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Szombat esti fellépők
Kelebiai Musical Gála
Két felvonásban

Fellépnek Csorba Kata a Szegedi Nemzeti Színház művésznője és a Békéscsabai Jókai Színház színészei és táncosai. Az érdeklődők részletek láthatnak Mozart, Rómeó és Júlia, Aida, Monte Cristo Grófja és más musicalekből.
Fellépő színészek: Cseh Adrienn, Csorba Kata, Gábor Anita, Nagy Róbert, Udvarhelyi Nándor, Vadász Gábor
Táncosok: Ferenc Dorottya, Kotroczó Dorina, Litauszki Enikő, Rigler Renáta, Szabó Angéla, Balog Richárd, Mlinár Péter

A gálaest ideje: 2013. július 26. (péntek) 20 óra
Helyszín: Agrárkereskedelmi Központ mögötti rendezvénysátor

Tóth Gabi (július 27. 19:30-tól a nagyszínpadon)
Tóth Gabi 2004 őszén indult a Megasztár második szériájában, ahol a harmadik helyezést szerezte meg, s egyben ő volt a legjobb helyezést elért
női előadó. Ezáltal elnyerte a „2005 legjobb női
hangja” címet.
2005-ben jelent meg Fekete virág c. debütáló albuma, melyről két videoklip készül, a Fekete
virág és a Vágyom rád című dalokból. A lemezbemutató koncert 2006-ban a Művészetek Palotájában volt, az est folyamán az élő zenekari kíséret a
TNT zenekar volt. 2007-ben megjelenik a Szívemet adnám című kislemeze, amelyhez videoklip is
készült. Még ebben az évben VIVA TV újonnan induló A Stáb című valóság-showjában Mark, AFC Tomi és Zimány Linda mellett főszerepet kapott, amely a VIVA legnézettebb műsora lett. 2008-ban A Tiszta Fejjel Projekt egyik kampányarca lett
Tóth Gabi. 2009-ben elkezdődnek Gabi második lemezének felvételei illetve elkészül legújabb klipje a Salalla című dalhoz. 2010-ben megjelenik a második stúdióalbuma Elég volt! címmel 2010-ben a magyar X-faktor egyik sztárfellépője illetve a Való Világ 4 főcímdalának az énekesnője volt. 2012-ben elindult A Dal című
műsorban, melynek keretén belül a nézők és a szakmai zsűri kiválasztotta, hogy ki
képviselje Magyarországot a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Tóth Gabi egészen
a döntőig jutott a Nem kell végszó című dalával.
Oláh Gergőt legtöbben a 2011-es XFaktorból ismerhetünk, habár előtte is szép
számmal kapta a felkéréseket különféle fellépésekre, és tehetségkutatókban is próbálkozott. Gergőnek van egy felesége, és két
gyermeke, akiket a világon mindennél jobban szeret, és értük is jelentkezett az RTL
Klub tehetségkutatójába. Sikerült elérnie
azt, hogy kíváló énekhangjával, az előadói
kézségével, illetve a tehetségével bekerüljön a köztudatba. Az első pillanattól kezdve lenyűgözte a közönséget, akik egyik élő
aádsról a másikra bizalmat szavaztak neki aminek persze a fiatalember nagyon örül.
Gregőt július 27-én 20:15-től hallhatjuk a Kárpát Fesztiválon.

A Children of Distance (magyarul: A Távolság Gyermekei) magyar hiphop, pop
csapat. 2006. június 2-án alakult, Sub Bass Monster internetes fórumának köszönhetően. Ott figyeltek fel egymásra a csapat tagjai, és rövid levelezés után meg is
alakították az együttest.

2007-ben a hiphop.hu által évente megrendezett díjátadó gálán a Beforratlan
sebek bekerült az év öt legjobb dala közé, 2008-ban ez az Emlékezz rám-nak sikerült. Valamint az év csapata és év albuma kategóriában is jelölték őket. 2010-ben
az Év együttese díjat megnyerték. Az Eddig négy albumuk - és egy kislemezük - jelent meg, a legutóbbi 2012-ben IV. Felvonás címmel.
A csapat július 27-én 18:30-tól lép fel a nagyszínpadon.
Gypo Cirkus nevű formáció 2011 őszén alakult. A zenekar egyik tagja Kecskeméti Sanyi így nyilatkozott:
„Nekünk az a célunk, hogy –
azon felül, hogy mi jól érezzük
magunkat-szórakoztassunk. Eljöjjön az ember a koncertünkre,
kapjon egy másfél órányi olyat,
hogy azt mondja: nem számít
semmi, nincs semmi problémám, elmegyek, kimulatom magam.
Erről szól a Gypo Circus.”
A csapatot július 26-án 22 órától láthatjuk és hallhatjuk a Művelődési Ház
belső udvarában.
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A szegedi BoBo Vasútmodellező
Club kiállítása
Terepasztalaikon arányos méretű
járműveiket nézhetik meg a látogatók
működés közben. A gyerekeknek külön
játékteret biztosítanak, ahol maguk is
irányíthatják a suhogó mozdonyokat.
Az érdeklődők a készítőkkel beszélgetve megismerkedhetnek a modellezés rejtelmeivel, alapvető közlekedési
ismeretet szerezhetnek. Bepillanthatnak az utazó számára titokzatos világba és szórakozhatnak egy jót az interaktív felületeken.

FELHÍVÁS
FŐZŐVERSENYRE
Tisztelt Versenyzők!
Az idei esztendőben ismét megrendezésre kerül
a Kelebiai Kárpát Fesztivál keretében
a főzőverseny.
Helyszín: rendezvénytér
A rendezvény ideje: július 28. (vasárnap)
A zsűri: Németh József
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Vendéglős és Hagyományőrző Bizottság
Venesz-díjas elnöke.
A főzőversenyre bármilyen bográcsos étellel
lehet nevezni hozott alapanyagból.
Meghívom Önt és Társait a nemes küzdelemre.
Jelentkezési határidő: július 21.
Ha nincs tűzgyújtási tilalom, fát biztosítunk!
Jelentkezni Kovács Mártánál
a 06-30/466-58-95
telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!
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KÁRPÁT FESZTIVÁLI
BORVERSENY 2013.
Tisztelt Borbarátaink!
Örömmel értesítünk minden boros gazdát, hogy a jubileumi X. Kárpát
Fesztivál keretében a hagyományoknak megfelelően ismét nemzetközi,
baráti borverseny megtartására kerül sor.

