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Kárpát fesztivál képekben
Csütörtökön Maczkó József polgármester úr megnyitotta az
Agrárkereskedelmi Központ kiállításait: Kiskunhalas Járás
Kulturális Út című vándorkiállítás megnyitó, Kollár László bajsai,
festőművész kiállításának megnyitója, Őri Viola festményei
kiállításának megnyitója.

A borverseny végén:
A fehérbor kategória első
helyezettje.

Borlovagrendek felvonulása, Kovács Márta
és Horváth Zoltán eskütétele a borlovagrendi
avatáson.

Közben a Művelődési Ház mögött szabadtéri
filmvetítésen vehettek részt az érdeklődők.

Pénteken a Művelődési Házban megnyílt a vasútmodell és a Foltocska kiállítása.
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A Musical Gála után a Gypo Circus lépett fel a nagyszínpadon.

A péntek esti Musical Gála nagy sikert aratott.

A szombati nap a Népzenei találkozóval kezdődött.

A kézműves sátor népszerű volt a gyerekek körében.

Az egészségsátorban önkéntesek várták az érdeklődőket.

Délután a népi hagyományokat ápoló tánccsoportok vették birtokukba a nagyszínpadot.
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Az esti fellépők előtt hapkido bemutatót láthattunk.

Kiri Erika testvérével, Edittel
énekelt duettet.

Anitáék Tóth Gabi előtt léphettek fel.

Gabi fellépése alatt megtelt
a színpad előtti tér.

A szombat estét a Szimpla Trió
együttes koncertje zárta.

Vasárnap lelkes csapatok mérték össze erejüket
a bográcsos ételek versenyén.

Egy biztos,
kutya meleg volt…

. oldal

A Children of Distance énekesei autógrammot osztottak a
kordon mögül.

Oláh Gergő nagyon közvetlen volt
a közönségével.

Szombaton és vasárnap is focis
programok várták a sportkedvelőket.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, de
egyik csapat sem ment haza üres kézzel.

… ám a vízporlasztó berendezés
segített elviselni a kánikulát.
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X. Kárpát Fesztivál Boros Rendezvény
Ha Kelebiai Kárpát fesztivál, akkor az első napon borverseny!
Tehát ez természetesen most is
így történt annyi különbséggel,
hogy az idei rendezvény már
nem csak egy nemzetközi baráti borverseny volt, hanem ennél sokkal több és látványosabb
eseménnyé nőtte ki magát!
Meghívásomat elfogadva mind
az öt Borlovagrend a Nagymesterük vezetésével, beöltözve, zászlóval tette tiszteletét az Agrárkereskedelmi Központban.
A Vajdaságból Bajsáról A Telecskei Dombok Szent Dömötör Borrenje Viljanac Milisav nagymester vezetésével, a Bácskai Szent György
Borrend Tóth János nagymester vezetésével.
Magyarország képviseletében a
Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend
Béleczki Mihály nagymester /Országos Borrendi elnökségi tag/ vezetésével, a Kiskunhalasi Cultores
Moris Redemptionis Borrend Kunszeri Miklós nagymester vezetésével
és Szegedről a Szent Vince Borrend
Dr. Fülöp Mihály nagymester vezetésével.
A megjelent borrendek köszöntése után egy Kelebián nem gyakran előforduló látványos és érdekes
szertartás következett, a borlovag
avatás!
Kovács Mártának és nekem Horváth Zoltánnak kellett a publikum
előtt elméleti és gyakorlati felvételi vizsgát tenni!
Mivel a próbatétel sikerült így
mindketten felvételt nyertünk A Te-

lecskei Dombok Szent Dömötör Borrendjébe! Következett az avatási
szertartás: a beöltöztetés, az eskütétel és a lovaggá ütés!
Az avatási szertartás előtt illetve után mintegy keretbe foglalva az
eseményt, fellépett a Kelebiai Daloskör és Kiri Erika, aki most is, mint
mindig gyönyörű hangjával elkápráztatta a jelenlévőket.
Ezt követően Nyírő Ferenc, madarasi plébános úr vezetésével átvonultunk a templomba és egy rövid szertartás keretében megáldotta
a Borrendeket.
A szertartás után már valóban a
borverseny következett melynek
keretében 24 fehér és 20 vörösbor
volt a kóstolás és bírálás tárgya.
A hagyományoknak megfelelően
minden résztvevő kóstolt és pontozott, tehát bírált.
Fehérbor kategóriában hat-hat
arany, ezüst illetve bronz oklevél került átadásra.
Az első három legmagasabb pontszámot elérő induló serleget vehetett át.
I. helyezést ért el: Laczkovics
Károly olaszrizling borával
II. helyezést ért el: Horváth Zoltán
vegyes fehér borával
III. helyezést ért el: Szádeczki Béla
rajnai rizling borával
Arany fokozatú minősítést kaptak
még: Kadarka olasz rizling, Aradszky
László rajnai rizling és Gillányi Endre
cserszegi fűszeres borai.
Vörösbor kategóriában háromhárom arany, ezüst illetve bronz ok-

levél került átadásra.
Az első három legmagasabb pontszámot elérő induló itt is serleget
kapott.
I. helyezést ért el: Branko Sostarity frankovka vörös borával
II. helyezést ért el: Viljanac Milisav cabernet sauvignon vörös borával
III. helyezést ért el: Viljanac Milisav merlot vörös borával
Az eredmény kihirdetése után következett a finom vacsora elfogyasztása és baráti beszélgetés keretében
a legfinomabb borok újra kóstolása.
Jól sikerült rendezvény, szép es-

te volt!
Gratulálok a résztvevőknek és
úgy gondolom, itt mindenki nyertes
volt, mert gazdagabb lett egy szép,
felejthetetlen élménnyel. Sajnálhatják, akik távol maradtak, de ígérem,
jövőre ismét összejövünk!
Köszönetemet fejezem ki minden
segítőnek, mert nélkülük nem sikerülhetett volna lebonyolítani ezt a
rendezvényt. Igazi jó, összehangolt
csapat munka volt!
A sok érdekes fotó közül hármat
mellékelek az írásomhoz.
Horváth Zoltán
szervező
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,,Az egyik legjobb esti program… ’’
nyilatkozta Báthory Gyula a mozi estről
- Hogy tetszett a mozi este?
- Szerintem az egyik legjobb esti program a Kárpát Fesztivál alatt,
mert - több évnyi tapasztalatom
szerint- vígjátékok vannak vetítve,
melyet az egész család együtt nézhet. Emellett régi emlékeket is felidéz bennem, hiszen valamikor Kelebián is volt mozi színház.
- Hiányolod azokat az időket?
- Igen, hiányolom, mert bár fiatal voltam még akkor, amikor még
működött, de hozzátartozott az ember heti, havi kulturális programjához. Sajnálom, hogy már nincs mozi
Kelebián, mert a filmszínház hangulatát egy otthoni házi mozi soha nem
tudja visszaadni bármilyen modern
is. A kertmozizásnál sem a minőség
a lényeg, hanem az együtt eltöltött

idő. A kertmoziknak különben is sajátos hangulata van. Ezért, - amennyiben javaslattal élhetnék- jó volna, ha nyaranta, amikor befejeződik
a gyerekeknek az iskola, akár kéthetente rendszeres vetítés lenne. Legalább a szünidő alatt, még akár belépő fejében is. Igény lenne rá. Azt
gondolom, hogy a közönség korosztályát elnézve a filmvetítésnél jelen volt a tizenéves korosztálytól
az ötven éves korosztályig mindenki. Jó volt látni a fiatalokat bandákba verődve (fiúk, lányok vegyesen)
akár olyan 10-20 fős létszámban,
ahogy együtt nevették át ezt a 1,52 órát egy olyan világban, ahol - főleg a korosztályuk- a számítógép
bűvöletében egyedül ülnek a szobában. Úgyhogy a családom és a jóma-

