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A Kárpát fesztivál
fellépõi
Dupla KáVé /szombat, 20:15-től/
A Dupla KáVé 1998-ban alakult két
fővel. A zenekar első lemeze 1998-ban
jelent meg, „Se veled, se nélküled” címmel. Az elmúlt tizennégy év alatt több
mint 400.000 db lemezt adtak el Magyarországon, ezen kívül Erdélyben és
a világ magyarlakta területein több mint
200.000 körül értékesítettek CD-ket és kazettákat! Retro disco-k, koncertek, sörsátras-fesztiválok, falunapi rendezvények, bálok kedvelt fellépői közé tartoznak az
ország egész területén, illetve Erdély, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Ukrajna magyarlakta vidékein. A zenekar először 2003 áprilisában az Egyesült Államokba, illetve októberben Ausztráliába kapott meghívást jótékonysági rendezvényen történő bemutatkozásra. Azóta az USA-ban és Kanadában is többször járt a zenekar.
Idén a Kárpát Fesztivál keretein belül nálunk fognak fellépni.
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Ízelítő a IX. Kárpát Fesztivál
programjaiból
19.-én, csütörtök délután
kiállítás megnyitók, köztük
Balázs Hajnalka képei.
Balázs Hajnalka művésztanár, festő részt vett az Art Indulge Alapítvány pályázatán, és kijutott 10 művésztársával együtt
Indiába. A nasiki művésztáborban töltött napok ihlették a kiállítás képeit.

Muri Enikő /szombat, 19:30-tól/
A 2011-es X-Faktor versenyzője, akit Nagy Feró mentoráltjaként láthattunk. Enikő tinédzserkorában a VIVA
karaokeműsorában, a Shibuyában tűnt fel, amit meg is
nyert. 2010-ben jelentkezett először az X-Faktorba, ahol
már a válogatón lenyűgözte a zsűritagokat és a közönséget, de mégsem került be az élő műsorba. Ekkor csalódottságában eldöntötte, felhagy énekesi pályafutásával,
de meggondolta magát, és 2011-ben újra feltűnt, és egészen a második helyig menetelt.
A műsor után megjelent az első X albuma, amely a versenyben elhangzott dalokat tartalmazza. A MAHASZ albumeladási lista második helyéig jutott. Első dalának a címe Késő már.
Reméljük ezt a dalt is elő fogja adni nekünk a Kárpát Fesztiválon!
Apollo23 /szombat, 19:00-tól/
Tagjai: Nánássy Tibor, Kumich Tamás, Varjú René

Borlovagrendek felvonulása /19én (csütörtök) 17:00-tól, Római
Katolikus Templom/
Meghívott borlovagrendek:
-Szent Vince Borrend, Szeged
- Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend
- Cultores Moris Pedemptionis Borrend, Kiskunhalas
-Bácskai Szent György Borrend, Feketics
-Bajsai Szent Dömötör Borrend, Bajsa
Csütörtök esti mozi: Gondozoo /21:00-tól/

Mindhárman egyénileg indultak a
2011-es X-Faktorban ám a mentorok javaslatára csapatban folytatták
a versenyt ahol kiderült, hogy egy
összeillő csapatot alkotnak. Mindhárman 23 évesek így lett a nevükben a 23 -as szám. Nagyon sokan szerették őket és a zenéjüket, de sajnos a 4. párbaj során búcsúzniuk kellett a műsortól. Ám a csapat ezután is együtt maradt és
további sikereket ért el. Az Apollo23 tagjairól nemrégiben még egy csillagképet is
elneveztek, ami külön megtiszteltetés volt a számukra.
A rajongóik az idei Kárpát Fesztiválon találkozhatnak kedvenceikkel. Számunkra külön öröm, hogy nálunk lépnek fel, a csapat egyik tagja, Kumich Tamás ugyanis Kelebiai származású.
Szeretettel várjuk őket, további fellépéseikhez pedig sok sikert kívánunk!
Welcome együttes
/szombat, 21:30-tól/

„Magyarország az én hazám, itt nevelt fel apám s anyám,
Itt ringatták a bölcsőmet, e szép honnak szent ölében.” mottóval, az
idén is megrendezésre kerül a Népzenei Találkozó, házigazda a Kelebiai Daloskör és KNYE tánccsoportja.
Meghívottak: Ásotthalom, Bajsa, Balotaszállás, Kisszállás, Ópusztaszer, Szatymaz népdalkörei.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. /20-án, pénteken 16 órától-az Agrágközpontba/
Folytatás a 4. oldalon
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Ízelítő a IX. Kárpát Fesztivál programjaiból
Herke Mariann és táncosai /21-én (szombat)16 órától/

Folytatás a 3. oldalról
Kiállítás megnyitók/pénteken 15
órától/ Bemutatkozik Vizsoly

Atléta Trió/20-án (péntek) 20 órától

Csíkzsögödi
Harom Néptáncegyüttes
/21-én(szombat) 18 órától/
Ez nem mese címû elõadása

Amit a zenekarról tudni érdemes:
Trió felállás, fiatal banda, 2011. szeptemberében alakultak, saját dalokkal is rendelkeznek, illetve feldolgozásokkal. Igyekeznek minden számukra kedves, és egyben közismert zenét a saját ízlésükre formálni, belevinni egy-egy ismertebb pop
zenébe is a rock and roll-t.
Játszanak Adele-től, Depeche Mode-tól, LGT-től, Rolling Stones-tól...
Célközönségük mondhatni a 16-40 közöttiek.
Smokie Joe/20-án (péntek) 20 órától

