelyezkedő Herkulesfürdőn, majd Temesváron buszos
városnézés volt.
A zsombolyai határátkelés (román–
szerb határ) szintén maradandó, ámde
kellemetlen élmény volt. Utunk utolsó határátkelése (Kelebija-Tompa) már
viszonylag könnyebben sikerült.
Összegezve a három napos kirándulás tapasztalatait, úgy gondolom, hogy
a résztvevők számára ez egy örökké
felejthetetlen, élményekkel teli három
nap volt.
Sajnálhatja, aki kimaradt ebből!
Horváth Zoltán
szervező
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MENNY VAGY A POKOL FELÉ HALADSZ?
Pünkösd előtti vasárnap van Mennybemenetel vasárnapja. Arra emlékezünk, hogy Jézus Húsvét után 40 nappal
a Mennybe ment. Eddig élte az ő csodálatos földi életet. Nem is annyira a csodáitól volt csodálatos az élete, hanem attól, hogy – amint az evangélisták írták
– amerre csak járt mindenütt jót cselekedett. Nemde ezt kellene nekünk is tenni,
hogy életünk szép és boldog legyen, valamint a Menny felé tartson? Igen, a menny
felé. Mert van egy másik irány is: a Pokol.
(Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a
pokol felé tartók el is fognak kárhozni, hiszen a Biblia szerint Isten minden embert
üdvözíteni akar. Csak azt, hogy bizony, bizony rossz irányba tart az életük, és nem
a Mennyország felé.)
Az ünnep neve, hogy Mennybemenetel, ez egy felszólítás számunkra. Felszólít arra, hogy miként
Jézus a Mennybe ment, mi is a Menny
felé meneteljünk. Sokan menetelünk is
a Menny felé. Napról napra egyre több
lépést teszünk meg ahhoz, hogy elérjük. Minden szívdobbanással közelebb

kerülünk hozzá. Szoktál-e ezen elgondolkodni? Esetleg örülni?
De sajnos nem mindenki a Menny
felé menetel. Többen a pokol felé.
Honnan látjuk ezt? Onnan, hogy a Jóistent kihagyják az életükből és önző
életet élnek. Betokozódnak ebbe a világba. Pedig kár! Nagy kár. Azért, mert
ez a világ véges. Úgy, ahogy van mindenestől eltűnik: a jelen változatban
nem marad fenn örökké. Vannak földi kincsek és vannak égi kincsek. „Te
mit választanál”(az Illés zenekar egyik
dalának kérdése)? Befogadja - e ezt a
kérdést a füled?
Tehát a Mennybemenetelünket
már elkezdtük, folytatjuk és befejezzük életünk végén. Már tudjuk hogyan.
Úgy, hogy mint Jézus, – aki körül járva mindenütt jót tett – ugyanúgy mi
se akarunk belefáradni a jótettekbe egész életünkön át. Nem kétséges, hogy így építgetjük apránként saját Mennybemenetelünket. Pl. tegnap
hány embert segítettél? A szentmise
kánonjai gyönyörű ajánlatokat tűznek

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Május végéhez érve röviden összefoglalom a hónap egyesületünket érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Május
-1-jén ún. Családi Majálist
rendeztünk a Nyugdíjas Házban,
amin mintegy 30 fő jelent meg és
finom kakaspörkölttel, valamint
süteménnyel kedveskedtünk a
megjelenteknek. A finomságokért
ez úton is köszönetünket fejezzük ki a szakácsoknak és segítőiknek. A mellékelt fotó a rendezvény
egyik epizódját mutatja be.
-10-én ismét egy jól sikerült
mórahalmi fürdőzésen vett részt 7 fős csapatunk és most is kellemesen éreztük
magunkat.
-15-17. között zajlott le az autóbuszos erdélyi kirándulás 47 fővel, amely a részt
vettek elmondása szerint nagyon sikeres volt. A kirándulás
során rengeteg látványosságban volt részünk. Így Ólécen
megtekintettük a Botka kastélyt. Itt egy csoportképet
is mellékelek a résztvevőkről. Versecen egy katolikus
templomot és a kis kápolnát néztük meg, majd tovább
menve Szendrő várromjait
tekintettük meg. Erről is egy
fotó mellékelve. Székelykevén vacsoráztunk, majd meghallgattuk Dani Zoltán nyugalmazott ezredes élménybeszámolóját és a fiatalok kultúrműsorát. Továbbmenve Galambócon várat látogattunk, majd Orsovára érve hajóra szálltunk, hogy megláto-

