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Kárpátfesztivál képekben

A Népzenei Találkozóra 1 héttel a Kárpát Fesztivál előtt került sor
Szombat délután vendég és helyi táncosok és zenészek mutatkoztak be.
Felléptek: Vadvirág Néptáncegyüttes, Szederinda Citerazenekar (Mélkykút), Rigler Renáta ifjú táncosai, KNYE Tánccsoportja, Marina Bellydance Company hastáncosai, I Love Dance Tánckomplexum, Tavaszi Hérics Tánccsoport, Kiri Erika, Kelebiai Anyatigrisek

A sportkedvelők a Kispályás Futballgála és a
IV. Levente kupa közül választhattak

A vasárnapi főzőversenyen a Langaléta Garabonciások szórakozatták a közönséget

A musical kedvelői sem csalódtak…

A borversenyen isnét borlovagot avattak

A gyerekek is választhattak a programok közül. Őri Viola és Jáger Fanni kézműveskedéssel, és arcfestéssel várta a csimotákat. Köszönjük a közreműködésüket!
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Hooligans Koncert volt
Kelebián!

Nagy visszhangja van az idei nyári fesztiválunk fő attrakciójának, hiszen
péntek este nem mindennapi fellépőket köszönthettünk Kelebián. Kiszállt az
autóból pár srác, akik kedvesen bemutatkoztak, körülnéztek, hogy éppen a
térkép mely apró pontjára hozta őket a
turnébusz… Majd felpattantak kis községünk nagy színpadára, és a Kárpát
Fesztiválok történek egyik legütősebb
élő koncertjét vezényelték le. A Hooligans zenekar járt nálunk! Ki gondolta volna 11 éve, hogy egyszer egy ilyen
színvonalas produkcióra számíthatunk
majd, ami ennyi érdeklődőt vonz.
A fiúk hihetetlen energiával dobták be magukat, és hozták el élőben
jól ismert dalaikat. Csipa úgy szökkent
hangfalról hangfalra, mintha dobbantók
lettek volna beépítve a színpadba, ehhez Zsolti és Tibi gitárjával nagyszerűen asszisztált is, Endi pedig a háttérben
valahonnan őserőket szabadított fel a
dobokból. Tehát a látványt egyértelműen nem csak a ledfal szolgáltatta.
A srácokat arról kérdeztem, hogy
tartják szinten ezt a jó kondit, amivel
ilyen hiperaktívan lenyomnak egy kétórás koncertet?!
Csipa: - Személy szerint én rendszeresen futok, és kerékpárral közlekedek, de a lényeg az, hogy 18 év Hooli-

gans koncertekkel simán karban tartja
az embert.
Valószínűleg a rajongóknak fel sem
tűnt, hogy nem a Papp László Sportarénában vannak, hiszen tomboltak,
énekeltek, sikítottak, egyszóval buliztak egy hatalmasat. Közel 1500 ember
mozdult egy ritmusra és emelte kezét a
magasba vagy épp ütemes tapsra.
- Ti hogy láttátok fentről a színpadról, milyen volt a közönség Kelebián?
Csipa: - A koncert elején meg kellett
dolgozni a tapsért és a mosolygós arcokért. Világosban nem merik az emberek látványosan jól érezni magukat.
Amint lement a nap, mindenki felszabadultabb volt. Szerintem jó buli kerekedett ki Kelebián is.
- Gondolom a nyár tele lesz fellépésekkel, jut idő majd a pihenésre is?
Endi: - A koncertezés mellett még az
új albumon is dolgozunk. Pihenni csak
januártól lesz lehetőség, addig gőzerővel munka minden áldott nap. Jobban
élvezzük, mint a pihenést!!!!
Köszönjük még egyszer, hogy bevállaltátok a fellépést, és hogy ilyen profi
technikai háttérrel érkeztetek hozzánk!
Még sokáig emlékezni fogunk erre az
estére, reméljük nem utoljára jártatok
nálunk.
Kiss Dia

Veca hangja is felcsendült

A minden korosztályt felvonultató közönség szombat este egy hosszú pillanatra megállt a
nagyszínpad környékén, hogy meghallgassa Janicsák Veca előadását. Jó volt látni, hogy mennyi
érdeklődő tekintet szegeződött a fiatal tehetségre, és hogy milyen sok dal csengett ismerősen a
hallgatóságnak, amit lelkesen dúdolgattak is a fellépés alatt. Veca bája és lenyűgöző hangja láthatóan elvarázsolta a tömeget. Az énekesnő kellemes személyisége a színpadról lesétálva sem
tűnt el, hiszen rögtön barátságot kötött a „művelődési ház” kutyájával, Buksival is.
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XI. Kárpát Fesztivál Boros
Rendezvény

Ha Kelebiai Kárpát Fesztivál, akkor
az első napon borverseny! A változás
csupán annyi, hogy nem csütörtökön
hanem pénteken került megrendezésre, mivel az egész Fesztivál három naposra szerveződött.
Tehát ez természetesen most is így
történt mint az előző években úgyszintén. Már nem csak egy nemzetközi baráti borverseny volt, hanem ennél
sokkal több és látványosabb boros rendezvény.
Meghívásomat elfogadva négy
Borlovagrend a nagymesterek vezetésével, beöltözve, zászlóval tette tiszteletét az Agrárkereskedelmi Központban.
A Vajdaságból Bajsáról a Telecskei
Dombok Szent Dömötör Borrendje Viljanac Milisav nagymester vezetésével.
A Bácskai Szent György Borrendet Tóth János nagymester képviselte.
Magyarországi Borrendek közül a
Kiskunhalasi Cultores Moris Redemptionis Borrend Kunszeri Miklós nagymester vezetésével és Kecskemétről a
Kunsági Női Borrendet két hölgy tag
képviselte.
Sajnálom, hogy a további négy általam meghívott Borrend most nem tudta megoldani a részvételt.
A megjelent borrendek köszöntése után átvonultunk a katolikus templomba ahol Maczkó József polgármester
megnyitója után Kiri Erika csodálatos éneke következett, majd Dr. Pribitek László volt kelebiai plébános Úr köszöntötte az alkalomhoz illő szavakkal
a megjelenteket. Az áldása után vissza
vonultunk az Agrárkereskedelmi Központba ahol a Kelebiai Daloskör egy
szép dalcsokorral köszöntötte a jelenlévőket.
Ezt követően vette kezdetét a borlovaggá avatási szertartás, melynek következtében Ábrahám János /mivel
teljesítette az elméleti és gyakorlati
feladatokat is/ felvételt nyert a Telecskei Dombok Szent Dömötör Borrendjének tagjai sorába.
A szertartás után már valóban a
borverseny következett melynek keretében 30 fehér, 15 vörösbor és 5 fajta rozé bor 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 ke-

