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Ízelítő a XI. Kelebiai Kárpát Fesztivál programkínálatából
Július 25. - Kiállítások és borok napja
BALÁZS HAJNALKA
A már sokak által ismert matematika-rajz szakos tanárnőnek tekinthetjük meg
állandó kiállítását, aki saját bevallása szerint gyerekeket és felnőtteket tanított és
tanít ma is a művészet szeretetére és az alkotás örömének felfedezésére. Egy olyan
művész festményeit csodálhatjuk meg, aki vizuális- és környezetkultúrát tanult az
Iparművészeti Egyetemen, aki művésztelepeket rendezett, akinek volt már kiállítása többek között Szegeden, Baján, a fővárosban, Vajdaságban, de még Indiában
is. Hajnalka úgy fogalmazott, számára az olajfestészet lehetőséget nyújt a lélek rezdüléseinek hiteles megjelenítésére. Képei nem csak a színek gyönyörű játékát adják vissza, nem csak ügyes másai a valóságnak, jóval többet nyújtanak. Intenzív impulzust a szemnek és a léleknek egyaránt. Hajnalka Chagall szavait idézte a minap,
amit talán érdemes fontolóra vennünk: „Van az életünkben egy szín, mely a festő
palettáján is ott van. Ez a szín hoz értelmet az életünkbe és a művészetünkbe is.
A szín, melyet szeretetnek nevezünk...” Azoknak, akik szeretnék megtapasztalni festményeinek különleges hatását, ajánljuk, hogy látogassanak el az Agrárkereskedelmi Központba július 25-én 15:30 h-ra a kiállítás megnyitójára. Természetesen a fesztivál ideje alatt bármikor betérhetnek az érdeklődők, hogy megtekintsék
a kiállítást!
FODOR JÓZSEF
Tompai amatőr alkotó bemutatkozó kiállítása. Rajzaival Tompa és Kelebia mindenki által ismert épületeit szeretné megjeleníteni saját szemszögéből. A művész
úgy fogalmazott, hogy alkotásaival leginkább tiszteletét szeretné kimutatni e két
település iránt, ahol mindennapjait éli. Július 25-én 15:30 h-kor ezekkel a képekkel
is megismerkedhetünk.
BORLOVAGOK ÉS BORVERSENY
Délután 16:00 h-tól a katolikus templomban borlovagrendek
vonulnak fel, majd megtapasztalhatjuk, milyen egy igazi borlovagrendi avatás, és az izgalmas borverseny sem maradhat el az
Agrárkereskedelmi Központban.
HOOLIGANS KONCERT
Estére egy igazán színvonalas produkcióval rukkol elő a fesztiváli program, hiszen ellátogat Kelebiára hazánk egyik legismertebb zenekara, a Hooligans! Az csapat hosszú évek óta a legkedveltebb magyar
együttesek között mozog, 1996-os megalapulásuk óta ontják a slágereket, melyek közül nem
egy vezette a televíziók és a rádiók játszási listáját is. Tíz albumuk jelent meg, ebből több aranylemezes lett, közülük talán a legutolsó, tavalyi
durrant a legnagyobbat, hiszen ez a korong már
háromszoros platinalemez! Koncertjeiken korábbi nagy slágereiket, mint például a Királylányt, a
Kánaánt, a Félembert, vagy éppen a Hotel Mámort a közönség a mai napig óriási ovációval fogadja, és énekli együtt a zenekarral. A rajongók lelkesedése tehát nem csillapodik, egytől egyig hatalmas nézősereg előtt lépnek a színpadra, képesek megtölteni a Papp László Sportarénát és a
SYMA Csarnokot is, de a vidéki szabadtéri rendezvényekre is rengetegen látogatnak el értük. Egyértelmű, hogy nem unatkoznak a srácok, szinte csoda, hogy a számos nagy fellépésük közé be tudták illeszteni a Kárpát Fesztiválon való részvételüket, köszönet érte. Ha már beköszönnek hozzánk egy NAGY koncerttel, fogadjuk
őket nagy közönséggel! Fellépésük július 25-én, pénteken 20:00 h-kor kezdődik a
nagyszínpadon modern látvány és hangtechnikával.
Július 26. – Sport, művészet, Bácskai Becses, tánc és zene
FUTÓVERSENY
Utcai futóversenyen mérhetik össze erejüket és kitartásuk a frissen ébredők július 26-án 8:00 h-tól. A sportesemény közös reggeli bemelegítő tornával kezdődik,
hogy a lelkesedésünk mellett a testünket is ráhangoljuk a kilométerek megtételé-