Időpont: 2013. július 25. csütörtökön 16. 00 óra
Helye: Kelebia Agrárkereskedelmi Központ
Nevezni csak 2012-es évjáratú fehér és vörös borokkal lehet!
Minden versenyzőnek 2 liter bort kell eljuttatni a versenyt megelőzően 23-án 16 és 20 óra között Horváth Zoltán szervezőhöz /6423 Kelebia
Kossuth u. 55./ annak érdekében, hogy a borok a kóstoláskor azonos hőmérsékletűek legyenek és a versenyben azonos feltételek biztosítása mellett vehessenek részt. A boros flakonokra kérem ráírni az induló nevét és
a bor fajtáját.
Nevezési díj: 1.000 Ft./fő
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.
A kedves érdeklődők, akik szeretnének részt venni a vacsorán és a borkóstolásban, 1000 Ft. befizetése ellenében megtehetik azt. Részvételi
szándékukat kérjük jelezzék július 23-án 16 óráig!
Minden részt venni szándékozót tisztelettel és szeretettel várunk!
A szervezők nevében:
Telefon: +36-30/9354-894
Horváth Zoltán

FELHÍVÁS!
Tisztelt Versenyzők!
Az idei évben is megrendezésre
kerül
a X. Kárpát Fesztivál keretein belül
a kispályás futballgála.
A rendezvényt 2013. július 27-én
(szombat) 10.00-tól tartjuk
a Községi sportpályán.
Minimum 6 fős csapatok jelentkezését
várjuk!
Jelentkezési határidő: július 21. (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!
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Még feltépődnek a sebek
a rejtélyes halálesetek miatt

A kelebiai határszakaszon szolgálatteljesítés közben elhunyt határőröknek állítottak emlékművet a községben. A ledöntött obeliszkre tíz név került. A trianoni
békediktátum során kialakított határok
miatt Kelebia elszakadt Szabadkától, az
anyatelepüléstől. Az új határszakaszon
az elmúlt 90 év során tíz magyar határőr veszítette életét. Voltak, akik háborús
időkben hunytak el, de akadnak olyan halálesetek, amik körülményei évtizedek
múltán sem tisztázódtak.
Június 23-án, vasárnap az elhunyt határőrzők emlékére állítottak közadakozásból készült emlékművet a MagyarSzerb Agrárkereskedelmi Központ előtti
téren. A ledöntött obeliszken az áldozatok nevei után elhalálozásuk éve szerepel: Aszalai János (1923), Varga János (1932), Malékovics Malek István
(1932), Jójárt István (1944), Stelmech
Máté (1944), Horváth Pál (1949), J. Bálint (1963), Mészáros Zsolt (1991), Röczei András (1991), Jakus Csaba (2002).
Az emlékművet Vitéz Sálek Csaba
plébános áldotta meg, majd Maczkó
József kelebiai polgármester mondott
beszédet. „Nem egy nagy történelmi
eseményre emlékezünk, nincs zászlófelvonás, nincs dobpergés, csak kérdőjelek és csapongó gondolatok vannak.
Egyetlen kérdés motoszkál az agyunkban és ezt a kérdést rögzítjük a végtelenségbe, röpítjük vádaskodva az Isten
felé: Miért? Miért van az értelmetlen

szenvedés, miért van az értelmetlen
halál? Miért kell a zsenge hajtásoknak
letörni, és esélyt sem adni annak, hogy
szép gyümölcsöt teremjenek. A válasz
a csend, a válasz a némaság, a válasz
a mélységes magány. Amikor kapaszkodók nélkül lebegünk, tehetetlenek
vagyunk, és úgy érezzük, hogy az Isten is elhagyott bennünket. Most itt állunk egy ledöntött gránit oszlop előtt,
lassított felvételként belénk hasít a pillanat: az elemi erő, a kő morajló szakadása, zuhanása és a végzetes földet
érése. Majd csend, amely csend a túlvilág előszobája. Itt állunk közösen, közösségben vagyunk, főt lehajtva emlékezünk.” – szólott a polgármester az
emlékezőkhöz, akik között ott voltak a
21 évesen elhunyt kelebiai fiatalember
Jakus Csaba hozzátartozói is, akik a mai
napig nem tudják miért kellett elveszíteni szerettüket.
Jakus Csaba a hivatásos határőr
pályát választotta, amikor 2002 júliusában, az első éjszakai szolgálata során életét veszítette. A hivatalos verzió
szerint egy vonat ütötte el, de a balesetének körülményei máig tisztázatlanok.
Rejtélyes a halála annak a két sorkatonának is, akik 1991-ben szintén a vasúti síneknél veszítették életüket. A fiatal határőrök mindössze 18, illetve 19
évesek voltak. Az ő emléküket is őrzi
mostantól az obeliszk.
Tapodi Kálmán
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Tanácsok tanyán élőknek
* A régóta jól bevált vagyonvédelmi eszközök, a megfelelő állapotú kerítés és a
Kelebia
Község
nagy testű házőrző kutya
jelenléte
még Önkormányzata
ma is visszatartó erőt jelent a tanyába be6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.
hatolni szándékozókkalszemben.
 77/454-201,
77/454-248
* Fontos az épületek nyílászáróinak
védelme.
A tanya minden ajtajára, külöFax: 77/454-249
nösen azoknál a helységeknél, amelyekben valamilyen ékszer (vegyszert, takarE-mail: kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu
mányt, élelmiszert, gépet, szerszámot, stb.) tárolnak, biztonsági zárakat, heveder
zárakat, lakatokat, az ablakokra redőnyöket, zsalugátereket szereltessen fel, amelyek feltarthatják a betörőt!
* Ha elmegy otthonról vagy távolabb, zajos helyen dolgozik,(Pl.: terményt darál,
valamilyen géppel dolgozik, állatokat etet, fej) a kerítés kaput, a tanya ajtaját, ablakait, gazdasági épületek ajtajait zárja be!
* Lakókörnyezetünkben feltűnő idegeneket kísérjék figyelemmel, az ismeretlen
autók rendszámait írják fel. Ismeretleneket, akik valakit keresnek, szolgáltatást,
vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, valami apróságot akarnak kérni, vagy
alkalmi munkára ajánlkoznak, ne engedje be a tanya épületébe. Ilyen esetben jegyezze fel a rendszámot, nevet személyleírást.

* A házalókat, táskából áruló személyeket ne engedjenek be az otthonaikba, tőlük ne vásároljanak!
* Ha a látogató hivatalos szervre hivatkozik, kérjék, hogy mutassa meg fényképes igazolványát. Rendőri intézkedés esetén is kérjék a rendőrt igazolványának,
jelvényének felmutatására.
* Fordítson figyelmet környezetére! A kerti szerszámokat, gépeket, a könnyen
elmozdítható eszközöket használat után rakja el, és tartsa bezárva!
* A padláshoz tartozó létrát zárja el!
* A pénzét ne szekrényben, szalmazsákban tartsa, hanem vigye pénzintézetbe!
* A csengőt kapcsolja ki, hogy a tanya elhagyatottsága ne legyen könnyen érzékelhető.
* Idegenekkel ne közölje, mikor nincs otthon, de a jó szomszédjaival, rokonaival mindig, tartózkodási helyét, telefonszámát hagyja meg nekik. Ha hosszabb időre utazik el otthonról, kérje meg őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok díjbeszedő cédulák bevételére, hogy ne látszódjon a távolléte.
* Alakítsanak ki jó kapcsolatokat szomszédjaikkal, és mérjék fel, kik azok, akikhez probléma esetén fordulhatnak. Állapodjanak meg abban, hogy kölcsönösen
figyelemmel kísérik egy más lakókörnyezetét, értesítik egymást, ha gyanús körülményeket észlelnek, illetve felkeresik a másokat, ha már hosszabb ideje nem
látták.
* Környezetük tisztasága, rendje jelzés értékű lehet a bűnözők a bűnözők számára.
* A rendezett porta a gazda „vigyázó szemét” mutatja.
* Esti órákban a megfelelő kivilágítás zavarja a bűnelkövetőket, ezért javasoljuk
mozgásérzékelős lámpák felszerelését.
* Fordítsanak gondot a jószágállomány védelmére, az ólak, istállók megfelelő zárására.
* Bizalommal kérhetnek segítséget a környezetükben dolgozó hivatalos személyektől is (KMB-s, tanyagondnok. Védőnő, mezőőr, vadász, polgárőr, egyházi személy stb.).

Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok:
Rendőrség: 102
Általános segélyhívó:112
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TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0002 Tanyagondnokokkal a miNŐségért képzési és munkavállalási lehetőségek édesanyáknak
Egyik reggel kaptam egy telefont a kecskeméti barátnőmtől, hogy valamilyen új program indul,
GYES-en, GYED-en lévő kismamáknak, kérdezzem meg a védőnőt.
Nagyon megörültem és másnap el is menten
Csillag Gabriellához. Segítőkész volt, kaptam egy
nyomtatványt, hogy töltsem ki, elmondott egy
pár szót, hogy mire is lehet számítani. Ezek után
kaptam egy meghívót a személyes elbeszélgetésre. Nagyon izgultam. Megtörtént az elbeszélgetés
és ezek után kiválasztottak rajtam kívül még három édesanyát. Az első nap 2013. január 14-én
volt. Itt felvilágosítottak bennünket, a 12 hónap
nyújtotta lehetőségekről, az elvárásokat megismertették. A szabályok teljesen elfogathatóak voltak, a lehetőségek nagyon jók és kedvezők. 6 hónap munkát ígértek, fizetést, és akiket újra kiválasztanak, még egy plusz képzésen is részt vehet. A
plusz képzés a dajka OKJ-s tanfolyam és a jogosítvány megszerzése volt.
A képzésen minden nap másik előadó jött hozzánk. Rengeteg új ismeretre tettünk szert, az előadók szívüket-lelküket kitették értünk.
A képzés 3 elméleti és 2 gyakorlati napból állt. A gyakorlati helyeken nagy szeretettel fogattak bennünket, segítőkészen álltak hozzánk.
A fő célja ennek a programnak, hogy az édesanyákat segítsék vissza a munka világába, az otthon töltött évek után erősödjenek meg lelkileg az „új” a munkaerő piachoz. A csoportba összesen 19-en járunk, tompai és ásotthalmi anyukák vesznek
részt még. De nem csak tanultunk, hanem részt vettünk különböző kirándulásokon
is: Kiskunhalason, Kecskeméten, Ásotthalmon, és színházi előadásra is kaptunk lehetőséget! De ami a legnagyobb pozitívuma a programnak, hogy kialakítottak egy
gyerekmegőrzőt, és aki élt a lehetőséggel,a gyermekét jó kezekben, barátságos
környezetben tudhatja. Én ez úton köszönöm a Kelebiai Önkormányzatnak és a Duna - Tisza Közi Falugondnoki Egyesületnek a nagyszerű 6 hónapot, a lehetőséget,
hogy elvégezhessem a Dajka tanfolyamot! Köszönöm!!
Csóti Bea
Először a „Tanyagondnokokkal a miNőségértképzési és munkavállalási lehetőségek édesanyáknak” nevű projektről a védőnőmtől halottam. Többször beszélgettünk vele és a családommal is, hogy
mit is tegyek. Az ő támogatásukkal bele vágtam.
Beadtam a jelentkezésemet és karácsony előtt meg
is kaptam a választ a sikeres felvételről. Nagyon
örültem neki és izgatottan vártam a kezdést. Kis
könnyebbség volt, amikor ismerős arcokat pillantottam meg az első napon, ugyanis rajtam kívül még három kelebiai édesanya került be a programba. Akkor még nem is sejtettem mi is vár rám az elkövetkezendő
fél évben. Mára már kiderült számomra, hogy a lehető legjobb döntés volt jelentkezni. Nagyon sok hasznos dolgot tanulunk, az oktatók felkészültsége, közvetlensége sokat jelent. Nemcsak a tanórákat, a gyakorlatokat is nagyon szeretem. Négy
helyen voltam: Kelebiai önkormányzat, Sántha Márta könyvtár, Gézengúz óvoda és
a Tanyagondnoki szolgálat. Mindegyik hely jó volt valamiért. De ahol igazán megtaláltam önmagam, az a civil szervezetekkel tartott beszélgetés során a Karitasnál történt, mikor azt láttam, mennyi segítő ember van. A másik ilyen hely a tanyagondnoki szolgálat volt, a sok áldozatos munka és a szívből jövő önzetlen segítségnyújtás. Az
elvégzett munkáért elég volt egy őszinte mosoly és a köszönet, ez mindennél többet
ért számomra. Eddig sokat kaptam a képzéstől: sok új ismerethez jutottam, az önismereti órákon több olyan dolgot is megtudtam magamról, amire nem is gondoltam
volna soha, kimozdultam otthonról, közösségbe járok, barátságokat kötöttem és barátnőket szereztem. Amit még kaptam, bekerültem egy plusz képzésbe és megszerezhetem a jogosítványt három csoporttársammal együtt. De van, aki más képzésbe
került be. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Mindent összevetve nagyon sokat
kaptam ettől a képzéstől. Hálás vagyok azért, hogy egyike lehettem azoknak, akik
bekerültek a programba. Ezt köszönöm azoknak, akik alkalmasnak tartottak és beválogattak. A családomnak a sok támogatást, segítséget, hogy legyen erőm, kitartásom, véghez vinnem a kitűzött célt.
Kovács Miklósné
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Kaptam egy NAGY lehetőséget!
Több mint négy otthon töltött év után bekerültem a „ Tanyagondnokokkal a miNŐségért uniós pályázati program tanfolyamára.
Mint általában lenni szokott, az első tanítási napon, az ismerkedéssel kezdtünk, ami könnyen ment. Húsz kismama került egy csoportba! Fő és egyetlen kimeríthetetlen tárgya volt a beszélgetéseinknek: természetesen a gyermeknevelés, ötletek, javaslatok, kipróbált
praktikák és módszerek cseréltek rögtön „gazdát”. Nagyon szerettem otthon lenni a kisfiaimmal, Leventével és Lázárral. Napról-napra figyelni testi-szellemi fejlődésüket, szókincsük gyarapodását, de
mégis jó volt, hogy a megszokott mindennapokból kilépve, új környezet várt, és új ismeretek. E fél év alatt tanultunk egészségügyi
alapismereteket, informatikát, kommunikációt, önismeretet, konfliktuskezelést, tanyasegítő munka alapjait. Csak hatot említek abból
a 16 számomra nagyon értékes modulból melyet elsajátítottunk. Az iskolában tanultakat
a gyakorlati napokon tudtuk tökéletesíteni. Jártunk pl. a Gézengúz Óvodában, a Tanyagondnoki buszon, a Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Házban és a Polgármesteri Hivatalban, ahol sok izgalmas feladatot kaptunk. Érdekes volt belelátni ezekbe a különböző
munkakörökbe, hogy mennyivel többet rejtenek magukban, mint azt én gondoltam volna. Engem mindenhol kedvesen és barátsággal fogadtak. Segítségükkel tudásomat tovább gyarapíthattam és tökéletesíthettem. Gyermekeimről egy pillanatra sem feledkeztem meg! Amíg én az iskola padját koptattam, nagyobbik fiamat az óvodában, a kisebbiket
pedig, az egyesület támogatásával, szakképzett szakgondozónő nevelte, gondozta a kelebiai könyvtár erre a célra kialakított részében. Őket így biztonságban tudhattam akkor is,
ha az intézménylátogatások miatt Ásotthalomra vagy Kecskemétre kellett utaznunk. Mint
minden közösségben itt is volt nézeteltérés, sírás és sok-sok nevetés is. Hálás vagyok, hogy
részt vehettem ebben az uniós programban, ami nem csak új ismereteket adott, hanem új
barátokat is! Köszönök szépen mindent!
Fülöpné Dobó Katalin
Tanyagondnokokkal a miNŐségért, ahogy én látom
Az én életemben nagy változást hozott a tanfolyam: A kislányomat vittem a hatéves státuszvizsgálatra a védőnői Szolgálathoz. A Védőnőnk felhívta a figyelmemet, hogy egy képzés indul a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének
szervezésében gyesen lévő anyukáknak. Átnéztük a pályázati leírást és adott egy jelentkezési lapot, melyet kitöltöttem.
Úgy gondoltam, jött egy lehetőség, amit hét év otthon töltött idő után ki kell használnom.
Felvételi beszélgetés után karácsony előtt jött a levél: bekerültem. Január 15-én kezdtük
19 tásammal együtt a tanfolyamot. Az oktatóink nagy szakmai tudással rendelkeznek, és
maximálisan próbálták ezt a tudást átadni nekünk, és bizalommal fordulhattunk hozzájuk.
Gyakorlati helyeinken sok tapasztalatot szerezhettünk, új dolgokban is kipróbálhattuk magunkat. Több intézmény működésével és munkájával megismerkedhettünk, és tudásunkat
az intézménylátogatások során gyarapíthattuk is. Az oktatás ideje alatt jártunk több szomszédos és más településeken is: Ásotthalom, Kecskemét, Kiskunhalas, Szeged. Egyike vagyok a szerencséseknek, akik külön képzésben is részt vehetnek ugyanennek a projektnek
kapcsán: május elején kezdtem el a jogosítvány megszerzését.A tanfolyam végéhez közeledve sok mindennel gyarapodott a tudásom, sok tapasztalatot szereztem, és nőtt az önbizalmam. Nagyon örülök, hogy a továbbfoglalkoztatásban is részt vehetek, hiszen ez nagy
lehetőség. Ezúton szeretnénk megköszönni a Duna-Tisza Közi Falugondnokok Egyesületének a lehetőséget, Kelebia Község Önkormányzatának, és a részt vevő intézményeknek
pedig, hogy lehetővé tették ennek a projektnek a működését.
Vankó Beáta