rült átadásra.
Az első három legmagasabb pontszámot elérő induló serleget vehetett
át.
I. helyezést ért el: Lackovics Károly
olaszrizling borával
II. helyezést ért el: Aradszky László
száraz kövidinka borával
III. helyezést ért el: Mileticki Lazar
veltelini borával
Arany fokozatú minősítést kaptak még: Viljanac Milisav olasz
rizling,Mengyán Károly couve és Pál
István rajnai rizling borai.
Vörösbor kategóriában öt-öt arany,
ezüst illetve bronz oklevél került átadásra.
Az első három legmagasabb pontszámot elérő induló itt is serleget kapott.
I. helyezést ért el: Bajsanski Svetozar
cabernet sauvignone vörös boráva
II. helyezést ért el: Viljanac Milisav
cabernet sauvignone vörös borával
III. helyezést ért el: Lackovics Károly vörös cabernet sauvignone vörös
borával
Arany fokozatú minősítést kapott
még Viljanac Milisav merlot bora és
Branko Sostaric kékfrankosa.
A rozék versenyében arany minősítést kapott Mengyán Károly couve
rose, ezüst minősítést
Paskó Csaba földieper, bronz minősítést pedig Brinza Lajos vegyes rose
bora.
Az eredmény kihirdetése után következett a finom vaddisznó pörkölt
elfogyasztása és baráti beszélgetés
keretében a legfinomabb borok újra
kóstolása. A szakács szerepében Módra
Mihály fantasztikus finomat alkotott.
Jól sikerült rendezvény, szép este 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

Kelebiai Hírmondó
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Smith interjú
- Hogy érezted magad a Kárpát
Fesztiválon?
- Nagyon kellemes hangulatban telt,
az emberek nagyon kedvesek voltak,
énekelték a szövegeimet, ez kifejezetten jól esett.
- Hogy jött az ötlet, hogy Essemmel
együtt dolgozz, lépj fel?
- Essemmel régóta barátok vagyunk,
vele elég sok közös zenénk van, és mivel még kevesebb önálló zeném jött
ki, így egy közös produkció keretében
vállaltuk el ezt a kelebiai fellépést. Az
önálló albumom kijövetele után önálló
fellépéseket is szeretnék vállalni.
- Mi inspirál a dalaid megírására,
honnan merítesz ihletet?
- Általában a személyes élmények,
tapasztalatok, illetve a fantázia keveréke.
- Mik a jövőbeli terveid, hová szeretnél eljutni zenei téren?
- Elsődleges célom, kiadni az első önálló albumom. Remélhetőleg lesz
elég nagy sikere ahhoz, hogy több fel-

Musical gála

lépésem lehessen. Jövőbeli terveim közé tartozik, külföldi szinten elismert zenei producerként dolgozni ismertebb
előadókkal. Ezeken jelenleg már dolgozunk a menedzsmentemmel. Köszönöm
a lehetőséget Kelebiának, remélem jövőre is felléphetek akár már az önálló
produkciómmal!
- Köszönöm Smith, további sok sikert a terveidhez!
Kiss Dia

A Bohémek Zenekar
válaszol

- Hogy tetszett az első kelebiai koncertetek?
- Nagy várakozással és egy kis izgalommal indultunk el hozzátok, hiszen
Kelebián a zenekar fennállásának 22
éve alatt még sohasem zenéltünk. Reméljük sikerült megfelelnünk az elvárásoknak, és sikerült egy kis ízelítőt adnunk a repertoárunkból. Egy nagyon
jó közönséget ismerhettünk meg a kilátogatott vendégekben, zeneileg nem
volt nehéz dolgunk, ugyanis a közönség
„mindenevő” volt és nagyon fogékony
a zenénkre.
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- Mire tombolt leginkább a közönség?
- Természetesen a mulatós zenék,
illetve a cigánydalok aratták a legnagyobb sikert.
- Milyen fellépéseitek lesznek a közeljövőben, hol találkozhatunk veletek?
- Legközelebb augusztus 8-án Bácsalmáson találkozhattok velünk a Népek-Ízek Forgataga c. rendezvényen.
További szép nyarat kívánunk mindenkinek!
Kiss Dia

Az idei Kárpát Fesztivál szombati napjának egyik fénypontja a 18 órakor kezdődő
Musical Gála volt. A Békéscsabai Jókai Színház fiatal művészeinek előadásában olyan
nagy klasszikusokból láthatott és hallhatott részleteket a nagyérdemű, mint a Grease,
a Macskák, a Dzsungel könyve, vagy mint a Mamma Mia c. Abba musical.
A délutáni forró napsütés sem gátolhatta meg a színészeket és táncosokat abban,
hogy egy fergeteges zenés-táncos produkcióval kápráztassák el a közönséget. Jól ismert dallamok csendültek fel, melyeket a közönség lelkes tapssal jutalmazott.

Főzőverseny
Ha Kárpát Fesztivál, akkor vasárnap
főzőverseny. Így volt ez az idén is. 21 főzőhely lett felállítva. A pörköltek kavalkádja: sertés, zúza, marha, őz, pacal, kakas, nyúl, hal, birka...
Baráti társaságok, civil szervezetek,
családok vettek részt ezen a programon.
A zsűri elnöke most is Németh József a
Magyar Gasztronómiai Szövetség választott tisztségviselője a Déli Régió Elnöke volt.Munkáját Iván Éva és Horváth Zoltánné segítette.
Eredmények:
I. Szűcs István
sertéspörkölt
II. Napköziotthonos Konyha (Simoláné
Juhász Márta) nyúlpörkölt
III. Daloskör (Horváth Gyuláné „Drótos
Kató”) halászlé
Különdíjas egyben meghívót a szeptemberi Kalocsai Pörköltfőző versenyre a
Gézengúz csapata (Kálmán Csaba) kapta.
A jó hangulatról Horváth (Drótos) Laciék gondoskodtak és a Langaléta Garabonciások.
Horváth Zoltánné