A legközvetlenebb előadóról
Az X faktorban láttam és hallottam először Oláh Gergőt. A hangja már ott megtetszett. Örömmel hallottam a hírt, hogy a Kárpát Fesztiválon ő lesz az egyik sztár fellépő.
Izgatottan vártam előadását és mondanom se kell, nem csalódtam benne. Meglepődve tapasztaltam azt, hogy mennyire
közvetlen és kedves. Éneklése alatt egy percig sem állt egy helyben, folyamatosan táncolt és biztatott minket, mindenki örömére.
A színpadról távozva készségesen osztogatta autogramját és mindenkihez volt pár kedves szava. Még spontán éneklésre is volt lehetőségünk, mivel kiderült, hogy valakinek
születésnapja van és Gergővel elénekeltük a
Happy Brithday To You-t. Ennyire közvetlen
és kedves fellépőt még nem láttam. Köszönöm a Kárpát Fesztivál Szervezőinek, hogy
volt lehetőségem vele találkozni.
Mészáros Lili

gam véleménye is az, hogy a Kárpát
Fesztivál alatt csütörtökön megrendezésre kerülő kertmozinak a jövőre
nézve is létjogosultsága van.
- Mi az, amin változtatnál? *
- Látva a Gypo Circus szakmailag vitathatatlan műsora mellett keletkező űrt (jómagam is sok visszajelzést kaptam, hogy hiányzott a 3
éve megrendezésre kerülő rock est),
visszahoznám a péntek estét valóban rock zenekarok, vagy más amatőr zenekarok bemutatkozásának. Jó
lenne, ha együttműködhetnénk a továbbiakban a pénteki nap kapcsán.
Sőt! Akár tovább is fejleszthetnénk.
Színesíthetnénk akár ingyen játékokkal, bemutatkozókkal. Ha már
vas, ha már autó, motor, akkor akár
lehetne kedvezményesen egy Street

Fighter show is. Lehetne a gyerekeknek gyerekmotoroztatás, kerékpárverseny, különféle akadályversenyek… Rengeteg ötletem volna
még! Remélem, hogy egyszer lehetőség nyílik ezek megvalósítására.

Az ethno punk igazán
megtáncoltatta a fiatalok lelkét
Számomra a péntek esti Gypo Circus koncert volt az egész fesztivál
csúcspontja. Előtte csupán hallomásból ismertem a szegedi zenekart, ám
az őket megihlető Gogol Bordello nevű formációt már régóta nagyon szeretem. A gypsy punk, vagy ha úgy
tetszik ethno punk zenei irányzat
az, ami igazán megtáncoltatja a lelket, elképesztő energiákat képes felszabadítani. Ez történt most is Kelebia nagyszínpadán és a közönségben.
Minden hangszerrel csodát lehet művelni, de úgy vélem a hegedűre ez különösen igaz: ahogy a vonó nem csak
a húrokat szólaltatja meg, hanem az
érzelmeinket is. Ezen a péntek estén
csupa önfeledt embert láttam, igazi
örömzene, igazi örömtánc volt.
Patócskai Anita

Iskolai hírek
- A tankönyvosztás augusztus utolsó hetében várható, pon-

tos időpontja az iskola bejáratánál lesz kifüggesztve.
- Ünnepélyes tanévnyitó, és az első tanítási nap szeptember 2-án (hétfőn) lesz.
- Iskolánk minden tanulóját szeretettel várjuk!

Az iskola vezetősége
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Egy színes kiállítás
története és képei
Ebben az évben a Foltocska Foltvarró Klub tagjai egy-egy gyűjteményes takarót készítettek és állítottak ki a Kárpát Fesztivál ideje alatt. Januártól hétről hétre újabb blokkok elkészítése volt a feladat, mostanra összeállt a színes, változatos gyűjteményes. Természetesen a kiállítás után már gazdára is találnak a szépséges takarók: gyerekeink, unokáink
kapják ajándékul.

Örülünk a sok kedves Látogatónak, a
dicsérő szavaknak, mondatoknak, melyeket beírtak a naplónkba.
Ebben az évben is kiállította Jáger Fanni
a különleges ékszereit. Ezeket a gondolatokat osztotta meg az érdeklődőkkel:
Üdvözlöm!

Jáger Fanni vagyok, 17 éves tanuló.
Mindig is érdeklődtem a kézműves dolgok
iránt. Rajongok a kiegészítőkért. Szabadidőmben szívesen csinálok ékszereket,saját magamnak, vagy másoknak is ajándékba, különböző alapanyagokból, például:
drótból, gyurmából, zsugorfóliából és újrahasznosított anyagokból.
Egy éve van egy blogom is a http://
gyongyfanny.blogspot.hu , melyen a legújabb alkotásaimat mutatom meg az érdeklődőknek. A kelebiai Foltocska Foltvarró Klub segítségével már több környező
településen – Tompán, Ásotthalmon - mutathattam meg alkotásaimat. Szerepeltem már a Petőfi Népében, a mórahalmi
tv-ben is.
A FACEBOOK közösségi oldalon is elérhető vagyok, szívesen veszem, ha munkáimról mondanak véleményt, megkeresnek
üzenetben!
Horváth Helga szappankiállítása tette
még színesebbé az amúgy is tarka világot:

„Olyan csodálatos ez a világ és annyira
nem vigyázunk rá” szokta mondani a párom és milyen igaza van.
Mindig szerettem „alkotni”, de most
megtaláltam azt, amiben kiteljesedhetek.
Elvégeztem egy szappankészítő tanfolyamot – szerelem volt első látásra - és azóta
sem tudunk elszakadni egymástól.
Először csak úgy indult, hogy készítettem néhány szappant a családom részére,
majd lecseréltem a mosószert, tusfürdőt,
sampont, mosogatószert, kozmetikumokat. Mára eljutottunk oda, hogy csak természetes növényi zsiradékból, olajból előállított saját készítésű kozmetikumokat,
tisztítószereket használunk.
Később beindult a fantáziám és így születtek-születnek a legújabb szappanjaim.
Elsősorban az alkotás öröméért dolgozom,
mert kikapcsol, feltölt és csodás érzés valamit létrehozni, majd a saját magam által
előállított dolgokat használni.
Másodsorban pedig jóleső érzés, környezettudatosan élni. Igaz, hogy csak egy
ember vagyok a sokmillió közül, de én így
vigyázok erre a csodálatos világra.
Horváth Helga
hengi73@gmail.com
Köszönöm a csoport aktív munkáját,
szívesen várunk más érdeklődőt is!
Horváth Zoltánné
www.bobemorzsak.blogspot.com
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Ami igazán
nagy sikert aratott…