Kelebiai Hírmondó
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Hagyományápolók a hegyalja utcában

„Volt nekem egy kecském, tudod-e?
Pörkölt lett belőle, látod-e?”
Az ismert népdal kishegyesi változata szólhatna így.
A Kecsketenyésztők Kishegyesi Községi Egyesülete Hagyományos ízek elnevezéssel már negyedik alkalommal
szervezte meg főzőversennyel egybekötött hagyományápoló rendezvényét.
Talpai András egyesületi elnök, a
rendezvény főszervezője szerint törekednek arra, hogy a főzőversenyhez
sok más hagyományápoló tartalmat is
társítsanak: a kovács, a kosárfonó, a
kötélfonók, szíjgyártók, gölöncsérek,

kádárok, bognárok, asztalosok, fafaragók, cukrászok, kürtőskalács-készítők
és más iparosok és kézművesek munka közben voltak megszemlélhetőek a
rendezvény ideje alatt.
A főzőversenyre idén rekordszámú,
egy híján ötven csapat nevezett be.
Kelebiát egy hatfős delegáció képviselte. Négy kiló kecskehúsból kellett
egy bográcsos pörköltet készíteni. Magyarországról érkezett királyi főszakácsok bírálták az ételeket. Kocsis Ibolya
által főzött kelebiai bográcsos az idén is
bronz érmet nyert.
Kovács Márta

Testvér települési kapcsolatok – Testvériség évforduló
„ Sok számos esztendőket vígan elérhess,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes!
Az ég harmatja szívedet újítsa,
Áldások árja házad elborítsa!”
Így kezdtük köszöntőnket Bajsán június 29-én délután, mikor is a Testvériség Művelődési Egyesület 35 éves évfordulójára kaptunk meghívást.
Nevük teljesen autentikus azzal,
ahogyan megismertük őket. Igaz emberi tartalommal bíró barátság köt össze bennünket. A Testvériség nem csak
cím, hanem őszinte szellemiség, melyet, ha köztük vagyunk, valóban érzünk is.

A kézimunkakörük kiállításával kezdődött a program. Egyik ámulatból a
másikba kerültünk a fantasztikus varrottasok, NÍVÓ díjas kézimunkák láttán. A Csalogány Népdalkör és Citera Együttes összeállítása folytatta az
ünnepi műsort. Csodálatos népzenei
anyag van a birtokukban, tiszta szívvel
ápolják a hagyományaikat.
Felléptek gyermek tánccsoportok,
és a Kelebiai Daloskör.
Baráti találkozóval, közös énekléssel
zárult az este.
A Kárpát Fesztivál Népzenei Találkozójára várjuk vissza az Egyesületet.
Kovács Márta
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Kelebiai Hírmondó

JAJ, ISTENEM!

