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A Kárpát Fesztivál képekben

Idén kilencedik alkalommal került megrendezésre a Kárpát Fesztivál. A látogatók négy napon keresztül
vehettek részt a programsorozatban, ahol mindenki találhatott magának kedvére való elfoglaltságot. Idén

is megrendezésre került, a már hagyományosnak számító, Borverseny,
illetve Népzenei Találkozó, de a fiatalok is jót bulizhattak a Rockesten,
ahol három zenekar húzta a talpalávalót. A vendégek ugyanakkor meg-

tekinthettek 7 kiállítást, részt vehettek kézműves foglalkozásokon,
szabadtéri filmvetítésen, a gyermekek kipróbálhatták az ingyenes ugráló várat. A nagyszínpadon felléptek
a helyi tánccsoportok, erdélyi ven-

100,-

dégek, valamint napjaink kedvenc
együttesei, előadói is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
támogatást mindazoknak, akik segítségükkel hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.
-szervezők-
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IX. Kárpát Fesztivál Borverseny

Július 19-én, csütörtökön, a Fesztivál
nyitónapján lezajlott a már hagyományosnak mondható nemzetközi borverseny.
Az eddigiektől eltérően próbáltuk színesebbé, látványosabbá tenni az eseményt.
Úgy érzem ez sikerült is.
Az Agrárkereskedelmi Központban bemutatkozott négy meghívott Borlovagrend: a Vajdaságból a Bácsfeketehegyi
Szent György és a Bajsai Szent Dömötör
Bolovagrrend, valamint Magyarorszgról a
Szegedi Szent Vince és a Kiskunhalasi Cul-

tores Moris Redemptionis Borlovagrendek.
Formaruhába beöltözve, rendi zászlókkal
átsétáltunk a római katolikus templomba ahol Dr. Pribitek László plébános úr egy
rövid, de alkalomhoz illő és szívhez szóló
szertartás keretében megáldotta a Borrendeket és a jelenlévőket. Miután visszasétáltunk az Agrárba, fehér asztal mellé telepedve kezdetét vette a baráti borverseny
ahol minden résztvevő kóstolt, bírált és
pontozott! Összesen 42 fehér és 25 vörös
bort kellett elbírálni. Tehát aki végig kós-

Egy fotó története

A Kárpát Fesztivál szombati napjának egyik esti fellépője az Apollo23 volt. Sokan próbáltak velük
közös fényképet készíteni, de csak keveseknek sikerült. A szerencsések között volt Kátai Viktória is,
akit az Apollo23-ról, és a velük készült képről kérdeztem:
- Honnan ismered az X-faktoros fiúkat? Kumich
Tamást ismerted korábban?
- Nem. Az igazság az, hogy Tamással egy buliban ismerkedtem meg még akkor, amikor a válogatás folyt a műsorban. Akkor ő már tudta, hogy bekerült-e vagy sem, de nyilvánvaló okokból még nem
árulhatta el.
Később aztán kiderült, hogy sikerült neki, és attól
kezdve nyomon követtem a fiúk menetelését.
- Honnan tudtad meg, hogy itt fognak fellépni nálunk? A plakátokból, vagy a Hírmondóból?
- Nem. Erre a nagymamám hívta fel a figyelmemet, és reméltem, hogy élőben is találkozhatok velük.
- Neked sikerült elcsípned a fiúkat egy kép erejéig. Hogyan történt?
- Csak szerencsém volt. A mamám is fellépett a
Kárpát Fesztiválon, így hamarabb a tudomására jutott, mikor érkeznek a srácok. Amikor megérkeztek
azonnal riasztott, és sikerült egy fotót készíteni velük még a fellépés előtt. A fényképet azóta is nagy
becsben tartom.
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tolta mindet annak a 67 féle bor alaposan
feladta a leckét. Viszont ami nagyon méltányolandó, hogy a végére senki sem ittasodott le. Ez nem azt jelenti, hogy annyira
gyengék lettek volna a felkínált borok, hanem azt, hogy komolyan és kulturáltan állt
hozzá a mintegy 50 fő kóstoló.
A fehérbor kategóriában I. helyezést ért
el Aradszky László (Pusztamérges) muskotály borával, II. Mileticki Lázár (Bajsa) bianka borával, III. Gillányi Endre (Kelebia)
cserszegi fűszeresével.
Ezen kívül arany fokozat minősítést kapott még Ábrahám János (Kelebia) kövidinka és Aradszky László (Pusztamérges)
olasz és rajnai rizling bora.
Ezüst fokozat: Gillányi Endre (Kelebia) vegyes fehér, Viljanac Milisav (Bajsa)
olasz rizling, Aradszky László (Pusztamérges) kövidinka, Sógor András (Balotaszállás) vegyes és cserszegi-bianka boraival,
Szádeczki Béla (Kelebia) rajnai rizling.
Bronz fokozat: Horváth Zoltán (Kelebia) vegyes fehér, Sógor András (Balotaszállás) rajnai rizling és bianka, Paskó Csa-