re. Egy 3,5 km-es és egy hosszabb 7 km-es táv közül választhatnak a sportolni vágyók. A start és az érkezés helyszíne is a salakos focipálya lesz.
KISPÁLYÁS FUTBALLGÁLA
Június 26-án 9:00 h-kor kezdetét veszik a kispályás mérkőzések, amire 6 fős
csapatok jelentkezését várják! A helyszínen is lehet nevezni, nevezési díj 2000 ft.
2 x 15 perces játékidőre számíthatnak a játékosok, így talán a várható hőség sem
veszi ki az erőt a csapatokból. Az első három helyezettet kupával díjazzák majd,
valamint különböző egyéb díjak is kiosztásra kerülnek, mint például a legjobb kapus, vagy akár a gólkirályi cím is megszerezhető lesz. Minden focizni szerető baráti társaságot szeretettel várunk, és természetesen szurkolótábort is bátran lehet hozni a meccsekre!
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓK
Foltvarrás: A jól ismert Foltocska
Foltvarró Klub, amely a helyi Nyugdíjas Egyesület berkein belül alapult,
munkáiból idén is összeválogatott
egy kiállításra valót. Érdemes közelebbről megnézni a különböző technikákkal készített textil tárgyakat, és
lakáskiegészítőket, hiszen a gyönyörködés mellett akár hasznos ötletekkel is gazdagodhatunk! A foltvarrás, avagy a
patchwork technika jelenleg igen népszerű stílusirányzatot is képvisel. Számos divattervező illeszti be legújabb kollekcióiba a különböző mintázatú anyagok és formák párosítását. Éppen ezért nem csak az idősebb korosztály érdeklődését kelti fel
a kézimunkázás ezen vállfaja, napjainkban már egyre népszerűbb az alkotni vágyó
fiatalok körében is.
Gyermekrajzok: Idén sikerrel szerepeltek a helyi gyerekek egy nemzetközi rajzversenyen, ezeket az alkotásokat a fesztiválozó közönség is megtekintheti. Gyerekszemmel másként szemléljük a körülöttünk zajló dolgokat, mások a formák, színesebbek a színek, és talán világ is szebbé válik a képeken. Csodáljuk meg együtt!
TÁNCOS ELŐADÁSOK
Az Agrárkereskedelmi Központ
melletti színpadon 16:00-18:00 h-ig
különböző stílusokat képviselő tánccsoportok lépnek fel. Köztük lesznek
a KNYE fellépői, a Marina Bellydance
Company hastáncosai, a Tavaszi Hérics néptáncosai, a Kelebiai Anyatigrisek lelkes tagjai, és az I Love Dance Tánckomplexum ifjú tehetségei. Nagy örömünkre szolgál, hogy ilyes sok mozgást, táncot szerető, többek között helyi fellépőt
köszönthetünk a fesztivál színpadán. A csoportok sokat készülnek, hogy igazán
színvonalas és szórakoztató produkciókat láthassunk tőlük, mindenképpen érdemes kilátogatni erre a programra is, hiszen a jó hangulat garantált!
MUSICAL GÁLA
A békéscsabai Jókai Színház művészei már több alkalommal szórakoztatták a kelebiai közönséget, úgy
gondoltuk, most is szívesen látnánk
tőlük egy újabb előadást! 18:0019:30 h-kor a kisszínpadon Musical Gálával térnek vissza hozzánk,
melynek keretein belül a következő
nagysikerű művekből láthatunk és
hallhatunk gyönyörű részleteket: Jekyll és Hyde, Evita, West Side Story, Macskák, A
dzsungel könyve, Hairspray, Grease, Dreamgirls, Jézus Krisztus Szupersztár, A három testőr, Nine, Mamma Mia. A legismertebb musicaleket felvonultató lista már
önmagában is jól hangzik, és milyen jól cseng majd élőben!
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Ízelítő a XI. Kelebiai Kárpát Fesztivál programkínálatából
JANICSÁK VECA
Veca elérte az a pontot, hogy már nem úgy
gondolunk rá, mint az X-Faktor egyik lehetséges
sztárjelöltjére. Érett és önálló dalokkal jelentkező énekesnő, aki a sokadik tehetségkutató műsor
után sem merült a feledés homályába. Ott van a
köztudatban és a színpadon egyaránt; fellép, újat
alkot, olykor szimfonikus koncertet ad, olykor arany lemeze lesz, mondhatjuk, hogy
zajlik vele a zenei élet. Több dala is sláger lett, amiket nap mint nap játszanak a rádiók, és ki ne emlékezne a Most múlik pontosan című dal gyönyörű tolmácsolására,
ami megunhatatlan. Jelenleg a Mennyit adsz a lelkemért című dala hódít a rajongók
körében, de a trón legújabb várományosa a Könnyek az esőben című szám, amelyből vadiúj videoklip is készült. Valószínűleg a Kárpát Fesztiválra kilátogató közönség sem fog csalódni Veca zenei összeállításában és előadásában. Aki teheti, június
26-án, szombaton 20:00 h-kor ne hagyja ki a bulit!
SMITH & ESSEMM
Essemm és Smith Könnyű álmot hozzon az éj című
szerzeménye jelenleg a Youtube-on lassacskán eléri a
3 milliós megtekintést. Nem olyan rossz számadat ez itt
kis hazánkban két olyan előadótól, aki nem a celebségre
hajt, hanem valóban zenét akar csinálni, olyat, aminek
valós közönsége is van. Essemmet, azaz Boros Tamást
tartották már az ország legtehetségesebb rapperének
is, sőt a lemeze is volt már a legkeresettebbek között
a piacon. Őt már nem igazán kell bemutatnunk a hazai
rap ismerőinek és kedvelőinek, szókimondó, rímekkel
játszó, jó kis zenei alapokon nyugvó nótákat hallhatunk
tőle már évek óta. Smith - Kovács Norbert -, feltörekvő tehetség a magyar zenei palettán, egy új színfoltot
szeretne képviselni R&B vonalon amerikai feelinggel és egy kis, vagy inkább nagy
adag romantikával fűszerezve. Jelenleg hamarosan kijövő szóló albumán dolgozik
nagy erőkkel, amire folyamatosan megjelenő videoklipjeinek hatására már igen
nagy az érdeklődés. Dalai nem feltétlenül csak a tinédzser korosztályt foghatják
meg, hiszen a szerelem örök témája kortalan, Smith zenéje és énekhangja pedig
fülbemászó. Legutóbb Smith és Essemm Gyémánt arcú lány című közös munkája keltette fel a nagyérdemű figyelmét, reméljük, lesznek még hasonló villanásaik.
Mindketten több előadóval dolgoztak már együtt, talán mostanában Mr. Busta nevét érdemes megemlítenünk közülük. A Kárpát Fesztiválon július 26-án 20:30 hkor lépnek fel, kíváncsian várjuk, mit hoznak össze a srácok!

