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ADVENT, ELJÖVETEL
Advent latin szó. Jelentése: el j ö v e t e l.
Jézus Krisztus eljövetelére utal. – Igen,
ilyenkor várjuk Jézus néhány nap múlva való eljövetelét, azaz a születésnapjának az eljövetelét. Hiszen Jézus már eljött
2000 éve, Zsidóország egy kis falucskájában, Betlehemben.
Ez a várakozás - a Karácsony előtti várakozás - kitűnő alkalmat kínál arra, hogy Jézus többféle eljövetelét fontolóra vegyük ill. várjuk. Csak nem vagyunk
elég é b e r e k – pedig Adventban Jézus mennyire, de mennyire lelkünkre köti
az éberséget (Mt. 25-13.) – és ezért nem
vesszük észre az eljöveteleit. Hiszen Jézus
most is él, nem a felhők felett trónol, hanem jár-kel a világban, az életünkben, az
eseményekben, ha sokszor álruhában is.
Mikor elmész a kórházba beteg munkatársadat meglátogatni, akkor abban a
betegben magát Jézus Krisztust látogatod meg. Amikor türelemmel és szeretettel végig hallgatod más búját-baját,
akkor magának Jézusnak könnyítesz a
lelkén. Mikor egy hajléktalant megvendégelsz, Jézust vendégeled meg. Vagyis Jézus jön el hozzád minden rászorulóban, és bennük Jézussal teszel jót, hisz
maga mondta:”amit a legkisebb test-

véreim közül eggyel is tettetek, velem
tettétek.”(Mt. 25:40)
De Jézus naponta akár sokszor is
eléd toppan, üdvözöl és elbeszélget veled, akár egy szép versben, dalban, madárfüttyben, vagy eljön hozzád kisgyermeked boldog nevetésében és ártatlan
tekintetében. Épp a napokban mondta
egy művész barátom, aki él-hal a lovakért, hogy ő a lovai szemében látja meg
az Istent.
Továbbá Jézus eljön hozzánk – biztos,
mint a halál - a halálunk pillanatában. Elénk áll. Látni fogjuk. Az is, aki most nem
hisz benne. Lényeg, hogy készen találjon: jó és értékes emberként. Mert akkor
már hiába a keserves szánom-bánom,
hogy miért is éltem olyan silány életet.
Itt, előtte, ha a „vizsgán” nem felelünk
meg, nem lesz már lehetőség „pótvizsgára”, „osztályismétlésre”, vagyis már
nem lesz”újabb dobásunk”, nem fogunk
újból megszületni a földi életre soha többé. Jézus beszélt volna a reinkarnációról, ha lenne. Lélekvándorlás nincs! (Bár
logikusnak is tűnhet, s mintha néha lennének bizonyítékai a világban). De nincs
lélekvándorlás a Biblia tanúsága szerint.
Gondolj csak Jézusnak az éberségről és

Karitász hírek

* November 16-án Megyei Karitásznap megrendezésére került sor Sükösdön. 4 fő képviselte az egyesületet.
* A már hagyományosnak nevezhető Márton napi rendezvényre pogácsát
sütöttünk és teát főztünk az óvodás, iskolás gyerekeknek, szülőknek. A kellemes időnek köszönhetően a Nyugdíjas
háznál az udvaron tudtuk megvendégelni a lámpással érkező hagyományőrzőket.
* November 17-én Szent Erzsébet
kenyeret osztottunk a templomban.
Ezen a napon a gyűjtés a templomban
a karitász javára történt.

* November 22-án pénteken részt
vettünk a Szent Erzsébet bálon
* 2019. december 21-én a VI. Ádventi
Forgatagon 18 órától halászlé vacsorára
hívjuk Önt! Cserébe egy reklám szatyorban a tartós élelmiszerek közül kristálycukor, liszt, olaj, adományokat kérünk.
(Kérjük a megértést! Önkénteseinknek a
munkáját segítsük azzal, hogy az előzőekben felsorolt élelmiszereket vigyük, a
feldolgozás megkönnyítése érdekében!)
Az összegyűjtött adományt a rászoruló
családoknak a Karitász Egyesület fogja
kiosztani januárban.
Horváth Zoltánné

