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24 csapat vetélkedett a bajsai Prélón
a szlovákok jellegzetes hangszerével, a
fujarával is, melyet juhpásztorok készítették fából faragtak.
A bajsai rendezvényen a polgármesterek is összemérték tudásukat. Maczkó József polgármester a bajsai polgármester után a második helyen végzett.

Polgármesterek vetélkedője, kukoricamorzsolás – csak néhány a bajsai
Préló versenyszámai közül. A rendezvény célja a hagyományok megőrzése,
vagyis a régi vendégeskedések, a prélók hangulatának felelevenítése.
Bajsán valamikor szokás volt az,
hogy az emberek egymásnál töltötték

az egész napot. Az időt beszélgetéssel
és közös munkával múlatták el. Ez volt
a préló. „A férfiak morzsoltak. A nők
közül meg ki kötött, ki horgolt. Ilyesmiket csináltak.
A bajsán megszervezett 9. Prélón
a látogatók megismerkedhettek a felső-gömöri szlovákok népviseletével és

Programajánló
SZEGED
XXIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál
Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra
2014. április 11-13.
Az idei április 11. és 13. között kerül megrendezésre az Országos Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál Szegeden már hagyománnyá vált. A fesztivál szervezője a
Szent-Györgyi Albert Agóra. A fesztiválon gyermek és ifjúsági néptánccsoportok mutatkoznak be az ország szinte minden szegletéből, a határon túlról valamint Szeged
testvérvárosaiból. A közel ezer gyermektáncos énekes felvonulással és utcai táncházzal köszönti Szegedet. Az ünnepélyes megnyitó és gálaműsor a Szegedi Nemzeti Színházban lesz.
KISKUNHALAS
Magyarok vására 2014. március 15. Piaccsarnok
Az eddigi nagy sikerű vásárok mintájára, az idén március 15-én, szombaton kerül megrendezésre a VI. Magyarok Vására a kiskunhalasi Piactéren. A vásár jó híre elterjedt az országban, így egyre többen érkeznek. Az idén is
több, mint 200 magyar kézműves és termelő regisztrált,
hogy megmutathassa portékáját. Lesznek régiségek, népi játékok, kézműves bemutatók, magyaros ízek, sör, bor,
pálinka, vidámság, ünnepi hangulat, házias finomságok
és egyéb meglepetések. A jó hangulatról hagyományőrző csapatok gondoskodnak, 8 órától zenés programokkal
várják az ide látogatókat! A rendezvény ingyenes!
Bagdi Bella koncert 03.26. 18 óra
Közösségek Háza
Tavaszi Színházi Évad Kiskunhalas
Március 31. (hétfő) 19 órakor kerül bemutatásra a ZRÍNYI 1566 című musical Kiskunhalasi Kaméleon Társulat
előadásában.

Főszereplők: Hardy-Horváth Mária, Kádár Szilárd, Vida Jácint
Április 16. (szerda) 19 órától látható a PAPRIKÁSCSIRKE, AVAGY STEX ÉS NEW YORK c. zenés vígjáték a Közösségek Házában. Szereplők: R. Kárpáti Péter, Csomor
Csilla, Heller Tamás, Szabó Zsófi, Pesőczi László, Szabó Máté, Csonka Zsuzsa, Némedi-Varga Tímea
KELEBIA
Magyar Költészet Napja
A Magyar Költészet Napja alkalmából április 10-én

Bajsán teljes egyetértésben élnek
a magyarok, a szlovákok és a szerbek
– ennek szimbolikus jelentőségéről
beszélt Magyar Szó című vajdasági
folyóiratban Egeresi Sándor, a VMSZ
tartományi frakcióvezetője. „A megmaradt bajsai sokszínűség ápolása is
jelen van. Annak a három népnek a
békés együttélése, idestova 200 éve,
áthatja ezt a rendezvényt.”
A 9. Prélóra 24 csapat érkezett Vajdaságból, Magyarországról, Szlovákiából és Horvátországból. A rendezvényen több mint 400-an vettek részt.
Kelebiát egy népes csapat képviselte. Fellépett a Kelebiai Daloskör és
a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja. Továbbá a Foltocska Foltvarró Klub képviselői saját készítésű
patchwork tárgyakat ajándékoztak a
helyi Testvériség Művelődési Egyesületnek.

10:15-kor az Agrárkereskedelmi Központban Figura Ede
tart az alsó és a felső tagozatos diákoknak zenés előadást
József Attila verseiből. Majd másnap, április 11-én 17:00kor a Sántha Márta Könyvtárban felolvasó est jellegű megemlékezésre várjuk a költészet kedvelőket!
Ízelítő az idei Kárpát Fesztivál fellépőiből:
2014. júl. 25. 20 h-tól Hooligans koncert
2014. júl. 26. 20 h-tól Janicsák Veca, Smith & ESSEMM,
Bohémek Zenekar
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A közösség fogalmát sok szempontból
is összetettnek tekinthetjük. Az ember szocializációjából adódóan társas lény, aki tudat alatt is keresi a valahová tartozás lehetőségét. Egy közösség szerves részének
lenni sok lehetőséget rejthet, nyújthat biztonságérzetet, vagy akár az önmegvalósítás egyik színtere is lehet számunkra. Lehet
ez egy teljesen hétköznapi baráti társaság,
akik rendszeresen összejárnak, beszélgetnek, esznek-isznak, kártyáznak, filmet néznek és hasonló tevékenységekkel foglalatoskodnak. Közösség
lehet egy munkahelyi társaság is, amelyet általában nem tudunk megválasztani, így esetlegesen érezhetjük magunkat kellemetlenül is benne.
Egy jó társaságban viszont már kialakulhat a kötődés és a kellemes hangulat, de vajon van-e, aki ennél „többre” is vágyik? A különböző klubok,
egyesületek, csoportok azt bizonyítják, hogy igenis sokan vannak, akik a szabadidejüket tevékenyen, hasonló érdeklődési körű emberek társaságában, egy
közösségben szeretnék eltölteni. Felgyorsult világunk nap, mint nap újabb kezdeményezéseket villant fel előttünk, számtalan választásunk van, hová is akarunk
tartozni. Más kérdés, hogy választásunkba mennyire szól bele a pénztárcánk. Szerencsére, sok olyan közösségi összefogással találkozhatunk, ahol nem az üzletszerű
tevékenység áll a háttérben, hanem valóban egy közös cél mozgatja és tartja életben a csoportot.
Milyen is egy jó közösség? Együttműködő, öntevékeny, önművelő, alkotó célú, és vajon még milyen? Nem kell
messzire mennünk, hogy olyan csoportokkal találkozzunk, amelyeket a hasonló érdeklődésű tagok lelkesedése
tart életben. Hiszen, mint tudjuk, községünkben is működik daloskör, foltvarró klub, sportkör és még néhány
olyan összetartó csoport, egyesület,
akikről érdemes említést tenni és példát venni. Egy cikksorozat keretében
szeretnénk bemutatni őket, kis társaságukhoz való személyes kötődésüket,
terveiket, céljaikat.
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Közösséghez tartozni
1. rész - Tavaszi Hérics Tánccsoport

Most a Tavaszi Hérics Tánccsoport mutatkozik be, aki válaszol:
Gregus Zsolt, a tánccsoport vezetője és
koreográfusa.