ba (szerb Kelebija) kövidinka, Mirkó Marity
(Bajsa) telecska roza, Mileticki Lázár (Bajsa) veltelíni.
A vörösbor kategóriában I.- II. helyzett: Viljanac Milisav (Bajsa) cabernet-savignon illetve merlot boraival, III. helyezett:
Heror Báne (Bajsa) cabernet-savignon és
természetesen mind a három bor arany
fokozat minősítést kapott. Ezüst fokozatú lett: Branko Sostarity (Topolya) cabernet-savignon, Fekete Andor (Bácsfeketehegy) savignon-merlot, Mengyán Károly
(Bajsa) vegyes couve, Bronz minősítést ért
el: Brankó Sostarity (Bajsa) frankova bora, Tumbász József (Kelebia) kékfrankosa
és Balac Vladimír (Bajsa) szintén kékfrankossal.
A kimerítő kóstolás és eredményhirdetés után mindenkinek jól esett a finom vacsora. A szervezők és a résztvevők nevében is nagyon köszönöm az aktív segítők
munkáját!
Jó csapat munka és jó kis mulatság volt.
Jövőre találkozunk ugyanitt!
Horváth Zoltán szervező

Kelebia a Biblia Fesztiválon

Idén második alkalommal vett részt Kelebia Vizsolyban július 26-29-ig megrendezésre került Biblia Fesztiválon.
A rendezvényre hivatalos volt a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja, illetve a Kelebiai Daloskör is, amely ugyan nem teljes létszámmal, de annál
nagyobb lelkesedéssel vágott neki a fárasztó, 6 órás
útnak. A fesztiválon a tavalyi évhez hasonlóan helyet
kapott a kelebiai sátor is, ahol a látogatók megcsodálhatták a Foltocska Foltvarró Klub Kárpát Fesztiválon is kiállításra került csodáinak egy részét.
A kelebiai asszonyok finom spárgaételeket (Spár-

gasalátát, spárgapuffancsot, spárgapástétomot) kóstoltattak az érdeklődőkkel, amelyekkel nagy sikert
arattak.
A három napos látogatásba belefért egy kis kiruccanás Boldogkő várába, illetve Tolcsvára pincelátogatásra és borkóstolásra.
A szombat esti program részeként fellépett a
KNYE Tánccsoportja illetve a Vizsolyi és a Kelebiai
daloskör is.
Ezúton szeretnénk megköszönni a vizsolyiaknak a
meghívást, és a barátságos fogadtatást!
-Bíró Melinda-

Kelebiai Hírmondó
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ÖNDICSÉRET, PFUJ DE BÜDÖS!