Még az ateisták is szoktak így félelmükben felkiáltani, amikor bajban vannak és nincs más segítség. A hívők még
gyakrabban szorult helyzetükben.
Csak Lukács evangélista írt arról, hogy
egyszer Jézus Naim városában föltámasztotta egy özvegyasszonynak egy szem fiát (Lk.7. 11-17.). Az egyszer biztos, hogy
Jézus leglátványosabb csodái a halott feltámasztások voltak. Pl. Lázár már 4 napja bűzlött a sírban, amikor feltámasztotta. (Jn.11.39) Olykor irigylem Jézustól ezt
a képességet. Csávolyon, de jó lett volna
a temetésen feltámasztanom azt a 4 éves
kisfiút, akit elütött az autó. Én is „visszaadtam volna anyjának”(7.15.)
Amikor vasárnap a misén majd felolvasom ezt az evangéliumot, tudom, kevesen lesznek, akik éber figyelemmel fogják
hallgatni. A legtöbben ezzel a hozzáállással: „Ó, ezt már ismerem, a történet régi, a keret távoli, a szereplők élettelenek,
nem kaptam belőle semmit.” De jó lenne
pedig, ha megszívlelnék: éld bele magad a
történetbe, légy te is ott a naimi temetési
menetben! Akkor mit éreznél köztük?
Előbb nézzük, mit érezhetett Jézus.
Látjuk, „megesett a szíve” az özvegyen.
Ahogyan neked is megesne a szíved egy
asszonyon, aki férje után egyetlen fiát is
elvesztette. Te is feltámasztanád, ha tudnád. Hisz nemcsak az üres ház vár rá otthon, hanem anyagi támaszát is elvesztette. Nyugdíja se volt.
Nem nehéz elképzelni, mit érezhetett a fiatalember anyukája. Különösen
átélhetik ezt az édesanyák és nagymamák. Nekik könnyebb, mint akár nekem,
egy nőtlen papnak. Nekik csak egyszerűen azt a megrendítőt kellene tenniük,
hogy saját gyermeküket képzelik bele abba a naimi koporsóba amint ott fekszik,
de egy érintésre felül, beszélni kezd. Tehát
elsöprő hatalmas öröm tölti be az édesanyát. Meg persze hála is. De nem hinném, hogy egy csepp félelem is volt benne. De akkor hogy az ördögbe volt az a
„nagy félelem”(Lk.7.16.) a halott kísérőkben? És lett volna benned is, ha ott vagy a
menetben úgy 2 ezer évvel ezelőtt? Honnan? Mért féltek a kísérők?
Nos, most ezek után nézzük a halottkísérők reagálását. Róluk Lukács evangélista azt írja, hogy látva a csodát,
„mindnyájukat elfogta a félelem és magasztalni kezdték az Istent.” Hoppá. Előtte nem magasztalták? Nem dicsérték?
Csak utána. Pedig Jézus az apró dolgokban is igencsak kitett magáért, (a mai világ megnevezésében tán „szupersztár”
volna, mint ahogy hívja is egy musical.)
Nemcsak akkor, amikor csodát tett. Hal-

latlan szuggesztív lehetett már a megjelenése is. Ezerszer szuggesztívebb, mint
ahogy a jámbor és szép szobrok, szentképek, híres regények ábrázolják. Micsoda delej sugározhatott a szeméből,
ha a pénzimádó Lévi vámos azonnal felkelt pénzváltó asztalától követni őt erre a
néhány szóra: „Kövess engem!”(Mt.9.9.)
Ugyanígy egy szóra követte őt még
vagy 5-6 halász.(Lk.5.11) Otthagyták érte szakmájukat, sőt családjukat is. Nekem mikor szegődnének a nyomomba
egy szóra? Mikor szegődne a nyomomba
itt valaki a kunbajai utcán, ha leszólítnám
és mondanám: kövess engem! Még azt se
tudom elérni, hogy ne legyenek ilyen foghíjasak a padok a misén. Itt van ez a sok
aranyos, jólelkű tanárnő, vajon fog-e legalább egy-kettő is közülük eljárni a misékre az igazgatónén kívül, bár legtöbb
volt bérmálkozó is?
Vagy Jézus apró tetteiből eszembe jut
az a Péterre vetett szomorú, de megbocsátó tekintete ott Kaifás udvarában. Ez
csak egy pillanatnyi volt. Egy rápillantás.
És egy szempillantás múlva már zokog
is, bőg, mint egy oroszlán a Jézus-tagadó Péter, a kőszikla ott a tűzrakás és a kis
nyelves szolgálólány szoknyája mellett.
Jézus nemcsak a csodáiban volt nagy,
hanem ahogyan beszélt. A pusztában,
mikor beszélt órák hosszat, közben beesteledett. A szájtátva hallgatók annyira
csüngtek az ajkán, még csak észre sem
nagyon veszik, hogy már régóta korog a
gyomruk az éhségtől.
És milyen nagyszerű volt Ő a megbocsátásban. A rosszhírű, megvetett, de
bűnbánó utcanőt, Magdolnát fölébe dicséri a nagy tiszteletben tartott vendéglátó Simon farizeusnak (Lk. 7.44.) Aztán
mit is mondott a kereszten függve a jobboldali gyilkosnak? „Még ma velem leszel a
paradicsomban.”(Lk. 23. 43.)
Mindig bosszankodom a hittan órán,
ha sokat kell fegyelmezni. Néhány „rosszcsont” csak akkor hajlandó jobb lenni, figyelni, esetleg tanulni egy kicsit, ha
valamivel megfenyegetem őket (pl. szólok édesanyádnak; nem lehetsz elsőáldozó stb.) Ilyenkor jók lesznek. Mi is cseng
vissza a naimi történetből? Ugye, ez: akkor jók, ha „elfogja őket a félelem” (A halottkisérőket is miután elfogta a félelem,
magasztalni kezdték Istent: Lk. 7. 16)
Ja, csak az ám, hogy mi is ugyanígy viselkedünk Istennel. Csak jobbára akkor
jut Ő eszembe, ha félek és szükségem van
rá. Amikor valami ijesztő van. Ezt velem
együtt legtöbb keresztény elmondhatja. Mi nem annyira érezzük át azt a félelmet,
amit most az árvizes területek lakói. Biz-

tos sok olyan sóhaj száll fel az égre, mint
ami a címben szerepel, vagy ez: „jaj ,Istenem, segíts meg Istenem az árvíztől!”
Mondják: háborúban megtelnek a templomok. Vagy ezt is: zuhanó repülőgépen
nincs ateista.
De jó lenne, ha naponta szinte minden percben gondolnék Istenre és Isten
útmutatása szerint tennék, élnék. És ehhez ne kelljen nekem se valami lenyűgöző
(pl. gyönyörű táj), se csoda, se félelem, se
szükség, se tragédia.
Egy embertől megkérdezték (Gonzága Sz. Alajos), naponta mennyit gondol az
Istenre. Ezt válaszolta: „bizony elő fordul
olyan nap is, amikor úgy 10 percnyi idő
is előfordul, hogy Isten nincs az eszemben! Te naponta mennyit gondolsz Istenre? Van tán, amikor 10 percet se?
Elgondolkoztál már azon, miért kell Istennek valami lenyűgözőt vagy félelmetest produkálnia ahhoz, hogy bele tudja
csempészni magát az életedbe? Eszembe
jut Barsy Balázs válasza arra a kérdésre,
hogy az a nagyon jó Jóisten miért engedte meg, hogy Pörbölyben az a 19 kisiskolás az autóbusz szerencsétlenségben
olyan szörnyű halált szenvedjen el. Bő és
okos választ adott erre, amiből csak ez a
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szokatlan kijelentése volt mellbevágó, de
egyben igaz is: ”Isten nem szereti a csodákat!” De talán olykor „kénytelen”, mert
szinte kényszerítjük rá.
Ti ugye szerettek örömet okozni annak, akit szerettek? Nos, ha Jézust netán
szeretitek, vagy egy kicsit is szeretitek,
akkor okozzatok neki örömet. Mivel? Hát
ezzel. Ezzel, hogy megpróbáljátok mindennapjaitok részévé tenni. Hogy hagyjátok, hogy sűrűbben be tudjon lépni az
életetekbe. Hogy igyekeztek naponta „10
percnél” többet gondolni rá. Az se lenne
olyan nagy baj, ha naponta csak 10 percet nem gondoltok rá.
„Magasztaljuk” Jézust (akár a naimi
halottas menet), méghozzá kicsit többet.
Még ha nem is varázsolta szemünk láttára a vizet borrá, még ha nem is éreztük a
feltámasztott Lázár „már 4-ed napos bűzét”, és ha nem is láttuk a halott naimi ifjút koporsójában felülni, még ha nem is
ültünk mellette az életveszélyes viharban
ott a Galileai-tengeren, melyet egy szempillantás alatt lecsendesített.
Higgyétek el, Jézus ennek nagyon örülne.
És higgyétek el: nekünk lenne jobb.
Dr. Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalaiból…
Vakációban sem szabad a gyermekek kezét elengedni!
A vakáció az gondtalan időtöltés
mellett ezer veszéllyel is fenyeget! Vajon minden szülő megteheti, hogy a
gyermekét szerető, nyugdíjas nagyszülőkre bízhatja, vagy kénye-kedve szerint válogathat a tetemes összeget elkérő tábor lehetőségek közül? Netán
olyan szerencsés helyzetben van, hogy
az egész idő alatt csemetéjével lehet?
Úgy gondolom nem!
Volt már írásom, mely a szünidő veszélyeiről szól. Máskor a játék, a közösen eltöltött lehetőségekről írtam,
vagy arról kell-e tanulni rendszeresen
a szünidő alatt.
Minden közösségnek, így a család
életrendjének is megvannak a szabályai, mely akkor működik jól, akkor kiegyensúlyozott, boldog, ha azt igyekszik mindenki betartani.
A gyermek szünidei napirendjének
kialakításánál a legfontosabb szempont
a rugalmasság legyen!
- Ébresztő szükség szerint, szünidőben 8 óra körül.
- Reggeli fogyasztása elengedhetetlen!
- A délelőtt folyamán, segítsen az