- Mi nyerte el leginkább tetszését a Kárpát Fesztivál programjai közül?
- Nekem a Musical Gála.
- Miért?
- Azért, mert nagyon szimpatikusak
voltak az előadók. Látszott rajtuk, hogy
szívvel, lélekkel csinálják a művészek azt,
amit csinálnak. Örömet leltek a színészek
abban, hogy másnak örömet okoznak.
Nagyon tetszett, hogy sokrétű volt: Aidától fogva a Monte Cristo grófján át szinte minden nevesebb darabból ragadtak
ki részleteket. Ráadásul nem a legismertebb jeleneteket adták elő, hanem a színdarabok üzenetét próbálták meg kiemelni.
hogy példát is említsek: A Rómeó és Júliából, és az Aidából sem a szerelmes duetteket énekelték el. Az Aidából az apai szigor,
és a zsarnokság volt látható.
- Melyik tetszett a legjobban?
- Nekem az Aida. De a Roxet is jó volt.
- Egyébként is szokott színházba járni?
- Igen. Én nagyon szeretek színházba járni! Örülnék neki, ha többször hívnának, és többször jönnének Kelebiára színészek. Szerintem ezzel nem vagyok egyedül,

mert most is megtelt a nézőtér, és minden
korosztályból jöttek az előadásra. Tudod
mi tetszett még? A kontraszt a két nő között. A két hatalmas robosztus női hang, és
ahogy meg voltak világítva!... Még hazafele
is erről beszélgettünk a párommal. Tetszett
még a Szimpla Trió koncertje is.
- Volt még, ami elnyerte az érdeklődését?
- A jurta sátor. Ott kipróbálhattam a köpölyözést, amit eddig nem ismertem.
- Beszélne róla?
- 3 féle módszer van. Ennél kitörölte a
tégelyt egy papírszalvétával, majd egy alkoholba mártott vattát meggyújtott. Ezt az
égő vattát bedugta a tégelybe, hogy az oxigént felvegye, és gyorsan ráhelyezte a hátamra. Így vákuum keletkezett. Nagyon jótékony hatással volt rám. Tudom ajánlani
másoknak is. Ha Kelebián járnak, akkor újra elmegyek.
Nagyon tetszettek még a Helgának a
kecsketejes és a lanolinos szappanjai. Gyönyörűek voltak! Kíváncsian várom a következő Kárpát Fesztivált!
Matuszka Mária
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Egy daloskörös próbán jártam…

Csütörtök du 16 óra rekkenő hőség,
befüggönyözött ablak, de a folyósóra
nyitott ajtó miatt már zeng a művelődési házban a népdalok füzére.
- Most ért véget a fesztivál és már
próbálnak?
- Jövő héttől tartunk 2 hét szünetet,
de 20-án énekelünk és augusztus 31től sorban több hétvégén fellépéseink
lesznek, Ásotthalmon, Bordányban és
Szatymazon.
- Ezek kölcsönös meghívások?
- Igen. Elsősorban környékbeli, illetve dél-alföldi és testvértelepülési népzenei kapcsolatokat ápolunk.
- Igyekszünk minden találkozónkra új csoportot is meghívni a régieket
pedig körforgással. Az idén 8 együttes
vett részt a Kárpát Fesztivál Népzenei
Találkozóján.
- Ki volt az idei „új arc”?

- A kórógyi Ady Endre Művelődési Egyesület volt most először. Népdalosokkal, néptáncosokkal és élő zenekarral érkeztek. Fantasztikus műsoruk
volt, Kodály azt írja a népzenéről, hogy
benne foglaltatik az egész magyar
néplélek. A kórógyi emberek láttatni engedték lelkük mélyét, éreztük azt
a sok szenvedést,amit át élt ez a horvátországi magyar falucska lakossága,
de éreztük azt az erőt is amivel viselik,
vallják magyarságukat, tudnak mulatni, fergetegesen táncolni.A szatymazi Barackvirág Népdalkör már meg is
hívta őket a szeptember végi népzenei
programjukra. Hát így épülnek ezek a
népzenei kapcsolatok.
- Mekkora felkészülést jelent egy
ilyen találkozó megszervezése?
- Mivel 180 fő volt az idén is a meghívottak létszáma, a rendezés is sok

munkával járt.
- A csoportok fogadása, a velük való
törődés és odafigyelés, a műsor gördülékenysége, a közös éneklés emelkedettsége, az ünnepélyes zárás oklevéllel, kis ajándékkal, majd a közös ebéd
kiosztása, felszolgálása, hűtött italokról való gondoskodás, finom sütemények készítése, a jó zene a hangulat a
tánchoz a mulatsághoz, min-mind fontos eleme a jól szervezett rendezvényünknek.
Mindig vannak segítőink is: családtagok, nyugdíjas táncos csoport asszonyai terítettek, az iskolai konyha dolgozói csodálatos ebédet főztek, amihez
a Kel-Feder Kft-től gyönyörű kacsákat
kaptunk. Mindent nagyon köszönünk
ez alkalommal is.
- A fesztivál más programjában is
szerepelt a csoport?

- Felléptünk a borrendi avatáson
egy boros dalcsokorral. Mindnyájunknak nagyon tetszett ez a program,
méltó nyitánya volt a fesztiválnak.
- Mi volt a kedvenc a népzenén kívül?
- A musical esten szinte mindenki ott
volt közülünk és pirosra tapsoltuk tenyerünket a sok jó szám hallatán. Látszott,
hogy a fiatal művészek teljes átéléssel,
hatalmas szívvel és persze tehetséggel
akartak a kelebiai közönségnek egy igazi „gálát” adni. Nagy siker volt, hasonlót
szeretnénk jövőre is látni.
- Vasárnap főzött a daloskör is?
- Igen, bográcsunkban pacal főtt
körömmel. Jó hangulattal, délutáni nótázással részesei voltunk a vasárnapnak is.
- További sok sikert kívánok a fellépésekhez, hozzá jó egészséget és mindig ilyen fergeteges hangulatot.

10. oldal
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,, Közvetlenségével, profizmusával
és a tőle megszokott lazaságával
lépett színpadra…’’

A fenti cím a Kárpát Fesztiválra készülődve kristályosodott ki, mint jurtánk
leendő logója. Egy tér, amely azt igyekszik közvetíteni, hogyan lehetne másként - egészségesebben, természetesebben – élni.
Egyre többen ábrándulnak ki a technokrata világ által ránk tukmált életstílusból, és keresik a kivezető utat. A
szerencsésebbek maguktól felismerik a
változtatás szükségességét, másokat betegség kényszerít rá, hiszen „Aki a gödör
szagát megérzi, annak megjön az akaratereje.” ( Benke Mária)
Az indulás nálunk is betegséggel kezdődött, nevezetesen „angina pektoris”,
(szívkoszorúérgörcs), amely az infarktus
elő betegsége. Először orvosokhoz mentünk majd természetgyógyászokhoz, de
eredmény nélkül. Amikor kívül már nem
maradt több kapaszkodó, akkor fordultunk
befelé, a lélek felé, Isten felé. És - csodák
csodája - elkezdtek történni a dolgok. Új
ismeretek találtak ránk, amelyekből megértettük, hogy amíg az ember nem a betegsége okát keresi meg, hanem annak
következményétől akar megszabadulni, addig kevés esélye van a gyógyulásra.
Ugyanis a legtöbb betegség nem a testből, hanem a lélekből indul ki. A testi tünet csak jelzés, amely igyekszik felhívni a
figyelmünket, hogy valamely területen letértünk a helyes útról. A tanításokat tanulmányozva megértettük, hogy tartós
gyógyulás csak a lélek helyre igazítását követően várható. Ezek után sikerült is feltárnunk az okot, amely esetünkben a hajszolt, rohanó élettempó okozta feszültség
volt, a gyógyulás útja pedig az ÉLETMÓDVÁLTÁS. Belevágtunk gondolkodásmódunk és életünk megváltoztatásának nagy