A Kárpát Fesztivál támogatói:
Ker-EX ’94 Kft., Kar-Ro Metal Kft., Trinát Festékcentrum Tompa, Vankó Kft., Maróti Heg-Szi Kft., Somodi Borgazdaság Kft. Ásotthalom, Ördögűző Borozó és Büfé

Főzőverseny ajándéktárgyait felajánlották:

Halas Diszkont - Kiskunhalas Bethlen Gábor tér 6.,
Vegyi áru, háztartási cikkek, élelmiszer, minden egy helyen! Hatalmas árukészlettel, kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat.
Dress Express Kft. - Balotaszállás, Munkácsy u. 18.
Munkaruházati termékek gyártása és személyre szabott átalakítása
Papp Péter Kel-Trade Kft.
Továbbá köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik munkájukkal, segítségükkel hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
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Kiállításaink
XI. Kárpát Fesztiválon több kiállítást
is megtekinthettek a látogatók az Agrárkereskedelmi Központban és a Művelődési Házban egyaránt.
Az utóbbi helyen a földszinti helyiségben lehetett szemügyre venni Pathó Józsefné Klárika néni bögregyűjteményét.
Klárika néni közel 50 éve kezdte el
a különböző bögrék gyűjtését. Egyszer
már felhagyott a szenvedélyével, és el-

lál és megfogja benne valami.
A teremben még Kovács Márta kézzel hímzett írásos és keresztszemes
párnagyűjteményét, ill dísztörölközőit, valamint Nagy Istvánné több száz
darabból álló szalvétagyűjteményének
egy részét lehetett megcsodálni.
Nagy sikere volt Kozla Jolán szebbnél
szebb teáskannáinak, és Ronyecz Imre
tojásgyűjteményének is.

A művelődési ház nagytermében
nemzetközi gyermekrajz-kiállítás volt,
ahol a batikolástól a selyemfestésig különböző technikákkal készült gyermekrajzokat lehetett megnézni.
ajándékozott pár száz darabot. Majd kapott ajándékba néhányat és újra kezdte
a szebbnél szebb mintájú bögrék összegyűjtését. Jelenleg közel kétszáz darab
büszkélkedik a polcain. Önálló darabok,
mintájukban, formájukban és korukban
is eltérnek a kiállított példányok.

Az Agrárkereskedelmi Központban
festőművészek képei, és fotókiállítás
várta a látogatókat.

között találhatunk tanyavilágot megjelenítő témákat, emberábrázolást, tájképet, de még önarcképet is. Portréi
közül pedig többet felismerni véltek a
nézelődők, hiszen a környékben élő ismert személyekről is készültek képek.
A 70 éves, Balotaszálláson élő művész
a mai napig új műveket alkot és régi festményeket, kereteket restaurál.
Örült a fesztivál felkérésének, és a későbbiekben is szívesen mutatna be válogatást a még meglévő képeiből a kelebiai közönségnek.
A nagyteremben Balázs Hajnalka a
Farkas László Általános Iskola művésztanára állandó kiállítása volt megtekinthető.

Szabó Sándor munkái
A Kárpát Fesztivál vendég kiállítójaként tisztelhettük Szabó Sándor egykori reklámgrafikust is, aki olajfestményeit és különböző technikákkal készült
portréit hozta el nekünk. Festményei

Ugyanebben a teremben kaptak helyet Rácz Istvánné, Terike kiállítási darabjai.

Bajsai életképek-kelebiai rendezvények címmel fotókiállítás nyílt az agrárközpont kistermében. A fényképeken
keresztül megismerhették a látogatók
a két település sajátosságait, amatőr és
profi fotóművészeinek munkáit.
Kiss Dia

Lóti – Futi

A fesztivál keretein belül minden évben kiállítja legfrissebb munkáit a Foltocska Foltvarró klub. Idén sem volt ez
Gyermekkora óta érdeklik a régiségek, és a mai napig meg van benne a
régi tárgyak iránti tisztelet és szeretet.
Célja a hagyományőrzés és a tárgyakon
keresztül a múlt megőrzése. Szeretné tovább adni, megmutatni gyermekeinek, s majd unokáinak féltve őrzött
gyűjteményét.
Családi és vásárolt hagyatékból gyűjti kincseit. A porcelán tárgyak és a régi
iratok állnak hozzá legközelebb, de érdekli minden régiség, amit szépnek ta-

másképp, így a művelődési ház hátsó
klubtermében gyönyörűen elrendezett
kiállítást csodálhatott meg a közönség. A pachwork munkák mellet Jáger
Fanni ékszergyűjteményét, Tóth Lajosné gyöngyékszereit és Horváth Helga szappankreációit is meg lehetett tekinteni.

Idén első alkalommal került megrendezésre a Lóti-Futi Utcai Futóverseny. A megmérettetésre több mint negyvenen jelentkeztek, köztük kicsik és nagyok egyaránt. Két
korosztályba és külön nemenként – fiú,lány- lehetett nevezni, 7-14 éves és 14 évestől a felnőtt korúakig. A szombat reggel a jelentkezők regisztrációjával kezdődött, ahol
átvehették a nevezési díj ellenében a futóverseny egyen
pólóját a lóti-futi logóval, valamint a rajtszámot. Az adminisztrációt követően Kiss Dia tartott zenés bemelegítőt, majd kis csúszással kezdetét vette az I.
Lóti-Futi Utcai Futóverseny. Az útvonal az Ady-Kosztolányi-Deák-Pacsirta-Ady utcákat érintette, melynek hossza 3,5 km. A verseny zökkenőmentes lebonyolítását a Kelebiai Polgárőr Egyesület tagjai biztosították. A rajt – cél vonalnál gyülekező hozzátartozók, érdeklődők izgatottan,
már távolról bíztatva várták a célba érő versenyzőket. A nyári melegben jól esett a versenyzőknek a hűs ásványvíz, müzli szelet a futás után.
A futóverseny helyezettjei a következők:
Fiú 7-14: 1. Kiss Bendegúz (Gyula), 2. Horváth Sebők József, 3. Portényi Róbert
Lány 7-14: 1. Horváth Sebők Renáta, 2. Simics Barbara, 3. Laczkó Szkilla
Férfi: 1. Horváth Tamás, 2. Balogh Dávid, 3. Míg Károly(Kiskunhalas)
Nő: 1. Kumich Nikolett, 2. Kissné Helm Szilvia(Gyula), 3. Bozsákovicsné Lengyel Bernadett
A helyezettek az oklevelek mellett érmet kaptak, valamint a gyerekek emléklapot. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették a verseny létrejöttét és lebonyolítását. Reméljük, hogy szép számmal indulhat útjára a következő évben is a Lóti-Futi Utcai Futóverseny. Jövőre is várjuk a lelkes jelentkezőket!
szervezők
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Ökumenikus Kézműves Tábor