BOHÉMEK
Legyen szó utcabálról, esküvőről, falusi vígasságról, zenekar találkozóról vagy csak egy kis nőnapi buliról a Bohémek abban is jók!
A vaskúti csapat nem csak zenéjével, létszámával is betölti a színpadot, hiszen sok hangszeres zenekarról van szó. Bízunk benne, hogy
a Kárpát Fesztivál közönsége sem fog csalódni a térségünkben egyre népszerűbb
együttesben, akik a mulatóstól a retró zenén át, napjaink slágereit sem hagyják ki
a repertoárjukból. Idén az ő feladatuk lesz megmozgatni a kelebiai közönséget! A
fesztivál második napján, július 26-án 21:15 h-kor indul a szabadtéri buli, az önfeledt szórakozás, közös éneklés és tánc minden mennyiségben. Aki pedig csak falatozni, koccintani szeretne, az sem fog unatkozni, hiszen jó muzsika szól majd a háttérben, így igazi fesztivál hangulatban lehet része. Mindenkit szeretettel várunk,
legyen ez egy bohém este!
Július 27. – Foci kupa, főzőverseny
IV. LEVENTE KUPA
A Kelebiai Levente Sport Egyesület július 27-én 9 órától ismét megrendezi a kispályás labdarúgó tornát gyerekcsapatok számára. U-7, U-9, U-11 és U-13-as korosztályokban zajlik majd a küzdelem. A mérkőzések várhatóan 15:00 h-ig fognak
tartani, így a közönség a nap folyamán számos mérkőzést tekinthet majd meg. A
kupa jó alkalom a kikapcsolódásra, ismerkedésre, és a labdarúgó sport szeretetének népszerűsítésére az ifjúság körében.
BOGRÁCSOS ÉTELEK VERSENYE
Ezen a napon az Agrárkereskedelmi Központ és az új Piactér környékén valószínűleg sokan megfordulnak majd, hiszen
az ínycsiklandó illatoknak nehéz
lesz ellenállni. Szép környezetben, jó hangulatban finom fogásokra számítunk, látogasson ki
Ön is akár főzni, akár kóstolgatni! Vajon idén kié lesz a legízletesebb étel?