um világa, és nem mindenkinek „van hozzá füle a hallásra.”(Mt.13.9.) Még plébános
korában, Pécsett sose dicsérte meg azokat
a szorgalmas híveit, akik segítettek a templomi vagy egyéb takarításban. Azért, hogy
ne tőle kapják a dicséretet, a jutalmat, hanem inkább Istentől, aki úgyis mindig ott
van a „rejtekben”(Mt. 6.4). Nem akarta őket
megfosztani attól, hogy az ő dicséreténél a
sokkal nagyobb dicséretet, jutalmat megkaphassák Istentől. Igaza volt. Én is, ha nála takarítottam volna a többiekkel, ezerszer
inkább örültem volna Isten jutalmának, mint
Bíró püspök úr dicsérő szavainak.
Végül ne felejtkezzünk meg arról, hogy a
legnagyobb dicsőség Istent illeti. A földi életünkben mi már attól nagyon boldogok leszünk, ha részesedünk az Ő dicsőségében és
békességében. Ez viszont csak akkor következik be, ha életünk minél több napján jóakaratúak, jobb emberek akarunk lenni ahogy a betlehemi éjszakában énekelte az
angyalsereg – nemcsak Szenteste. Akkor
hát rajta! Kezdjük még ma! Ugye, máris hallod az angyalok dalát? „Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a Jóakaratú embereknek”.(Lk.2.14.)
Pribitek László plébános
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Barátom 5 éves unokája, Marcell pap
akar lenni. Múltkor készített egy „oltárt”,
mert misézni akart. Eléje ültette családját
és a 4 vendéget. A misét azzal a bejelentéssel kezdte, hogy először is perselyezni fog a
szegény tudósok részére. Körbe is járt. Bőven dobtak is a tálkájába. Ezután ezzel hökkentette meg „híveit”: - Én vagyok itt a legokosabb, a legnagyobb tudós. Ezért enyém
lesz a pénz. – Szépen keresztet vetett, még
áment is mondott, majd elvonult. Vége volt a
misének. Erre mindenki nevetett. Csak testvérkéje fintorgott és megjegyezte:- Öndicséret, pfuj de büdös”!
Juhász Gyula Karácsony felé c. versében
írja,hogy minden ember nemcsak boldog,
hanem jó is akar lenni: „Szép Tündérország
támad fel szívemben/ ilyenkor decemberben./ A szeretetnek csillagára nézek,/ és hiszek újra égi szeretetben, /ilyenkor decemberben./ Legyünk hát jobbak, / s ne csak
így decemberben.” E versnek a többi sora is
megerősíti, hogy még a gyilkosban is benne
rejtőzködik a vágy, hogy szeretne egyre jobb
ember lenni, s ez különösen karácsony estéjén lobban fel bennünk. Ilyenkor, mikor szinte az ég is jóságot, békét permetez.
A gyerek, ha jó, megdicsérjük. Örkény
István, az író mondta, hogy az a jó nevelés,
ha a gyereket lehetőleg sose szidjuk, hanem
dicsérjük és a dicséret fokával értetjük meg
vele, hogy most jól viselkedett vagy kevésbé
jól, esetleg elégtelenül. De minket, felnőtteket ki dicsér meg? Mert olykor megérdemelnénk, és nagyon is várunk a dicséretre. Csak
az nem mindegy, hogy ki dicsér meg. Mások,
vagy mi magunkat, amint a kis Marcell.
És már el is jutottunk oda, amiről kedden, a bibliaórán lázas vitatkozásba merültünk. Úgy került terítékre a dicséret, öndicséret, rangkórság és kitüntetések témája,
hogy felidéztük Jézus példabeszédét az alázatos vámosról és „kiválóságaiba”szerelme
s, belegabalyodott farizeusról.(Lk.18. 9-14.)
Kinek is lenne szimpatikus ez a gőgös, az Istennel pertut inni akaró vámos? Ettől már
csak egy lépésnyire esett, hogy megfricskázzuk, megkérdőjelezzük a templomi tárgyak és ablakok feliratait. Amikor oda van
írva az adományozó, ez nem evangélium-ellenes kérkedés, fitogtatás? Hisz Jézus többféleképp is int, de most csak egyet idézek
Mátétól: „Te úgy jótékonykodj, hogy ne tudja
a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy alamizsnád
rejtve maradjon. Atyád, aki a rejtekben is lát,
megfizet neked „(6.3-4). Az meg egyenesen
Ludas Matyiba illő, amikor nagy lóbetűkkel
ott díszeleg az adományozó neve és jóval kisebb - negyed akkora - betűkkel, hogy „Isten dicsőségére” adta. Hisz nyilvánvaló, hogy
a saját dicsőségére.
Kispapi éveimből van egy felejthetetlen,
mókás élményem. Április 4-én, egy tavaszi
kiránduláson a Pilis egyik kis állomásán leszálltunk a vonatról. Alighogy leléptünk róla, az első leszállók elkezdtek tiszta szívből
kacagni. Majd ez a szívből jövő, nem bán-