az életünkre nehezedő óriási felelősségről szóló példabeszédeire (Mt. 25. 1-13;
Mt.14-30.9).
Végül, lesz Jézusnak egy diadalmas eljövetele a világ végén. Abból, hogy még
nem jött el, nem következik, hogy nem
is fog eljönni. Ha Ő mondta, – már pedig mondta - akkor el is fog jönni nagyhatalommal, mert ő nem hazudik, mint
mi emberek szoktunk. És amíg 2000 éve
pici babaként, állatok etető vályújában
sírva, hideg barlangban dideregve jött
el, akkor majd a Mindenség királyaként,
mint Bíró fog eljönni. Jutalmaz és büntet.
Szétválaszt. A rendes emberek jobb oldalán lesznek, az önző, csak mindig a saját
érdeküket hajszoló emberek pedig a bal
oldalán lesznek. Akik most e sorokat olvassátok - kivétel nélkül mindannyian Krisztusnak valamelyik oldalára kerültök.
Vagy a jobb, vagy a bal oldalára. Te melyikre akarsz?
Itt, amíg élünk a földön, megtehetjük,
hogy Jézussal nem törődünk. Mondhatod,
hogy téged nem érdekel Jézus, se a vallás,
se a világvégi nagy szétválasztás. De ott az
Utolsó Ítéleten már senki sem vonhatja ki
magát a nagy szétválasztás alól. Ott szükségszerűen valamelyik oldalra kerülünk.

Persze mindez nem ijesztgetés, de
nem is jámbor vallásos mesék hordaléka. Nem kell félnünk a Jézussal való végső találkozástól, mert Ő nagyon szeret
minket, és a földi örömöknél sokkal nagyobb örömöket akar nekünk, és örökké.
Inkább vágyakozva várjuk a Vele való találkozást, ahogy a szerelmes lány várja a
késlekedő fiút a randevúra.
Adja Isten, hogy boldog és békés lélekkel vegyük majd körül Krisztus eljövetelének jelképét, csillogó karácsonyfánkat. Adja Isten, hogy mikor néhány
nap múlva eljön a Karácsony, mennyországi hangulat lepje be a lelkünket, mint
fehér hó az alvó mezőket-erdőket. Adja Isten, hogy Karácsonykor nagyon boldogok legyünk és egy évre való szeretet halmozódjon fel bennünk. Adja Isten,
hogy így aztán meghalljuk a röpködő
angyalkák ezüstcsengőinek csilingelését. De nem megfeledkezve arról, hogy
a szeretet útjának „szűk ösvényén” kell
haladnunk, és hogy az életünkre bizony
nagy felelősség nehezedik, amit ha komolyan veszünk, egész biztos, hogy az
Utolsó Ítéleten Jézus jobb oldalára fogunk kerülni.
Pribitek László