/Kiss Dia/

KÁRPÁT FESZTIVÁL BORVERSENY 2014.
Tisztelt Borbarátaink!
Örömmel értesítünk minden boros gazdát, hogy a XI. Kárpát Fesztivál keretében a hagyományoknak megfelelően ismét nemzetközi, baráti borverseny
megtartására kerül sor.
Időpont: 2014. július 25. péntek 16. 00 óra
Helye: Kelebia Agrárkereskedelmi Központ
Nevezni csak 2013-as évjáratú fehér és vörös borokkal lehet!
Minden versenyzőnek 2 liter bort kell eljuttatni a versenyt megelőzően 23-án
16.00 és 20.00 óra között Horváth Zoltán szervezőhöz /6423 Kelebia Kossuth u.
55./ annak érdekében, hogy a borok a kóstoláskor azonos hőmérsékletűek legyenek és a versenyben azonos feltételek biztosítása mellett vehessenek részt. A boros flakonokra kérem ráírni az induló nevét és a bor fajtáját.
Nevezési díj: 1.000 Ft./fő

Fehér és vörösbor kategóriában egyaránt az első három helyezett serleget
kap!
További arany, ezüst, bronzminősítéshez oklevél jár!
A szokásokhoz híven minden induló kóstol és bírál/pontoz/ is.
Eredményhirdetés után vacsora, beszélgetés és további borkóstolás a program.
Minden részt venni szándékozót tisztelettel és szeretettel várunk! A szervezők nevében:
Telefon: +36-30/9354-894
				

Horváth Zoltán
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FELHÍVÁS!

Kispályás Futballgála
2013. július 26-án (szombat) 9.00-tól
a Községi Sportpályán
Minimum 6 fős csapatok jelentkezését várjuk!
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat
Jelentkezni Ábrahám Jánosnál
a 06-30/514-86-15
vagy a művelődési házban
a 06/77-454-210-es
telefonszámon lehet.
Minden sportolni vágyó kicsit és nagyot szeretettel várunk!

A Kelebiai Levente Sport Egyesület
2014. július 27-én (vasárnap) kispályán, megrendezi
a IV. Levente Kupa küzdelmeit,
gyerekcsapatok számára.
A torna nemzetközi és a Kelebiai Kárpát Fesztivál
keretében rendezzük.
Korosztályok:
U-7   (2007-2008-ban születettek) 3 fős csapatok számára.
U-9   (2005-2006-ban születettek) 5+1 fős csapatok számára.
U-11 (2003-2004-ben születettek) 5+1 fős csapatok számára.
U-13 (2001-2002-ben születettek) 8+1 fős csapatok számára.
Menetrend:
Csapatok érkezése:
9.00 - 9.15 óra között.
Öltözők elfoglalása, átöltözés: 9.15 - 9.40 óra között.
Levente Kupa megnyitója: 	
9.40 - 9.45 óra között.
Mérkőzések folyamatosan:
10.00 - 15.00 óra között.
Eredményhirdetés: 	
15.00 - 15.15 óra között.
Közös ebéd:
15.30-tól.
2014.augusztus 02-én (szombaton) kerül sor
a Kelebiai Levente SE rendezésében, a III. Szent László Kupa
nagypályás, ifjúsági, nemzetközi labdarúgó torna kiírására.
A tornán 1996-1997-ben született fiatalok vehetnek részt,
viszont csapatonként 4 fő, 1994-1995-ben született játékos
pályára léphet.
Menetrend egyezik a fenti, Levente Kupa időrendi programmal.
2014. augusztus 23-án (szombaton) kerül sor
a Kelebiai Levente SE rendezésében, az V. Szent István Serleg
nagypályás, serdülő, nemzetközi labdarúgó torna kiírására.
A tornán 1998, 1999 és 2000-ben született
játékosok játszhatnak.
Menetrend egyezik fenti, időrendi beosztással.  
További részletek a beérkező visszajelzések után,
minden résztvevő számára, a csapatok létszámától függően.
Nevezési díj nincs.
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FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Tisztelt Versenyzők!
Az idei esztendőben ismét megrendezésre kerül a Kelebiai
Kárpát Fesztivál keretében a főzőverseny.
Helyszín:
Agrárkereskedelmi Központ- Félfedett piaccsarnok környéke
A rendezvény ideje: július 27. (vasárnap)
A zsűri: Németh József a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Vendéglős és Hagyományőrző Bizottság
Venesz-díjas elnöke.
A főzőversenyre bármilyen bográcsos étellel lehet nevezni
hozott alapanyagból.
Meghívom Önt és Társait a nemes küzdelemre.
Jelentkezési határidő: július 21.
Jelentkezni Kovács Mártánál
a 06-30/466-58-95
telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!