A zenekar feldolgozásokat játszik. Folyamatosan bővül repertoárjuk, jelenleg 70
számot cserélgetnek. Sok Guns N Roses, Metallica slágert adnak elő, de foglalkoznak
még Queen, Aerosmith, Tankcsapda, ACDC, PMobile és magyar örökzöldekkel is.
Konvoj

A falu apraja-nagyja ismerheti a zenekart. Az utóbbi időben sokat koncerteztek
Kelebián, de aki mégsem ismerné őket, az a Rock esten, július 20-án 20 órától láthatja, és hallhatja az együttest.
XI. Radnai Béla
Labdarúgó Torna
/20-án (péntek) 9 órától/
Kispályás futballgála
/21-én (szombat) 10 órától/

21-én (szombat) 17:30-tól
„Ritmo del Flamenco”
Fodor Réka és Gáspár Álmos
műsora
Fodor Réka: „A tánc titka, hogy csak
szívvel-lélekkel lehet csinálni.”

Sziget Szíve ÍjászegyesületSzigetszentmiklós
Bemutatójuk vasárnap délelőtt tekinthető meg a rendezvénytéren.

Bográcsos ételek versenye/vasárnap délelőtt, rendezvénytér/
Németh József fogja kóstolni, értékelni a
vasárnapi bográcsos ételeket.
Így vall magáról:
Hitvallásomnak tekintem, hogy a gasztronómia egy nép nemzeti kincse, melyet ápolni szükséges és nemzedékről nemzedékre át
kell adni. Ezért sokat vállalok és teszek több
televíziós műsorban, ország több területén
évek óta megrendezésre kerülő gasztronómiához kötődő versenyek szervezésében és
szakmai zsűrizésében sokszor nem kis anyagi
áldozatokkal. Így nem csak az általam kezdeményezett tizenharmadik éve megrendezésre kerülő Kalocsai Paprikás Ételek Főzőversenyét népszerűsítem, hanem több Országos
hírű fesztivált is. Célom, hogy a Magyar gasztronómia hagyományainak ápolásával és
megóvásával ezek a fesztiválok elismerést szerezzenek hazánkban és határon túl.
A Magyar Gasztronómiai Szövetség választott tisztségviselőjeként, mint a Déli Régió Elnöke 6 éve dolgozom. A megújult és újraválasztott Magyar Grillszövetség alelnöki tisztségét töltöm be.
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Felhívás főzőversenyre
Tisztelt Versenyzők!
Az idei esztendőben ismét megrendezésre kerül
a Kelebiai Kárpát Fesztivál keretében
a pörkölt-főzőverseny.
Helyszín: rendezvénytér
A rendezvény ideje: július 22. (vasárnap)
A zsűri: Németh Zsolt a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Vendéglős és Hagyományőrző Bizottság Venesz-díjas elnöke.
A főzőversenyre bármilyen pörkölttel lehet nevezni hozott alapanyagból.
Meghívom Önt és Társait a nemes küzdelemre.
Jelentkezési határidő: július 15.
Jelentkezni Horváth Zoltánnénál
a 06-30/645-28-52
telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS!
Tisztelt Versenyzők!
Az idei évben is megrendezésre kerül
a IX. Kárpát Fesztivál keretein belül a kispályás futballgála.
A rendezvényt 2012. július 21-én (szombat) 10.00-tól tartjuk
a Községi sportpályán.
Minimum 6 fős csapatok jelentkezését várjuk!
Jelentkezési határidő: július 15. (vasárnap)
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat
Jelentkezni Ábrahám Jánosnál
a 06-30/514-86-15
telefonszámon lehet.
Minden sportolni vágyó kicsit és nagyot szeretettel várunk!

Felhívás
kötélhúzó versenyre!
Tisztelt Versenyzők!
Az idei IX. Kárpát Fesztivál keretén belül kerül megrendezésre a
kötélhúzó verseny.
A rendezvényt július 22-én, vasárnap tartjuk.
6 fős csapatok jelentkezését várjuk.
Jelentkezni lehet Bíró Melindánál e-mailben
a konyvtar.kelebia@gmail.com címen, vagy telefonon
a 06/30-497-45-61- es számon.
Mindenkit szeretettel várunk!

IX. évfolyam 7. szám

Felhívás Borversenyre
Tisztelt Borbarátaink!
Örömmel értesítünk minden boros gazdát, hogy nemzetközi,
baráti borversenyt szervezünk.
Időpont: 2012. július 19. csütörtökön 16 óra
Helye: Kelebia Agrárkereskedelmi Központ
Nevezni csak 2011-es évjáratú fehér és vörös borokkal, Horváth Zoltánnál a
+36-30/9354-894-es telefonszámon lehet!
Minden versenyzőnek 2 liter bort kell eljuttatni a versenyt megelőzően 16-án
vagy 17-én 16 és 20 óra között Horváth Zoltán szervezőhöz
/6423 Kelebia Kossuth u. 55./ annak érdekében, hogy a borok a kóstoláskor
azonos hőmérsékletűek legyenek.
A boros flakonokra kérem ráírni az induló nevét és a bor fajtáját.
Nevezési díj: személyenként 1000 Ft.
Fehér és vörösbor kategóriában egyaránt
az első három helyezett serleget kap!
További arany, ezüst, bronzminősítéshez oklevél jár!
A szokásokhoz híven minden induló kóstol és bírál/pontoz/ is.
Eredményhirdetés után vacsora, beszélgetés
és további borkóstolás a program.
Minden részt venni szándékozót tisztelettel és szeretettel várunk!