- Milyen céllal alapítottátok a
tánccsoportot?
G.Zs.: A csoport néhány tagjával már régebb óta ismertük egymást, némelyikükkel
táncoltunk együtt a tompai tánccsoportban. Több ízben beszélgettünk arról, hogy
lehetne új egy csoportot létrehozni. Mivel
Tompának már volt egy csapata, ezért úgy
döntöttünk, hogy Kelebián fogjuk elindítani
a foglalkozást. Elsősorban a néptánccal való ismerkedés volt a célja összejöveteleinknek. Ekkor már volt egy-két kelebiai lakos,
aki csatlakozott hozzánk, de igazából csak
később lépett be több helyi érdeklődő.
- Kik csatlakoztak hozzátok, milyen közösség alakult ki?
G.Zs.: A csapat összetételét nézve, az
általános iskolástól kezdve a nyugdíjasig
minden korosztály megtalálható a táncosaink között. Mostanra elmondható, hogy
összetartó csapat jött össze, akik szívesen
vesznek részt közös programokon.
- Milyen jövőbeli tervet említenél
meg, amit mindenképpen szeretnétek megvalósítani, hová szeretnétek
fejlődni?
G.Zs.: Nincsenek nagyratörő ambícióink, részemről az a cél, hogy a táncosaink
megtanulhassák a magyar néptánc alapja-

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy Kelebia
Község Önkormányzata értékesíti a tulajdonában lévő
FORD TRANSIT KOMBI 2.0. TDI típúsú gépjárművét.
A gépjármű: - gyártási éve: 2005.
- futott km: 235.000
- műszaki paraméterek: 1998 m3 – 74KW.
Az érdeklődők ajánlatát írásban várjuk, írásban kérjük eljuttatni a
Kelebiai Polgármesteri Hivatal titkárságra
(6423 Kelebia Ady E.u. 114.) 2014. március 17-én 16.00 óráig.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal

it, megismerhessék az egyes tájegységek
zenéit, táncait, és ezeket készség szintjén
alkalmazni tudják, mondjuk akkor, ha táncházba csöppennek. Persze a mindennapokban is hasznos ez a fajta mozgás. A
tánc tökéletes arra, hogy úgy mozgassa meg az embert, hogy azt nem érzi
tehernek, vagy kötelezően elvégzendő
feladatnak, segít a helyes testtartás kialakításában. Az sem hátrányos tényező, hogy az elsajátított lépések alkalmazhatók bálok és lakodalmak során,
amikor a nem túl színes paletta kimerül a kettőt jobbra kettőt balra kombinációban. Szórakoztat, és büszkeséggel tölti el az embert, még akkor is, ha
nem profi módon műveli ezt a fajta tevékenységet.
- Mit nyújt számotokra ez a közösség, mi az összetartó erő?
G.Zs.: A néptánc egy külön világ, bár azt
is mondhatnánk, hogy minden egyes közösségnek saját világa van, megvannak
az előnyei és hátrányai is. Aki figyelemmel

kíséri a Röpülj páva című műsort a Duna
Tv-n, az gyakran hallhatja a táncosoktól,
hogy aki bekeveredik ebbe a közegbe, azt
előbb-utóbb magával ragadja ez a fajta miliő. Az is megszereti a népzenét, aki addig
nem ismerte, vagy nem szerette. Érdekelni kezdik a táncok, a népviseletek. Barátságok és szerelmek születnek. A közösség
nem hagyja elkallódni a fiatalokat. Rengeteg előnyt lehetne felsorolni. Összetartó
erő maga a népzene és a tánc szeretete.
- Vártok-e új tagokat, ha igen, kiket látnátok szívesen?
G.Zs.: Mindig várjuk az új tagokat,
mindenkit, aki kedvet érez a mozgáshoz. Bár, tapasztalatból tudjuk, hogy
csak igen kevés ember motiválható.
Elsősorban a férfiak veszik nehezen rá
magukat, hogy eljárjanak próbákra, és
sajnos ez az oka annak, hogy sok nő abbahagyja a táncot, mert nincs megfelelő párja. Éppen ezért szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy jöjjön el
egy-egy próbára, tapasztalja meg, milyen egy jó közösség, ami már önmagában motiváló tud lenni. Szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a népzenét
és a táncot vasárnaponként 14 órától a
Művelődési Házban!
Kiss Dia

Tisztelt
Lakosság!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy
a Kelebiai Méh telep 2014. január 6-tól
továbbra is vásárol lakossági és céges
hulladékokat: vas, alumínium,
réz hulladékot, színes fémet!
Magas árakkal és korrekt átvételi
feltételekkel várjuk beszállítóinkat!
Telephely és székhely:
KA-RO Metal Kft.
6423 Kelebia,
Bajcsy Zs. U. 26/13
Tel: 06/70-516-50-50
06/70-324-03-27, 77/454-627
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Iskolai hírek
• Február 14-én (szombaton) rendeztük meg a hagyományos jótékonysági szülőknevelők bálját az iskolai Szülői
Munkaközösség és a pedagógusok összefogásával. Az estét a 8 osztályos tanulóink keringője nyitotta, ezt követte az
„Anyatigrisek” fergeteges tánca, majd a Ricsi Trió zenekar
húzta a talpalávalót hajnalig.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a bál szervezésében nyújtott segítséget és a támogatást!
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Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat
A Kelebiai Községi Önkormányzat és a Farkas László Általános Iskola rajzpályázatot hirdet kelebiai, kelebijai, szabadkai, kishegyesi, bajsai gyermekek számára.
Korosztályok: 1) 5-6 éves
2) 7-10 éves
3) 11-15 éves
A pályázat címe: „A hely, ahol jó lesz élni” A szülőföld jövőképe (természeti környezet,
a gazdaság változásai, növénytermesztés, állattenyésztés, kereskedem, falusi vendéglátás fejlődése).
A pályázat célja: a gyermeki fantázia által megjelenített gondolatvilág kifejezése, szabadon választott technika segítségével (grafika, festmény, plasztika, stb.)
Az alkotások beadási határideje: 2014. május 16-a (péntek)
A beérkezett alkotások helyi zsűrizése:2014. május 19-én, hétfőn történik. A legszebb
munkákból kiállítást szervezünk 2014. május 24-én (szombaton). A díjazás 2014. június 4én lesz a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett rendezvényünkön.
Korosztályonként az I. II. III. helyezettek kapnak jutalmat.
A rajzlap hátoldalán kérjük feltüntetni:
- a pályázó teljes nevét
- életkorát
- pontos óvodai, iskolai címét
- felkészítő nevelő nevét
Minden kedves pályázónak sok sikert, a kollégáknak jó munkát kívánunk!
Szádeczki Dezsőné igazgató

Egy tanító tapasztalataiból...
• Február 10-én zajlott le
Kiskunhalason a Bács-Kiskun
Megyei Matematikaverseny
döntője. Négy tanuló: Simonyi Lóránt 5.o, Berényi Lilla 7.o, Ricz Júlia 7.o, és Ughy
Renáta 8.o képviselte iskolánkat. Az eredményekről
még nem érkezett hír.
• Február 21-én Kisszálláson került megrendezésre a Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Iskolánk évek óta
részt vesz a megmérettetésen. Most 14 tanuló versenyzett. A helyezésekről később
kapunk tájékoztatást.
• Február 28-án szerveztük a gyerekek számára a hagyományos iskolai farsangot, ahol a tanulók egyéni és csoportos formában mutatkozhatnak be produkcióikkal a nagyérdemű előtt.
• Iskolánk a kiskunhalasi Szilády Református Gimnáziummal együttműködve
pályázaton vett részt, melynek keretein belül a gimnáziumban újonnan kialakított természettudományi laborban a jövő tanévben összesen 30 órás foglalkozáson (kémia, fizika, biológia, földrajz tantárgyakat érintve) vehetnek részt tanulóink.
• Március 12-én 16 órakor lesz iskolánkban a hit-és erkölcstan oktatásával
kapcsolatban tájékoztatás az egyházak részéről a leendő első és ötödik osztályosok szülei számára.
• Kérjük, hogy a tanulók az iskolába ne hozzanak komolyabb értékeket pl.
mobiltelefont, mivel az iskolában sorozatos lopások történtek. Együttműködésüket köszönjük!
• Kérjük a lap olvasóit, hogy kísérjék figyelemmel iskolánkról megjelent információkat az intézmény honlapján is: http://www.altsuli.kelebia.hu
Iskola vezetősége

Büntessük vagy ne gyermekeinket?