Pályázati felhívás
a Kelebia Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Kelebiai Piactéren található alábbi üzlethelyiségek bérbeadására:
füstölthús árusító helyiség
- 1.sz. üzlet
9,56 m2
hal árusító helyiség
- 2.sz. üzlet
9,56 m2
lacikonyha
- 3.sz. üzlet
17,78 m2
tejtermék árusító helyiség
- 4.sz. üzlet
11,56 m2
vágott baromfi árusító helyiség
- 5.sz. üzlet
11,56 m2
mézárusító helyiség
- 6.sz. üzlet
7,48 m2
Az üzlethelyiségekre a bérlőnek kell működési engedélyt kérni és a bérlőnek kell
gondoskodni az esetlegesen hiányzó berendezési tárgyakról. Az üzletekre feltüntetett termékkör változtatható abban az esetben, ha a hatósági engedélyezés szempontjából nincs akadálya.
Bérleti díj mértéke 2014. évben: 1.500,- Ft/m2/hó + Áfa + rezsi
A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két hónap bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót köteles fizetni, mely a bérlet megszűnésekor egy összegben visszajár, amennyiben a bérlőnek sem közüzemi, sem bérleti díj hátraléka nincs, valamint a bérleményt átvételkori állapotban adja vissza.
Egyéb költségek:
A bérlet időtartama alatt a bérlő a víz és villanyhasználat tényleges költségének
üzlethelyiségre eső részét közvetlenül a bérbeadónak számla ellenében fizeti meg.
A fűtés biztosítása a bérlő feladata. A szennyvízszállítás díja a vízfogyasztás arányában kerül kiszámlázásra a bérlő részére.
Amennyiben ugyanazon üzletre több személy nyújt be pályázatot, a bírálati
szempont a beérkezési sorrend lesz.
A pályázat benyújtásának helye: Kelebiai Polgármesteri Hivatal 1.sz. iroda.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 22. kedd 16.00 óra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét és címét,
- a tervezett kereskedelmi tevékenység bemutatását, a kereskedő cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
- forgalmazni kívánt termékek felsorolását.
A pályázatokat a képviselő-testület 2014. július 25. napjáig bírálja el. Az üzletek
2014. augusztus 1. napjától bérelhetők.
A nyertes pályázóval az önkormányzat nevében a polgármester köt szerződést.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
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Egyre tudatosabbak a magyarok a vásárlási szokásaikban
A jelenlegi kereskedelmi és élelmiszer-ellátási rendszerek világában a
helyi termékek fogyasztása és a termelőktől való vásárlás választási lehetőséget jelent a tudatosságot nélkülöző vásárlási szokásokkal szemben.
A magyar kiskereskedelmet évek
óta a multinacionális cégekhez tartozó,
nagy hálózatokba tömörülő kereskedelmi egységek dominálják: a magyar
lakosság ilyen önkiszolgáló boltokban,
hiper- és szupermarketekben, diszkontáruházakban költi el a legtöbb pénzt
élelmiszerre.
A termelők be sem tudnak bejutni ezekbe az ellátórendszerekbe, mivel nem tudnak megfelelni azoknak a
mennyiségi és szabvány feltételeknek,
amelyek lehetővé tennék jelenlétüket.
A nagy rendszereknek ugyanis nagy
mennyiségű és állandó minőségű termékekre van szükségük (pl. több ton-

na egyen méretű paradicsomra), amit
a kis üzemméretű, fenntartható módon
és léptékben termelők nem tudnak önmagukban előállítani.
A másik legnagyobb probléma a termelők kiszolgáltatottsága a kereskedőkkel szemben. Ennek a problémakörnek része többek között az, hogy a
kereskedelmi cégek a hálózatba jutásért különböző szolgáltatásokra hivatkozva eleve pénzt kérnek (pl. belistázás, reklámköltség), viszont az áruért
sokszor csak jóval később fizetnek. A
tőkehiányos kisgazdaságok ezt nem
képesek finanszírozni.
A termelők kereskedelemből való
kiszorulásának azonban nagyon nagy
ára van: visszaszorul maga a termelés
is. Ezzel szükségszerűen megnő az ország élelmiszer-behozatala és élelmiszerfüggése nem csak más országoktól,
hanem a multinacionális elosztó hálóza-