Egy tanító tapasztalataiból…
Ádventi jó tanácsok

1. Gyújtsuk meg az első gyertyát a koszorúnkon!
2. Minden napra vállaljunk egy jó cselekedet!
3. Dicsérj meg valakit a mai napon!
4. Adj a szomszédodnak valami apróságot!
5. Küldj el egy képeslapot régi ismerősödnek!
6. Őrizd a hagyományokat! Tiszteld Szent Miklóst!
7. A gyerekeket is vonjuk be a jó cselekedetek gyűjtésébe!
8. Gyújtsuk meg a második gyertyát a koszorúnkon!
9. A karácsonyi menüt előre tervezzük meg és kezdjük el a bevásárlást!
10. Csendesedjünk el kicsit! Mondj le a tv nézésről, internetezésről!
11. Látogass meg egy magányos idős személyt!
12. Gondolj a rászoruló családokra!
13. Luca napján ne feledkezz meg a búza ültetéséről!
14. Falualapítási ünnepségen ünnepeljünk együtt!
15. Gyújtsuk meg a harmadik gyertyát az koszorúnkon!
16. Bevásárlásnál törekedjünk személyre szóló ajándékot választani!
17. Készíts hangulatos díszeket a lakásban!
18. Lehet a mézeskalácsot sütni, díszíteni!
19. Lassan a nagytakarítást is befejezheted!
20. Emlékezz meg azokról a családtagokról is, akik már nincsenek közöttünk!
21. Vegyél részt az ádventi forgatagban!
22. Gyújtsd meg a negyedik gyertyát a koszorún! Békülj ki egy régi haragosoddal!
23. Hangolódj a karácsonyra hajnali misén!
24. Vegyél részt az éjféli misén a családoddal!
A négy héten át égő négy gyertyának sokféle magyarázata van: hitet, a reményt,
az örömöt és a szeretetet jelképezik, ezekben az erényekben is növekednünk kell.
Akkor lehet minden napunk karácsonyi, ha minden nap megszületik bennünk és világra jön az isteni szeretet. Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok!
Horváth Zoltánné
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
November 19-én Erzsébet-napot tartottunk az intézményben. Az otthonház munkássága, szociális feladatvégzése, rászorulók segítése miatt méltóan kapta és viseli Szent Erzsébet nevét.
Igaz, hogy rövid életet élt Erzsébet, de abban annyi tettet és jócselekedetet hajtott végre, hogy példaképül szolgálhat bátran a jövő számára.
Árpád-házi Szent Erzsébet
A középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje, évszázadok óta nagy tisztelet
övezi. Sík Sándor „a női eszmény megtestesülésé”-nek nevezte őt.
Erzsébet 1207. július 7-én született Sárospatakon. Szülei II. András király és merániai
Gertrúd voltak. Életének első négy évében a magyar királyi udvarban nevelkedett, majd
eljegyezték Türingia leendő grófjával, Lajossal. A kis menyasszony fényes kísérettel és
kincstárnyi hozománnyal érkezett a wartburgi várba. Német környezetben akarták nevelni, hogy jól elsajátíthassa új hazájának minden szokását.
A kis Erzsébet jósága és kedvessége hamarosan megnyerte a vár népét. A nála hét évvel idősebb Lajos kezdettől fogva szívből szerette. Leendő anyósa, Zsófia asszony ellenben
egyre növekvő rosszallással figyelte. Nemcsak apró, túlzásnak minősített vallási gyakorlatai zavarták (Erzsébet például ismételten megszakította játékait, hogy, mint mondta, ,,Istent szeresse”), hanem az is, hogy teljes természetességgel magával egyenrangú társnak
tekintette a legegyszerűbb gyermeket is. Mindezeken túl pedig nem volt hajlandó alkalmazkodni az udvari élet előírt formáihoz, temperamentumos és szenvedélyes volt, minden
körtáncnál jobban szerette a vad lovaglást. Lajos vette védelmébe, és aránylag korai házassággal – Erzsébet tizennégy éves volt – szilárdította meg helyzetét a várban.
Boldogságuk teljes volt, a feljegyzések szerint Erzsébet férjét hazavárva messzire elébe
lovagolt, és csókokkal, viharos örömmel üdvözölték egymást. A szent életű asszony leg-

kalommal kötényében kenyeret vitt a szegényeknek. Férje megállította, megkérdezte, mit
visz benne. Erzsébet azt felelte, hogy rózsát, s amikor megmutatta kötényét, valóban rózsák voltak benne. E történet alapján az ábrázolásokon a rózsák váltak Szent Erzsébet leg-

főbb ikonográfiai attribútumává. Egy másik legenda szerint Erzsébet egyszer férje ágyába
fektetett egy leprás koldust. Hazatérő férje a szobába rontva a megfeszített Krisztust találta az ágyban, és ekkor értette meg felesége „esztelen” szeretetét.
Az ünnepségünkön szinte minden Erzsébet nevet viselő gondozottunk és dolgozónk,
nyugdíjas dolgozónk részt vett. Ők büszkén és méltóan viselik ezt a nevet. Az Erzsébet név
a héberből ered, eredeti jelentése „Isten az én esküm”. A nevet úgy is fordítják, mint „Isten a tökéletesség”. A héber eredetiből főleg német hatásra terjedt el Európában a ma is
használatos Elisabeth forma.
A név népszerűsége a XX. század legvégére csökkenni kezdett, viszont a középkor óta
az egyik leggyakrabban használt női nevek egyikének számít. Nálunk 13 fő viseli ezt nevet,
a legnagyobb arányt képviselve a nevek táborában.