Egy csomó kérdés motoszkál a fejemben: mikor, miért, mivel?
Mi is a célunk a büntetéssel? Külső nyomásnak, külső feltételeknek feleljen meg ideig-óráig, vagy megértse
tettének következményeit és felelősséget vállaljon, tegyen lépéseket, hogy jóvátegye azt.
Lehet hallani, hogy még ma is sokan
elfenekelik, megpofozzák gyerekeiket.
Angol kutatások eredményeként olvastam: nem bizonyított tény, hogy azok
a gyerekek, akiket megvernek, jobban viselkednének. A tanulmány kifejti,
hogy ezek a gyerekek sokkal agresszívebbek lesznek, sőt még az IQ-t is csökkenti a testi fenyítés.
Milyen következményei lehetnek
hosszútávon a büntetésnek?
- A gyerekből dühöt vált ki, hisz úgy
érzi fájdalmat okozunk neki. A düh
megakadályozza, hogy felelős személyként tekintsen saját magára.
- Nem segít neki megbirkózni azzal
az érzéssel, ami a rossz viselkedéshez
vezetett, nem biztos, hogy a jövőben
elkerüli azt.
- Dacossá válnak, nem lesznek
együttműködők a szülőkkel, aláássa a
kapcsolatot.
- Minden egyes alkalommal távolabb
kerülünk tőle, kevésbé tudunk hatással
lenni rá, gyengül a befolyásunk.
Mit tegyünk büntetés helyett, avagy

lehet büntetés nélkül nevelni, hogyan?
Igen, lehet büntetés nélkül nevelni,
de ez nem azt jelenti, hogy szabadjára engedjük a gyereket, azt csinál amit
akar, ahogy ezt elég sokszor tapasztaljuk manapság. Ne engedjük, hogy
ő hozzon döntéseket, abban nem hozhatna!
Azok a gyerekek, akik nem tapasztalják meg a határokat, szenvednek a
bizonytalanság és a felelősség súlya
alatt.
Mit kell hát tennünk?
1. Legfontosabb, hogy próbáljunk
nyugodtak maradni!
2. Keressük az okokat – vajon miért
viselkedik így?
3. Gondoljuk végig, valójában mire
van most szüksége?
4. Töltsünk a gyerekkel minőségi, kitüntetett időt (napi szintem szánjunk rá
legalább 15-20 percet)!
5. Szabjunk rugalmas és életkornak
megfelelő határokat, szabályokat!
6. Támogassuk a gyereket, hogy hibáit jóvá tudja tenni!
7. Visszajelzésünkkel segítsük a gyereket, hogy maga találja meg a megoldást.
Kérem a kedves Szülőket! Gondolkozzanak el, próbálják ki a fenti ajánlatokat! Bízom benne, hogy együttműködőbb lesz a kapcsolata gyermekével!
Horváth Zoltánné
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A VEREBEKNÉL SOKKAL TÖBBET ÉRÜNK!

Mikor Michelangelo elkészült a Sixtusi- kápolna mennyezetén Ádám teremtésének képével, a megrendelő, II. Gyula pápa megkérdezte a festőt:
–Te tényleg ilyen szépnek látod az
embert?
–Én olyannak igyekszem látni, festeni, amilyennek Isten akarta látni az embert – felelte a művész.
Ismerek egy papot, aki emeli híveit, sose nyomja víz alá őket azzal, hogy
fejükre olvassa bűneiket. Fordítva: a jót
olvassa fejükre. Pl. ezeket: ti képesek
vagytok arra, hogy megbocsássatok, kinézem belőletek, hogy a szegényeket segítsétek, ti képesek vagytok sokkal több
időt fordítani bibliaolvasásra…
Miért hozom fel e két példát? Mert
Jézusnak is ez a stílusa. Így tekint ránk,
mint jó és értékes emberekre. Nem
mondja: ej, de nagy gazemberek vagytok! Ti földhöz tapadtak! Olyanok vagytok, mint a sárban dagonyázó disznók!
Titeket csak az eszem-iszom, a buli és a
pénz érdekel! – Vajon mi is a jót nézzük
ki embertársainkból?
Jézus a Máté 5.13-ban nem mondJanuár végéhez közeledve ismét öszszefoglaljuk a hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit, majd vázoljuk az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
FEBRUÁR
-13-án mórahalmi fürdőzésen
vett részt a szokásos kis csapatunk. Ez
alkalommal is nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló időt.
-15-én tartottuk a már hagyományosnak számító farsangi összejövetelünket a Nyugdíjas Házban. A
rendezvény finom vacsorával kezdődött, majd egy rövid komikus színdarabbal folytatódott és jött az est fő látványossága, a jelmezesek felvonulása.
A rendkívül kreatív öltözetekben -a közönség hangos kacagása közepettesorra vonultak be a jelmezbe öltözött
tagtársaink és közben szaporán kattogtak a fényképezőgépek. A jelmezesek felvonulása végül közös táncba
torkollott. Összegzésképpen elmond-

ta, hogy legyetek olyanok, igyekezzetek olyanok lenni, mint a só az ételben,
mint gyertyafény a sötétben, vagy mint
a hegytető szirtjén kiemelkedő, szembeszökő várkastély. Nem mondja, hogy
ilyenek lesztek, ha sokat küszködtök, és
ha már egy élet küzdelme lesz mögöttetek. Nem mondja hát, hogy ti ilyenekké
lesztek. Ő kijelentő módot használ. Nem
feltételes módot vagy jövő időt: ti már
vagytok „só, világosság, hegyre épült város!” Ő ezt nézi ki belőlünk, amint Michelangelo is már a formátlan márványtömbben látja Mózest, amint szemei
villámokat szórnak. Jézus máris sónak,
világosságnak, „erős várnak” lát minket!
Ugye mekkora a bizalma irántunk?
Tudunk mi így bízni az emberekben?…
Jézus hogy kitüntet! Becsül. Fölbecsül.
Dicsér. Földicsér. Máris a célt, a célunkat
nézi. Holott tudja, nem vagyunk szentek,
ma született bárányok. Bizony-bizony,
mi úgy látjuk magunkat, hogy sokszor
még embernek se vagyunk jók. De Ő a
célt nézi máris, nem az odavezető utat.
Lám, ilyen sokra tart minket a Jóisten.
Ilyen értékesnek lát. Ennyit néz k ki be-

lőled is, belőlem is. De sokkal jobb e helyett ezt mondani: ennyire nagyon szeret
minket. Ez hasonlítható ahhoz a logikátlan szeretethez, amit Jézus a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédében
ecsetel a Jóisten szeretetéről. Mit is láttunk ott? Miután sorra megölik a gonosz munkások az Úr szolgáit, nem átallja egyetlen fiát hozzájuk elküldeni. Pedig
még a féleszű is tudná, hogy meg fogják
ölni (Mt. 21. 33-40.). – Hogy milyen boldogító, ha az embert becsülik, értékelik, még inkább, ha szeretik, azt pár napja megtapasztaltam. Régi jó barátom,
Bányai Gábor országgyűlési képviselő a
mélykúti karitászgyűlés végén meglátott. Odajött hozzám a nagy tömegben, s
csak ennyit mondott: „Laci, szeretlek.” És
égen-földön van-e nagyobb kincs a szeretetnél? Mint amikor szeretnek bennünket?
Miután Jézus sónak, világosságnak kiált ki minket megelőlegezett bizalommal,
ez egyrészt nagyon megerősíti keresztény öntudatunkat. Hiszen máris alkalmasnak ítél arra, hogy jó ízt adjunk és
tájékozódási pontja legyünk a világnak,