toktól is.
Ez a helyzet mindaddig fenntartható lesz a multinacionális elosztó rendszereknek, amíg a vásárlási szokásokat
nem az a logika fogja áthatni, miszerint
minden helyben maradó forint a helyi
gazdaság fejlődéséhez járul hozzá, és az
élelmiszerre helyben elkötött forintok
a helyi gazdaságba áramolva az itt élő
emberek megélhetését segíti.
A helyi termékek fogyasztása nagyon fontos környezeti, gazdasági, társadalmi kérdés.
Környezetvédelmi szempontból azért
fontos, mert kiküszöbölhető a szállítással járó környezetterhelés, nagyobb teret kapnak a tájfajták, kevesebb csomagolóanyagot igényel szállításuk, és
nincs szükség tartósításra, sem hűtőkamionra, sem pedig mesterséges érlelésre.
Társadalmi szempontból azért fon-

tos, mert a helyi termékek vásárlásával a helyi munkalehetőségeket erősítjük, amivel esélyt adunk arra, hogy ne
néptelenedjenek el a vidéki falvak, városok, emellett pénzünket helyi embereknek adjuk, akik nagyobb valószínűséggel költik el majd ugyancsak helyben
pénzüket, a haszon tehát a saját közösségünket erősíti.
További előny végül, hogy a helyi
termékeket mivel nem kell éretlenül leszedni, beltartalmi értékük jobb, azaz
egészségesebbek, és kevésbé vagyunk
kitéve a tartósítás veszélyeinek.
Mindezeket figyelembe véve, talán érdemes elgondolkodni egy-egy
kerti parti, ballagási ünnepség, családi vacsora hozzávalói után kutatva,
hogy vásárlásunkkal nemcsak a saját szükségleteinkről gondoskodunk,
hanem befolyással vagyunk Kelebia
gazda(g)ságára is.

Ők már szerepelnek a Bácskai Becses márkafilmben

Felismered valamelyiküket?

Netán ismered valamelyik leszármazottját:
unokáját,
unokaöccsét,
keresztlányát?
Küldd el nekünk nevét és elérhetőségét a
bácskaibecses@gmail.com
email címre, hogy meghívhassuk személyesen is
a film JÚLIUS 26-i ŐSBEMUTATÓJÁRA.
Ha nincs kedved emailt írni, de mégis szeretnéd, hogy
meghívjuk a filmbemutatóra azt az embert,
akinek nagyapja, dédanyja, rokona, ismerőse szerepel a
fotón, hívd fel kolléganőnket
a 06/20-266-98-28 as számon.
Bácskai Becses, ami összeköt
2014. JÚLIUS 26. 11:00,
Kelebia, Agrárkereskedelmi Központ
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MÉG MINDIG NEM KÉSŐ!

Egy tanító tapasztalataiból...

BÁCSKAI BECSES KVÍZJÁTÉK

Nyári útravaló

Kedves Kelebiaiak!
7 héten át tart a Bácskai Becses Játék!
A végén a fődíj igen becses ajándék lesz, szóval megéri!
A játékszabályok:
1. Minden héten 1 kérdés jelenik meg a www.kelebia.hu oldalon – a kérdések KIZÁRÓLAG Tompa és Kelebia települések honlapján jelennek meg
2. A kérdés az adott hét vasárnap 24:00 óráig érhető el.
3. A helyes válaszokat a bacskai.becses@gmail.com email címre küldhetik el.
4. A helyes választ mindig közzétesszük a honlapon.
5. Az új kérdéssel egy időben kerül fel a honlapra az előző kérdés helyes válasza.
6. Az nyer, aki a legtöbb helyes választ adja!
7. A www.bacskaibecses.hu oldal időnként segíthet a kérdések megválaszolásában.
8. Figyeljék folyamatosan a híreket!
9. A játék nem kötelező, de aki elfogadja a feltételeket, játszat. És… nyerhet!
10. A nyertes jutalmát a Bácskai Becses újabb nagy rendezvényén veheti át 2014.
július 26-án!

Egy diák életében a legszebb 2 hónap a nyári vakáció! Hogy valóban feledhetetlen legyen, fogadjatok el néhány hasznos tanácsot!