Felhívás Birkózó versenyre
Tisztelt versenyzők!
A IX. Kárpát Fesztivál keretében kerül megrendezésre első ízben
a birkózó verseny. A versenyre július 21-én, szombaton 16 órai
kezdettel kerül sor, a Községi sportpályán. Meghívjuk Önt a nemes
küzdelemre. Előzetes jelentkezés Cseh Lászlónál, email-ben lcseh@
freemail.hu címen. Kérem a megközelítőleg pontos súlyt
az email-ben feltüntetni. Személyes jelentkezés a helyszínen 1-1,5
órával a verseny kezdete előtt.
Általános információk:
- Jelentkezők számától függő súlykategóriákban lesznek csoportosítva a versenyzők.
- A súlykategóriák győztesei nem kötelező jelleggel egy barátságos körmérkőzésen is részt vehetnek, ahol egy abszolút győztest is hirdetünk.
Szabályok rövid ismertetése:
- menetidő maximum 3 perc
Győztest pontok alapján vagy feladás esetén hirdetünk.
- Az a versenyző, aki korábban eléri a 3 pontot, nyeri a menetet
- 3 perc lejártával pontegyenlőség esetén a 4. pontot megszerző versenyző
nyeri a menetet.
- Feladás esetén a mérkőzés nem folytatható, a feladni kívánó versenyző veszti a menetet.
Pontszerzési lehetőségek:
- Lelépés a küzdőtérről egy figyelmeztetés után - 1 hibapont
Lelépés: A versenyző mindkét talpának teljes felülete elhagyja a küzdőteret.
- Az ellenfél kitolása a küzdőtérről
- 1 hibapont
- Az ellenfél kiemelése
- 1 hibapont
Kiemelés: Az versenyző mindkét lába több mint 3 másodpercig elhagyja a talajt
- Leszorítás
-1 hibapont
Leszorítás: Amennyiben a versenyző 3 másodpercig képes az ellenfelét lefogni úgy, hogy ő hatékony erőkifejtést nem képes végrehajtani, hogy kiszabadítsa magát.
Fojtások/feszítések: Amennyiben a versenyző nem képes folytatni a mérkőzést, bármilyen feszítésből kifolyólag, és feladási szándékát kopogással, hangjelzéssel jelzi, a mérkőzés nem folytatható! -3 hibapont
Mindenkit szeretettel várunk!
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Játszótér épült
a faluközpontban!
Kedves Kelebiaiak! Kedves Szülők!
Végre valahára megkaptuk a központi játszótér működési engedélyét. Nem volt
egyszerű, mert a játékok elhelyezése és a játékok alatti talaj minősége szigorú feltételekhez van kötve, de sikerült. Így elhárult minden akadály a birtokbavétel elől.
Kérem, vigyék gyermekeiket a játszótérre, használják az objektumot!
Fontosnak tartom megemlíteni és megköszönni azt az anyagi adakozást, amely
nélkül nem tudtuk volna kialakítani ezt a központi teret. Kb.: 4 millió Ft-nyi felajánlás érkezett.
A kelebiai gyerekek és az önkormányzat nevében köszönetet mondok: Harmath Attila vállalkozónak a játékokért, és a térkőért, a Délút Kft-nek a marosi homokért, Propszt Róbert vállalkozónak a kőműves munkáért, Ker-Ex Kft-nek az építési
anyagokért, és az önkormányzat fizikai állományának a földmunka elvégzéséért.
A salakos pálya rendbetétele után a nyár folyamán tartani fogunk egy hivatalos
játszótéravatót, ahová mindenkit szeretettel várunk.
A kelebiai játszótér-építési program következő állomása: Újfalu.
Elképzeléseim szerint 2012. augusztus közepére ez a terv is megvalósul.
Kérem a gyerekeket, használják rendeltetésüknek megfelelően az eszközöket!
Köszönettel!
Maczkó József polgármester

PÁLYÁZAT!
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Pályázatot hirdet a kelebiai Napköziotthonos Óvoda vezetői állásának betöltésére
az alábbi feltételek szerint:
a.) Napköziotthonos Óvoda Kelebia, Ady E. u. 108. Óvodavezetői megbízás
b.) A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
c.) A megbízás a pályázat elbírálását követően 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tart.
d.) A megbízás feltétele:
- óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,
- pedagógus szakvizsga,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, ill. a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás.
e.) Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
f.) A pályázathoz csatolni kell:
f.1.) A pályázó szakmai életrajzát,
f.2.) az intézmény vezetésére irányuló programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
f.3.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
f.4.) iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
f.5.) igazolás eddigi munkaviszonyokról,
f.6.) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul,
f.7.) nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri.
g.) A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 230% vezetői pótlék.
h.) A pályázat benyújtásának határideje: a NKI internetes honlapon való megjelenéstől
számított 30 napjáig beérkezőleg.
i.) a pályázatot Maczkó József polgármesterhez kell benyújtani a Kelebia Községi Önkormányzat címére (6423 Kelebia, Ady E. u. 114., tel.: 77/454-201).
j.) A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő soron
következő testületi ülés.
2.) Elrendeli a fentiekben meghatározott pályázati kiírás közzététellét az Oktatási Közlönyben, és a NKI internetes honlapon.
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AZ ÉLET SZÉP