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
hatjuk, hogy a több, mint 60 fős rendezvény résztvevői nagyon kellemesen
érezték magukat, és jól szórakoztak.
-22-én mintegy 30 fős községi csoport tagjaiként mi is részt vettünk a

Bajsai Prelón. A tánccsoport és a daloskör tagjai nagy közönségsikert arattak. A kézimunka szakkör tagjai saját
kezűleg készített szép ajándékkel leptek meg 20 Bajsai Kulturális Egyesületi
testvértársunkat.
Horváth Zoltánné Böbe pedig
foltvarrós módszerrel készítette el
Bajsa testvértelepülésünk hivatalos címerét és adta át Laczkovics
Károly polgármesternek.
A Prelóval kapcsolatban rendezték meg a 13. Bajsai Pálinkaversenyt ahol összesen 159 mintát kellett a zsűrinek értékelni.
Nagy büszkeséggel tölt el ben-

nünket, hogy Ifkovics Zoltán egy arany
és egy bronz érmet, Horváth Zoltán pedig három ezüst és egy bronz érmet kapott az általuk főzött pálinkákért. Gratulálunk mindkét kelebiai termelőnek
ehhez a kiemelkedő sikerhez!
MÁRCIUS
Betervezett programjaink: 14-én a ’48-as forradalom
községi évfordulós ünnepsége
lesz a kopjafánál. Részleteket
a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-15-én Ómoravicára utazunk és az ottani magyarokkal,
együtt ünnepeljük a ’48-as forradalom
évfordulóját. Indulás a Nyugdíjas Háztól 13. 30 órakor lesz.
-20-án kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre. Reméljük, már tudjuk
használni a sikeres pályázatokon elnyert, ingyenes fürdőbelépésre jogosító Erzsébet Kártyákat. E pályázatokat
Horváth Zoltánné írta meg az Egyesület tagjainak önkéntes munkaként, 100
%-os eredménnyel, köszönet érte!
-21-én 17.00 órától kerül megrendezésre a már hagyományos Házi borverseny, melyre Egyesületünkhöz nem
tartozó lakótársaink is jelentkezhetnek.
Felhívás külön beharangozóban!

a közösségeknek, családjainknak. Másrészt ez a jobbik énünket megszólító fölbecsülésünk, szeretettől átitatott megbecsülésünk nyilván viszontválaszt vár.
Mégpedig hasonló mértékűt. Amint a
közmondás is kéri: ”amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten!” Vagyis „teljes
szívünkből, teljes erőnkből” (Lk. 10.27.)
meg akarunk felelni ennek az isteni „fölmagasztaltatásnak”, megkoronázásunknak.
A Jézus általi három megjelölésünk
ilyen kérdéseket szegez nekünk: én is a
jót nézem ki az emberekből, ezt látom
meg elsődlegesen? Só vagyok-e? Világosság? Vár a hegyen? Akarok só, lámpa, szembetűnő vár lenni? Jó-e lenni sónak, fénynek, várnak?
Mit nyer a világ azokkal, akik megízesítik a világ sótlan, ízetlen levesét? Azokkal, akik fényükkel elérik, hogy annyi sok
ember orra ne bukjék a sötétben, melyet
sokszor vágni lehet? Vagy mit nyer azokkal, akik olyan várak a hegyszirteken,
amelyektől önkéntelenül kitör az emberekből: „Ó, de szép, ó, de gyönyörű!”
dr. Pribitek László plébános

-22-én nyugdíjas bál lesz Öttömösön, melyre mi is hivatalosak vagyunk.
Jelentkezni és a részvételi díjat /l.500
Ft./ befizetni a vezetőség tagjainál lehet március 17-ig. Indulás a Nyugdíjas
Háztól 16.30 kor lesz.
-29-én 17.00 órától a szokásos havi Klubdélután lesz a Nyugdíjas Házban.
ÁPRILIS
-10-én lesz a havi fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól
a 10.06-os autóbusszal. Az Erzsébet
Kártyát a tulajdonosok hozzák magukkal!
-11-én a Költészet Napja alkalmából ez alkalommal is lesz egy községi rendezvény a könyvtárban.
-26-án lesz a Tánc Világnapja,
amely évek óta egy nagyszabású és
gazdag programot nyújtó rendezvény
szokott lenni a község lakossága számára. Bizonyára ilyen lesz az idei rendezvény is, melyről részleteket szintén a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk
meg.
Íme a program, melyre szeretettel
elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre az Egyesületen
kívüli lakótársainkat is meghívjuk.
Horváth Zoltán Egy. elnök
Sutka István Egy. titkár

Kelebiai Hírmondó
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Nőként élni
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Búcsú Zsembery Antalnétól, Marikától

Március 8. – Nemzetközi Nőnap

Egykor New York utcáin női textilipari dolgozók követeltek emberibb
munkafeltételeket és magasabb fizetést. Mindez 1857. március 8-án történt, akkoriban kezdődött el az egész
világon a nők folyamatos küzdelme
egyenlő jogaikért. Elindult a nők emancipációja, elérték, hogy hivatásszerűen végezhessenek munkát, később
kivívták a választójogot, s hosszú évtizedeken át saját és gyermekeik jogaiért küzdöttek. Ez a harc még ma is
tart, csak talán már nem olyan drámai
és nem olyan meglepő, hogy nők ezrei
mernek kiállni a világ elé, és elmondani, hogy min lehetne javítani. Nem lehet
minden nő „világbéke-harcos”, de minden nő elvárhat alapvető dolgokat, és
minden nő felé lehetnek elvárások.
Egy Nő elvárhatja, hogy megbecsüljék munkáját, ha jól teljesít; hogy családja értékelje értük tett erőfeszítéseit; hogy tiszteljék emberi jogait; hogy
meghallgassák nézeteit, érzéseit…
Egy Nő kötelessége, hogy megmutassa, ő is képes jól dolgozni; hogy példát mutasson gondoskodásból; hogy ne
éljen vissza a „gyengébbik nem” fogalmával; hogy felhívja a figyelmet a szeretet erejének fontosságára…