Iskolai hírek
Művésztábor az iskolában
Június 23-tól 27-ig szerveztünk az érdeklődő tanulók számára művészeti tábort
az iskolában. A foglalkozások naponta 9 órától 13 óráig tartottak. A gyerekek pa
pírmasészobrokat,kerámia figurákat, edényeket, zsugorka nyakláncot készítettek,
kavicsokat, gipszfigurákat festettek, gyöngyöt fűztek, akrillal vászonra festettek.
Gillányi Gréta volt tanítványunk segítette a táborbeli munkát. A gyerekek nagyon
elmélyülten dolgoztak, többen a szülők közül is bekapcsolódtak, hogy segítsék elkészíteni a napi feladatokat. A hét végén minden tanuló külön mutatta be az alkotásait, amikről fotók készültek. Jó érzésekkel, kellemes élményekkel és csodás alkotásokkal zártuk a hetet.
Balázs Hajnalka rajztanár
Kerékpártúra Palicson
Június 11-én a 7.b osztályosok egy lelkes kis csapatával, szülőkkel, nevelőkkel kerékpártúrát szerveztünk Palicsra. A hét legmelegebb napján kora reggel indultunk el az iskola elől. A határ átlépését követően Szabadkára tekertünk, útközben többször megálltunk pihenőt tartani. Szabadkán a szökőkút vizénél frissítettük
fel magunkat. Rövid nézelődés után Palics felé vettük az irányt, már ekkor hatalmas volt a hőség. A kerékpárút mentén szinte egyáltalán nem volt árnyékos terület. Palicson az állatkertben nézelődtünk, majd a tó partjára ültünk ki napozni, és
a lábainkat megmártóztatni a hűs vízben. Három óra után indultunk hazafelé. Szabadkán betértünk még a McDonald’s-ba, majd szabad program következett. A 60
km-es úttól meggyötörve, de nagyszerű élményekkel gazdagodva értünk haza még
sötétedés előtt.
Balázs Hajnalka

Bácskai Becses, ami összeköt !
Filmelőzetes már a tompa tv-ben
július 6-án 6-kor!
ŐSBEMUTATÓ
2014. JÚLIUS 26. 11:00, Kelebia,
Agrárkereskedelmi Központ

Ha gyalog közlekedsz használd a járdát, mielőtt átkelsz az úttesten alaposan
nézz körül!
Ha kerékpárral közlekedsz, soha ne a járdát használd, a járműved legyen világítással felszerelt!
Ne ülj be idegen személy gépkocsijába!
Ha autóval utazol mindig legyen a biztonsági öv bekapcsolva!
Csak a kijelölt fürdőhelyen fürdőzz!
Soha ne fürödj egyedül!
Ha nem tudsz úszni, kerüld a mély vizet!
Felhevült testtel ne ugorj hideg vízbe!
Este, éjszaka ne fürdőzz!
Ha egyedül vagy otthon, soha ne engedj be idegen embert a lakásba!
Pénztárcádra, személyes okmányaidra nagyon vigyázz!
Mindig tudják a szüleid hol és kivel vagy!
Soha ne fogadj el ismeretlen eredetű anyagot ismeretlen embertől, sőt a haverodtól sem! Könnyen áldozattá válhatsz!
Fontos, hogy biztonságosan internetezz!
Ne add meg személyes adataidat a neten!
Ne nyiss meg ismeretlen eredetű e-mailt!
Használj tűzfalat, vírusirtót!
Minden területen törekedj a biztonságra!
Remélem hasznos időtöltést találsz magadnak a nyáron!

Horváth Zoltánné

MEGHÍVÓ
Szenczy Sándor lelkipásztor,
a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány alapítója
és vezetője tart előadást a
CSALÁDOK ÉVE
alkalmából a kiskunhalasi, kelebiai
Baptista Gyülekezet és a Kelebiai Karitász
Egyesület szervezésében
2014.07.18-án este 18 órakor
a Művelődési ház nagytermében.
Mindenkit szeretettel várunk meghallgatni egy
olyan hiteles embert, aki több, mint 100 országban járt már, és hét háború eseményeit élte át
testközelből, jól ismeri az keresztény családmodell, a mozaik és a csonka családok éltét.