tó, nem lenéző hahota aztán végighullámzott az utolsóként leszálló kispapokig. A kép
most is előttem van. Egy hegyes pocakú továris, szovjet tiszt lépkedett hetykén a túlsó vágányoknál. Az arcán transzcendensbe
váltott, idvezült, boldog mosoly honolt. Feltartott Mityka-orrát belefúrta a friss tavaszi
levegőbe. Karika-lábait fényes, pöffeszkedő csizmákba bújtatta. De nem ez volt igazán a humoros, hanem az a rengeteg különböző színű-formájú kitüntetés, plecsni,
melyek nemcsak mellét, vállait, hanem helyes pocakját is beborította. Felejthetetlen
élmény volt a kisöreg mindnyájunk számára. Ismétlem, nem volt semmi rosszindulat
a nevetésünkben. Sőt, ezt még „„büntetőjogi felelősségem tudatában alá is írom” – de
csak a végén. Előtte elmesélek egy Brezsnyev viccet. Brezsnyev egy vadászaton úgy elveszett, hogy sehogy sem találták. Ekkor jelentkezett egy ember, hogy ő megkeresi, és
mivel tud az állatok nyelvén beszélni, megkérdezi őket, látták-e. Ő sem járt sikerrel,
de egy használható információt mégis tudott
mondani: - Nekem a farkas gyanús, mert
már egy hete kitüntetéseket kakál!
Öcsém apósa Grősz József érsek inasa
volt. Mindig nagy szeretettel idézte fel Grösz
egyszerű és jóságos alakját. Fültanúja volt
egyszer Grősz és Czapik Gyula egri érsek
beszélgetésének. Ez avval kezdődött, hogy
egy gyűlésre készülődve megjelent Grősznél Czapik Gyula. De nem akárhogyan, hanem
volt a ruháján öv, szalagok, piros bojtok és
egy- néhány kitüntetés. Ezt látva, az egyszerű öltözékű Grősznek a füléig húzódott a szája, és evvel ugratta kollegáját:”Te aztán jól
felkantároztad magad”!
Öregedő koromra a Jóisten adott egy nagyon értékes és nagy tudású barátot. Tele van jósággal. Testvérbátyámként szeretem. De neki is volt egy kis kisiklása. Van is
egy szólásunk: „a szentek se mindig szentek.” Szelíd iróniával szólva, nehogy a falujában valaki az ő személyazonosságát illetően
a tévedés áldozata legyen, azaz annak „nagy
bűnébe essen”, ezért részletesen fölhomályosította a lakosságot a kapuján egy széles
spektrumú információval. Így végre valahára tudják is, hogy ki ő és mi mindent űzött. És
hogy nem űz tiltott foglalkozást, mint zugpálinkafőző, bankjegyhamisító. Se nem címfestőművész, avagy vonatkerék- pumpáló. – No, de hál’ Istennek, miközben e sorok
íródnak már nincs kitéve, azóta e névkártyát
„elfújta a szél.”
De hogy merészelek én élcelődni legjobb
barátomon, amikor a magam szemében
sem látom meg sokszor a „gerendát”(Mt. 7.
3-4.), míg az övében feltűnik a „szálka”. Bizony, bizony én is nem egyszer „büdös” voltam. Minden esetet nem sorolok fel. Csak
azt vallom be, hogy amikor nagyobb összeget ajándékoztam rászorulóknak, nem egyszer nem bírtam ki, hogy el ne dicsekedjek
vele. Miért? Mert nem eléggé bíztam Jézus

már idézett szavaiban: „Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.”
Ki dicsérjen meg minket? Már világos,
hogy semmi esetre se magunk. Akkor hát
ki? Mások és Isten. Vajon te melyiket választanád a kettő közül?
Az biztos, hogy mások dicsérete szinte mindig helyénvaló. Akiben kisebbrendűségi érzés van, abban növeli az önbizalmat.
Fokozza a munkakedvet, életkedvet. Javítja
a munka minőségét. Felvidít. Sőt végső soron egy megérdemelt dicséret növeli a szívben a szeretetet.
Igen ám, de mikor kell teret adni Istennek, hogy ő dicsérjen, ő ajándékozhasson?
Mert ő is akar. De még mennyire. A Bibliából említek egy helyet. Egyszer arra biztatta
Jézus a hallgatóit, hogy olyan szegényeket,
csórókat hívjunk meg vendégségbe, akik
képtelenek visszahívni. De épp ez a jó, mert
helyettük akkor a Jóisten viszonozza nagylelkű jóságunkat. Méghozzá ezerszer jobbat
kapunk Tőle, mint egy eszem-iszom. Bíró
László püspök hajszálpontosan követte ebben a Jóistent. Persze, ez már az evangéli-

Egy tanító tapasztalataiból…
Vakáció – Kötelező olvasmányok!