eléd. Egy - kettőt leírok: „Nyisd meg
Urunk szemünket, hogy észre vegyük,
ha valaki gondokkal küzd, adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel
találkozunk, adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény testvéreinket.
Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő
emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat,
reményeiket és örömeiket, és utat
mutassunk nekik az üdvösségre.”
Tanuljunk a sokunk által ismert horvát Nick Vujicic- től, akinek szó szerint
se keze, se lába. El tudjuk képzelni,
hogy milyen sokat szenvedett? Végül hite és Isten kegyelme révén eljutott oda, hogy életét még így nyomorékon is nagyon értékesnek tekintse.
Sőt még ő biztat másokat, - ezreket
- hogy értékesnek tekintsék életüket
s legyenek boldogok, mint ő. Ne szomorkodjanak, panaszkodjanak kisebbnagyobb hiányosságaik miatt.
Kollegámtól, Kardos Mihálytól is hasonlóképpen van mit tanulnunk, mert

ő is fel adja nekünk a leckét hitből,
szeretetből, reményből és boldogságból. Neki tőből amputálva van mindkét
lába. A szegedi máltaiak hajléktalan
otthonának lelkierőt sugárzó „angyala”. Lakását ingyen odaadta néhány
hajléktalannak. Másokat vigasztal. állandó mosolya mélyről fakad. Vicceket mesél. Csak képzeld el magad az
ő helyébe. Ne másokat. Magad. Hogy
őriznéd meg így még csak a lelki békédet is?
Mi hisszük, hogy Jézus itt van köztünk a földön pl. az Oltáriszentségben.
De már a mennyben is ott van. Erről
a két emberről és még jónéhány keresztényről is elmondható, hogy itt élnek ugyan közöttünk a földön, de már
a Menyben vannak. Bárcsak közöttünk, Kelebián is minél több ilyen keresztény lenne.
Kedves Olvasóim, akartok a Mennybe menni? Értjük hogyan kell a Mennybe menni? De akartok-e? Gyertek velem! Menjünk együtt! Gyertek !
Pribitek László plébános

gassuk a híres Vaskapu környékét
is. Hazafelé jövet Herkulesfürdőn
és Temesváron autóbuszos városnézésre került sor. Romániát a zsombolyai határátkelőn hagytuk el, végül Topolya érintésével /többen itt
leszálltak/ érkeztünk a magyar határra Tompánál. A résztvevők nevében köszönöm a szervezők fáradságos munkáját!
-26-án volt a piactéren és környékén a községi ún. Gasztrónap, ahol a főzni szándékozók ingyen kacsát kaptak. Többek
között Rácz Pista is főzött kacsapörköltet tarhonyával.
Június
-9-én ún. Falunap lesz Bajsán, melyre hivatalosak vagyunk mi is. Fel fog lépni a rendezvényen a kelebiai Tánccsoport és a Daloskör is, de mások is jelentkezhetnek még. Indulás a Nyugdíjas Háztól: 12.00 órakor lesz.
-14-én lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, amelyre a szokásos 10.21-es autóbusszal indulunk a MÁV állomástól.
-30-án 18.00 órától lesz a havi Klubdélután a Nyugdíjas Házban, melyen el fogjuk
fogyasztani a betárolt virslit és pezsgőt is.
Július
-1-jén Kézműves és Íjász találkozó lesz Topolyán, de bővebb információt még
nem kaptunk a rendezvényről.
-14-én Vasutas napi Nosztalgia Mozdony Találkozó, bemutató (?) lesz Kelebián, amiről bővebb információt a július havi Hírmondóból tudhatunk meg.
-19-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre most is szeretettel várjuk a résztvevőket.
-20-22. között kerül sor a XV. Kárpát Fesztiválra Kelebián, melyről részleteket
a Kelebiai Hírmondóból tudunk meg.
-28-án 18.00 órától lesz a soros havi Klubdélután a Nyugdíjas Házban, melynek
programját a későbbiekben fogjuk meghatározni.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Ebben az évben is sok közös programunk van a Gézengúz Óvodával, melyet időseink nagyon várnak és szeretnek. Március 8-án Nőnap alkalmából
a nagycsoportos óvodás fiúk látogattak el hozzánk és kedves műsorral köszöntötték női gondozottjainkat. Március 28-án a közelgő Húsvétra készülve,
felelevenítve a hagyományokat, szintén meglátogatott minket ez a kis fiú
csapat. Hozták a kölnijüket, a néniket