A Nemzetközi Nőnapot az ENSZ is
világnapjai között tartja számon.
Több női társadalmi kezdeményezés létezik, hazánkban például a Magyar Nők Szövetsége a nők jogaiért
és érdekérvényesítéséért küzd. Női
szempontból fontos programokat,
híreket és jogszabályokat közöl női
szemmel, nem csak nőknek. Céluk,
hogy megismertessék a női szempontokat figyelembe vevő társadalmi
és gazdasági szempontú programokat, e témakörbe tartozó jogszabályokat, irányelveket, és mindezek
gyakorlati jelentőségét. Saját elveikről és munkájukról így vélekednek:
”Meggyőződésünk, hogy a nők emberi, személyiségi jogainak, méltóságának védelme érdekében hatékonyabb
és társadalmi tudatot befolyásoló összefogásra van szükség minden más
társadalmi szervezettel. Azokra gondolunk, akik a két nem társadalmi egyenlőségét kívánják elérni, messzemenően figyelembe véve a nemek eltérő
sajátosságait. Beszámolunk az esélyegyenlőség szempontjából fontos eseményekről, saját szervezésű programjainkról, illetve az országos Nőpont
Hálózatban munkálkodó önkéntes csoportjainkkal, szervezeteinkkel kapcsolatos történésekről.”
Elérhetőségük: Magyar Nők Szövetsége: 1062, Budapest, Andrássy út
124. +36/ 1 331-97-34, +36/ 1 35318-85, info@nokszovetsege.hu, http://
nokszovetsege.hu
***
„A nő azt akarja, hogy ok nélkül,
„miért” nélkül szeressék: nem azért,
mert szép vagy jó, vagy kedves, vagy
művelt, vagy elmés, hanem azért, mert
olyan, amilyen.”
/Henri-Frédéric Amiel/
Kiss Dia

INBA Beszerzési és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Tel: 62/591-015, Fax: 62/591-016

Az INBA Zrt. keres női dolgozókat zöldség-gyümölcs
válogatásra, csomagolásra, valamint férfi dolgozókat
kézi anyagmozgató és targoncás munkakörbe.
(Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni 2014. március 15-től lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.

Nehéz elfogultság nélkül szavakat találni egy olyan pillanatban, amikor valaki sok
évtizedes közös munkálkodás után itt hagyott bennünket örökre.
Egykori igazgatói szavaim így jellemezték munkáját:
* Fegyelmezése megértéssel párosult erély,
nagy súlyt helyezett a közösségi nevelésre.
A tanulók értékelése reális, minden esetben fedte a gyermek tudását.
* A szülőkkel való kapcsolatod kiváló volt.
* A csoportjaival kirándulásokat szervezett,
még híre sem volt az erdei iskolai programoknak, de Ő kivitte a tanulókat a természetbe, hogy maguk tapasztalhassák meg
közvetlen környezetünk száz csodáját.
* 25-30 éve végzett diákok egy-egy osztálytalálkozón kellemes emlékeket idézték
fel a régi táboréletet.
* A népi hagyományok ápolása, a néptánc
tanítása, szeretete élete egyik legnagyobb
meghatározó pontja volt.
Nevéhez fűződik a kelebiai Daloskör megalakítása és vezetése, valamint a
nyugdíjas tánccsoport vezetése is. Zsembery Antalné Rusvai Mária tanító életútja és szakmai munkásságának fõbb állomásai: 1936. április 1-jén született Kocsér
községben, földműves családban. Iskoláit a kocséri Általános Iskolában kezdte,
majd Kecskeméten folytatta. A Tanítóképzőt Nagykőrösön végezte el 1950-54 között. Kelebiára, mint gyakorlóéves tanítójelölt került 1954.július 1-jén. 1955-ben

képesítővizsgát tett és tanítói pályája zárásáig, 1991. április 8-ig a kelebiai Általános
iskola pedagógusa volt. Szigorú, önmagával és másokkal szemben is igényes és következetes tanítóként ismerték meg diákjai és kollégái. Minden alkalmat kihasznált
arra, hogy szakmai téren fejlődjön, alkosson. Tevékenysége soha sem volt öncélú, hanem az oktatás-neveléshez szervesen kapcsolódott. Munkásságába diákjait is
aktívan bevonta. Ennek köszönhető, hogy
igen sokan értek el közülük jó helyezéseket
versenyeken. Ezek a rövid, száraz tények.
Természetesen, az együtt töltött évek, évtizedek ennél sokszorosan több, szavakban, mondatokban meg sem fogalmazható
közös élményt tartalmaznak. Kezdő tanítóként mély benyomást tettek rám a közösen szervezett bemutató foglalkozások,
a balatoni táborozások. Köszönjük Marika, hogy együtt dolgozhattunk, köszönjük
megfontolt tanácsaidat, útmutatásodat,
s hogy lelkesen végzed volt tanítványaiddal a nyugdíjas egyesületben a népi hagyományok ápolását. Köszönetet mondunk
mindazért, amit iskolánkért tettél, életedért, melyet odaajándékoztál ennek a falunak, szép Kelebiánknak.
Váratlanul ért bennünket a hír, hogy
örökre elmentél, a gyilkos kórt nem tudtad legyőzni.
Emléked örökre megmarad, nyugodj
békében Marika!
Horváth Zoltánné

Lukács Ilona segíteni szeretne

Ilona, akit a MÁV személypénztárából is ismerhetnek a helyiek, egy levelet juttatott el
szerkesztőségünknek. A megható sorokat a kelebiai lakosoknak címezte, ezekből szeretnénk most idézni.
„Szeretném közzé tenni, hogy jelentkeztem a kelebiai Polgármesteri Hivatalnál, mivel
szeretnék bekerülni a szavazat számláló bizottságba. Amennyiben beválasztanának, tiszteletdíjamat szeretném felajánlani két személy részére. (Kovács Zoltán 6. osztályos tanuló
és Szendrei Mónika részére) Senkitől nem akarom elvenni a bizottságba való bekerülés lehetőségét, célom kizárólag a segítő szándék, hogy én is hozzájárulhassak az említett személyek életének jobbá tételéhez. Kérem szíves megértésüket és támogatásukat! Ezúton is
szeretnék buzdítani mindenkit a jótékonykodásra!”
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Óvodai hírek

A Gézengúz Óvoda a farsangi mulatságát február 12én tartotta. A gyerekek egész délelőtt felhőtlenül játszhattak, táncolhattak ötletes jelmezeikben.
Nem maradhatott el a farsang jellegzetes étele, a
fánk sem, amit a Szülők frissen sütöttek a gyerekeknek.
A legötletesebb jelmezeket beneveztük a Biohárs
Játszóterek által kiírt jelmezversenyre.
  Télkergető műsorunkat 28-án tartottuk meg, ahova a Szülők, rokonok, ismerősök is eljöhettek, hogy velünk együtt intsünk búcsút a télnek, és adja át helyét a
tavasznak. A nagycsoportosok most is készítettek kiszebábot, amit a műsorok után a szabadban elégettünk,
így is nyomatékot adva annak, hogy legyen vége a télnek!
Jöhet a várva várt TAVASZ!
Gézengúz Óvoda

HÁZI BORVERSENY 2014.
Tisztelt Kelebiai Borbarátaink!
Örömmel hívom fel a figyelmét minden kelebiai boros gazdának,
hogy házi borverseny megtartására kerül sor!
Időpont: 2014. március 21. péntek 17.00 óra.
Helye: Kelebia Nyugdíjas Ház
Nevezni csak 2013-as évjáratú fehér és vörös borokkal lehet!
Minden versenyzőnek 2 liter bort kell eljuttatni 19-én, szerdán délután 16.00-18.00
óra közötti időpontban a Nyugdíjas Házba, annak érdekében, hogy a felkészülés
megfelelően megtörténhessen és a borok a kóstoláskor azonos hőmérsékletűek, legyenek. A boros flakonokra kérem ráírni az induló nevét és a bor fajtáját.
Részvételi díj: Személyenként 2.000 Ft.
Fehér és vörösbor kategóriában egyaránt az első három helyezett serleget kap!
A szokásokhoz híven minden résztvevő kóstol és bírál (pontoz) is.
Eredményhirdetés után vacsora, beszélgetés és további borkóstolás a program.
Minden részt venni szándékozót nagy tisztelettel és szeretettel várnak a
szervezők!
Horváth Zoltán elnök