Június 30.-tól július 5.-ig a kelebiai
piactár az öröm, az önfeledt játék, alkotás és éneklés színtere lett. Példátlan
összefogásnak hála 6 csodálatos napot
tölthettünk el együtt a gyerekekkel, és
minden egyes nap újdonsággal, gazdagon köszöntött ránk.
A programok délelőtt 10-kor kezdődtek gyülekezővel, majd ezt követően közös imával és énekkel folytatódott. Az ének vezénylését karöltve
végezték az Őskeresztény és Baptista hívek. Hegedűs László előadásában
a Bibliából József történetét hallgathatták a gyermekek, melyen keresztül
szó esett a család fontosságáról, a szeretetről, hitről és megbocsátásról. Ezt
követte az alkotás, melyet csoportokra osztva kezdtek meg.
A csapatneveket maguknak választották a történet kapcsán: A 19 testvér;
Jó testvérek; Álomlátók. A heti programról kaptak egy Tábori Naplót, melyben pontgyűjtésre is volt lehetőség.
Hétfőn az agyagozást és kőfaragást
próbálhatták ki. Kedden barkácsolós

Máris tanyán tölthettük egy meghívásnak köszönhetően. A temérdek szórakozási lehetőség között, azért itt is
készült néhány festett alkotás. Szombaton üvegfestés és zászlókészítés volt
a program, illetve a nagy sikerre való
tekintettel még volt lehetőség körmönfont ékszerkészítésre.
A tevékenységek során sok segítő
volt a gyerekek mellett, köztük egy-egy
kimagasló szakértelmű, mint például
textiles napon Horváth Zoltánné Böbe
néni, és Zsilinszkiné Ági néni a tompai
cserkészektől. Vagy említhetném még
Zsilinszki Mihályt a sípfaragásnál és fiát Gergőt aki több tevékenységnél is jeleskedett. Rajtuk kívül számos segítőnk
akadt, akik áldozatos munkája igazi
kincsnek bizonyult. Köszönet és hála jár
nekik, és azoknak kik támogatásukkal
segítették, hogy mosolyt varázsolhassunk a gyermekek arcára.
Természetesen a játék is nagy szerepet kapott, melynek vezetője és fő ötletgazdája Kumichné Márti volt. Ezt a
napot még egy kreatívan összeállított

napot tartottunk, ekkor madáretetőt
készíthettek, faraghattak fasípot, illetve csuhéból készíthettek babát és virágot. Szerdán gyöngyözés és makramé voltak a soron következő technikák.
Csütörtökön textiles nap keretében batikolhattak, tű-nemezelhettek, szőhettek, rongyból babát és körmönfont karkötőt készíthettek. A pénteki napot a

akadályverseny is színesítette , amiben
csapatszinten mérhették össze tudásukat és ügyességüket a gyerekek. Szombatra a kis naplója sokuknak megtelt a
temérdek jutalom pecséttel, amiket az
akadályversenyért, József történetének
kvíz kérdéseiért és segítőkészségükért
gyűjthettek a gyerekek. Zárásként az
Agrárkereskedelmi Központ szélső ter-

mében kiállítottuk a héten készült alkotásokat és sor került a kis füzetekben
gyűjtött pontok ajándékra való beváltására.
Úgy érzem ezen a héten egy álom
vált valóra. Ez a tábor valami rendkívülinek a kezdete, ahol az összefogás,
a közösség ereje egy nemes célban teljesedett ki. Köszönet az Őskeresztény,
Baptista és Katolikus egyházaknak, az
Önkormányzatnak munkájukért és támogatásukért. Köszönet illeti a környező vállalkozókat, akik részt vállaltak a
tábor megvalósulásában. Köszönet a
temérdek magánjellegű felajánlásért és

személyi segítségért.
A táborról készült videót megtalálhatják interneten, keresőben az alábbi cím alapján: Ökumenikus Kézműves
Tábor összefoglaló
Őri Viola

Egy tanító tapasztalataiból...