ebéd elkészítésében, vagy egyéb hasznos dolgot csináljon a gyermek. Ez kizárja a számítógép és a TV használatát.
- Ebédre igyekezzünk minél több
zöldségfélét biztosítani.
- Délutáni pihenésre szüksége van a
gyermeknek, ez alatt olvasson, fejtsen
rejtvényt, rajzolgasson.
- Kerékpározzon, focizzon, görkorizzon, fusson, minél többet mozogjon, ne
a számítógép előtt üljön egész nap!
- Vegyen részt a vacsora elkészítésében.
- Válogatott tv műsorokat nézzen
csak!
Töltsünk minél több időt velük, társasjátékozzunk, beszélgessünk, kiránduljunk!
Hívjuk fel az ÖT veszélyhelyzetre a
figyelmüket:
1. Közlekedj balesetmentesen, szabályokat betartva!
2. Ne barátkozz ismeretlenekkel!
3. Strandbalesetek
4. A napsugárzás veszélyei
5. Gyomorrontás, ételmérgezés
Kívánom, hogy töltsék szülők és
gyermekek, hasznosan, kellemesen a
nyarat!
Horváth Zoltánné

Kelebiai Hírmondó
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Iskolai hírek
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Mozilátogatás
Iskolánk alsótagozatos tanulói az
utolsó tanítási héten Kiskunhalasra
utaztak, hogy megnézzék a Zambézia
című mesefimet. A tanulságos történet
az összefogás erejét mutatta meg a kicsiknek.

Mozi után fagyizás és játék a játszótéren várta a nebulókat. Mindenki nagyon jól érezte magát.
Reméljük, lesz lehetőség a jövő évben is ilyen kirándulásra.
Radnai Béláné

Gyereknap

- június 13-án volt iskolánkban a nyolcadik osztályosok szerenádja
- június 15-én, szombaton rendeztük meg ballagási ünnepségünket
- június 21-én tartottuk tanévzáró ünnepségünket, melyen az első osztályosok
szerepeltek műsorukkal. A felkészítő nevelők Sógor Lászlóné és Kardosné R. Zsuzsanna voltak.
Ekkor került sor a nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók emlékéremmel történő kitűntetésére. Az idén Mityók Kinga, Honfi Dániel és Honfi Benedek vehette át ezt az érmet.
Majd a bizonyítványosztás következett.
- Mindenkinek kellemes, tartalmas kikapcsolódást, balesetmentes vakációt kívánunk!
Iskola vezetősége

Május 31-én pénteken tartottuk a
hagyományos gyermeknapot az iskolában. Az idő sajnos megtréfált bennünket a sok esővel, ezért a betervezett
akadályversenyt az iskola osztályaiban és az udvaron tudtuk megtartani.
A gyerekek lelkesedésén ez nem sokat változtatott nagy jó kedvvel vettek
részt a különböző ügyességi feladatokon. Volt itt kerékpáros ügyességi verseny, zsákban futás, mocsárjárás és

még sok érdekes feladat. A szülői munkaközösségnek köszönhetően a játék
közben elvesztett energiát pótolni tudtuk, hiszen mire az akadályverseny végére értünk készen volt a finom ebéd,
amit Patóné Klárika néni vezetésével
készítettek el nekünk. Nagyon szépen
köszönjük a finom krumplis tarhonyát,
a lekváros buktát és a jégkrémet.
Kardosné R. Zsuzsanna

Óvodások úszótanfolyamon
Május végén és június elején a nagycsoportos óvodások úszótanfolyamon
vehettek részt Mórahalmon 10 alkalommal.
A 11 óvodás nagy lelkesedéssel in-

Megemlékezés
Mint minden évben, tanulóink idén is
megemlékeztek iskolánk névadójáról.
Farkas László június 9.-én született,
ez a nap ünneplésre szólított minden
idetartozót.
Idézetekkel, versekkel, életrajzát

meghatározó események ismertetésével köszöntöttük ezen a napon.
Fontos,hogy minden gyerek, aki ebbe az intézménybe jár, tudja,ki is volt Ő
Radnai Béláné

Bolhapiac
Ebben a tanévben is megrendeztük
a szokásos nyár eleji bolhapiacot. Idén
a gyereknapra időzítettük. Az időjárás
kegyes volt hozzánk, falunk piacterén
tarthattuk a várt eseményt.
Idén újdonságokkal is találkozhat-

tunk. A gyerekek játékaikon, újságaikon kívül süteményt, mézet, virágot is
árultak. Ennek nagyon örültünk, mert
így a gyerekek bekapcsolódtak a családi vállalkozásokba.
Sógor Lászlóné

dult minden reggel. A gyerekek szorgalmasak és kitartóak voltak, és néhányan sikeresen megtanulták az úszás
alapjait.
Óvónők
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KI E(z) a Mecsekben?