jól meglocsolták, verseltek, és átadásra kerültek az apró, húsvéti ajándékok.
Május 3-án Anyák napja alkalmából a
középső csoportos óvodások látogattak
el hozzánk és kedves műsorral köszöntötték a nagymamákat. Május 24-én 8
néni társaságában mi mentünk át közös
játékra hozzájuk Gyermeknap alkalmából. Ezt lázas készülődés előzte meg, hiszen ajándékkal és műsorral készültünk
számukra.

Mindeközben délelőttönként klubosaink és lakóink részére különféle foglalkozások vannak: kötöttruha bontása,
fonalgombolyítás karitatív célra, színezés, kártyázás, társasjátékozás, memória játékok, név és születésnapok megünneplése, egyházzenei előadás.
Május 17-én a zsanai idősotthonba
voltunk hivatalosak egy baráti ”szomszédolóra”. A vidám délelőtti vetélkedőt
egy finom bográcsos ebéd követte. Rajtunk kívül még 2 intézmény volt hivatalos a kerti partira.
Az intézmény szépítéséről sem feledkeztünk meg, aktív lakóink és klubosaink segítségével sor került virágültetésre. Vannak locsolási felelősök
közöttük. Köszönjük szépen a nagylelkű virágadományt ezúton is Fábián Istvánnak és családjának.
Néhány kép tanúskodik minderről.
További fotók Kelebia honlapján az
intézménynél találhatók. Az Otthonház
szolgáltatásairól szintén itt is tudnak tájékozódni.
Turi Mária intézményvezető
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Óvodai hírek

Május hónapban sok programmal
készültünk a gyerekeknek.
Anyák napján csoportonként versekkel, dalokkal köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat. A középsősök kis műsorral kedveskedtek a Szent
Erzsébet Otthonház időseinek.
A nagycsoportosok Gemencre mentek kirándulni. Kisvasúttal tették meg
ezt az utat és közben színes programok
várták őket.
A leendő iskolások óralátogatáson
voltak az első osztályban, ahol bábelőadással készültek számukra. Közösen
ujjbábot készítettek a gyerekek.
A kihívás napján közösen zenére tor-

náztunk és egyéb mozgásos feladatokban
vettünk részt. A gyermeknapon a Truffaldinó bábszínház jóvoltából buborékokat
fújhattak a gyerekek, majd 11 órától Frederico bohóc szórakoztatta Őket. A karitász tagjai – már hagyományosan – palacsintával kedveskedtek a gyerekeknek.
Június 1 – én a kis és középső csoportban évzárók voltak.
Június 1 – én délelőtt „Zölden jobb”
nap volt óvodánkban, amelyen a szelektív hulladékgyűjtés jelentőségére
hívták fel a figyelmet.
Június 2 – án az agrárkereskedelmi központban a nagycsoportosok búcsúztak az óvodától.

Figyelem!
Az Óvoda zárva tartása: 2018. július 30. – 2018. augusztus 10.
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2018. május hónapban elhalálozott:
Körmendi Lászlóné					
80 éves
Szabó József Miklós					
71 éves
Pécsi Józsefné					
95 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

HÁZ ELADÓ!
Kelebia, József Attila u. 209.
Érdeklődni: 06-70/369-25-89

Lakás eladó!
Kelebián,
az Ady Endre u. 168. szám alatt
társasházi lakás eladó.
Érdeklődni hétköznap 16 óra után,
hétvégén napközben
az alábbi telefonszámon:
06-30/450-16-46

MÉH-TELEP!
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06-70/940-70-80

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

június
8 péntek
9 szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat

orvos neve
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Szarvas Gyula dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Kovács Tamás dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Kovács Tamás dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.