Kötelező! Na, akkor, azért se csinálom, olvasom! Van, aki így gondolkodik. Ám,
szerencsére vannak kötelességtudó gyermekek (szülők), akik azon vannak, ha feladat
van, akkor azt meg kell oldani minél előbb, kár halogatni.
Vannak olyan tanulók, akiknek öröm az olvasás, naplót vezetnek a regényről, illusztrációt készítenek hozzá, hogy a szép emlék az olvasónaplót lapozgatva felidéződhessen. Helgikém nagyon szép naplót írt, sok-sok rajz színesítette a kis kék füzetet,
ám egy nap eltűnt az osztályukból. Soha nem lett meg! Belebetegedett, mert annyi
emlék fűződött ahhoz a munkájához…
Nonóka mindig becsületesen elolvasott minden kötelező olvasmányt, sőt! Neki legkedvesebb időtöltése a szünidőben a minél több regény, dráma megismerése volt.
Igazi kis könyvmoly volt, és ma is nagyon szívesen fog a kezébe egy-egy szépirodalmi
alkotást, klasszikust és modernt egyaránt.
Hasznos a kötelező olvasmány? Természetesen, ha a gyermek életkori sajátosságának megfelelő. Bizony egyik-másik mű távol áll a mai tizenévesek világától akár témában vagy nyelvezetében is. A pedagógusnak nagy a felelőssége, mert egy életre is
elveheti az olvasástól a gyerek kedvét egy-egy helytelenül kiválasztott könyvvel. Úgy
is mondhatjuk, hogy a kötelező olvasmányok korfüggők és egyéniségfüggők. Természetesen hasznosak, hisz fantáziát, kreativitást, képzeletet fejleszt, építik jellemünket,
bővítik látókörünket és tágítják a világról alakított nézetünket.
A gyerekek megpróbálnak kibújni a kötelező olvasmányok elolvasásának súlya alól,
és fifikásan úgy vélik, hogy ha filmen megnézik, az ugyan az. Ez óriási tévedés!
Bármelyik pedagógus azonnal kitalálja, hogy melyik gyerek vette a fáradtságot
a kötelező olvasmányok végigolvasására, és melyik az, aki csak a tévében megnézte. A regényekből készült összefoglalók, melyek tucatjával vannak fent a neten, szintén megfosztják a gyereket attól az élménytől, hogy beleképzelhesse magát egy adott
cselekmény közepébe.
Hogyan szeretik meg a gyerekek az olvasást? Már többször is leírtam, a pedagógus mellett óriási a család hozzáállása! Ha délutánonként, esténként nem a tv elé ül a
csimota a brazil sorozatokat nézni, hanem anyuka vagy apuka mesél neki! Ez élményt
jelent, főleg, ha az olvasottakat megbeszéljük a gyermekkel! Tanítóként soha nem haragudtam, sőt örültem, ha anyuka és a nebuló oldalanként felváltva olvas, és közösen megbeszélve írják le a naplóba a helyszínt, szereplőket és a legfontosabb gondolatokat a fejezetről. Miután elolvasták a regényt nézze meg a család közösen a műből
készült filmfeldolgozást. Beszéljék meg, az olvasottak alapján ilyennek képzelte a regény megjelenítését?!
Talán még nem késő az idei nyáron sem! Olvasson együtt a család!
Horváth Zoltánné
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Nyári nyelvtábor

denki elmondhatta véleményét a táborról.
Mindenki nagyon jól érezte magát
az együtt töltött egy hét alatt, értékes ismeretekkel gazdagodtunk, és
végig jól szórakoztunk.
Ezúton is köszönjük minden kedves támogatónknak, a szülőknek,
A tavalyi év után idén is megrendezésre került iskolánk nyári angolnémet nyelvtábora Orfűn.
A táborba az idegen nyelvből kiemelkedően teljesítő 4.,5.,8., és 9.
osztályos kelebiai diákok kaptak
meghívást.
A tanulás két csoportban zajlott: a
4-5.-eseknek és a 8-9.-eseknek külön-külön voltak tanórái. Az idősebbek napi 3 nyelvórán vettek részt,
1-1 óra szünettel, mely szünetben

szakácsainknak és tanárainknak,
hogy ez a tábor ismét megvalósulhatott.
Jövőre ismét ugyanígy és ugyanott találkozunk.
Márton Dézi, Papp Bernadett,
Szűcs Eszter és Szűcs Klára

egyénileg oldottak meg feladatokat,
míg a kisebbek részt vettek a napi 2
tanórájukon.
A tábor félidejében, a 4. napon
tanítási szünetet tartottunk és a közeli magyarhertelendi termál fürdőben töltöttük a napot.
Ezután még három délelőttnyi tanulás következett, délutánonként
pedig fürdőztünk az orfűi tóban.
Utolsó este a tábortűz mellett beszéltük meg élményeinket, ahol min-