Az ifjúsági egyesület június elején a
Mecsekbe szervezett túrát. Eredeti időpont május 25-e lett volna, de a rossz idő miatti dátum június 8-ra változott. Sajnos ez az időpont az előzetesen
„bejelentkezett” természetszerető fiataloknak kevésbé volt kedvező, így kicsit megkopott létszámmal, de reggel
7-kor útnak indult a hat főből álló csapat. Az autóval elérendő cél Orfű volt.
Az ide érkezés után vette kezdetét a
lényegi gyalogtúra, mely egészen Pécsig kacskaringózott hegyen-völgyön
keresztül. Az út eleje volt a legnehezebb, itt igen komoly emelkedőn kellett végigküzdenünk magunk, de mégis jól esett, főleg, ha ezt a legyalogolt
kb. 20km végén kellett volna megtenni.
Az utunk során rengeteg csodaszép helyen jártunk, kerestünk geocaching ládákat, megálltunk hangulatosan kiépített táborhelyeken, barlang bejáratnál,
és kilátóknál is. Az útvonal nagy részén
mellettünk patakok csordogáltak, melyek még szebbé tették, az egyébként
is lenyűgöző tájat. Az elmúlt idők esőzései kissé megnehezítették itt-ott a

dolgunk, de megbirkóztunk a feladattal. Délutánra mikor a leglátványosabb
kilátóhoz, Zsongor-kőhöz értünk, úgy
tűnt, hogy az addigi szép idő megváltozik, de csak elborult, a távolban esett,
de mi pár csepp esővel megúsztuk. Jó
6-7 óra gyaloglás után megérkeztünk
Pécs egy kertvárosi részébe, ahol kis
városnézés után busszal mentünk vissza az Orfűn hagyott, addigra már kellőképpen üzemhőmérsékletre melegedett autónkhoz. Ezután hazafelé vettük
utunk, és az előre tervezett időpontra visszaért Kelebiára a megfáradt kis
csapat.
Szeretnénk ezt a kis kezdeményezést tovább folytatni, előre láthatólag a következő túránk valamikor az
augusztusi hónapban várható. Pontos
időpontról, és helyszínről természetesen a szokásos módon értesítjük az
érdeklődőket. Reméljük, egyre népesebb csapattal tudunk majd nekivágni
Magyarország szebbnél-szebb tájainak
bebarangolásához.
Szűcs József
KIE

. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Június végéhez közeledve összefoglalom az e hónapban történt és még történő Egyesületünket is érintő eseményeket, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
JÚNIUS
-10-én az ásotthalmi testvér
szervezetünk meghívására egy
un. Kerti Partinak nevezett rendezvényen vettünk részt 14 fővel.
Az esős időjárás miatt a rendezvény nem a szép parkban, hanem
a Művelődési Ház épületében zajlott le. A kedves vendéglátás, a finom vacsora és a sok-sok baráti
beszélgetés ez alkalommal is emlékezetessé tette az együtt töltött órákat. A mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.
-13-án mórahalmi fürdőzésen vett részt a szokásos kis csapatunk. A jó idő,
a szép környezet mind-mind hozzájárult, hogy kellemesen töltsük el az egészség
megőrzésre szánt órákat.
-15-én Falunapi ünnepség volt Bajsán, melyen Egyesületünkből többen /pl.
a Tánccsoportunk 6 tagja is/ részt vettek.
-23-án került sor az Agrárcentrum parkjában a kelebiai határszakaszon elhunyt határőrök tiszteletére
felállított Emlékmű avatóünnepségére, melyen
Egyesületünk részéről is sokan részt vettek. Egyesületünk koszorúját Horváth Zoltán és Nagy József helyezte
el az emlékmű talapzatára.
Ez a pillanat látható a mellékelt fotón is.
-29-én ismét Bajsára vagyunk hívatalosak, ahol ez alkalommal a Művelődési Egyesület megalakulásának 35. évfordulóját fogják megünnepelni. Az ünnepségre többek között a községi Daloskör is utazni fog Kovács Márta vezetésével.
-29-én 18.00 órától Klubdélutánt rendezünk az itthon maradók számára a
Nyugdíjas Házban.
JÚLIUS
Betervezett programjaink: -11-én fürdőzés lesz Mórahalmon. Indulás a
MÁV állomástól a szokásos 10.16-os autóbusszal.
-25-28. között kerül sor a X. Kárpát Fesztiválra, melyről részletes információt a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg. A Kárpát Fesztivál keretében 28-án főzőverseny is lesz, melyen a Nyugdíjas Egyesület tagjai is részt vehetnek. Patocskainé Marika várja a jelentkezőket!
-27-én a Szegedi Szabadtéri előadására megyünk és az „Elfújta a szél” c.
darabot fogjuk megnézni. Indulás a Nyugdíjas Háztól személygépkocsikkal 19.00
órakor.
AUGUSZTUS
-15-én fürdőzés lesz Mórahalmon. Utazás a MÁV áll-tól a 10.16 órakor induló autóbusszal.
-20-án a hagyományos Állami ünnepség lesz Kelebián, melyre tagságunkat
is szeretettel elvárjuk.
-31-én 16.00 órától Klubdélutánt rendezünk a Nyugdíjas Háznál felállítandó
sátorban. Erre a rendezvényünkre meghívjuk az ásotthalmi nyugdíjasok képviselőit és Míg József zenészt is. A vacsoramenü: paradicsomos káposzta lesz fasírttal és
valamilyen kaláccsal. Jelentkezni és a részvételi díjat (1000.- Ft/fő) befizetni a vezetőség tagjainál lehet VIII. 20-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2013. 06. 27.

Sutka István Egy. titkár

10. oldal
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Traffipax
Nap
Idő (tól-ig)
		
07.15. Hétfő
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14. 00-16.00
07. 16. Kedd
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.17. Szerda
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07. 18. Csütörtök 09. 00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07. 19. Péntek
09.00-11.00
11.00-12.00
14.00-16.00
07.20. Szombat
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.21. vasárnap
09.00-11.00
11.00-12. 00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.22 hétfő
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07. 23 kedd
09. 00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.24. Szerda
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07. 25. Csütörtök 09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.26. Péntek
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.27. Szombat
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00

Felállítási hely
Kiskunhalas Széchenyi út
Kiskunhalas Körösi út (Sóstó)
Kiskunhalas Fejérföld út
Pitó Dózsa Gy. út
53-as főút 61500m
53-as főút 66000m
53-as főút 67000m
55-ös főút 45000m
Kiskunhalas Széchenyi út
Kiskunhalas Körösi út (Sóstó)
Kiskunhalas Fejérföld út út
Pirtó Dózsa Gy.út
53-as főút 61500m
53-as főút 66000m
53-as főút 67000m
55-ös főút 45000m
Kiskunhalas Széchenyi út
Kiskunhalas Körösi út (Sóstó)
Pirtó Dózsa Gy.út
53-as főút 61500m
53-as főút 66000m
53-as főút 67000m
55-ös főút 45000m
Kiskunhalas Fejérföld út
Kiskunhalas Széchenyi út
Kiskunhalas Körösi út (Sóstó)
Pirtó Dózsa Gy.út
Jánoshalma Bajai út 75.sz.
Jánoshalma Erzsébet tér 3. Sz.
Jánoshalma Mélykúti út 2.sz.
5412-es út 29000m
Mélykút Rákóczi út 64. Sz.
Mélykút Rákóczi út 72. Sz.
55-ös főút 62000m
55-ös főút 66000m
Jánoshalma Erzsébet tér 3. Sz.
Jánoshalma Mélykúti út 2.sz.
Jánoshalma Bajai út 75.sz.
5412-es út 29000m
Mélykút Rákóczi út 72. Sz.
Mélykút Rákóczi út 64. Sz.
55-ös főút 62000m
55-ös főút 66000m
Jánoshalma Erzsébet tér 3. Sz.
Jánoshalma Mélykúti út 2.sz.
Jánoshalma Bajai út 75.sz.
5412-es út 29000m
Mélykút Rákóczi út 72. Sz.
Mélykút Rákóczi út 64. Sz.
55-ös főút 62000m
55-ös főút 66000m