Az INBA Zrt. 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
tel: 62/591-015,
munkatársakat keres
áru átvevő és raktáros munkakörbe.
Ezeken a területeken szerzett gyakorlat előnyt
jelent.
Jelentkezni a hirdetés megjelenését követően
lehet a fenti címen, illetve telefonszámon.
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A Szent Erzsébet Otthonház
hírei

2014. február 25-én farsangi bált
tartottunk. Amikor felvetődött a gondolat, hogy legyen rendes, beöltözős a
program, az idősek is kaptak rajta. Lázas készülődés előzte meg az ünnepséget, jöttek az ötletek a jelmezekre és
készültek a farsangi kellékek. A zsűri
tagjai voltak: Natasa, múmia és az indián lány. Jelmezesek: tavasztündér,
virágárus kislány,
vadász, nagy HOHO horgász, Piroska, nővérke, medve, szőke tündér,
cowboy. A felvonulás után nehéz dolga volt a zsűrinek a
szebbnél szebb és
ötletesnél ötletesebb jelmezek láttán. Mindenki első
helyezést ért el. A

bál elengedhetetlen része volt a fánksütés és
evés. Konyhánkon finom csörögefánkot sütött számunkra Szegediné Marika, az utolsó
szemig elfogyott. Ezután lemozogtuk vonatozással a felszedett kalóriákat.
A gondozottak és mi
is jól éreztük magunkat ezen a délelőttön,
egy kicsi vidámságot, örömet vittünk a
hétköznapokba. Már szervezzük nőnapi
ünnepségünket, amelyen férfi gondozottjaink fogják köszönteni a nőket.
Intézményünk továbbra is nyitott,
változatlan módon és feltételekkel várja
szolgáltatásaink iránt az érdeklődőket.
Turi Mária intézményvezető

Tisztelt Kelebiai Lakosok, támogatóink!
Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2013. évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben vagy más módon támogatták egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív munkánkat adójuk

1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk: 18356382-1-03

Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy a Varga Sándorné, Jáger Józsefné, Horváth Zoltánné vezetők részére szíveskedjenek eljuttatni vagy bankszámlánkra utalni.
Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet: 53100049-10001349
Várjuk az egyéb adományokat is, például: kályha, bútor, cipő, ruhanemű,
ágynemű, játékok, tartós élelmiszer, keksz, tisztálkodási szerek stb.
A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66.
Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9 óráig.
Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk a rászorulókon.
Köszönettel: Horváth Zoltánné
Kelebiai Karitász Egyesület
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A spárga jótékony hatásai

Térségünkben a spárga ízét és elkészítési lehetőségeit sokan ismerik és szeretik. Nem véletlen, hogy a
május 24-én hagyományosan megrendezésre kerülő Kacsa-Spárga
Gasztronapon is számos spárga fogással találkozhatunk majd. Reméljük idén is sok vállalkozó szellemű
versenyző lesz, aki szívesen bemutatná a nagyközönségnek, hogy milyen finomság készíthető ebből a
köztudottan egészséges növényből. Várjuk baráti társaságok, munkahelyi közösségek jelentkezését a
megmérettetésre, amely egyben az
épülő piaccsarnok ünnepélyes megnyitója is lesz!
Mik is valójában a spárga jótékony
hatásai? Hatásaira már az ókorban is
felfigyeltek, nemcsak, mint finom és
egészséges ételként, hanem gyógyító hatású csodanövényként is használták. Az idők folyamán feledésbe
merült, azonban újabban újra fontos
részét képezi a világ konyháinak.
A spárgát manapság főként értékes és magas tápanyagtartalma miatt kedvelik, nagyon gazdag K, C, A,
E, B vitaminokban és folsavban, valamint biztosítja szervezetünk számára a szükséges fehérjét, mangánt, foszfort és rostot. Ezen kívül
még számos más nyomelem és ásványi anyag is megtalálható benne, többek között magnézium, cink
és vas.
Azonban nemcsak szervezetünk
egészségének megőrzéséhez járul
hozzá, hanem tökéletesen alkalmazható különböző betegségek természetes orvoslására is. A spárga hatékony vízhajtó, jól alkalmazható
húgyúti fertőzések és felfázás ese-

tén is, valamint
tisztítja a vesét és
kiváló a vesekövek feloldásában
is. Azonban nem
csak
vesénket,
hanem vérünket
is tisztítja, ezáltal bőrünk szépségéhez és egészségéhez is sokban
hozzájárul.
Mivel gazdag kálciumban, hatékony
fegyvernek bizonyul a csontritkulás ellen is.
Fogyasztása
kismamáknak különösen ajánlott,
mivel segít megakadályozni a születési rendellenességek kialakulását,
többek között például a velőcső elzáródását. Így tanácsos már a terhesség előtt, illetve korai szakaszában
lehetőleg minél több spárgát fogyasztani, remek természetes alternatívája, illetve kiegészítője lehet a
különböző gyógyszertári terhességgyógyszereknek. A spárga hatékonyan alkalmazható szépségünk
megőrzésében is. Segíthet akár
olyan bőrhibák kiküszöbölésében is,
mint például a pattanásosság vagy
ekcémák, hiszen a nyersen fogyasztott spárga vagy spárga lé a vér lúgosítása révén jó hatással van ezen
problémákra. A B vitaminban található riboflavin pedig a körmök és
hajunk szépségéhez járulhat hozzá, erősítve és élettel telivé varázsolva azokat. Mivel gyorsítja az
anyagcserét és az emésztést, így
bátran fogyaszthatjuk diétázáskor,
kitűnő fogyókúrás menü készíthető
belőle. Kiemelkedő cinktartalmának
köszönhetően erősíti a kötőszövetek
és az erek falát, serkenti az agy működését, valamint hozzájárul körülbelül 300 enzim felszívódásához. A
népi gyógyászat pedig fontos afrodiziákumként tartja számon, hiszen
kitűnően ellensúlyozza, korrigálja a
cinkhiány okozta libidócsökkenést.
Egy további fontos előnye, hogy
akár a különböző drága, gyógyszertárakban kapható probiotikumok is
helyettesíthetők vele, mivel a bélflóra aktív védőjeként segíti a jótékony baktériumok kialakulását, szaporodását.
Forrás: http://lifemagazin.hu
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Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet
Otthonháza felvételt hirdet

TAKARÍTÓ munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidős (4 órás), havi beosztás szerinti elosztásban, megszakítás nélküli (hétvége, ünnepnap) munkarendben
A munkavégzés helye: Kelebia, József A. utca 75.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A takarítónők általános feladata az intézmény egész területén végzett
takarítási tevékenység. Ételszállítás az önkormányzati konyháról, közétkeztetési feladatok. Mosogatás a kétfázisú mosogatás szabályai szerint. Az intézményben keletkezett textíliák és ruhaneműk, valamint a lakók szennyes ruháinak, textíliáinak a mosása, vasalása.
A munkakörre vonatkozó legfontosabb előírások: Az intézmény
szociális szakmai és létesítményhigiéniával kapcsolatos szabályzatai, az
ÁNTSZ előírásai, a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályok, előírások,
szabályzatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az állás betöltésének feltétele
* 8 általános iskola elvégzése
* magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
* precizitás, önállóság, jó adminisztrációs képesség
* közétkeztetéssel és intézményi takarítással kapcsolatos előírások ismerete
* empatikus magatartás, jó kommunikációs készség, megbízhatóság.
A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:
Közintézményben szerzett ez irányú munkatapasztalat.
Jelentkezés módja:
Az intézmény vezetőjénél személyesen, munkaidőben. Hozni kell a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát, szakmai önéletrajzot.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. március 24. napjától tölthető be.
A jelentkezés határideje: 2014. március 14.
Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Turi Mária nyújt,
a 06-77/454-224 -os telefonszámon.