kalandjába, és a betegség egy idő után különösebb külső kezelés nélkül - valóban
elmúlt. Azóta kezünkben van egészségünk kulcsa. Ha felmerjük vállalni a felelősséget, hogy betegségünk oka bennünk keresendő, ha őszintén szembe merünk nézni
vele és feltárni azt, ha hajlandóak vagyunk
változni, változtatni, akkor testünk képes
meggyógyítani önmagát. Ha a betegség
már krónikussá vált, akkor külső kezelés is
szükséges, de ha a hozzáállásunkban nem
történik változás, akkor a kezelések önmagukban nem tudnak tartós javulást eredményezni.
Nem könnyű a megszokásokat régi beidegződéseket feladni, de a törekvés jutalma egy kiegyensúlyozottabb, egészségesebb, boldogabb élet.
A jurtában rendezett kiállítás, az elmúlt 25 év alatt számunkra feltárult értékeket mutatta be. Pl: a táplálkozásban
a testkontroll módszere, a gyógynövények alkalmazása, a mozgásban a jóga,
a kertészkedésben a biokertészet, a permakultúra, a magas ágyás, az építkezés
terén a szupervályog, a környezetvédelemben a méregmentes tisztítószerek és egy magyar találmány a közelmúltból, - az
alomszék. És nem utolsó sorban a Szibériában élő ANASZTÁZIA által felvázolt életmód - az önellátó családi birtok és szeretettér megteremtésének modellje - amely
nem csak testünk, lelkünk, de párkapcsolatunk, családunk, gyermekeink egészségét is meg tudja alapozni.
A miénk, csak az egyik út a sok közül,
a számunkra eredményes út. Bátorítunk
mindenkit, aki elégedetlen az életével, hogy
induljon el, és keresse meg a magáét!
Zsilinszki Mihály
és Zsné Kovács Ágnes

Egy kislányt kérdezve…
A Kárpát Fesztiválon a tánccsoportok fellépései tetszettek nagyon,
amelyeken én is szerepelte. A foltvarrós klub munkáját is megnéztem, nagyon ügyesek a nénik, mert
gyönyörű dolgokat készítettek. Azt
est fénypontja számomra Tóth Gabi
koncertje volt.
Gere Vivi

- Hogy tetszett Tóth Gabi koncertje?
- Nagyon tetszett Gabi koncertje!
Külön megfogott, hogy élőben énekelt, ami manapság ritkaság ilyen
rendezvényeken. A legtöbb énekes
csak rátátog a kész számaira, ellenben Gabi olyan nyújtott a Kárpát
Fesztivál közönségének, amit csak a
legnagyobb előadók tudnak. Közvetlenségével, profizmusával és a tőle
megszokott lazaságával lépett színpadra. Megtisztelő, hogy mi lehettünk
az előtáncosai, több hazai híres előadó mögött/előtt táncolhattunk már,
ez az egyik legszebb élményünk lesz.
- Korábban megjelentetek már
Gabi előtáncosaiként?
- Vele először dolgozhattunk, de
reméljük nem utoljára. Szerencsére
az eddigi munkáink során mindig jó
visszhangot kaptunk az előadóktól,
volt, akivel már többször is dolgoztunk, visszahívtak minket másik rendezvényre is.

- Melyik a kedvenc számotok
tőle?
- Nagy kedvencünk az „Éjjel nappal Budapest”.Sajnos nem sok időnk
volt a megbeszélésre a színfalak mögött, ha bírtunk volna egyeztetni,
még erre a számára is „beszálltunk”
volna, ugyanis - mivel az egyik kedvencünk- van rá kész koreográfiánk,
ami nagy sikert szokott aratni.
- Milyennek ismertétek meg a
színfalak mögött?
- Gabi az egyik legközvetlenebb
előadónk, akit volt szerencsénk
megismerni. Érdekes, hogy külső szemmel azt gondolná az ember,
hogy ezek a ma hazai előadók, énekesek nem olyanok, mint mi. De ez
nem így van! Ők is izgulnak színpadra lépés előtt, ők is örülnek a kedves szónak, a lelkes fogadtatásnak.
Készíthettünk vele egy közös fotót
is, szép emlék marad majd erről a
napról!
Papdiné Somogyi Anita
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Egy fellépő szemével
- Mi tetszett a legjobban a Kárpát
Fesztiválon?
- A szimpla Trió, és persze a helybéli
táncosok előadásai.
- Miért pont ezek?
- A Szimpla Trió nagyon jó hangulatot
teremtett. Változatos stílusú, és ismert,
ezáltal pedig a közönség számára is énekelhető dalokat játszottak.
A helybéliek pedig nagyon ügyesek
voltak, jól néztek ki és elég színes palettájú előadásokkal léptek fel.

nak Csikérián. Szerettem a fellépéseikre járni, meg sokszor voltam bálakban,
ahol mindig nagyon jól éreztem magam.
Ilyen a préló is, ami nagyon népszerű
bállá nőtte ki magát az utóbbi években.
Egyébként nekem is a préló-s bálak hozták meg a kedvem ahhoz, hogy csatlakozzak a tánccsoporthoz. Mindenkinek
csak ajánlani tudom, mert nemcsak a zene, és a tánc nagyon jó, hanem a társaság is, akik miatt szintén megéri eljárni.
- A prélón kívül van más rendezvé-

- Téged is láthattunk szombaton, a
nagyszínpadon a rokokó táncosokkal.
Mióta táncolsz, és hogyan merült fel benned, hogy rokokót táncolj?
- Még csak áprilisban kezdtem el táncolni. Nagyon szeretem ezt a zenét, és a
táncot. A rokonaim már régóta táncol-

nyetek is?
- Igen, van. Idén másodjára kerül
megrendezésre aug. 20-án a Dusiance.
Reggel felöltözünk a népviseleti ruháinkba, majd közösen elmegyünk a misére.
A mise után mindenki a családjával ebédel, és délután újra összegyűlik az összes

helyi táncos. Az utcákon kisebb felvonulást tartunk.
- Úgy képzeljük el, mint a halasi szüreti felvonulást?
- Igen, hasonlóan, de inkább javaslom
Mindenkinek, hogy jöjjön el idén Csikériára, és tapasztalja meg maga, hogy milyen is igazából a Dusiance.
- Említetted az imént, hogy népviseleti ruhákat öletetek magatokra. Ezeket láthattuk most a Kárpát Fesztiválon
is. Gyönyörűek! Saját magatok varratjátok?
- A csikériai kisebbségi önkormányzat finanszírozása, így az ő tulajdonukat képezik, de egyénre szabott ruháink vannak.
- Mi az, amit jövőre szeretnél a Kárpát Fesztiválon?
- A helybéli táncosokat látni. Továbbá a szabadtéri mozit szerintem mindenképpen meg kell tartani. Ez a baráti társaságom éves hagyománya. Mindig
összegyűlünk előtte, és együtt kijövünk
megnézni a ,,kerti mozit”. Illetve nagyon
hiányzott idén a péntek esti Konvoj koncert! Már megszoktuk, hogy ők oszlopos
előadói voltak ennek az estnek. Sok is-