bensőbb titka és egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy tökéletes összhangot tudott teremteni az Isten és a férje iránti szeretet között.
Lajos tizennyolc évesen korában, apja halála után átvette a hatalmat Türingiában. Erzsébet a vár alatt nagy házat építtetett, befogadta a zarándokokat és koldusokat, és ápolta a betegeket. Az udvar rosszallása ellenére Lajos támogatta felesége jótékony cselekedeteit.
Hat év boldog házasság után Erzsébet özvegy lett. Férje halála után gyermekeivel
együtt el kellett hagynia a várat. Sokat nélkülözött, gúnyolták, elkergették, de béketűréssel viselte a megaláztatásokat. Városról városra járt, ahol szükség volt segítségére, dolgoKözeleg a Karácsony, az év vége. Munkatársaim, gondozottjaink nevében is áldott, békés ünnepeket, boldog új évet kívánok valamennyi lakosnak.

zott, ápolta a betegeket, megvarrta ruháikat. Később Marburgba költözött, és belépett a
Ferences rendbe. Javait és élete hátralévő esztendeit a betegek és rászorulók gondozásának szentelte. 1228 nagypéntekén néhány ferences barát jelenlétében lemondott a világi
javakról; kórház építésébe kezdett, ahová befogadta a földönfutókat, betegeket, és ő maga gondozta őket.
1231-ben november 16-áról 17-ére virradó éjszaka halt meg Marburgban. Huszonnégy éves volt.
Három és fél esztendővel később, 1235. május 26-án, pünkösdkor IX. Gergely pápa iktatta a szentek sorába Erzsébetet. Sírhelye fölött, tiszteletére szentelték a marburgi székesegyházat. Emléknapját a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november
19-én tartjuk ünnepét.
Kultusza a 13. századtól kezdve szinte egész Európában elterjedt. A feleségek, a fiatal
anyák, a Ferences harmadrend és a szolgáló szeretet védőszentje.
Az Erzsébethez fűződő egyik legismertebb történet az úgynevezett rózsacsoda. Egy al-

Juhász Gyula - Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Az intézményi karácsonyi ünnepségünkre december 19-én délelőtt kerül sor az Otthonházban. Várunk minden gondozottunkat, hozzátartozót szeretettel.
Turi Mária
intézményvezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
November végéhez érve szokás szerint járok el, vagyis összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
November
-8-án tartottuk a hagyományos ún.
Újbor kóstoló rendezvényünket a
Nyugdíjas Házban, mely során végig
kóstoltuk az ez évi borokat, elfogyasztottuk a felszolgált lilahagymás zsíros

kenyereket és süteményeket. Elmondható, hogy ez alkalommal is nagyon jól
éreztük magunkat egymás társaságában. A mellékelt fotó a rendezvény
egyik epizódját mutatja, amikor a résztvevők egy része Jakab Évi egyenkalap-

jaiban pózol. Ez úton is kifejezzük köszönetünket a boros gazdáknak és a zsíros
kenyér és sütemény előteremtőinek.
-9-én 5 fős csoportunk Ásotthalomra volt hivatalos, mert az ottani
nyugdíjas szervezet ezen a napon ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. A sok jelenlévő testvér szervezettel (kb. 100 fővel) együtt ünnepeltük a
jeles évfordulót. Nagyon jó volt a program, finom volt a vacsora és az ünnepi

torta, a vége felé pedig jól kitáncoltuk
magunkat. Külön kifejezzük köszönetünket Szekeresné Piroskának, aki személykocsival vitt-hozott minket. A mellékelt fotó az ünnepi torta gyertyáinak
elfújása során készült.
-14-én volt a havi mórahalmi für-

dőzés, melyen ez alkalommal csak egy
kicsi (6 fős) csoportunk tudott részt
venni, de a résztvevők most is kellemesen töltötték el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.