Életünk nyúlfarknyi. Ne pazaroljuk hát a
rosszra. Olyan szép Petőfi versében: „elhull
a virág, eliramlik az élet.” Gyorsan elszáll,
mint a „pára” (89. zsoltár). Ezért hát használjuk fel jól. A szépet és az igazi jót keressük földi vándorlásunk során.
Ha a zuhany alá állsz, ömlik rád a víz.
Napjainkban ugyanígy ömlik ránk a sok
rossz. A sok rossz hír a médiákból, a sok
panaszkodás embertársaink szájából, és
az a sok rossz, amit a másik, éppen távollevő emberről mondanak. Mintha Isten
tényleg egy rossz világot teremtett volna.
Csupa gonosz emberekkel, kék ég helyett
mindig borús eget, ragyogó nap helyett állandó sötétséget, dalos szép tollú madarak helyett csak fekete károgó varjakat,
színes virágpompába öltözött mezők helyett, csak töviseket, bogáncsokat, szúrós
csalánt. Talán Isten be volt rúgva, amikor
teremtette az életet, a világot, az embereket? De hát ilyet állítani káromkodás lenne. Sajnos, átvesszük egymástól ezt a világot, sötéten látást. Ez egy kicsit olyan, mint
amikor ebédre megpucolnánk a krumplit és a héját főznénk, ennénk meg, míg a
többit eldobnánk. Persze, van rossz is a világban. De miért arra összpontosítunk? Ettől én is rosszul járok, keserűségemtől embertársaim is. De akkor miért tesszük? Rég
elhunyt édesanyám - aki 8 gyermeket nevelt és csak 4 elemit járt - élete vége felé elkezdett naplószerűen írni az egyik otthonfelejtett füzetembe. Halála után vagy
20 évvel nagy ajándéka volt Istennek, neki
pedig „mennyei üzenete,” hogy egész véletlenül ráakadtam soraira. Egyszer, ahogy
írtam és átlapoztam a következő oldalra,
elém sorakoztak szálkás betűi, tiszta, egyszerű és bölcs gondolatai: „Rosszat a jóval,
csúnyát a széppel kell betakarni. Így aztán
minden jó és szép. Hát nem igaz? Nem is
győzném papírra vetni, ami az életemben
rossz volt. Végül is a rosszból mindig valami
jó jött ki. És ez ajándék, amit meg kell hálálni. Megőriz a korai öregségtől.”
Mintha nagyszüleink könnyedébben
vették volna a világban levő rosszat. De
az biztos, hogy boldogabbak voltak a maguk szegénységében. Milyen derűsen tudták megjegyezni: „hát, nem fenékig tejföl az élet”. Nagypapám még derűsebben
szögezte le: „100 kilós disznóból nem lehet 100 kiló kolbászt készíteni”. Mindenesetre ne úgy vegyük a rosszat, hogy Isten avval borsot akar törni az orrunk alá,
hanem- főként a fájdalmas rosszakkal -

tisztogatni akarja a lelkünket. És melyikünk
lelkén nincs épp elég maszat?
Az elmúlt napokban Böjte Csaba szerzetes előadásában megemlítette egyik
stopposát. Amint fölvette, mindjárt szóba
is elegyedett a férfival:
- Hová megy?
- Megyek haza, ahhoz a k... feleségemhez.
Csaba testvér lefékezett és megállt:
- Szálljon ki!
- Miért?
- Aki így beszél a feleségéről, az nem ülhet az én kocsimban.
A férfi kezdett kászálódni.
- Várjon! Ha mondd legalább egy jót a
feleségéről, akkor tovább viszem.
- Nem jut eszembe semmi.
- Gondolkozzon! Van idő. Én ráérek.
- Jól tud töltött káposztát főzni.
Alig mondta ezt ki, máris több minden
eszébe jutott. Csak úgy sorjáztak ki belőle
a feleségét dicsérő szavak.
- A halászlét is prímán csinálja. Nagy ünnepek előtt a cipőmet olyan frankóra pucolja, hogy csak úgy fénylik, mint Salamon
t..e. Olyan szépen takarít, hogy utána egy
porszemet nem látni. Néha, mikor spiccesen jövök haza a kocsmából, nem csap patáliát. Könnyen megbocsát. Nem haragtartó. Reggel sokszor előbb kell, hogy ágyba
hozhassa nekem a feketét. Hét végén, ha
hazamegyek, úgy ölel, ahogy senki más...
És egyre jobban belelendült. Arcára a dicséret szeretetet és mosolyt varázsolt. Megszépült ez a borostás arc. És csak
mondta és csak mondta. Mire Böjte Csaba letette a házuk előtt, addigra a feleségét már majdnem „szentté avatta”. A kapu előtt evvel búcsúzott a férfi:
- Ha legközelebb erre jár, mobilozzon
előtte, és én magának a feleségemmel csináltatok olyan príma halászlét, ami után
megnyalja mind a tíz ujját. ( Végül is kétféle halál van).
Egy nagy költő elmondta édesapja utolsó mondatát. Ez volt: „Szervusz te kutyavilág!” Majd befordult a falnak és meghalt.
Prokopp Pérer papfestővel a tévében készítettek 10 éve egy interjút. A végén megkérdezték tőle, mi lenne a halála
előtt az utolsó mondata. Erre ő, aki ecsetjével oly hűségesen szolgálta a Szépet és a
mi szívünket nemesítette, így szólt: „ISTEN
VELED, TE GYÖNYÖRŰSZÉP VILÁG!”
Végül is kétféle halál van.
Te melyiket választanád?
Pribitek László plébános