Ökumenikus kézműves tábor
Kelebián

Isten áldása. József története. Szeretet. Összefogás. Egyetértés. Segítés. Jó hangulat. Önzetlenség. Vidámság. Játék. Dalolás. Felajánlások. Üvegfestés. Batikolás. Körmön-fonás. Fafaragás. Kőfaragás. Makramézás. Nemezelés. Babakészítés.
Számháború. Akadályverseny. Foci. Agyagozás. Csuhézás. Gyöngyfűzés. Szövés.
Üvegfestés. Kirándulás. Kiállítás.
Szándékosan fogalmaztam tőmondatokban. Szívem szerint mindet csupa „nagybetűvel” írnám, hogy aki olvassa jobban felhívjam a figyelmét. Miért? Mert van a
falunkban egy ifjú hölgy Őri Viola, aki megálmodta, hogyan lehet gyerekeknek egy
csodálatos környezetben felejthetetlen 6 napot szerezni sok jó ember összefogásával. Segítőket talált a foglakozások vezetésére. Meglelte azt a lelkészt Hegedűs László személyében, aki József viszontagságos történetét úgy elevenítette meg
a gyermekek előtt, hogy mindenkinek az érdeklődését fenntartotta és kíváncsian
várták a folytatást. Kumich Niki és Bereczné Kiri Anett minden nap elvarázsolt bennünket a vidám, játékos, kedves dalokkal. Kumichné Mártika az ötletes közösségi
játékaival szerzett sok-sok örömet a gyerekeknek. Tompáról Zsilinszki család tagjai
segítették a rendezvényünket tárgyi adományokkal és a mindennapos jelenlétükkel, foglalkozás vezetésével. És a többi „háttérben”dolgozó személy.
Támogatta az ötletet az Apostoli Őskeresztény Egyház, a Baptista Gyülekezet,
a Római Katolikus Egyház, a Kelebiai Karitász Egyesület a tompai Cserkészek, vállalkozók, magán személyek, intézmények, önkormányzat, családok: anyukák, apukák, nagymamák, nagylányok azaz egy nagy közösségi összefogásnak lehetnek részesei a gyerekek!
ÖSSZEFOGÁS!!! Könnyű ezt mondani! Most ez nemcsak szó, hanem tett is volt!
Lám mennyi ember áldozott időt, anyagiakat, azért, hogy örömet szerezzen 5560 kisgyereknek!
Isten áldja azokat, akik részt vettek ebben a csodás, nemes munkában!
Horváth Zoltánné
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Nyelvi táborban voltunk
Ezen a nyáron immár 4. alkalommal
vettünk részt az angol-német nyelvi táborban Orfűn. A tavalyihoz képest több
dologban is különbözött az idei tábor.
Kilenc napig tartott,
más helyen táboroztunk, és más rendszerben tanultunk.
Az angol-német órák délelőtt 9-13.30 között oszlottak meg, attól függően, ki
milyen korcsoportba tartozott. Ilyenkor nem volt lazítás, Laci bácsi, Zsuzsa néni, Rita néni hol játékosan, hol pedig keményen bevasalta rajtunk az aznapi tanulnivalót.
Dél felé már rendszerint a főszakács, Jani bácsi finom főztjének illatai terelték el
erősen a figyelmünket. Felsorolni sem lehet, hogy Gabi néni, Betti néni, Józsi bácsi,
Jenő bácsi, Lajos bácsi, Andi néni és Zoli bácsi segédletével mennyi finomság készült. Többek között ettünk lángost, fánkot, gyrost, meggyes és almás levelest, palacsintát, főtt kukoricát, ha csak a kedvenceket említjük.
Akinek délelőtt volt szabad ideje, az Betty nénivel kézműveskedhetett, akinek
nem, az délután is megtehette. A legnépszerűbb a színes gumikarkötő volt, de most
is készült gyöngyből szerencsefa, pók és egér. Fonalból, spatulából karkötő, filcből baglyot varrtunk, kavicsra akrillal festettünk. Zsugorkából kulcstartót „sütöttünk.”
Jenő bácsival kockáztunk, rejtvényt fejtettünk.
A táborhoz szép nagy zöld terület tartozott, itt lehetett labdázni, pingpongozni,
tollasozni. A szállással szemben lévő pályára kosarazni, focizni jártunk. Itt a kisebbek részére egy játszótér is volt.
Rossz időben csocsóztunk, pókereztünk, Activityztünk.
A foci VB-ről sem kellett lemondani a focirajongóknak, Lajos bácsi pedig kareoki - partyt szervezett azoknak, akik szeretnek énekelni.
A szabadnapunkon Abaligetre kirándultunk, ahonnan „erőltetett” menetben,
néhol négykézlábazva, kúszva-mászva, de hősiesen helytállva gyalogoltunk vissza
Orfűre. Jani bácsi minden évben lelkesen vezet (meg) bennünket ezen a túraútvonalon.
Az időjárás nem mindig volt kegyes hozzánk, de azért sokat fürödtünk, és voltunk az Aquaparkban is. Persze a sárkányhajózás sem maradhatott el. Úgy evezett
mindenki, mintha az élete múlott volna rajta.
Nagyon tetszett mindenkinek a mini golfozás, sokat bénáztunk és nevettünk.
Laci bácsi toronymagasan rávert mindenkire, bár volt olyan pálya, ami rajta is kifogott. Azért ezt nem hagyjuk annyiban, jövőre jöhet a visszavágó!
Természetesen nemcsak szórakoztunk, kulturálódtunk is. Meglátogattunk egy
régi, még működő malmot. Nagyon érdekes volt kicsit visszarepülni az időben, ahogyan a hölgy elmondta a malom történetét és a gépek működését.
Nem mondhatjuk, hogy lett volna időnk unatkozni. Ha mégis, akkor megjelent
Bogi, Gabi néni kislánya, és frappáns beszólásaival megnevettetett bennünket. Ő
még akkor is észvesztő sebességgel rótta a köröket az udvaron kétkerekű bringájával, amikor már mindenki kidőlt mellőle.
A tábort hagyományosan jelmezes felvonulással zártuk. A tábortüzet körülülve
mindenki elmondta, hogyan érezte magát. Kivétel nélkül mindenki szeretne jövőre is eljönni Orfűre.
Gabi néninek és Molnár Laci bácsinak köszönhetően minden táborlakó kapott
egy pólót. Ezen angolul, ill. németül mindenki neve fölött a „Te vagy a legnagyobb
hős a világon” c. felirat szerepelt.
A tábor minden résztvevője nevében köszönetet mondunk, és hősökként nézünk
a tábort szervező és lebonyolító felnőttek csapatára.
A „hősök” és a hősiesen helytálló lelkes gyereksereg mellett, persze továbbra is
szükség van azokra a támogatókra, akik anyagilag vagy más módon segítettek abban, hogy ez a tábor ilyen sikeresen megvalósulhasson.
A 4. angol-német nyelvi tábor csapata

. oldal

IV. angol – német nyelvi tábor

Idén ismét Orfűn táboroztunk, bár
a szállásunk nem a megszokott helyen volt. Tíz felejthetetlen napot töltöttünk itt, így több szabadidőnk volt
a tanulás mellett. Akinek volt kedve részt vehetett idén is sárkányhajózáson, mely hatalmas élmény volt számunkra. Egy délután kipróbáltuk a mini
golfot is, nagyon élveztük. Nem titok,
hogy a pálya ördöge a mi kedvenc angol tanárunk Laci bácsi lett. Busszal ellátogattunk Abaligetre, ahol megnéztük
a cseppkőbarlangot és a denevér múzeumot is. A visszaút egy kijelölt túraútvonalon szakadó esőben történt,
de ez bennünket egyáltalán nem tört
le. Sokat fürödtünk, vizibicikliztünk az
Órfűi-tóban, mely a szállásunktól 200
méterre volt. Egy nap az Aqua parkba
is ellátogattunk, ahol éppen Coca Cola rendezvénynapok voltak, telis-tele
színes programmal, melyeken szívesen

vettünk részt.
A változatos programok mellett
majdnem minden nap tanultunk is, ami
igazán a javunkat szolgálta. Sára néni
nagyon hiányzott, de megismertük Rita
nénit, akit gyorsan megkedveltünk. Esténként lehetőség volt nézni a foci VBt vagy karaokezni Lajos bácsival. Utolsó előtti este tábortüzet gyújtottunk és
jelmezekbe öltöztünk, nagyon sok ötletes, vidám jelmez dobta fel a hangulatot, sokat nevettünk. Itt mindenkinek lehetősége volt elmondani, hogy
érezte magát ebben a tíz napban. Bizton állíthatom a „Jövőre én is szeretnék
ismét eljönni” mondat mindenkitől elhangzott.
Köszönjük mindenkinek a támogatását, aki hozzájárult ahhoz, hogy ismét részt vehettünk egy fantasztikus
táborban.
Ábrahám Réka