Nyári élet az óvodában

A júliusi nagy hőségben elég nehéz
volt két óvónőnek 25 – 27 kisgyermeket
lefoglalni, megfelelő tevékenységeket
biztosítani a számukra. Amíg nem volt túl
meleg addig a fák hűvösében leterített
plédeken kockából építhettek, homokozhattak, lehetett a kis asztaloknál rajzolni,
színezni, csúszdázni, labdajátékokat játszottak és időnként versenyeztek is.
Amikor más felmelegedett a levegő az

udvaron lévő zuhanyozókat vették birtokba a gyerekek. A jó langyos vízsugár
alatt fürdőruhára vetkőzve nagyon élvezték a fürdést.
A szülőktől is kaptunk 4 kis medencét, azt is megengedtük langyos vízzel és
ott is lehetett pancsolni. Sajnos ilyen sok
gyermek ki-be ugrálása nem tett jót a
medencéknek, gyorsan eleresztette a ragasztás és utána már nem lehetett meg-

javítani, elengedték a vizet.
Augusztus első két hete a takarítással
telik el. A kicserélt ajtók miatt több helyen
is festésre került sor. Ilyenkor a dajka nénik mindent aprólékosan kitakarítanak, a
játékokat fertőtlenítik, minden textília kimosásra kerül, a szőnyegeket ki kell tisztítani. A költöző csoportok is átkerülnek
a megfelelő helyre, hogy kezdéskor már
csak a gyerekeket keljen fogadni.