December
-14-én ún. Falualapítási Ünnepség lesz az Agrárcentrumban, melyre
elvárják Egyesületünk tagjait is.
-19-én lesz a havi mórahalmi für-

-30-án délután tartottuk a havi ún.
Hallés Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban, mely alkalommal Kiss Jani
főzte meg a Szabó Tibi által begyűjtött
halakat. A jól sikerült rendezvényen 35
fő jelent meg és mindenkinek nagyon
ízlett a halászlé, az utána felszolgált sütemény és a finom bor is. Köszönjük Tibinek és Janinak, valamint a sütemény
készítőknek a fáradozásukat. A mellékelt fotó az éppen vacsorázó csapat egy
részét mutatja.

dőzés, melyre a szokásos 10.30 órás
autóbusszal fogunk elutazni a MÁV állomástól.
-21-én lesz az Polgármesteri Hivatal
előtti téren az Adventi Jótékonysági Forgatag nevű községi rendezvény,
melyben Egyesületünk részéről többen
is aktívan közreműködnek.
-28-án 16.00 órától tartjuk az ún.
Óév-búcsúztató rendezvényünket a
Nyugdíjas Házban, melyen finom kocsonyával kedveskedünk a megjelenteknek. Jelentkezni és a részvételi díjat
(500.-Ft/fő) december 10-ig lehet befizetni Hernádi Gyulánénál.
Január
-16-án lesz a havi fürdőzés Mórahalmon, melyre szintén a 10.30-as busszal fogunk elutazni.
-22-én a Magyar Kultúra Napja
alkalmából lesz a szokásos községi rendezvény a Művelődési Házban, melyre
szintén elvárják Egyesületünk tagjait is.
-25-én 16.00 órától tartjuk a szokásos évzáró és a 2020. évi Munkatervünket tárgyaló és elfogadó Közgyűlésünket, melyre jelentkezni és a
részvételi díjat (300.- Ft/fő) befizetni
a vezetőség tagjainál lehet január 17ig. A taggyűlés után finom disznótoros
vacsorával kedveskedünk a megjelenteknek.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk tagtársainkat, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat
is.
Kelebia, 2019. 12. 02.
Sutka István egy. titkár
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
November hónapban születtek:
1. Kiri Enikő
Szül: Kiskunhalas, 2019.11.07.
Édesanyja neve: Fórizs Andrea, édesapja neve: Kiri László
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Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.

december

orvos neve

ügyelet helyszine

7

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

2. Pozsgai Dóra
Szül: Szeged, 2019.11.23.
Édesanyja: Hernádi Márta, édesapja: Pozsgai Ákos

8

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

10

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

3. Nyári Zente Ábel
Szül: Szeged, 2019.11.30.
Édesanyja: Czékus Dóra, édesapja: Nyári Attila

11

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

12

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

13

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

14

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

15

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

17

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

18

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

19

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

20

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

21

szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Temetkezési vállalkozás

22

vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Jánoshalma, Molnár J. u. 2

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

24

kedd

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

25

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

26

csütörtök

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. u.92

27

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.36

28

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.36

29

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.36

30

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

31

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

2019. november hónapban házasságot kötött:
Varga Ferenc és Németh Szilvia
Oltyán Gábor és Szines Ivett
Teleki Mária anyakönyvvezető

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

Nagy Zsolt ügyvezető

Jan .01		

MÉH-TELEP!
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

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
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Novemberi programok (nemcsak) az egészség jegyében
November 7-én honvédelmi sportnapot tartottunk intézményünkben. A
délelőtt folyamán a Honvédelmi isme-

retek c. tankönyvből tájékozódhattak a
tanulók osztályszinten a honvédelemmel, honvédelmi eszközökkel kapcsolatosan. Technika órán saját kitűzőt ter-