Kirándulás a MÁRIS tanyára
2014.július 8-ára meghívót kaptunk
Tóth Györgyné Erzsike nénitől a harkakötönyi MÁRIS tanyára. A gyermekek kiválasztásában az általános iskola
tanítói voltak segítségünkre. Az elv az
volt, hogy 3-6.osztályos tanulókat vigyünk magunkkal.
Nagy örömömre szolgált, hogy két
tanítónő Sógor Lászlóné és Vörös Józsefné is szabadságukból 1 napot feláldozva elkísérték és felügyelték a gyerekeket.
A MÁRIS busz 8 órára érkezett értünk. Vidám beszélgetéssel telt az út.
Már a kapuban fogadott bennünket Erzsike néni mosolyogva. A gyerekek pillanatok alatt feltalálták magukat és
órákat töltöttek a „vidámpark” játékai
között. Volt bicikli, tricikli, gokart, traktor, kisvonat, ringlispíl, ugrálóvár és
sorolhatnám a sok-sok lehetőséget...
A játékmester most is Kumichné Mártika volt, aki Fláviót is elhozta a gyere-

kek közé.
Ebédről az egyesületünk tagjai: Kollár Anci, Kókai Annamária, Kardosné
Rozika, Nagyné Marika, Riczné Cselédes Ibolya, Kiriné Fábián Mónika gondoskodtak. Minden kisgyereknek ízlett
a bableves és a milánói makaróni.
Ebéd után a Babamúzeum és a Meseország megtekintése következett, ahol
a „szellemváros” aratott legnagyobb sikert. Mielőtt elköszöntünk volna Erzsike nénitől még a bolthoz mentünk és
mindenki választhatott magának a rengeteg lehetőség közül 1 db ajándékot.
Igazán felejthetetlen napot kaptak a gyerekek. Isten áldja Erzsike nénit és kívánjuk, hogy egészsége engedje még hosszú évekig Magyarországra
jönni és a rászoruló gyerekeknek örömet szerezni.
Horváth Zoltánné
Karitász Egyesület elnöke
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HALÁL
FÖLTÁMADÁS ÉS UJJONGÁS
Az emberek, sőt a hitüket gyakorlók
is, legkevésbé hiszik a föltámadást. Pedig ez a hit szíve közepe, leglényege.
Enélkül - már Pál apostol megmondta
- semmit sem ér. Szánalmas kártyavárként omlik össze. Enélkül a halál a
győztes, és ő az isten, nem pedig az Isten. Sok hívő úgy van a feltámadással,
hogy majd meglátjuk, talán, lehetséges... Ez pedig nem hit.
Ma olvastam a naimi ifjú föltámasztását. Képzeljük el, mit érezhettek a
szemtanúk. Milyen nagy volt az örömük. Már mindenki elkönyvelte, hogy
kilépett örökre a földi életből ez a merev pózban már órák óta fekvő ifjú, és
egyszer csak felül, beszél.
Most ez a feltámadási jelenet különösen élénkké vált bennem attól, hogy összekapcsoltam a tékozló fiú történetének kétszer is ismételt mondatával. Az
elcsavargásból, a bűnös életéből megtért fiúról apja - miután nagy örömében
elébe szaladt, nyakába borult, összevissza csókolgatta, bulit rendezett neki –
ezt állította: „fiam halott volt, de föltámadt, elveszett, de megkerült”(Lk.15.
24 és 32.)
Az első, ami szembeszökő, hogy

minden megtérést vagy előkerülést közös örvendezés, nagy lakoma, buli követi. Az elveszett bárány megtalálója,
az elgurult drachmát meglelő asszony
összehív hálavacsorára, együtt örvendezésre másokat. Sőt még Isten és angyalai is belekapcsolódnak a megkerült,
a megtért fölött ujjongó örömbe. A tékozló fiúnak is borjút vágnak, zenészeket hívnak. Máté-Lévi megtérése örömére tüstént lakomát rendez. Zakeus
megtérése is lakomába torkollik. Mária
Magdolna egy lakoma közepette adja a
megtérés jeleit, csókjait, utána pedig
asztalánál látja vendégül az Urat.
Sajnos ezek a szokások nem a mi
szokásaink. Nem valószínű, hogy valaha is látnád férjedet, apádat gyónásról
hazajönni azzal, - ha egyáltalában rászánná magát a megtérésre, a gyónásra – hogy meghívja gyóntatóját is, „barátait és szomszédjait” is (Lk.15.5.) és
így ujjong: „Juj, de boldog vagyok! Csuda boldog vagyok! Ezt nem lehet hagyni csak úgy szárazon. Igyunk rá egyet!
Egy áldomást!”
A tékozló fiú élete már majdnem elsüllyedt, de aztán - szó szerint - hála az Istennek, jól végződik. A Jóistent

szimbolizáló apa teljes jogú gyermekeként visszafogadja egy öröm-lakomával megpecsételve azt… és csak úgy
dübörögnek, egy örökkévalóságot kitöltenének szavai, amikor ezt mondja a
bátyjának: „Te is vigadj és örülj! Öcséd
halott volt, de most föltámadt!”
Isten így nézi azt, aki megtér. Aki neki hátat fordít, távolodik, az neki olyan,
mint a halott. Viszont, aki visszafordul
és feléje tart, az meg olyan neki, mint
aki a halálból életre támad: föltámad.
De legyünk még konkrétabbak! A megtérés olyan, mintha pl. a tegnap eltemetett édesanyád, másnap föltámadna és megállna szobádban középütt,
mint Jézus Húsvét este az apostolai
előtt.(Lk.24l36.)
No, hát ki merné állítani, hogy kis dolog a megtérés? Az Istenhez térés? Ezért
elmaradhatatlan tőle az óriási öröm, az
ujjongás, mint madárról a szárny.
Tudtok-e örülni a megtérőknek?
Képzeljétek el, menyire örülnék, ha
megtérne a két, bal-és jobbszomszédom, akik nagyon aranyos és nagyon
jó emberek, és elkezdenének vasárnaponként a szentmisére jönni. Hát én
örömömben fél lábon körültáncolnám a