ügyelet helyszine		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Kelebia,Deák utca 92		
Kelebia,Deák utca 92		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10

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: Dr. Józsa József
06-77/737-757, 06-30/7905-779
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető
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Erdély természeti szépségei, mondái, legendái
Iskolánkban immár negyedik éve a
májusi hónap egyik legjelentősebb eseménye a Határtalanul! program megvalósítása. Újdonság volt viszont az, hogy az idén
a kunbajai általános iskolásokkal együtt
mentünk kirándulni. A felkészítő foglakozáson már ismerkedtünk velük, és így még
nagyobb kíváncsisággal vártuk a közös
utat. Ezen foglalkozás során betekintést
kaptunk utunk legfontosabb állomásaiba,
tájékoztatást arról, hogy hogyan viselkedjünk, és kiosztásra kerültek az előzetes feladatok, hogy felkészülhessünk a helyszínekből.
Hosszú várakozás után május 2-án hajnalban elindultunk erdélyi körutunkra. Miután elhagytuk a magyar-román határt,
Nagyszalontára tartottunk az Arany János
Múzeumba, ahol láthattunk Arany Jánosról
készült festményt, megismerkedhettünk
néhány költeményével, majd a városban
koszorút helyeztünk el költőnk szobránál.
Utunkat folytatva megálltunk a Királyhágónál, gyönyörködtünk az elénk táruló
látványban, (buszozás közben is láthattuk
Erdély szép tájait).
Majd Kolozsvárra indultunk, ahol meg-

néztük Mátyás király szülőházát és a Mátyás szobrot. Sajnos itt kevés időt tölthettünk, mert igyekeznünk kellett, hogy
időben odaérjünk a tordai sóbányához.
A buszból láthattuk a Tordai hasadékot,
majd meglátogattuk a Tordai sóbányát.
Mielőtt bementünk, fel kellett venni egy
pulcsit, mert bent hűvös volt. A bánya nagyon szép volt, sok érdekességet megtudtunk róla, de sokat kellet lépcsőzni.
A nap vége felé végre elindultunk Gyergyóújfaluba, ahol a szállásunk volt. Mikor
odaértünk, meleg vacsorával vártak bennünket. Szállásainkat gyönyörű táj övezte,
érezhettük a hegyek közelségét.
A második napon az első megállónk
a helyi iskola volt. Nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Vendéglátóink elmesélték, hogy az iskolájukban 1-től 10-ig
osztályoznak, valamint, hogy ott milyen
tantárgyakat tanulnak. Utána a fiúk fociztak, a lányok pedig szurkoltak nekik. Négy
év óta ez volt az első alkalom, hogy nyer-

tünk. Majd egy rönkházépítésnél voltunk,
ahol elmondták, hogyan építik a faházakat. Később meg lehetett mászni egy félig
kész házat. A Csicsaj-dűlön tett túránk állomáshelye a vadászház volt, ahol süthettünk
kürtöskalácsot is. A kitartóbbak kirándulást
tehettek a hegyre. A túra fárasztó volt, de
megérte, mert nagyon szép volt a kilátás.
Miután visszajöttünk a túráról, szalonnát
sütögettünk, a vadászház körüli tisztáson
játszottunk, beszélgettünk. Igaz, nem láttunk medvét, de legalább ettünk a húsából.
Így telt a második napunk. Nagyon elfáradtunk, de jól éreztük magunkat.
Pénteken napsütéses időre ébredtünk.
Első állomásunk a Szent Anna-tó volt. Néhány óra buszozás után végre odaértünk.
Itt megcsodálhattuk a gyönyörű környezetet, a fák tükröződését a víz felszínén, majd
egy kis nézelődés után idegenvezetőnk, illetve társunk elmesélte a tó kialakulásának
legendáját. Második megállónk Csíksomlyó
volt. Megtekintettük a csíksomlyói búcsú
helyszínét. Pár perces utazás után megérkeztünk a madéfalvi veszedelem emlékművéhez, ahol egy hatalmas turul madár
díszítette szobrot találtunk, amelyet meg-