07. 28. Vasárnap

09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.29. Hétfő
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.30. Kedd
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
07.31 szerda
09.00-11.00
11.00-12.00
13.00-14.00
14.00-16.00
		
		
Jóváhagyom:

Jánoshalma Erzsébet tér 3. Sz.
Jánoshalma Bajai út 75.sz.
Jánoshalma Mélykúti út 2.sz.
5412-es út 29000m
Kiskunhalas Fejéföld út
Kiskunhalas Széchenyi út
Kiskunhalas Körösi út (Sóstó)
Pirtó Dózsa Gy.út
53-as főút 61500m
53-as főút 66000m
53-as főút 67000m
55-ös főút 45000m
Kiskunhalas Körösi út (Sóstó)
Kiskunhalas Széchenyi út
Kiskunhalas Fejéföld út
Pirtó Dózsa Gy.út

Molnár László
rendőrségi tanácsos
mb. kapitányságvezető

Anyakönyvi hírek
2013. június havi élve születések
Bihari Márk Alex
Anya: Kátai Renáta, apa: Bihari György
Született: Kiskunhalas, 2013.06.22.
Taskovic Kevin
Anya: Kukli Krisztina, Apa: Taskovic Szabolcs
Született: Kiskunhalas, 2013.06.23.

Klepács Edina védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
A hónap folyamán elhalálozott:
Árva István 65 éves
Biró Dezsőné 78 éves
Dusnoki Istvánné 89 éves
Kasza Bálint 78 éves
Kovács István 87 éves
Erdélyi Józsefné 82 éves
Vida László Rókus 53 éves
A hónap folyamán házasságot kötött:
Batik Barbara és Kruska Róbert
Kelebia, 2013. július 5.
Teleki Mária
aktő.
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
tet nyújt.
A régi bútoraink az otthonház indulása (tavaly volt 20 éve) óta voltak
használatban, ideje volt lecserélni őket.
Bármennyire is szerettük volna, az összes szobában nem tudtuk megvalósítani, mivel ez is 975.000,- Ft-ba került. A jövő évben szeretnénk ugyanezt
megvalósítani az emeleti 7 lakószobában (15 fő). Reméljük, költségvetésünk
el fogja ezt bírni. Az állami támogatás
még a működésre sem elég, a hiányzó részt az önkormányzatnak kell mellétennie.
A tél folyamán egy pályázat keretében faaprítékos kazán került beszerzésre. Ezzel jelentősen csökkent
már most a fűtési költségünk. A programban épült egy fatároló helyiség is,
melyben az intézményi raktározást, tárolást is meg tudjuk oldani a jövőbe
Lakóink és főleg klubosaink az utóbbi időben egy nagyon jó és egyben
hasznos foglakozásban vesznek részt:
kötött ruhaneműket fejtenek le, gombolyítanak fel. A Karitász tagok ezt újRégóta szerettük volna megújítani,
szépíteni az intézményt, azonban erre
eddig saját forrásból nem volt lehetőség. A tavalyi évben az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású
bentlakásos intézmények korszerűsítése – TIOP 3.4.2-11/1.” sz. kiírt pályázatra benyújtott tervünk ugyan szakmailag megfelelt a támogathatósághoz
szükséges követelményeknek, azonban
forráshiány miatt nem részesülhetett
támogatásban. Pályázatunk tartaléklistára került. Azonban elkerülhetetlen volt már több olyan dolog megvalósítása, amelyet ennek a pályázatnak
a függvényévé tettünk, illetve annak

megnyerése kapcsán oldottunk volna meg. Így saját erőből kell megvalósítanunk a festést, bútorzat cseréjét a
meglévő épületben. A 2013-as költségvetésünkben lehetőség adódott betervezni a vizesblokkok falazatának kijavítását és tisztasági festését, valamint az
ellátottak által használt bútorzat cseréjét a földszinti szobákban.
A vizesblokk tisztasági meszelését
valamennyi lakószobához tartozóan és
a további vizes helyiségekben is elvégeztük a tél folyamán. Az új berendezési tárgyakat kapott szobák és a hozzájuk tartozó előterek festését is meg
tudtuk valósítani a közelmúltban.

6 szobában került cserére a teljes
bútorzat: mindenki új ágyat, új éjjeliszekrényt, széket és faliszőnyeget kapott (12 főt érintett), valamint szobánként egy-egy asztalt és komódot. Az
ágyak kényelmesek, szivacs fekvőfelülettel, ágykeretesek. Az ápolói munkát ezáltal megkönnyítik. A szobák színesek lettek, ez mind a gondozottak,
látogatók, dolgozók számára lelkileg
is könnyebbé teszi az elfogadást és a
munkát, valamint otthonos környeze-

rahasznosítják, 20x20 cm-es négyzeteket kötnek belőle és ebből készül takaró
a rászorulóknak. Kérjük, akinek van főleg kézi kötésű ruhaneműje, és nincs rá
szüksége, szívesen elfogadjuk a fenti
célra. Az Otthonházban ez ügyben Jáger Ágnes szociális gondozónőt vagy
Szabó Roland szociális és mentálhigiénés munkatársat kell keresni.
Turi Mária
intézményvezető
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Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2013 július

orvos neve

ügyelet helyszíne

11

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

12

péntek

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

szombat

Faddi Zoltán dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

14

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

16

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

17

szerda

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

18

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

19

péntek

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

20

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

21

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

22

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

23

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

24

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

25

csütörtök

Somogyiné Gazdag A. dr Tompa, Árpád u. 59

26

péntek

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

27

szombat

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

28

vasárnap

Miklósiné dr Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

29

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

30

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

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)

2013 aug.
orvos neve
1
csütörtök
Miklósiné Dr. Tóth Éva
2
péntek
Kiss Csaba dr
3
szombat
Kiss Csaba dr
4
vasárnap
Kiss Csaba dr
5
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
6
kedd
Kiss Csaba dr
7
szerda		
8
csütörtök		
9
péntek
Miklósiné Dr. Tóth Éva
10 szombat
Miklósiné Dr. Tóth Éva
11 vasárnap
Miklósiné Dr. Tóth Éva
12 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
13 kedd
Kiss Csaba dr
14 szerda		
15 csütörtök
Miklósiné Dr. Tóth Éva
16 péntek
Faddi Zoltán dr
17 szombat
Faddi Zoltán dr
18 vasárnap
Kiss Csaba dr
19 hétfő
Faddi Zoltán dr
20 kedd
Kiss Csaba dr
21 szerda
Rigler László dr
22 csütörtök		
23 péntek
Rigler László dr
24 szombat
Rigler László dr
25 vasárnap
Rigler László dr
26 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
27 kedd
Kiss Csaba dr
28 szerda
Rigler László dr
29 csütörtök		
30 péntek
Faddi Zoltán dr
31 szombat
Faddi Zoltán dr
1
vasárnap
Kiss Csaba dr

ügyelet helyszíne
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
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 u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
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
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