Tisztelt beszállítóink!
A hulladék átvétel augusztus hónapban csupán
hétfőnként van (augusztus: 6, 13, 20, 27-én).
A további napokon szabadság
miatt zárva tartunk!

További információ telefonon: 70/516-50-50
KA-RO METAL Kft.

Kelebiai Hírmondó
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Iskolai hírek
Bemutató óra
2012. június 5-én az 5. órában
Gémes Gézáné eszközbemutató órát
tart a 8. osztályos tanulók közreműködésével. Az óra témája: A függvények ábrázolása.
2012. június 7-én az 5. órában
Kropokné Kiss Erzsébet szintén eszközbemutató órát tart a 7.b osztály közreműködésével. Az óra témája: Dél- Európa.
A program része annak az uniós fejlesztésnek, amelynek keretein belül 8 206
532 Ft összegben került beszerzésre 8 db PC csomag, 5 db tantermi csomag (interaktív tábla, laptop, projektor) 1 db alkalmazás szerver és szoftver, 1 db SNI V csomag, illetve 1 db WIFI csomag.
A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0792 azonosítási számú pályázat keretein belül valósul meg az informatikai fejlesztés.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

- Ezen a napon került sor Gémes Gézáné tanárnő búcsúztatására is. Hosszú,
egészségben eltöltött, tevékeny nyugdíjas éveket kívánunk szeretett kolléganőnknek!
- Nyári táboraink:
-júl. 6-13-ig, Orfűn angol-német nyelvi tábort szervezünk Horváth László, Nagy
Sára Kata és Horváth Jenő vezetésével
-júl 23-27-ig III. Kelebiai Művésztelepet rendezünk az iskolában- gyermekek és
felnőttek részére - Balázs Hajnalka vezetésével
- Kellemes nyári szünetet kívánunk mindenkinek!

Az iskola vezetősége

Iskolai labdarúgó
osztálybajnokság

- Iskolánkból június 16-án ballagtak el a végzős diákok. Kitartást és sok sikert kívánunk további tanulmányaikhoz!

- Június 20-án tartottuk tanévzáró ünnepségünket. A vakációhoz kapcsolódó kis
műsort az 1. osztályosok mutatták be Horváthné Nagy Katalin szervezésében.

Az idei évben is megrendezésre került iskolánkban az osztályok közötti foci bajnokság. Mint az előző években, az idén is ennek a sportágnak volt a legnagyobb a
népszerűsége a lányoknál és a fiúk között is.
Két csoportban mérkőztek meg a tanulók egymás között. Az 5-6.-ok és a 7-8.ok, persze külön a lány csapatok és külön a fiúk.
A lányoknál 6 csapat nevezett, míg a fiúknál 8 csapat vett részt a bajnokságban.
A mérkőzések 15 percesek voltak.
7-8. Lányok:
A bajnokság végeredménye:
1. Bosszúállók 7.A
5-6. Lányok:
2. 5 felülés 7. B
1. Vámpirok 6.o.
3. Tornazsákdaráló
2. Pink Panters 5.B
A csoport gólkirálynője: Batiz Barbara
3. Ifi 5.A
7-8.Fiúk:
A csoport gólkirálynője: Árva Barbara
1. Hangya SE 7.B
2. Hurka SC 8.o
5-6.Fiúk:
3. Real Madrid 8.o
1. Béna CF 6.o.
4. I lova you futsal 7.A
2. Botlábúak 6.o.
A csoport gólkirálya: Dusnoki János
3. Levente 5.A
4. Csontdarálók 5.B
Gratulálok az elért eredményekhez!
A csoport gólkirálya: Musák Roland
Bögre Károly testnevelő

Tűzgyújtási tilalom!
Bács-Kiskun megyére vonatkozóan 2012. június 20-tól - visszavonásig- tűzgyújtási tilalom van elrendelve. Tilos a tűzgyújtás még a kijelölt tűzrakó helyeken is, beleértve a parlag és gazégetést is. Aki a tűzvédelmi intézkedéseket
megszegi, szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.
Felhívjuk továbbá az erdőgazdálkodók figyelmét a tűzpászta gondozására.
Ez minimálisan 3 méter széles, minden éghető anyagtól mentes talajjal fedett
terület, melynek folyamatos karbantartásáról, gyom és egyéb éghető anyag
mentes állapotban tartásáról a gazdálkodónak kell gondoskodni.
Önkormányzati hivatal
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Kerékpártúra a faluban...
Június 6-án a nagycsoportos óvodások kerékpár túrára indultak a faluban. Már
hagyományosan ilyenkor szoktak ellátogatni a virágkertészetbe is, de az idén a
rossz útviszonyok miatt - szennyvíz program - ezt el kellett halasztani. A bicajozás az erdészet felé történt. Ügyesen kerékpároztak, csak egy alkalommal kellett
megállni, mert két kislány összeütközött, de nem történt komolyabb baj, sírás nélkül folytatódott az út.
A gyermekek felügyeletében ismét segítségünkre voltak a szülők is, amit ezúton is köszönünk.
Óvónők
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Tisztelt Kelebiai lakosok!