Az utolsó két hétben már várjuk a beszoktatós kisgyermekeket a szülőkkel
együtt. Minél előbb megszokják az új
környezetet, a felnőtteket, hogy zökkenő
mentesebb legyen a tanév kezdése.
Szeptember 3-án reggel pedig minden óvodás gyermeket szeretettel várunk.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Miután eltelt egy nagyon meleg nyári hónap, ismét jelentkezek, hogy röviden
összefoglaljam az Egyesületünket is érintő júliusi eseményeket, majd vázoljam az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
JÚLIUS
-12-én mórahalmi fürdőzésen volt a családtagokkal, unokákkal kiegészült
szokásos nyugdíjas csapat. A kellemes időjárás, a szép környezet ez alkalommal is
megtette a hatását és a 22 fős csapat nagyon jót fürdőzött, szórakozott.
-14-én a Szegedi Szabadtéri Színház „Hegyen völgyön lakodalom” c. előadását 12 fő nézte meg. A résztvevőknek nagyon tetszett a tréfás néptánc műsor.
-19-22 között lezajlott a IX. Kárpát Fesztivál, melynek minden napja külön érdekesség, élmény volt a résztvevők számára. Így nagyon sikeres volt a 19i Horváth Zoli
által szervezett
borverseny, a
20-i Dalostalálkozó, a 21i igen gazdag
kultúrműsor és
a 22-i Horváth Zoltánné által összefogott
főzőverseny.
Kiemelendő,
hogy a Dalostalálkozón fellépett és jól szerepelt a főleg nyugdíjasainkból álló községi Daloskör és az Egyesületünk Tánccsoportja is. Tánccsoportunk színpadra állt a 21-i kulturális program
során is. Szintén ezen a délutánon vehette át Horváth Zoltán és neje Böbe a Bajsa
testvértelepülés helyi közössége által nekik adományozott Falu Plakett kitüntetést,
melyet Laczkovics Károly a helyi közösség elnöke adott át. A főzőversenyben első helyezett lett Horváth Gyuláné /Drótos Kati/ és külön díjat kapott Kiss János. Ők
mindketten Egyesületünk oszlopos tagjai. Gratulálunk a teljesítményükhöz!
-28-án a Kelebiai Daloskör és a Nyugdíjas Tánccsoport meghívásra egy kissé
fárasztó, de nagyon kellemes vizsolyi vendégszereplésen vett részt. A VIZSOLYI
BIBLIA FESZTIVÁL 2. és 3. napján színesítettük a programot. A Daloskör dalcsokorral készült, a táncosok a Palotást és a Vajdasági karikázót adták elő. A lelkes
kis csapat szombaton délelőtt spárgaétel bemutatót is tartott: spárga pástétom,
majonézes spárga saláta és spárgapuffancs közül lehetett az érdeklődőknek kós-
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tolgatni. /A mellékelt
fotók a borverseny
kapcsán, ill. a vizsolyi fesztivál alkalmával készültek/.
-28-ra meghirdetett Kübekházi
Operett Fesztivál állítólag anyagiak hiánya miatt- sajnos
elmaradt, ezért a korábban befizetett összeget /útiköltséget/
vissza kellett juttatni a jelentkezőknek.
-28-án szerény létszámmal, de nagyon jó hangulatban lezajlott a havi Klubdélután. A résztvevők élvezték egymás társaságát, miközben a hozott sütiket, italokat fogyasztották.
AUGUSZTUS
Betervezett programjaink: 9-én fürdőzés Mórahalmon, 15-én 17.00-tól
egészségügyi előadás, 20-án részvétel a községi ünnepségen, 25-én 16.00
órától Klubdélután az ómoravicai vendégekkel a Nyugdíjas Házban. A Klubdélután során frissen sült lesz a vacsora /1000.-Ft/, amire befizetni o8.15-ig lehet a
vezetőség tagjainál. A talpalávalót Míg József szolgáltatja.
SZEPTEMBER
-13-án fürdőzés lesz Mórahalmon. Indulás a 10.16-kor a MÁV állomástól induló autóbusszal.
-28-án autóbuszos kirándulás Pécs-Villány úti céllal Horváth Zoltán vezetésével. A részvételi díj (útiköltség egy ebéddel) 2000.-Ft/fő. Jelentkezni és a részvételi díjat befizetni a csoportvezetőnél lehet o8.25-ig, ill. amíg az autóbusz meg nem
telik. Indulás a Nyugdíjas Háztól: 07.00 órakor.
-29-én 18.00 órától Klubdélután lesz az itthon maradóknak.
Figyelem! Aki szívesen megnézné a Szegedi Szabadtéri Színház valamelyik jövő évi előadását, az jelezze ez irányú szándékát nekem. Várhatóan már szeptember elején közzé teszik a színház 2013. évi programját és elkezdik a jegyek árusítását is, ezért gyors döntésre van szükség /a legjobb helyeket gyorsan eladják, ezért
nem ajánlott a késlekedés/.
Íme a kínálat, melyre szeretettel meghívjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre és az augusztus 15-i egészségügyi előadásra meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is!
Kelebia, 2012. július 31.
Sutka István Egy. titkár

Karitász hírek…
2012. július 7-én „lángos partira”
hívtuk meg a vasútföldi gyerekeket és
szüleiket. Itthon reggel korán néhány
szorgos kezű asszony 120 lángost készített el, és vittük ki Vasútföldre. Nagy
örömünkre a meghívott gyerekek és
szülők 9 órára a Varga család udvarán
gyülekeztek. Mindenki jóízűen fogyasztotta a lángost, egy ismeretlen adományozó jóvoltából, tejföl és sajt is került
rá. A „lángos parti” csupán apropó volt,
hogy a Vasútföld 10-15 gyereke együtt
legyen, ugyanis az evészetet játékok
sora követte. Mindenki felszabadultan
vett részt benne. Különösen a vizes játékok arattak nagy sikert, ebben a nyári forróságban. Elmondhatjuk, hogy
a rendezvényünk sikeres volt, mert

mindannyian jól éreztük magunkat. Köszönet a vasútföldi Varga családnak és
minden szülőnek, akik gyermekeiket a
találkozóra elhozták, elküldték, ünneplőbe öltöztetve.
Munkatervünkben szerepelt, hogy
kirándulást szervezünk a szociálisan
rászoruló gyermekek részére a MÁRIS
TANYÁRA. Július 31-re kaptunk meghívást Erzsike nénitől. Gyors szervezésbe kezdtünk, hogy megtölthessük az
50 személyes buszt. Olyan jól sikerült,
hogy sajnos néhány gyereket, már nem
tudtuk magunkkal vinni, hely hiánya
miatt. Reggel 8 órakor indultunk az iskola elől a Harkakötöny közelében lévő
„gyermek paradicsomba”. Erzsike néni szívélyes fogadtatása után a gyere-