Egy rajongó élményei
Szombaton elsőként a Children of Distance lépett fel a nagyszínpadon. A nagy
meleg ellenére is nagyon jó hangulatot
teremtettek a fiúk. A fellépést követően
autogram osztás és közös fotók készítése következett. Személyes tapasztalatom, hogy nagyon közvetlenek, emberiek.. Három olyan ember, akik imádják
a zenét és a vele kapcsolatos dolgokat.
A zenével örömet okozni másoknak. Úgy
gondolnak magukra, mint egy-egy hétköznapi emberre. Remélem, hogy találkozom még a fiúkkal Kelebián!
Ricz Dornia

merősömtől hallottam, hogy ők szintén
hiányolták a bandát, mert mindig fergeteges hangulata van, és amikor ők vannak, akkor biztosított a jó buli. Reméljük, hogy jövőre ismét fellépnek a Kárpát
Fesztiválon!
Egyébként szerintem jól meg volt
szervezve ez a rendezvény.
- Ezt kifejtenéd egy kicsit?
- Már amikor megérkeztünk, akkor
volt, aki fogadott bennünket. Végig biztosítottak nekünk frissítő italokat, és a
fellépés utáni vacsora is igen ízletes volt.
Nagyon jól esett ez a figyelmesség! Jövőre is szívesen visszajövünk, ha hívnak
bennünket. :)
Vörös Zsófia

12. oldal
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Beszámoló a Radnai Béla
Labdarugó Emléktornáról

Főzőverseny 2013.

Az idén is megrendezésre került
a Kárpát Fesztivál utolsó napján a
már hagyományos bográcsos ételek főzőversenye.
4 csapat mérkőzött meg egymással. Kiskunhalas FC, Makó UFC, FK Backa
Pacsér,és Kelebia KNSk U16-os csapatai vettek részt a Radnai Béla Labdarugó
Emléktornán.
Végeredmény: Makó UFC: 7 pont
		
Kiskunhalas FC: 6 pont
		
Kelebia KNSK: 3 pont
		
FK Backa Pacsér: 1 pont
		
Kelebia- Kiskunhalas: 0-1
		
Makó- Kelebia: 2-1 GSZ.: Kátai István
		
Pacsér. Kelebia: 0-1 GSZ: Kátai István
Tudósító: Varga János

VII. Többnemzetiségű
Művésztelep Bajsa 2013
Július végén a
Kelebia és Bajsa községek között
létrejött testvér-települési
kapcsolatok keretében Balázs
Hajnalka művésztanár részt vett a Bajsán megrendezésre
kerülő VII. Többnemzetiségű Művésztelepen.
A Vadászotthonban megszervezett alkotótáborban
12 festő alkotott együtt, köztük
művészettörténészek, egyetemi
tanárok, telepvezetők. A telep vezetője Kollár László volt. A meghívott alkotók kicsit zárkózottabb,
de barátságos emberek voltak.
A telep résztvevői sárkányrepülőztek, ami ismét meghatározó élményt jelentett, illetve borospin-

céket is látogattak.
Az alkotótábor nem tematikus
jellegű. A telep fő célja a kapcsolatteremtés. Az alkotótáborban
született képekből kiállítást szerveznek majd, amely a Bajsa Helyi
Közösségének nagytermében lesz
látható.
Balázs Hajnalka
igh., művésztanár
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16 jelentkező nevezett a díjazásért, a zsűri gyomra tehát komoly kihívás elé nézett ebédidőben. Németh József a Magyar Gasztronómiai Szövetség
választott tisztségviselője, a Déli Régió
Venesz díjas Elnöke volt a zsűri elnöke,
mellette Vankó László és Horváth Zoltánné vállalták a főzőversenyen elkészült étkek zsűrizését.
A versenyzők többsége már a reggeli órákban megérkezett. Kipakolták
a fűszeres zacskókat, fakanalakat. Előkerültek a hűtőtáskákból a finom, hideg
italok. Baráti társaságok, családok, fiatalok és idősebbek találkozóhelye lett
egy szűk napra a nagypálya környéke.
Amíg a bográcsokban főtt a káposzta, rotyogtak a pörköltek, a zsűri tagjai
meglátogatták a csapatokat és a zsűri
elnöke hasznos tanácsokkal látta el az
amatőr szakácsokat.
A versenyszellem nem váltott át ölre
menő harcba, sértődésnek helye nem
volt, mindenki a jó ebéd és a jó társaság
reményében ragadott fakanalat, vagy

vállalta a kuktáskodást. Ennek megfelelően az eredményhirdetés során is
közösen tudott örülni mindenki a másik sikerének is. A jó hangulatról Horváth (Drótos!)Laci és zenész barátai gondoskodtak.
A szervezőknek köszönhetően minden csapat kapott az emléklap mellé ajándékot is: bort, szakácskönyvet,
tepsit, késkészletet stb.
Németh József elnök úr Kalocsára, egy országos főzőversenyre immár
másodszor hívta meg a kelebiai amatőr szakácsokat.
A helyezettek:
Arany Fakanál Díj Ábrahám János - sólet
Arany Fakanál Díj:Nyugdíjas Táncosok Baráti Köre Tiszaföldvár – kakaspörkölt
Arany Fakanál Díj:Lukács Sándor – csülökpörkölt
További helyezettek: Jakus Imre - őzpörkölt
Nyugdíjas Egyesület (Kiss János) - töltött káposzta
Kelebia Vadásztársaság (Szádeczki Béla) vaddisznó pörkölt
Maczkó József polgármester zárta az
értékelést megköszönve a csapatok és
a zsűri munkáját.
Horváth Zoltán

Kelebiai Hírmondó
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Grillverseny Kunfehértón

Július 20-án grillversenyre volt hivatalos településünk. A megmérettetésre
négyfős csapatok jelentkezhettek. Kelebiát a két tanyagondnokunk és két kísérőjük képviselte.
A verseny 13 órakor kezdődött, de
már 11 órától el lehetett foglalni a helyet, melyet előkészítettek a csapatoknak. Faszenet biztosítottak a szervezők,

de a felszerelésről és az alapanyagokról
mindenki saját maga gondoskodott.
A háromfős zsűri egyik tagja Vastag
Tamás volt, aki a nagyszínpadon is fellépett az esti órákban.
Sajnos a dobogóra nem sikerült felállni, de a szép idő és a délutáni lubickolás kárpótolt bennünket…
Bíró Melinda

13. oldal

Nyelvi tábor Orfűn

A nyári idegen nyelvi tábor Orfűn idén is megrendezésre került.
Július 5-12-ig iskolánk tanulói nyári angol és német nyelvi táborban vehettek
részt. Minden délelőtt 9-14 óráig tartott az idegen nyelvi foglalkozás, utána strandoltunk a tónál. Fodor Betty nénivel a gyerekek kézművesedhettek is, készítettek gyöngyékszereket, szalvétatechnikás díszeket és szerencsefát is. Kirándultunk az Abaligeti