Hálásan köszönjük azoknak a kelebiai lakosoknak, támogatóinknak, akik 2011.
évben adójuk 1 %-ával, vagy egyéb módon segítették egyesületünk munkáját.
A felajánlásokból sok rászoruló gyereken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni. Sajnos anyagi lehetőségeink évről-évre egyre szűkülnek.
Kérjük, továbbra is támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk
a rászorulókon!
A pénzbeli támogatásokat Varga Sándornénak, vagy a Családsegítő Iroda munkatársainak szíveskedjenek eljuttatni.
Várjuk az egyéb adományokat is, például: ruhanemű, cipő, gyerekjátékok, ágynemű, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb.
Köszönettel:
Kelebiai Karitász Egyesület

Ingyenes Szűrővizsgálati Program

Kirándulás Kiskunhalasra

Június 7-én a nagycsoportosok vonatozni és fagyizni indultak Kiskunhalasra. A
gyermekek nagyon élvezik az utazást, most is már napokkal előtte készülődtek. A
Muskátli cukrászdában fogyasztották el a finom fagylaltot, üdítőt is kaptak és a következő vonattal jöttek is haza.
A délelőtt folyamán a gyermekek felügyeletében szülők, nagyszülők is segítségünkre voltak, mint az év folyamán nagyon sok alkalommal. Köszönjük a gondoskodásukat, segítségüket.
Óvónők

Kutyás bemutató az ovisoknak

Június 12-én kutyás bemutatóra
voltunk hivatalosak az óvoda gyermekeivel. Mikó Roli nagycsoportos
óvodás édesapjának köszönhetően a
kicsiknek is lehetőségük nyílt megismerkedni a „kutyás rendőrök” munkájával. A Dunakeszi Rendőrkutya
kiképző Központ munkatársai több
betanított kutyával érkeztek a bemutatóra. Megfigyelhettük az ember és
kutya közötti testbeszéd fontosságát,
a hangjelzések, vezényszavak jelentőségét. Igen látványos elfogási módokat mutattak be a gyermekeknek. Felhívták figyelmüket, hogy a rendőrök a barátaik, bátran fordulhatnak hozzájuk, ha segítségre van szükségük. A rendőrkutyák pedig csak a bűnözőkre veszélyesek, nem
kell félni tőlük.
A gyerekek mindenre kíváncsiak voltak, fegyverekre, bilincsre, gumibotra, s a
program végén a kutyusokat meg is simogathatták. A kiképzők vezetője szívesen
válaszolt a feltett kérdésekre is.
A bemutató végén az ovisok nagy tapssal jutalmazták az emberek és a kutyák
összehangolt munkáját.
Igen jó hangulatú, izgalmas délelőttöt kaptunk ajándékba. KÖSZÖNJÜK !
Molnár Lászlóné óvónő

A perifériás érbetegség, közismert nevén az érszűkület, gyakran a súlyos szívinfarktus vagy agyvérzés előrejelzője is lehet. A tünetmentes perifériás érbetegek felderítésére és a körükben tapasztalható megdöbbentő szív- és érrendszeri halálozási
arány csökkentése érdekében csatlakoztam az Ereink Védelmében (ÉRV) elnevezésű országos Szűrőprogramhoz, melynek keretében Kelebiaiak részére előzetes
időpont egyeztetést követően a szűrővizsgálatot ingyenesen elvégezzük. A vizsgálat fájdalommentes, a vérnyomásmérő és ultrahangos Doppler- mérőfej segítségével történik. Bővebb információ: http://www.ervprogram.hu/. Lehetőség van teljes
körű egészségi állapotfelmérésre is az AMP NON Invazív Vérkép és Metabolit Analizátor segítségével. Az Analizátor automatikus, vérvétel nélküli vérkép meghatározását teszi lehetővé. A vizsgálat 117 paramétert mutat ki, amelyekből a központi
idegrendszer, a szív és érrendszer, a belszervi és mozgásszervi, vérkeringési, anyagcsere valamint daganatos és egyéb megbetegedések állapíthatók meg. A vizsgálat
fájdalommentes kb. 15 percet vesz igénybe, de a kapott eredmények kb. 3 hetes intenzív kórházi kivizsgálásnak felelnek meg. Sajnos az AMP vizsgálatra jelenleg csak
térítés ellenében van lehetőség. A vizsgálat helyszíne: II. sz. háziorvosi rendelő 6423
Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u. 56/B. Időpont egyeztetés a 454-247 telefonszámon
vagy személyesen a rendelőben lehetséges.
Dr. Szabó Péter
Háziorvos, Foglalkozás- egészségügyi szakorvos