A szünetben meg lehetett tekinteni
egy harci járművet, melybe be is szálltak az érdeklődök.
A másik látványos bemutatót a kecskeméti Repülő és Vívó Sport Egyesület
tartotta. Szintén a kezdő lépésektől, a
küzdő párbajig láthattunk bemutatót.
Megemlítve néhány magyar olimpiai
bajnok,- Szilágyi Áron, Szász Emesenevét. Az iskola tanulóit tevékenyen
bevonták a mozgásos tevékenységbe- ugrókötélfutás. Legvégül még párbajtőr- mérkőzést is játszhattak igazi
sportruhában, igazi párbajtőrrel, melyet még kiegészített egy találat kijelző is.
A honvédelmi napot az tette kerek egésszé, hogy előzőleg rajzban jelenítették meg a gyerekek gondolatu-

veztek maguknak, amit aztán büszkén
viseltek a nap további részében. Ebéd
után tartalmas délutánt töltöttünk el
iskolánkban. Küzdősport bemutatókat
láttunk. A tornateremben helyet adva
a programnak, először a szegedi Bodor Karate Rekreációs Központ Sport-

kat a honvédséggel kapcsolatban. A
legjobb plakátokat kiállítottuk, melyet
mindenki megtekinthetett. Köszönjük
a Honvédelmi Sportszövetség ismételt
támogatását. A programok ötletet adtak egy- a tanév végén- megvalósítandó bentlakásos honvédelmi tábor meg-

egyesületének bemutatóját láthattuk. A
gyerekek számára a többnyire ismeretlen sport nagyon tetszett. Az alaplépésektől a küzdő dobásig mindent bemutattak a sportolók. Ügyesen mozogtak,
fegyelmezettek voltak, s emberi tartásuk is példamutató. Mint megtudtuk
előkelő országos eredményeket is elértek ezek a fiúk. Ebben a sportban a
ruhán lévő övek színe az elért eredményeket tükrözi, s a fekete öv a legmagasabb.

szervezéséhez és lebonyolításához is.
A hagyományos Márton-napi lámpás felvonulást nagy izgalommal várták a gyerekek. Kézműves foglalkozáson lámpást készítettek, amivel aztán
szülők kíséretében egy nagy sétát tettek a falu utcáin. Volt eszem-iszom, dínom-dánom, zenés mulatság. Az elfáradt csapatot idén is a Karitász segítői
várták zsíroskenyérrel, pogácsával és
meleg teával.
A Menő Menza pályázatnak köszön-

hetően újabb egészséges finomságok
illata lengte be napokon át az iskola folyosóját. Készült batáta chips, avokádó
és padlizsán krém, linzertésztából süni.
A gyümölcsszobrászatban kiélhette al-

vendégekkel, akik saját kamaszkorukról meséltek összehasonlítás képpen az
ifjúság számára a mai kor kínálta lehetőségekkel.
Az alsó tagozatos gyerekek egy na-

kotói vágyát, aki akarta. Sajnos a csodaszép remekművek végül a pocakban
végezték. Nemcsak a szervezőknek,
hanem sok kedves szülőnek is köszön-

gyon jóhangulatú, rendhagyó énekórán
vettek részt, amelyet egy kedves vajdasági óvónő tartott a Magyarság Háza
jóvoltából. Több érdekes, régi hangszert
ki is próbáltak, énekeltek, táncoltak,
körjátékot játszottak. A bábszakkörösök minden alsós osztályt meginvitáltak legújabb bemutatójukra.

jük, hogy segítették a program megvalósulását.
Természetesen a dietetikus továbbra is hasznos étkezési tanácsokkal látta
el a felső tagozatos gyerekeket, ehhez
csatlakozott a Tabuk nélkül program

Elkezdődtek a szaktárgyi tanulmányi versenyek. Iskolánk 6 tanulója in-

keretében szenvedélybetegségektől elrettentő előadásával Vidák Gábor.
A laborgyakorlat mellett egy mobillabor is megfordult az intézményben.
Számos, érdekes kémiai kísérletet próbálhattak ki a nyolcadikosok a soltvadkerti kémia szakos tanárnő segítségével.
Rendhagyó erkölcstan órán beszélgettek a hetedikesek meghívott felnőtt

dult a kiskunfélegyházi Szent Benedek
PG Szakközépiskola informatika versenyén, amelyre Vatai Levente tanár úr
készítette fel és vitte el őket. Tanulóink annak ellenére, hogy először vettek
részt ilyen jellegű megmérettetésben,
a középmezőnyben végeztek. Gratulálunk nekik, és a többieket is hasonló bátor szereplésre biztatjuk!
Berkó Istvánné (Edit néni)
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Vajdasági kirándulás
Kihasználva a novemberi szép időt,
16-án az Ifjúsági Egyesület szervezésében látogatást tettünk Újvidék városába és a Fruska Gora Nemzeti Parkba. A polgármester úr javasolta az új
úticélt, hiszen eddig a távolság miatt
a legtöbbször a Mecsek volt a célpont.