Könyvajánló
Dr. Qanta A. Ahmed- A láthatatlan nők földjén
Qanta, a mohamedán vallású, fiatal brit orvos amerikai tanulmányai végeztével elfogad egy állást a szaúd-arábiai Rijád egyik kiemelt kórházának intenzív osztályán. Ezzel megnyílik előtte a lehetőség, hogy megismerje „a láthatatlan nők földjét”, vallása
bölcsőjét, azt az országot, amely a mekkai Kába követ
őrzi. Azt reméli, hogy otthon érezheti majd magát, ám
az ortodox mohamedán királyságbeli életet a luxus ellenére, amelyet a kiváltságosok élveznek, egy világ választja el a Nyugattól, attól az életformától, amelyhez
hozzászokott - elsősorban a megélhető szabadság tekintetében. Az első napon felölti a hagyományos és kötelező női viseletet, az abaját, és megkezdődik izgalmas
felfedezőútja, melynek során az elutasításon és a kezdeti idegenségérzeten túllépve újraalkotja képét a nőiségről, az iszlámról, a szaúdi társadalomról. Kölcsönözhető a könyvtárban!
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Kelebiai Hírmondó

Önkéntes szolgálaton Szlovéniában

Második rész - Bela Krajina vagy Fehér Karniola
Amint az
előző cikkemben említettem önkéntes
szolgálatomat a
Dél-kelet szlovéniai Crnomeljben töltöm,
ami Fehér Karniola (szlovénul
Bela Krajina) térség központja. A megye nevére 3 magyarázat is létezik, melyek szerint
a helyi lakosok fehér színű népviselete miatt,
a fehér színű mészkő miatt, mely a környékbeli karszt fő aklotóeleme, illetve a környék
jellegzetes erdőalkotó fája a Fehér nyír miatt alakulhatott ki. A 3 településből (Crnomelj, Metlika, Semic) álló mikrorégió hagyományait, népszokásait, dialektusát és tájképét

tekintve eltér Szlovénia többi részétől, kultúrájában több Dél-szláv elemmel találkozhatunk mint az ország más vidékein. Szlovéniában a vendégszeretet és élő hagyományok,
népszokások vidékeként ismert. Ez a helyiek
erőfeszítésének köszönhető, illetve a táj viszonylagos elszigeteltségének. (a szlovén autópályáktól elég távol 40-50 kilóméterre fekszik, illetve a vasúti közlekedés is igencsak
nehézkes.)Hogy milyen gyöngyszemeket találhatunk egy ilyen „eldugott”helyen? Lássuk
(a teljesség igénye nélkül):
Crnomelj
A mintegy 6000 fős kisvárosról a középkortól kezdve különböző források is említést tesznek. Nevének jelentése fekete malom, mely a lakosok egyik fő tevékenységét
jelöli. A mai település magja egy ősi kelta telep, mely később római kézre került, akiket az
avarok űztek el. A középkorban az Oszmán
Birodalom határa, mivel a török többszöri
próbálkozás ellenére soha sem tudta elfoglalni ezt a települést. Létezik egy helyi mese, miszerint a törökök többszöri vereség után éjszaka próbálkoztak Crnomelj bevételével, és
Kelet felől igyekeztek minél észrevétlenebbül a város közelébe jutni. Éjszaka lévén mindenki aludt, és senki nem vette észre, hogy
a törökök már nagyon közel vannak, kivéve
a patkányokat, akik fölébresztették a libákat,
aki hatalmas zajt csapva fölébresztették az
embereket, akik megharcoltak a törökkel és
így megmentették a várost. Talán tényleg a
patkányoknak köszönhetően, de a város sohasem került idegen kézre. :)
Crnomelj fontos szerepet játszott a két vi-

lágháború idején, amikor rövid időre az olasz
hadsereg megszállta, majd a Jugoszláv Ellenállás (partizánok) központja lett, akik pár év
alatt elűzték a megszállókat. A partizánok
mai napig nagy népszerűségnek örvendenek ezen a vidéken. Ezután gyors fellendülés,
ipari tevékenység következett, így fénykorában (a hetvenes-nyolcvanas években) a régió leg meghatározóbb települése lett. Ma is
úgy ismert, mint Bela Krajina központja. Az
önkormányzatához tartozó környékbeli falvak ma is őrzik a régmúlt hagyományokat illetve az ősi mesterségeket, a tudást átadva
az újabb generációknak, vagy az odalátogató turistáknak.
Metlika
Metlika a régió másik meghatározó, ám lélekszámában és jelentőségében kisebb települése. A Kolpa folyó partján fekvő festői szépségű kis városka lakosságszáma
3000 fő. A horvát határtól mintegy
4 kilométerre fekszik. Metlika is ősi
település, valószínűleg bronzkorig
visszanyúló múltja van, ám Crnomeljjel ellentétben török megszállás alá került többször is. A másik meghatározó eseménysor, ami Metlikához kötődik,
az a tűzvész „sorozat”, mely a települést 17szer elpusztította. Ennek emlékét őrzi a Szlovéniában szinte egyedülálló Tűzoltó Múzeum.
Metlikára érve magyarként két meglepetés is
éri az embert. Elsőként a városka mediterrán
hangulatú főtere Karniola szívében, a második, pedig a várba érve egy magyar főúri
család neve és címere. Igen, az Erdődy család birtoka volt Metlika a határ túloldalán lévő Jasterbraskoval együtt. Ez a nemesi család, amely a Bakócz családtól származik (ld.
Bakócz Tamás esztergomi érsek) több horvát
bánt is adott, illetve híresek voltak törökverő
hadjárataikról is. A Vármúzeumban helytörténeti-, néprajzi-, illetve építészeti kiállításokat is megtekinthetnek az érdeklődők. A főtértől mintegy 15 percnyi sétával elérhető a
környék legszebb kilátója a Veselice, ahonnan
győnyőrű panoráma tárul elénk a városról, a
várról egészen a Kolpa folyóig.
Bor, bor és megint bor
Hogy mi az ami Bela Krajina tájképét
meghatározza? A páfrányligetes Fehér nyír
erdőkön kívül, a megannyi apró szőlőültetvény és szőlőhegy. Itt minden családnak van
kisebb nagyobb földje szőlővel, pincével illetve présházzal. A hagyományos helyi présházak az ültetvények tövében épültek, nagyrészt fából, nád vagy zsupptetővel és arról
nevezetesek,hogy a nagyobb családokban az
idősebb, friss házas fiatalokat gyakran küldték ki a téli hónapokra, hogy őrizzék a bort,
amely sokszor a család egyetlen vagyona
volt. Így kapták ezek a „Baba-ház” nevet. :)