templomot. Úgy össze-vissza csókolnám őket, mint a tékozló fiút az apja. Akkor összehívnám „barátaimat és
szomszédjaimat”, mint az elveszett bárányt megtaláló pásztor és én is így ujjonganék: „Örüljetek velem! Megtaláltam elveszett juhomat.”(Lk.15.6.)
És mit gondoltok Isten és angyalai
egykedvűen néznék bal- és jobb szomszédjaim megtérését? Dehogy! Ők is vigadoznának. Tapsolnának. Örömükben
ujjonganának, mint a Puskás Ferenc
stadion szurkolói az észteknek rúgott
5 gól után.
Ők is szeretnek ujjongani. Adjuk meg
nekik minél többször ezt a lehetőséget.
--A kereszténység a remény vallása.
Ez a vallás az öröm vallása. A mindig
nyitott kapuk vallása. Jézus Krisztusban
a mi Istenünk kitárta karjait a kereszten, és ezek a karok tárva maradtak
azóta is, hogy mindenki, aki ránéz, tudja, hogy van visszaút, hogy az atya hazavár bennünket. És az Atya képes halottat föltámasztani. Lelki halottat is. Ez
minden reményünk forrása.
Dr. Pribitek László
plébános

Zarándoklat Szerbiába,
a Doroszlói Szentkúthoz
2014. május 17-én a plébánosunk
szervezésében – csikériai, tompai és
kelebiai hívek - zarándokúton vettünk részt Szerbiába a Doroszlói
Szentkút kegyhelyen.
Nagy volt az érdeklődés a zarándokok részéről, így kettő telt busszal
mentünk és Isten kegyelméből szerencsésen haza is értünk.
A szívünk mélyén elvittük a Doroszlói Szűz Anyához családunk apraját nagyját, közeli és távoli hozzátartozóinkat, kedves barátainkat,
ismerőseinket és kis falunk minden
lakóját. A szélsőséges időjárástól és
természeti csapástól szenvedő embertársainkra is gondolva imádkoz-

tunk, reménykedve, hogy Isten kegyelméből kérésünk és felajánlásunk
meghallgatásra talál.
Hazafelé jövet még a szomszéd
Kelebiján egy Szegedről jött kórus előadását is meghallgattuk Paskó Csaba plébános úr templomában
és megtekinthettük a templomban
Batthyány László, Slachta Margit és
Kaszap István boldogok ereklyéit.
Doroszlói Szentkút rövid története:
A mai Szentkút azonos azzal a hellyel, melyet már az Árpádok korában
Bajkút néven emlegettek. III. Béla
monostort építetett a Premontrei
szerzetesek számára. A török idő-

ben elpusztult falu kútja megmaradt, melyhez a bujdosó magyarok a
török hódoltság ideje alatt is zarándokoltak. Számos gyógyító csodát
követően a zarándoklat egyre tömegesebbé vált és 1792-ben Kalocsa Bácsi Érsekség hivatalos búcsújáró helyévé lett.
Az első gyógyulást követően,
mely 1700-ban történt, fakápolnával díszítették a forrást, melyet folyamatosan építettek és bővítettek 1861-ben készítik el a Szentkúti
forrás mellett elhelyezett Magyarok
Nagyasszonya kegyszobrot. 1909ben építették a máig létező díszes
kútszerkezetet és mosakodó me-

dencét. 1973-ban kibővítették a
kegyhely udvarát és elkészítették a
szabadtéri oltárt illetve használhatóvá tették a zarándokházat. A hívők
személyes adományaiból készültek a
kápolnakertet övező kerengőben a
freskósorok.
Sajnos az elmúlt két évtizedben
nem történt sem fejlesztés, sem
felújítás, így nehezen tudja ellátni feladatát. Hálás szívvel köszönetet mondunk Csaba plébános Úrnak
és mindazon személyeknek, akik segítségükkel tevékenyen hozzájárultak ahhoz, hogy e szép nap emlékét
megőrizzük szívünkben.
készítette: Nagy Györgyné
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Miután ismét eltelt egy hónap, teljesítem a kötelezettségemet és összefoglalom július hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit, majd vázolom az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
JÚLIUS
-5-én egy 5 főből álló kis csapatunk
megnézte a Szegedi Szabadtéri Színház „Zorba a görög” c. előadását.
Nagyon jó volt az előadás és külön újdonság volt a résztvevőknek az átalakított nézőtér mert pl. a hátsó sorok
így közelebb kerültek a színpadhoz.
-10-én 17 fős csapatunk mórahalmi fürdőzésen vett részt és ez alkalommal is kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-25-27 között zajlott le községünkben a már XI. alkalommal megrendezésre kerülő Kárpát Fesztivál. A
rendezvényen Egyesületünk tagjai is
nagy számban részt vettek, sőt többek /táncosaink, szakácsaink, foltvarróink, stb./ az egyes programokban tevékenyen közre is működtek.
Végig gondolva a fesztivál programjait, eseményeit, magunk részéről nagyon sikeresnek tartjuk a most lezajlott rendezvényt is. A mellékelt fotó a
Művelődési Házban rendezett kiállítások megnyitóján készült.

AUGUSZTUS
-3-án a községi mikrobusszal Bajsára utazunk, ahol részt fogunk venni
a hagyományos Kadarka Fesztiválon. Indulás a Nyugdíjas Háztól 07.00
órakor lesz.
-7-én kerül sor a havi fürdőzésre Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal. Erzsébet Kártyát, ill. bérletet ne felejtsük
magunkkal vinni!
-16-án a Szegedi Szabadtéri Színház „Mamma mia” c. előadását fogja megnézni 16 fős csapatunk. Indulás
a Nyugdíjas Háztól személygépkocsikkal 19.00 órakor lesz.