A többi hegységünk messze van ahhoz,
hogy egynapos kirándulásokat szervezzünk oda. Nem gondolkodtam még
Szerbia területére bármilyen program
szervezésében, de az ötlet hatására kicsit utána néztem, és sok jót olvastam
a térségről.
Az új célpont felkeltette többek érdeklődését is, hiszen a meghirdetés

után, a késő őszi időpont sem zavarta a jelentkezőket és rövid időn belül
21 ember szerepelt a listán! Elindult a
szervezés, melyben sokan segítettek.
Ennek köszönhetően felvettük a kapcsolatot Lackovics Károly Bajsa testvértelepülésünk polgármesterével, aki
már régebben is említette, hogy
ha arra járunk tud nekünk szervezni segítőt. Kaptam is egy telefonszámot és Trifkovic Rita
személyében sikerült idegenvezetést szervezni Újvidékre.
Megindult az egyeztetés, hogy
mit szeretnénk megnézni, mit
ajánl nekünk, mi fér bele a napba, így, hogy már korán sötétedik. Nagyon segítőkész volt,
és meg is találtuk a megfelelő
programot. Korán reggel útnak
indultunk, útba ejtettük másik
testvértelepülésünk Kishegyes
egyik nevezetességét, a löszfalat, mely tövében szokták szervezni a város legnagyobb rendezvényét a Dombos Fest-et
is. Kis pihenőnk után folytattuk
utunk és a délelőtti órákban értünk Újvidék városába, ahol Trifkovic Rita, az idegenvezetőnk már várt minket.
Meglátogattuk és megcsodáltuk Európa második legnagyobb várát, gyönyörködtünk a meseszép kilátásban, kaptunk
egy kis betekintést a vár alagútrendszerébe és meghallgattuk annak történetét. Ezután lementünk a város központjába, ahol kaptunk egy kis “útravalót”,

hogy mit érdemes majd a nemzeti park
után megnéznünk. Kora délután indultunk neki a hegyeknek. Először meglátogattunk egy ortodox kolostort, mely
az elmondások szerint az egyik legszebb

zőkkel közösen már ott elkezdtünk tervezgetni a következő utunkat ide, a
Vajdaság fővárosába és annak közvetlen szomszédságában lévő Fruska Gora Nemzeti Parkba. Sokak számára is-

egész Szerbiában. Kitérőnk után a Fruska Gora Nemzeti Park látogatóközpontjához mentünk, ahol egy kis sétát tettünk a csodás őszi színekben pompázó
lankákon. Barangolásunk itt még nem
ért véget, visszatértünk Újvidékre és sötétedés után egy kis szabadprogram keretében még mindenki kedvére csodálhatta a már ünnepi díszben kivilágított
belvárost, betérhetett a számos vendéglátóhely valamelyikébe, vagy megpihent és kicsit belekóstolhatott a város
magával ragadó hangulatába. Ezt követően hazafelé vettük utunk, és este már
mindenki otthon tudott beszámolni a látottakról:)
Összességében elmondható, hogy ez
a térség méltán megérdemli, hogy minél többen látogassák meg. A jelentke-

meretlen ez, az autóval is könnyen és
gyorsan megközelíthető térség, viszont
annál szebb, és rengeteg lehetőséget
tartogat az ide látogatónak. Jövő tavasszal is szeretnénk jönni, akkor az idegenvezetőnk által ajánlott másik útvonalat szeretnénk bejárni.
Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget, csapatmunka kellett ehhez is.
Köszönjük a tippet a polgármester úrnak, a buszt az önkormányzatnak és a
sportkörnek, testvértelepülésünk Bajsa polgármesterének, Laczkovics Károlynak a szervezésben való részvételt,
Trifkovic Ritának az idegenvezetést,
Kocsis György tanyagondnokunknak a
vezetést és természetesen a résztvevőknek, hogy velünk tartottak!:)
Reméljük mindenki jól érezte magát!

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