Anyakönyvi hírek
2013. július havi élve születések
Fődi Fanni Rita
Anya: Mikó Rita, Apa: Fődi Attila
Született: Kiskunhalas, 2013.07.13.

cseppkőbarlangba és sárkányhajózáson is részt vettünk. Voltunk biciklitúrán a tó körül és Magyarhertelenden a termálfürdőben. Idén is sok ismerettel és tudással gazdagodva tértünk haza a táborból. Köszönjük szépen a közreműködését minden kísérő
tanárunknak és felnőttnek, akik segítségével megvalósulhatott az idei tábor is.
Nagy Sára Kata

Szabó-Galiba Attila
Anya: Vámos Ildikó, Apa: Szabó-Galiba Attila
Született: Szeged, 2013.07.18.
Kollár Benett
Anya: Baglyas Zita, Apa: Kollár Miklós
Született: Kiskunhalas, 2013.07.26.

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:
Baglyas József 71 éves
Baglyas Józsefné 64 éves
Lukács András Béláné 90 éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.
					

Teleki Mária
aktő.

Kedves Gondozottak!
Az áprilisi hónapban lezajlott EMLŐSZŰRÉS eredményei még mindig
ÁTVEHETŐK az Egészségházban!

14. oldal
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Határozatok

A Házasságtörő Asszony Megmentése

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20án tartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
77/2013.(VI.20.) sz. kt. határozat
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület pályázata
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egyetért azzal és támogatja, hogy a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület pályázatot
Nyújtson be a „Leader 13. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 3. számú intézkedése- A
településkép, az életminőség és a közbiztonság javítása” témakörben kiírt pályázatra a Nyugdíjas Ház közösségi terének felújítása megvalósítására.

Néha kerülünk nehéz helyzetbe, amikor nehezen tudunk dönteni, még nehezebben cselekedni. Pedig megkönnyítené a dolgunk, ha ilyenkor Jézusra gondolnánk: mit tenne Ő a mi helyünkben? Máris könnyebb lenne. Akkor nem viaskodnánk ilyenekkel: mit várnak el tőlem az
emberek, hogyan járnák jól. Csak ez lenne mérvadó, hogy mit tenne most Jézus. Amikor Jézus elé vezettek egy házasságtörésen ért asszonyt, tanuljuk el, hogyan jött ki ebből a nehéz
helyzetből győztesen. (Egyébként is sajátítsuk el a jézusi gondolkodásmódot, amire Pál apostol így int: „ Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át,
hogy felismerjétek mi az Isten akarata, mi a helyes előtte!” Róm. 12.2.) 1.Először is Jézus nem
ítélte el az asszonyt, akit Mózes törvénye szerint meg kellett volna kövezni. Mi se ítéljük el a
bűnös embert! Esetleg mi lejjebb vagyunk tőle a legfontosabb dologban, a szeretetben. Jó példa erre a „tékozló fiú” története. Ha mérlegre tesszük, ugyan melyik volt a bűnösebb, melyik
volt távolabb az apjától és Istentől, az öccse vagy a bátyja? Az a bátty, aki elítélte testvérét és
undorodva veti oda apjának, hogy „ez a te fiad” (Lk. 15.30) és nem azt, hogy ez az én testvérem, vajon ő nem szintén „tékozló fiú”-e? Tulajdonképpen a példabeszédben két „tékozló fiú”
van. Az egyik fizikailag, kilométerekben került távol az apjától, de aztán hazatér, megtér, míg
a másik lelkileg került több fényévnyi távolságra az apjától, noha egy házban éltek. Ennek oka
az, hogy tele volt szeretetlenséggel, gyűlölettel. Arról nem szól a példabeszéd, hogy megtért
volna, bement volna, kibékült volna apjával és öcsével. De az már nem példabeszéd, hanem
megtörtént eset, hogy a megvetett, gyűlölt fővámos Zakeus, a mini emberke hősiesebbet-különbet tett, mint amire Jerikó összes lakossága képes lett volna. Volna-e olyan Kelebián, Tompán akár kettő is, aki vagyonának a felét szétosztaná a szegények között, miként ő tette Jézus
szeretetétől szinte megbűvölten?(Lk. 19. 8.)
Az egyik hitoktatómat, Donátot sokan elítéltük, mivel sokszor elütötte a gyászkocsi. Pedig
sokan tanulhattunk volna tőle szeretetet. A szíve óriási volt. Soha nem ítélkezett, soha nem
mondott senkiről rosszat, bárkit hoztam szóba, mindenkiről csak a jót mondta. Egyszer próbára téve, olyan felöl kérdeztem, aki a tűzön se égett volna meg. Leesett az állam, mert benne is
talált jót, őt sem ítélte el. Német László püspök a napokban mondott arra példát, hogy milyen
jó, amikor az ítélkezés átfordul önvizsgálatba, majd megtérésbe. Az őszi püspöki szinódusról
számolt be. Ennek az elején sok ítélkezés, keserű bírálatok hangoztak el (ürülnek a templomok, kevés a pap, de sok közöttük, akinek nővel van szexuális kapcsolata, stb. Egy szudáni püspök azon mérgelődött, hogy az Egyház milyen maradi, miért nem engedi meg az óvszer használatát.). Ezután jött egy új hullám, ami végig megmaradt az ülésen, sőt központba
lett állítva. Szinte már mindenki beszélt a megtérésről. Először ezt magunkon kezdjük el, magunkat akarjuk előbb megtéríteni s utána akarjunk másokat. Akkor megy előbbre Isten országa, ha minél több mosolygós megtért, boldog keresztényt látnak és nem savanyú, langyos,
a megélhetés gondjaiba belesüppedt templomba járókat.
2. Azon is érdemes elgondolkodni, melyik a nagyobb bűn, az asszony házasságtörése, vagy
a Jézust meggyilkolni szándékozó képmutató emberek bűne. Ez utóbbiak Jézust, a Szeretet
Csodáját akarják gyűlölettől sziszegve tőrbe csalni, hogy aztán ebből olyan vádat kovácsolhassanak, ami alapján keresztre feszítik. Nyilván a gyilkos gyűlölet nagyobb bűn, mint a paráznaság, házasságtörés… és ha még ehhez hozzávennénk, hogy talán voltak a megkövezni akarók közt olyanok is, akik szintén lefeküdtek az asszonnyal házasságot törve vele.
3. Néhány ősi kódexből kimaradt a házasságtörő asszony esete. Nyilván azért, mert Jézust túl engedékenynek találták. De részükről igazából ez - mai szóval - bigottság volt. Hisz itt
nincs szó engedékenységről, csak mérhetetlen jóságról. Jézus, mint mindig, itt is kettéválasztja a bűnt és a bűnöst. Nem elnéző a bűnnel („többé ne vétkezzél!” Jn. 8.11.), csak az nyilvánul
ki, hogy Jézus nagyon jó magához a bűnöshöz és nagyon szereti őt is. Ő sose akarja a halált, a
rosszat, hanem az életet, a jót. Mondja is: „én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bőségben
legyen” (Jn.10. 10.) és „nem azért küldte Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem,
hogy üdvösséget szerezzen neki,(Jn.3. 18.).
4. Nem szabad mást elítélnünk, de mi van, amikor minket ítélnek el vagy megrágalmaznak? Mondhatnám, semmi. (De csak akkor, ha biztos, hogy jogtalanul feketítenek be.) Ilyenkor örülhetsz, milyen jó, hogy keresztény vagy! Mert ha tényleg az vagy, akkor ez sem zavarhatja meg a békéd. Miért nem? Mert ne törődj vele! Csak eggyel törődj: Jézusnak mi a
véleménye rólad, vagy erről? Ha Neki jó, ha jogtalanul ítélnek el, akkor Ő ezt úgyis tudja. És
ez elég. Csak az ő kedvében kell járnom. Tegnap az ,,ifi hittanon” láttam, hogy az egyik fiúnak nagyon tetszett az egyik lány. A szemeivel sűrűn kereste. Halkan odaszólt neki: jó vagy
nálam! Bárcsak Jézus mondaná nekem: „jó vagy nálam”! És akkor nincs baj. És akkor jó. Akkor van béke, és zavartalan öröm.
5. Szent Ágoston szerint Jézus ott a feszült helyzetben nagy nyugalommal a megkövezni
akarók bűneit írogatta a porba. Istenem, de sokat mondó jelkép ez! Istenem, de jó, hogy Jézus abba a homokba írja bűneinket, amit egy enyhe szellő is könnyen felkap, eltüntet! És nem
kőbe írja, mint Mózes a 10 parancsolatot, vagy mint mi „írjuk” mások bűneit. Milyen jó, hogy
Isten ilyen irgalmas hozzánk, míg mi olyan nehezen bocsátunk meg, annyira szeretjük mások
bűneit felhánytorgatni, mintha ez által különbek leszünk. Pedig…
Úgy gondolom, ha ezt a házasságtörő asszonyt megmentő Jézusi jóságot az emberek teljes egészében felfognák és megszívlelnék, akkor nem konganának sok helyen az ürességtől a
templomok, hanem mind tele lenne. Be se férnének. Még az utcán is állnának.
Pribitek László plébános