Anyakönyvi hírek
2012. június havi születések
Nagy Kiara Mirella, anya: Horváth Tímea Szilvia, apa: Kettner Gyula
Született: Szeged, 2012. 06.10.
Virgoncz Dominika, anya: Ördög Gyöngyi, apa:
Virgoncz István Péter
Született: Kiskunhalas, 2012.06.11.
Penovácz Viktor, anya: Horváth Zsanett Erzsébet, apa: Penovácz Szabolcs
Született: Kiskunhalas, 2012.06.20.
Dudás Olivér, anya: Kádár-Német Brigitta, apa: Dudás Dániel
Született: Kiskunhalas, 2012.06.22.
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2012. május hónapban elhalálozott: Farkas Józsefné 91 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott: Musák Mihály 48 éves
Balázs Katalin aktő.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Ismét elrepült egy újabb hónap és a július elején megjelenő Kelebiai Hírmondón
keresztül szeretném tájékoztatni az érdeklődő olvasókat az Egyesületünk elmúlt
havi tevékenységéről és az előttünk álló két hónap terveiről.
JÚNIUS
- 5-én került megrendezésre 16.30-tól a Művelődési Ház szervezésében a Trianoni Emléknap /a nemzeti összetartozás napja/ ahol egyesületünk tagsága is
szép számmal képviseltette magát.
- 9-én a Művelődési Ház és Könyvtár mögötti kis rendezvénytéren került megtartásra a spárgaétel bemutató és kóstoló.
Testvér településeink Bajsa és Kishegyes valamint Szerencse Mihály Tompai
vállalkozó külön pavilonokban tartottak
étel és ital bemutatót illetve kóstolót.
Sok finom spárgaétellel lehetett találkozni a rendezvényen. A nyugdíjas egyesület tagjai is kitettek magukért és finomabbnál finomabb spárgából készült
csodákkal kínálták az eseményt megtisztelő embereket. Amint azt a mellékelt
fénykép is bizonyítja.
Egyesületünk oszlopos tagja Horváth Zoltánné Böbe első díjat nyert a meggyessárgás vanília kocka süteményével.
- 14-én, Mórahalmon Sutka István vezetésével sajnos csak nyolc fő élvezte a
remek időjárás és az élményfürdő biztosította lehetőséget.
- 16-án a Bajsán került megrendezésre a hagyományos falunap ahová mi
is meghívást kaptunk.
Váratlan és óriási megtiszteltetésben
volt részünk, hiszen a 11.00-kor kezdődő díszülésen Bajsa község helyi képviselő testülete az ottani civil szervezetekkel
egyetértésben Faluplakett kitüntetésben
részesített bennünket Böbével. A díszülésen szép kis kultúrműsor keretében fellépett a Kelebiai Daloskör és a Bajsai
Daloskör is. Nagyon megható volt a daloskörösök által előadott, szinte nekünk
szóló dal csokor. Ezt külön köszönjük nekik, mert nagyon szép volt és nagyon jól
esett.
Köszönet az aktív egyesületi tagoknak
is, hiszen ebben az elismerésben az Ő tevékenységük is benne van. A díszoklevélről készült képet mellékeltem.
- 30-án, Topolyán vettünk részt Kovács Laci meghívására az Íjász- Kézműves
találkozón ahol fellépett a Kelebiai Daloskör is nagy sikerrel.
18.00 órától került sor a szokásos Havi Klub Összejövetelre.
JÚLIUS
- 12-én Sutka Pista vezetésével fürdőzés Mórahalmon.
- 14-én 19.00 órakor a Nyugdíjas Háztól indulás Szegedre ahol a szabadtéri játékokon a belépő jeggyel rendelkezők megtekintik a Hegyen völgyön lakodalom című előadást.
- 19-22. között kerül sor a hagyományos, immár IX. Kelebiai Kárpát Fesztivál rendezvénysorozat megtartására.
A rendezvények pontos helyéről és időpontjáról a már kifüggesztett plakátok és
a Kelebiai Hírmondó adnak teljes körű felvilágosítást.
A négynapos rendezvény minden napján valamilyen formában fontos szerephez
jutnak egyesületünk tagjai is. Pontosan ezért az a kérésem, hogy akik nem lépnek
fel valamilyen műsor keretében vagy közvetlenül nem vesznek részt egy-egy rendezvény szervezésében azok is látogassák a fesztivál eseményeit és jelenlétükkel
népszerűsítsék egyesületünket.
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- 22-én vasárnap feltétlenül részt veszünk a főzőversenyben is. Ebéd igénnyel
jelentkezni lehet 1.000 Ft befizetésével a vezetőség tagjainál!
- 28-án Kübekháza Operett Fesztivál. Jelentkezni lehet 1.500 Ft. befizetésével Miklósovicsné Piroskánál, amíg a busz meg nem telik. Indulás 14.30-kor a
Nyugdíjas Háztól.
Ugyanezen a napon a daloskör és a tánccsoport tagjaiból álló csoport elutazik
Vizsolyba a községi delegáció részeként.
Szintén ezen a napon az itthon maradottak részére 18.00 órától Klubest lesz
a Nyugdíjas Házban.
AUGUSZTUS
- 9-én Sutka Pista vezetésével fürdőzés Mórahalmon.
- 15-én, szerdán 17.00 órától egészségügyi előadás megtartására kerül sor
a Nyugdíjas Házban.
Kérem, hogy minél többen vegyünk részt, hiszen legfontosabb az egészség!
- 20-án a szokásos augusztus 20.-i Állami Ünnep megtartására kerül sor
az Agrárközpontban.
Erről bővebbet majd a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
- 25-én, szombaton 16.00 órától Klubdélután lesz a Nyugdíjas Házban. Ekkor
látjuk vendégül a Bácskossuthfalva (Ómoravica) nyugdíjasait is.
Vacsora: sültes tál. Jelentkezni lehet 1.500 Ft. befizetésével a vezetőség tagjainál, 08. 15-ig.
Örömmel jelentem a tagságnak, hogy nyertünk a Leaderes pályázaton.
A NEA-hoz beadott pályázatunkat befogadták, de még elbírálás alatt van.
Íme, a történelem és a kínálat! A rendezvényekre szeretettel várjuk tagtársainkat és tárt karokkal, tisztelettel fogadjuk az újonnan belépni szándékozókat is.
Kelebia, 2012. június 30.
Horváth Zoltán elnök