el körültekinteni. Késő este a szállásra érve
kifáradtan, de új ismeretekkel gazdagodva
pihentünk le.
A negyedik napon a zetelaki víztározóhoz vezető úton reméltük, hogy medvét látunk, de sajnos ez nem jött össze. Székelyudvarhelyre látogattunk, ahol megnéztük
a Vasszékely-szobrot, felkerestük a szobor-parkot, sétáltunk a hangulatos kisvárosban, és fagyiztunk. Szejkefürdőn megálltunk Orbán Balázs síremlékénél, ahová
14 székelykapun át vezetett az út. Farkaslakán Tamási Áron síremlékét néztük meg,
és a trianoni emlékszobornál mécsest gyújtottunk. Korond határában egy érdekes
természeti képződményt, a Likas követ te-

koszorúztunk. Utunk egyik legemlékezetesebb helyszíne következett. A Békásszoros szemet gyönyörködtető látvánnyal
fogadott bennünket. Itt hosszas sétával

kintettük meg. A Korondon készült népművészeti tárgyaknak messze földön híre
van. Itt nemcsak kipróbálhattuk a korongozást, de alkalmunk nyílt emléktárgyak
vásárlására szeretteinknek. Sajnos a korongozás rövidre sikerült, mivel áramszünet miatt nem kezdhettünk azonnal hozzá,
majd a másnapi korai indulás miatt időben
el kellett indulnunk a szállásunk felé. Vacsora után összepakoltuk csomagjainkat,

mentünk végig az országúton, eközben a
patakok csorgását hallgattuk, és ámultunk
a szoros szépségén. A nap végére, nagy
szomorúsággal, de elérkeztünk utolsó állomásunkhoz a Gyilkos-tóhoz. A tóból kiálló fatörzsek láttán érdeklődve vártuk a legendát. Elmesélése után örömmel mentük

majd korán lefeküdtünk.
Az utolsó nap reggel hajnalban keltünk, hogy estére hazaérjünk. Első állomásunk Fehéregyháza volt, ahol a múzeumban betekintést nyertünk Petőfi Sándor
életébe. Megkoszorúztuk a Petőfi emlékművet, és megnéztük Petőfi utolsó ismert

tartózkodási helyét. A következő megállóhelyünkön, Segesváron az óvárosban sétát
tettünk, mely látványos volt. Felmentünk
egy hosszú lépcsősoron, ami egy régi középiskolához vezetett. Fentről a kilátás na-

gyon tetszett. Ezután Déva következett,
ahol technikai okok miatt sajnos nem tudtunk felmenni a várba. Utolsó állomásunk
Arad volt. Megkoszorúztuk az aradi vértanúk emlékművét és a Szabadság-szobrot.
A városháza előtt készítettünk egy utolsó
fényképet, és meglepetésképpen hamburgereztünk a McDonaldsban. A városnézés
után hazafelé vettünk utunkat. A hátralévő
utat a jókedv uralta, de ugyanakkor sajnáltuk, hogy vége a kirándulásnak.
Hazatérve, a kirándulás után néhány
nappal záró foglalkozást tartottunk, melynek során ismét találkozhattunk a kunbajai
társainkkal. Az általunk készített fényképek segítségével beszámoltunk élményeinkről, érzéseinkről a kirándulással kapcsolatosan.
Utunk során láttunk szép tájakat, nevezetes épületeket és szobrokat, kicsit
megismertük az erdélyi embereket, szokásaikat. Megtapasztaltuk azt, hogy az országhatártól több száz kilométerre is magyarok élnek. Mindezek mellett jól éreztük
magunkat a kunbajai iskolások társaságában, reméljük, hogy hosszú távú barátságok alakultak ki köztünk.
A Farkas László Általános Iskola
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