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20án tartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Kihagyva a kihagyandókat.
76/2013.(VI.20.) sz. kt. határozat
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület pályázata
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Egyetért azzal és támogatja, hogy a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület pályázatot
Nyújtson be a „Leader 13. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2. számú intézkedéseCivil szervezetek szerepének növelése a helyi közösségekben” témakörben kiírt
pályázatra a Nyugdíjas Ház tetőszerkezet javításának megvalósítására.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20án tartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Kihagyva a kihagyandókat.
74/2013 (VI.20.) sz. képviselő-testületi határozat
Kelebia Község Önkormányzat pályázata a 2014-es évi. XI. Kelebiai
Kárpát Fesztiválra 2014.július 24-25-26-27
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) Pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési Miniszter által kiírt „LEADER rendezvények” jogcímre”, a 2014. évi XI. Kelebiai Kárpát Fesztivál 2014. július 24-25-2627. rendezvényre.
2.) Pályázat benyújtásához szükséges 945.083;- Ft önerőt a 2014-es költségvetés terhére biztosítja.
3.) Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
4.) Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetést módosító rendelet-tervezetet
ennek megfelelően terjessze a képviselő-testület elé.
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20án tartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
75/2013 (VI.20) sz. képviselő-testületi határozat
A 35/2013(V.22) VM rendelete „ az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013 elnevezésű pályázat
Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A 35/2013(V.22) VM rendelete „ az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2013 elnevezésű pályázati felhívás kapcsán pályázatot nyújt be a Helyi Védettségű
Polgármesteri Hivatal épületének és környezetének rekonstrukciójára.
2. A 35/2013 (V.22.) VM rendelete intézkedési terve szerint az alábbi célokra nyújtja be:
- közösségi célú fejlesztés
- építés.
3. A mellékelt műszaki tartalmat elfogadja
4. A megvalósítás helyszíne: 6423 Kelebia Ady Endre u 114. hrsz: 430/5
5. Felhatalmazza a polgármestert a 35/2013. (V.22.) VM rendelete alapján a pályázat beadására.

(Jn. 8. 1-11.)
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Egy tanító tapasztalataiból…
Találtam egy nagyon jó cikket, amit
szeretnék megosztani a kedves Olvasókkal!
http://varazsbetu.hu/beszelgessunk/hogyan_epithet_eros_kapcsolatot_gyermekevel/index.php
Hogyan építhet erős kapcsolatot
gyermekével?
Egy tizenéves gyerekkel együtt élni sokszor nagyon nehéz. Ő próbálja a
saját határait és jogait bővíteni, új képességekre tesz szert és ezzel együtt
új lehetőségeket, új jogokat követel
magának, mi szülők pedig nagyobb
élettapasztalatunk birtokában próbáljuk irányítani, befolyásolni, és közben megtartani őket. Ez sokszor konfliktusokat, veszekedéseket szül. Ha a
szülő rosszul kezeli a helyzetet, akár
teljesen megromolhat ilyenkor a kapcsolat, és kölcsönös bizalmatlanság
alakulhat ki.
De van egy egyszerű, mégis hatásos módszer, melynek segítségével
közeli kapcsolatot alakíthat ki gyermekével. Ez a Mi Időnk.
Kettesben, együtt
A Mi Időnk egy előre meghatározott
időpont és időtartam. Ezalatt a szülő
kettesben van gyermekével,és pontosan azt csinálják, amit a gyerek szeretne, anélkül, hogy ezt az időt bárki
vagy bármi megszakítaná. Nincs munka, nincs telefon, nincs házimunka,
csak amit a gyerek szeretne.
A Mi Időnk alatt a szülő megpróbál
teljes figyelmével gyermeke felé fordulni, és lehetőleg nem tanítja, oktat-

15. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

ja gyermekét, nem látja el kért vagy
kéretlen tanácsokkal, hanem egyszerűen figyel.

Miután eltelt ez a nagyon meleg nyári hónap, röviden összefoglalom a hónap
Egyesületünket is érintő eseményeit és vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.

Viszik vagy vezet?
Ha általában Ön vezet, amikor kocsiba ülnek, akkor ismerős lesz az érzés:
furcsa dolog a vezetőülésből átülni az
anyósülésre. Az ember először megijed
minden szembejövő autótól, kapaszkodik minden kanyarban, nyomja a padlólemezt a lábával, sőt akár a vezetésbe
is belebeszél. A legrosszabb esetekben
akár hányinger, rosszullét is törhet az
emberre, annyira megviseli, hogy nem
ő tartja a kezében a kormányt. Egyfajta nézőpontváltásra van szükség, meg
kell változtatnunk a gondolkodásunkat.
El kell engednünk magunkat, nem szabad csak az útra és a forgalomra koncentrálni, hanem el kell kezdeni nézelődni, pihenni vagy akár aludni. Bízni
kell a másikban.