A terület mezőgazdaságilag kedvezőtlen
adottságokkal bír mivel nagyrész fedetlen, illetve félig fedett mészkö sziklák alkotják a felszínt, így a szőlőtermesztésen kívül nem sok
más alternatíva maradt. A szőlő és a bortermelés összefonódott a hely történelmével és
mindennapjaival. A legfontosabb ünnepek,
események mind mind a borhoz kötődnek, illetve még valami! Egészen a múltszázad elejéig létezett egy nagyon jellegzetes bor alapú szociális szerveződési forma. 10-20 család
összefogott és létrehoztak egy úgy nevezett
„Bor-bankot”, ahova minden család meghatározott mennyiségű bort adott. Ez a bank arra szolgált, hogy a bort értékesítve valamennyi bevételhez juttassa az egyébként nem
gazdag közösséget. Mindenki szabadon kivételezhetett és betehetett, amit persze jegyeztek, egy számunkra nem ismeretlen módon, fapálcikákra rovátkák vésésével, melyet
itt is rovásnak hívnak! Ez a bank segítséget is
adott, ha egy családban hirtelen, váratlan kiadások adódtak (temetés, esküvő, stb.) A bor
ily módon történő fölhasználása meglepő jólétet hozott a közösségnek, különösképp Drasici falucskában, ahol
az egyik legjobban szervezett „borbank” működött. A jólétről árulkodik
a falu gazdagon díszített temploma.
A helyiek még ma is nagyon
büszkék az egyébként kiváló boraikra, amelyek a birtokok kis mérete
és a terület viszonylag zárt fekvése miatt kevésbé ismertek. Pedig 2012-ben a világ legjobb borainak egyike a Drasici beli Prust pincészetből került ki. Boraik ízvilága nagyon
hasonlít a hazaihoz, fehér és vörös fajtáik is
egyaránt jellegzetesek.
Élő hagyományok, hagyományos és
modern fesztiválok
Bela Krajinában az év szinte minden napjára jut valamilyen fesztivál, jeles esemény
vagy valamilyen hagyományőrző kézműves
tevékenység. A tradícionális ünnepek nagyrészt, mint már említettem, a borhoz kötődnek (a Vinska Vigred Metlikán, Martinovanje
Drasiciben, stb.) illetve régi hagyományokhoz, mint például a Jurjevanje Crnomeljben,
vagy a hagyományos esküvő Semicben (Semiska ohcet).
A modern fesztiválok közül kettőt emelnék
ki, a Szigethez hasonló, Kolpa parti Schengenfest-et Vinicán, amely elsősorban balkáni pop-rock zenéhez kötődik, de sok európai
híresség is szerepelt már a meghívottak között. Illetve a Kulturális hetet (Teden Kulture
Na Placu-TKNP-) Metlikán, mely alternatív
művészeti workshopok sorozata, meghívott
helyi és külföldi előadókkal és egy hatalmas
koncerttel a végén.
Szlovénia legrégebbi néptáncfesztivának
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is Bela Krajina ad otthont, a június végi Jurjevanjenak, amely immár 51. alkalommal kerül
megrendezésre. A szép számú helyi és környékbeli néptánc csoporton kívül egyre több
külföldi és latin amerikai csoport is föllép. A
tavaji jubileumi évben én is közreműködhettem, mint a máltai Astra együttes csoportkísérője. :)
A helyi élet, hagyományos és modern elemek
Ide érkezve első látásra semmi különöset
nem lát az ember. Pár nappal később megtapasztalja a helyiek vendégszeretetét, és hogy
kommunikációs akadályok (a németül, angolul, vagy szerbül beszélőknek) szinte nincsenek. Aztán több hónapot ittöltve láthatja,
hogy az élet egyfelől nagyon modern, másfelől nagyon hagyományos. Modern azért,
mert még a legidősebb generáció is igyekszik lépést tartani a technológia fejlődésével (internet, számítógép, fotózás, stb.). Hagyományos, mert a kis közösségek ugyanúgy
számontartják tagjaikat mint nálunk 50 évvel ezelőtt. Ezen felül az összetartás meglepő még a fiatalok körében is, akik többféle helyi kezdeményezésben vehetnek részt.
Számomra a legszebb péda egy augusztus
óta minden hónapban megrendezett vásár,

ahol a helyi fiatal kézművesek termékei közül válogathatunk, illetve egy tombola megvásárlásával egy-egy helyi rászoruló családot támogathatunk. A vásár lényeges eleme
az önkéntesség és segítségnyújtás, mivel a
kiállítók mindegyike fiatal munkanélküli akik
valamilyen kézműves tevékenységet megtanultak. A vásár egyik szervezője és alapító
tagja egy interjúban kijelentette, hogy fontos
a pozitív hozzáállás és hogy akarjunk is valamit adni a közösségnek amelyben élünk, tehát mindenki lásson hozzá valamihez és hagyja abba a panaszkodást. :)
Végezetül Bela Krajina nyüzsgő és aktív
településekből áll, de ami a legfontosabb, a
természet közelsége, tisztasága, érintetlensége, amely kiváló úti cél lehhet sportolóknak, családoknak, de akár csak üdülni vágyóknak is.
Üdvözlettel Bela Krajinából:
Börcsök Zsuzsanna
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2014 március orvos neve
ügyelet helyszíne			
8
szombat
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92
9
vasárnap Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92
10
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
11
kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
12
szerda
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
13
csütörtök Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
14
péntek
Szabó Péter dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u.56/b		
15
szombat
Szabó Péter dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u.56/b
			
17 órától dr Kiss Csaba		
16
vasárnap Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
17
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
18
kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
19
szerda
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92			
20
csütörtök Szabó Péter dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u.56/b		
21
péntek
Miklósiné dr Tóth Éva
Kelebia Deák u. 92			
22
szombat
Miklósiné dr Tóth Éva
Kelebia Deák u. 92			
23
vasárnap Miklósiné dr Tóth Éva
Kelebia Deák u. 92
24
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10
25
kedd
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
26
szerda
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92			
27
csütörtök Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Attila u. 95			
28
péntek
Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59			
29
szombat
Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59
			
17 órától dr Kiss Csaba		
30 vasárnap Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
31
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Széchenyi u. 10

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)

XI. évfolyam 3. szám

Anyakönyvi hírek
Februári havi születések
Cselédes Nikoletta Kata, Szül.hely: Kiskunhalas, Szül. idő: 2014.02.07.
Apa: Cselédes Imre, Anya: Karácsony Katalin
Kiri Boglárka, Szül. hely: Kiskunhalas, Szül. idő: 2014.02.16.
Apa: Kiri Ferenc, Anya: Szűcs Éva
Klepács Edina védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
Február hónap folyamán elhalálozott:
Dvorácskó István 89 éves, Újvári Mihály 66 éves, Varga József 66 éves
Teleki Mária aktő.

„SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!!!”
1 azaz „egy” kg önzetlenség!
Ki tud segíteni napi 5-10-15 Ft-tal a Karitász Egyesületnek?
Matekozzunk együtt! Kelebián a háztartások száma 800-900 körül van. Ha
minden család évi egy alkalommal 1 kg tartós élelmiszert pl. cukrot, lisztet,
zsírt, rizst, búzadarát, tésztát, sót, olajat ajánlana fel, akár 1 tonna is összejöhetne belőle. Képzeljük el ebből mennyi csomagot tudnánk rászoruló társainknak készíteni, adni!? Ezek után még merészebb gondolat motoszkált a
fejemben! Lenne olyan család, ahol nem jelentene gondot a havi 1 kg tartós élelmiszer felajánlása? Úgy hiszem Kelebián sok önzetlen, segítőkész ember él! Próbáljuk meg! Kezdjük el! Legyen ebből mozgalom, hagyomány! Ha 5,
10 család segít, mi annak is köszönetet mondunk, ha 50, ha 100 milyen csodás lenne! A felajánlott adományokat a KARITÁSZ helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66.
Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9 óráig vagy hétfőn délután 1417 óráig
Tegyünk, adjunk együtt egy kis önzetlenséget, szeretet!
Horváth Zoltánné
Kelebiai Karitász Egyesület elnöke

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:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