-20-án lesz a hagyományos községi ünnepség, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk
meg. Itt jegyzem meg, hogy Egyesületünk Tánccsoportja augusztus 23án Ásotthalmon fog fellépni egy helyi
rendezvényen.
-30-án a Klubestünk a Nyugdíjas Ház felújításának elhúzódása miatt
az új Piaccsarnokban kerül megrendezésre 16.00 órától. A rendezvényre vacsorával és élő zenével várjuk tagtársainkat és a bajsai testvér szervezetünk
képviselőit. Jelentkezni és a részvételi
díjat (800.-Ft/fő) befizetni a vezetőségi
tagoknál lehet VIII. hó 24-ig.

SZEPTEMBER
-11-én lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a szokásos 10.06-os autóbusszal fogunk utazni. Kedvezményes belépésre a szükséges
okmányokat vigyük magunkkal!
-29-én tartjuk a következő Klubdélutánt a Nyugdíjas Házban, ha akkorra
készen lesz.
Itt jegyzem meg, hogy a Nyugdíjas
Ház pályázati pénzből való felújítása már
részben megtörtént, de még a belső falak, ajtók és ablakok átfestése hátra van.
Előzetes számítások szerint az elmaradt
munkálatok elvégzésére csak szeptember hónap folyamán kerül sor. Az említett
tevékenységek csúszása miatt rendezzük
meg a zenés Klubdélutánt az új Piaccsarnokban augusztus 30-án. Előfordulhat,
hogy a szeptember 29-i Klubdélutánunk
is halasztást szenved a fenti ok miatt.
A belső festési munkálatok előkészítése jegyében július hónapban le kellett
szerelni a radiátorokat is, majd azokat ki, ill. le kellett mosni a sokéves szennyeződésektől. A mellékelt fotó a radiátormosó
csapatról készült munkavégzés közben.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

Festékadományt kapott a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület
jük az adományt, ezt a nemes gesztust!
POLI-FARBE a Magyar Olimpiai Bizottság ARANY fokozatú támogatója
6235 Bócsa, III. kerület 2.
WWW.polifarbe.hu
Ajánlom, hogy minél többen vásároljuk e kiváló termékeket, annak érA Poli-Farbe magyar tulajdonú festékgyár évek óta szervez jótékonysági
programokat, melyeknek célja, hogy a
rászoruló közösségi intézmények közös
összefogással megszépülhessenek és
az ott eltöltött idő kellemesebb legyen
egy élhetőbb környezetben.
A nyári felújítási időszakban a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület is részesült
festékadományban. A 400m2-re elegendő, színes beltéri falfestékeket tartalmazó adománynak köszönhetően az
egyesület szobái, vizes blokkja és közös
helyiségei is felújításra kerültek.
A festékek egyéni tulajdonságainak
köszönhetően tökéletesen alkalmasak
a lakóotthon falainak hosszú távú meg-

óvására, valamint moshatósága miatt
higiéniai tisztíthatóság szempontjából
is kiválóak.
Példaértékű összefogással a munkálatokat az Egyesület tagjai közösen végezték és végzik most is!
Az MVH által kiírt LEADER-es pályázaton nyert az Egyesületünk, de az
a pénz sajnos csak a tetőcserére volt
elég, mely már szinte életveszélyes állapotban volt.
Viszont a teljesen megújult szép tető
alá szükséges az épület teljes külső és
belső festése, illetve mázolása.
Hát ezt sikerül megoldani a Poli-Farbe segítségével, amiért tagságunk végtelenül hálás és nagyon szépen köszön-

dekében is, hogy más szegény, de lelkes, tettre kész szervezeteket tudjanak
a jövőben is adományaikkal támogatni
a cég tulajdonosai!
Horváth Zoltán
az Egyesület elnöke

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
2014 auguszt.
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat
		
1
vasárnap

orvos neve
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Szabó Péter dr
Kiss Csaba dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Miklósiné dr. Tóth Éva
Miklósiné dr. Tóth Éva
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Miklósiné dr. Tóth Éva
Szabó Péter dr
Szabó Péter dr
Kiss Csaba dr. 17 órától
Kiss Csaba dr

ügyelet helyszíne
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy-Zs. U. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák u. 92
Tompa, Attila u. 95
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
Tompa, Attila u. 95
Kelebia, Bajcsy-Zs U 56/b
Kelebia, Bajcsy-Zs U 56/b
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: 06-77/737-757, 06-30/7905-779
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
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Anyakönyvi hírek
2014-es évi születések
Január
Kerékgyártó Emma, Szül.: 2014.01.04
An.: Szegedi Kitti, apn.: Kerékgyártó Krisztián
Papp Kornél, Szül.: 2014.01.24.
An.: Nagy Melinda, apn.: Papp Péter
Február
Cselédes Nikoletta Kata, Szül.: 2014.02.07.
An.: Karácsony Katalin, apn.: Cselédes Imre
Kiri Boglárka, Szül.: 2014.02.16
An.: Szűcs Éva, apn.: Kiri Ferenc
Erdősi Fanni, Szül.: 2014.02.27.
An.: Friebert Judit, apn.: Erdősi Norbert
Cseh Dávid Konrád, Szül.: 2014.02.27.
An.:Csillag Gabriella, apn.: Cseh László
Március
Ujvári Ákos, Szül.: 2014.03. 03
An.: Ócsárdi Gyöngyi, apn.: Ujvári Ákos
Április
Varga Ildikó, Szül.: 2014.04.01.
An.: Szendi Franciska, apn.: Varga Zsolt
Elekes Jázmin, Szül.: 2014.04.08.
An.: Somoskövi Erzsébet, apn.: Elekes István
Május
Kis Bence, Szül.: 2014.05.06
An.: Árva Tünde, apn.: Kis István
Takács Zsombor, Szül.: 2014. 05.13.
An.: Radnai Adrienn, apn.: Takács Imre
Június
Oláh Patrik, Szül.: 2014.06.19.
An.: Kolompár Viktória, apn.: Oláh Elemér
Bihari Kristóf Máté, Szül.: 2014.06.26
An.: Káta Renáta, apn.: Bihari György

Portényi Noémi
védőnő

2014. május
A hónap folyamán elhalálozott:
Házi Jánosné 88 éves
2014. június
A hónap folyamán elhalálozott:
Békési Károlyné 59 éves
2014. július
A hónap folyamán elhalálozott:
Kozla József 41 éves
Saufert János 56 éves

Teleki Mária
aktő.

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