kek, birtokba vették a játékok-játékát,
a gokartokat, hiszen még a legkisebbek számára is ez a játék volt a legvonzóbb. Természetesen ezek mellett,
körhintázhattak, a légvárban ugrálhattak, hintázhattak, csúszdázhattak, kerékpározhattak a kiépített pályákon.
Még a gőzmozdony is tett néhány kört
a gyerekekkel. Ebédre finom kolbászos
paprikás krumplit kaptunk uborkasalátával. Köszönjük a szakács nénik munkáját! Ebéd után ismét a gokartoké volt
a főszerep, de azért még megtekinthettük Erzsike néni csodás gyűjteményét,
amely több száz babából, bohócból, cicából, kistehénből… áll. Nagy izgalommal várták a gyerekek a bolt nyitását,
ahol minden gyerek választhatott ma-

gának bármit –játékot, íróeszközt, kistáskát stb.- Meglepően ügyesen választottak a gyerekek, főleg már az
iskolába készülve. Az egyik anyuka elmondta, hogy gyermeke egész nyáron vízi pisztolyért nyaggatta, de Ő
nem tudta megvásárolni 3000Ft-ért és
most Erzsike nénitől kapta ajándékba.
Még egy kis gokart és 3 óra körül indultunk haza Kelebiára. Minden szülő és
minden karitász tag nevében köszönjük
Erzsike néninek ezt a szép napot. A legtöbb gyermek részére ez jelentette a
nyári kirándulást, a „nyaralást”. A szülőknek pedig azt, hogy gyermekeik jól
és tiszteletet tudóan viselkedtek. 		
Karitász egyesület
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Ingyenes
Szűrővizsgálati Program
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 454247 telefonszámon vagy személyesen a rendelőben lehetséges.

Anyakönyvi hírek
2012. július havi születések
Portényi Polett
Anya: Gyuris Noémi
Apa: Portényi Péter
Született: Kiskunhalas, 2012. 07.21.
Józsa Máté
Anya: Lengyel Judit
Apa: Józsa László
Született: Kiskunhalas, 2012.07.24.
Csillag Gabriella
védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

2012. június hónapban elhalálozott:
Agócs Imre73 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
A hónap folyamán elhalálozott:
Farkas Antalné 68 éves
Illés János 81 éves
Jáger Imre Vince 60 éves
Undi Istvánné 87 éves
Kelebia, 2012. augusztus 6.
Balázs Katalin

Dr. Szabó Péter
Háziorvos, Foglalkozás- egészségügyi szakorvos

Tanya Eladó !!!
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aktő.

MÉH-TELEP!

Kelebia Vasútföld 24 sz. alatti, 3 szobás,

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas)
hétfőtől péntekig 8 órától 15 óráig.

konyha, spájz, fürdőszoba, terasz,

Igény esetén házhoz megyünk!

szivattyúkkal, 700 négyszögöl földterülettel
eladó!
Érd: 06-70-389-1323,
vagy Idősek Otthonában Paprika Júlianánál.

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia Bajcsy - Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627, 06-70/516-50-50
E - mail: karometal@t-online.hu

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

Idő (tól-ig)

Felállítási hely

09.10-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

09.11-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

09.12-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

09.13-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

09.14-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

09.15-én

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

09.16-án

08.00-17.00

Kiskunmajsa körzet

09.17-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

09.18-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

2012 aug.

orvos neve

ügyelet helyszíne

10

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

11

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

12

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

13

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

14

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

15

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

16

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.19-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

17

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.20-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

18

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.21-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

19

vasárnap

Rigó Anna dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.22-én

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

20

hétfő

Rigó Anna dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.23-án

08.00-17.00

Kiskunhalas körzet

21

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.24-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

22

szerda

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.25-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

23

csütörtök

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.26-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

24

péntek

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.27-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

25

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.28-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

26

vasárnap

Faddy Zoltán dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

09.29-én

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

27

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

09.30-án

08.00-17.00

Jánoshalma körzet

28

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

29

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

30

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

31

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

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

Jóváhagyom:
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.