JÚLIUS
-11-én a szokásos havi mórahalmi fürdőzésen vett részt néhány unokával is
kiegészült csapatunk. Mondanom sem kell, hogy a „gyerekpásztorok” kivételével
mindnyájan végeztük a már megszokott és begyakorolt fürdőzős, szaunázós, úszkálós, beszélgetős programot. A gyerekekre felügyelők pedig teljesítették kötelességüket és rohangáltak a kicsikkel medencéről medencére, csúszkáról csúszkára,
de azért ők is meg-megmártóztak az éppen aktuális vizes alkalmatosságban. Ennek ellenére ők sem, a gyerekek pedig pláne nem panaszkodtak, sőt élvezték a lehetőséget és legközelebb /VIII. 15-én/ ezt a programot folytatni szeretnék.
-25-28 között került sorra községünkben a X. Kárpát Fesztiválra, amelyen
több programban is tevékenyen közreműködtek Egyesületünk tagjai. Így 25-én, a
boros rendezvényen melyről külön cikk készül. 26-án délelőtt nyitottak a kiállítások
ahol gyönyörű munkákkal rukkoltak elő foltvarrósaink, kiegészítve a gyöngyhorgoló és gyöngyfűző készítményekkel és egy egészen új színfoltot jelentett Horváth
Helga saját készítésű szappanaiból összeállított kiállítás. 27-én délelőtt került sor a
dalos találkozó megtartására melynek tagjai zömében szintén az egyesületünk soraiból kerülnek ki. Délután pedig nagy sikerrel lépett fel nyugdíjas tánccsoportunk
a nagyszínpadon! Fellépés után készült csoportkép mellékelve. Végül a zárónapon
28-án került sor 16 csapat részvételével a főzőversenyre, mely nemes vetélkedésben Kiss Jani a mi kiváló szakácsunk finom töltött káposztájával az előkelő ötödik
helyen végzett! Fénykép mellékelve, erről is külön írás számol be a lapban.
-27-én 17 fővel részt vettünk a Szegedi Szabadtéri Színház „Elfújta a szél”
c. előadásán. Ez alkalommal sem csalódtunk, mert egy nagyon érdekes és élménydús színházi előadás részesei lehettünk. Igaz egy kicsit hosszúra nyúlt a színházi esténk, mert az előadásnak 00.20-kor lett vége. A mellékelt fotó az előadás előtt készült a vidám kis csapatunkról.
AUGUSZTUS
-4-én egy korábban nem betervezett programra vagyunk hívatalosak Bajsára, ahol a szőlészek és borászok fesztiváljára kerül sor. A rendezvényre Kelebiáról egy kis csapat fog elutazni, köztük néhányan a Nyugdíjas Egyesület képviseletében.
-15-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre. Indulás a MÁV állomástól a
10.06-os /10 perccel korábban indul!!!/ autóbusszal.
-20-án -előzetes információink szerint- a kelebiai templomban ünnepi
szentmise lesz, melynek keretében Maczkó József polgármester mond majd ünnepi beszédet.
-24-én /nem 31-én, ahogyan korábban terveztük!/ 16.00 órától Klubdélutánt
tartunk a Nyugdíjas Háznál, melyre az ásotthalmi nyugdíjasokat és Míg József zenészt is meghívjuk. Részvételi díj vacsorával együtt 1000.- Ft/fő. Jelentkezni és a
részvételi díjat befizetni a vezetőség tagjainál lehet VIII. 15-ig.
SZEPTEMBER
-12-én a havi fürdőzés lesz Mórahalmon. Indulás a 10.06-os autóbusszal a
MÁV állomástól.
-Előre láthatóan 26-án csütörtökön autóbuszos kirándulást tervezünk Kalocsa-Hajós úti céllal. A kirándulás még tervezés alatt áll, ezért az időpont még változhat. A kirándulás során, Kalocsán több látványos és érdekes helyszínt /Érseki
Palotát, Paprika Múzeumot, Porcelánfestő Műhelyt, stb./ is meglátogatunk. Hazafelé jövet Hajóson megállunk és meglátogatjuk a híres hajósi pincesort, ahol a legjobbat ki fogjuk próbálni. Részvételi díj útiköltséggel és ebéddel együtt előzetes
kalkuláció szerint 2000.- Ft /fő lesz.
-28-án Bácskossuthfalvára vagyunk hivatalosak sportnapra. Indulás a nyugdíjas
háztól 13.30-kor. Jelentkezni 09.22-ig lehet a vezetőségi tagoknál. Az esetlegesen
felmerülő útiköltséget az utazáskor a helyszínen lehet kiegyenlíteni!
Íme, a kínálat melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2013. 07. 31.
				
Horváth Zoltán Egy. elnök
                                                              Sutka István Egy. titkár

Segít leküzdeni a rossz szokásokat!
A Mi Időnk szabályai nélkül nagyon
nehéz észrevenni és leküzdeni a berögzült szokásokat, melyek akadályozzák a valódi kapcsolat kialakulását. A Mi Időnk során alkalmazott és
közösen elfogadott szabályok segítenek felismerni és elkerülni a hibákat. A
Mi Időnk lehetőséget ad gyermekének
arra, hogy úgy mutathassa meg az Őt
érdeklő dolgokat, hogy közben érezheti az Ön helyeslését, szeretetét és
elfogadását, és nem kell arra számítania, hogy megint elutasítással vagy letolással kell szembenéznie.
Közreadta: Horváth Zoltánné

Hirdetmény
Kelebiára a Vas-műszaki boltba
férfi eladót keresünk.
Jelentkezni kézzel írott önéletrajzzal
személyesen
2013. augusztus 22-ig lehet.
Szakmai tapasztalat
és növényvédelmi zöldkönyv
előnyt jelent.
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Borász találkozó
Bajsán

Tizenegyedik alkalommal szervezték
meg vasárnap, mint az már szokásos,
augusztus első hétvégéjén Bajsán a vajdasági borászok találkozóját.
Ott voltak azonban a helybeli Kadarka
borászegyesület mellett a temerini Kertbarát Kör, és Borászegyesület, az orlovati Vesela braća egyesület, a kulpini, az
aradaci, a maradéki borászegyesület, a
bácskossuthfalvi Rizling, a bácsfeketehegyi Gazdakör, a Szent György Borrend
és a helyi Szent Dömötör Borrend tagjai,
illetve Horváth József szenttamási hordómester. Délelőtt lehetőség volt helyi
szőlőbirtokok látogatására és az ETNOház is fogadta a látogatókat.

A találkozó keretében, mint az már
megszokott, bográcsos főzőversenyt is
rendeztek.
A nyolcfős kelebiai delegáció képviseletében Ábrahám János alpolgármester úr vállalta a főzést. A zsűri döntése alapján az idén is Kelebia készítette
a legjobb pörköltet, mi hozhattuk el az
arany diplomát.
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2013 aug.
12
hétfő
13
kedd
14
szerda
15
csütörtök
16
péntek
17
szombat
18
vasárnap
19
hétfő
20
kedd
21
szerda
22
csütörtök
23
péntek
24
szombat
25
vasárnap
26
hétfő
27
kedd
28
szerda
29
csütörtök
30
péntek
31
szombat
1
vasárnap

orvos neve
Szabó Péter Dr.
Kiss Csaba dr
Szabó Péter Dr.
Miklósiné Dr. Tóth Éva
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Faddi Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Faddi Zoltán dr
Faddi Zoltán dr
Kiss Csaba dr

ügyelet helyszíne
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
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, Bajcsy- Zs u. 39
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 Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 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.