Egy tanító tapasztalataiból...
Csapatszellem a családban

Emlékszem Nonóka középiskolás volt, mikor egy hétvégére azt a feladatot kapta, hogy készítse el a családfát a család segítségével. Felidéztünk régi emlékeket,
nézegettük a családi albumokat, meséltünk neki felmenőinkről, régi családi hagyományokról, a saját gyerekkorunkról. Nagyon szép hétvége volt!
Fontos, hogy ápoljuk a tágabb családdal is a kapcsolatot. Találkozzanak minél
többet az unokatestvérekkel, nagyszüleikkel, nagynénikkel, nagybácsikkal a gyerekek.
A közösen végzett munka is nagyszerű nevelő hatással bír. Itt a szünidő. Az
anyukák vonják be a kislányokat (sőt! akár a fiúkat is) a főzés előkészületeibe: borsófejtés, zöldségtisztítás, gyúrás stb. Az apukák szerelés, kertgondozás rejtelmeibe.
Nekünk kell megtanítani gyermekeinket a felnőtt élet legfontosabb tevékenységeire. Milyen jó dolog, ha nemcsak az iskolában dolgozik kooperatív munkaformában, hanem otthon is egymás munkáját segítve végzi a feladatokat. Megtanulja a
másokkal való együttműködést. Nagyon fontos, hogy az ember erre képes legyen!
Hagyjuk, hogy a gyermek kipróbálja saját ötleteit - úgy húzzuk meg a határokat,
hogy ne korlátozzuk mindenben csemeténket, csak abban, amiben tényleg muszáj
(például, a biztonsága érdekében).
„Higgy magadban! Mi mindig melletted vagyunk!” - legyen ez a mottó. Az ember mindig a saját hibáiból tanul a legtöbbet, de nekünk szülőknek kötelességünk
felhívni a gyermek figyelmét a veszélyhelyzetekre, így bátran próbálkozhat, okulhat hibáiból, a konfliktusokból is tanulhat.
A gyermek a hozzá legközelebb állóktól tanulja meg felfedezni és megérteni a világot, ők a példaképei és az „edzőpartnerei”. Hogy zajlik egy normális nap? Milyen
játékszabályok érvényesek? Hogyan bánunk egymással? A válaszokat e kérdésekre a gyermek a szüleitől lesi el: átveszi az értékrendjüket, lemásolja viselkedésüket.
Fokozatosan felismeri, majd követi a szabályokat: evés előtt kezet mosunk, akkor
kezdjük az étkezést, amikor már mindenki az asztalnál ül és így tovább.
Legyünk jó csapat! A csapatszellem a családban is nagyon fontos, nemcsak a
sportban! Nagyszerű dolog egy nagy segítő család részeként felcseperedni! Ezért
nekünk szülőknek, nagyszülőknek jó példával kell gyerekeink, unokáink előtt járni!
Horváth Zoltánné
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III. Kelebiai Művésztelep

z idén 2012. július 23-27-ig kerül megrendezésre Kelebián az iskolában a művésztelep.
erámia, graﬁka és tűzzománc-műhely működik délelőttönként, délután plein-air festésre, egyedi graﬁkák készítésére lesz
lehetőség.
művésztelepi munkát ﬁlmvetítések, ﬁlmtörténeti előadás, lemangúria- lélektánc foglalkozás színesíti.

A
A

gyermekek művésztábora is ebben az időpontban lesz délelőttönként az iskolában.
Akrillfestésre, kerámia, légies-könnyű papírmasészobrok és színes monotípia készítésére lesz lehetőség.
elentkezni lehet az iskolában Balázs Hajnalkánál jún. 20-ig.

J
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

2012 julius
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

orvos neve

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

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

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

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
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73
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Traffipax

		
Nap
Idő (tól-ig)
		

Felállítási hely

07.07-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

07.08-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

07.09-én

08.00-17.00

Kiskunhalasi körzet

07.10-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.11-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.12-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.13-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.14-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.15-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.16-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

07.17-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

07.18-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

04.19-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

07.20-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

07.21-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

07.22-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

07.23-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.24-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.25-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.26-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.27-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.28-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.29-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

07.30-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

07.31-én
08.00-17.00
		

Jánoshalma körzet
Dr. Husti János r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

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)
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.