A SZERVEZŐK
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TUDSZ-E ÉLNI?
Pál apostol levelében tanítványát,
Timóteust nagyon biztatja a Szentírás
alapos megismerésére és hirdetésére:
„Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja az útmutatást ahhoz,
hogy…eljuss az üdvösségre…Hirdesd
az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.”(2Tim. 3.14-től)
És mi hogy állunk a Szentírással? Mi
is már gyermekkorunktól ismerkedtünk vele (hittan, misék). Több mindent ismerünk belőle. És még többet nem. Mi, papok is állíthatjuk, hogy
Szentírás ismeretünk és megértésünk
egy úthoz hasonlítható. Egy úthoz,
melyen haladunk előbbre és előbbre.
(Persze ezen az úton lehet hátrafelé is,
avval, hogy valaki nem foglalkozik vele, nem hall róla, felejt.) A papok ezen
az úton akkor szoktak előbbre haladni,
amikor készülnek évről-évre prédikációkra, hittan-és Biblia órákra. Ilyenkor
egyre világosabban látjuk, hogy Jézus
mit is akart. Egyre jobban elmélyedünk benne. Új dolgokat fedezünk fel.
Néha, mások szentbeszédeit hallgatva,
ujjongva szeretnénk felkiáltani a gyönyörűségtől: „Ó, nem is gondoltam volna, hogy ez is benne van az evangéliumban! Ez csuda jó!” Vagy van mikor
éppen egy tanulatlan egyszerű nénike
vesz észre egy „szántóföldön elásott
kincset, igazgyöngyöt”(Mt13.44-46.).
Mint amikor Kelebián épp azt olvastuk,
hogy Jézus a mezők liliomainak pompájára hívja fel a figyelmet (Mt 7.28).
Ekkor a Maris néni így osztotta meg
velünk a Szentlélek sugallta gondolatát: „De el tudnám órák hosszat nézni a
falu szélén levő házunk mögött tavasszal a virágos rétet és a közelében fekvő pipacsos búzatáblát… Istenem, milyen szép lehet a Mennyország, ha már
a Föld ilyen szép!”
Kezdetekben magam sem értettem,
miért kell olyan sokat prédikálni a Jóistent Jóistennek, és hogy Ő mennyire szeret minket. Mert úgy tűnik, hogy
nem is olyan nagyon szeret. Távolba
vonult. Sok szenvedést hagy ránk zúdulni (pl. szrebrenyica-i vérengzés).
Aztán tapasztalataim, szenvedéseim,
bibliai elmélkedéseim során egyre jobban átéreztem, hogy mégis szeret az
Isten. És nagyon. Kezdtem megérteni, hogy mit is akart, miért is teremtett
meg minket.
Az is egyre jobban kikristályosodott előttem, mi a legfontosabb egy
Jézus-követőnek. A Szeretet. Úgy látszik sok hívő (egy jellemző eset volt,

amikor egy minden nap templomba járó asszonyt figyelmeztettem finoman,
hogy ne beszéljen szinte mindig az emberekről olyan gyűlölettel, hanem szeresse őket, mire ő így vágott vissza:
„hagyja már, maga atya mindig azzal a nyavalyás szeretettel gyün!”), de
még jó néhány pap se tudja ezt úgy istenigazából, bár sokat szajkózzuk ezt.
Számomra ez már nem elcsépelt, sablonos szlogen. Már töredelmesen bevallom, hogy mennyi sok butaságot,
feleslegest elmondtam az évtizedek
során a szentbeszédeimben. Pedig talán ezt az egyetlen mondatot kellet volna csak prédikálni az örökkévalóságig:
„Kedves Testvérek, próbáljátok meg
egy kicsit szeretni egymást!” Esetleg
2. mondatként még ezt lehetett volna hozzátenni: „és tanuljunk meg megbocsátani!” Ismétlem, csak ezt a két
mondatot… Amikor Márta, az imakör
vezetője múltkor mondta, hogy örül a
jelenlétemnek, mert kiigazíthatom az
ő teológiai tévedéseit, ilyen szavakkal
nyugtattam meg: csak nyugodtan tévedj a teológiai dolgokban! Az a légynek se árt. Hiszen kristálytisztán tudod
a lényeget, hogy a szeretet a legfontosabb embernek, Istennek! És ez elég.
Fábry Kornél plébános „Legyetek
tehát irgalmasok!” c. könyvében frappánsan támasztja alá, hogy a Szeretet a legfontosabb a világon: ”Az evangélium, az örömhír nem más, mint
az, hogy az Isten maga a Szeretet…
Ahogy a Beatles énekli: All You Need is
Love (minden szükséged a szeretet)…
viselkedésünket két dolog motiválja: a
szeretethiány és a szeretet. Erre vágyik mindenki.”(122.o.) Még az állatok
és talán a növények is. Nagybátyámék
egy állami gondozott 6 éves kislányt
vettek ki, mert nem lehetett gyerekük. Első időkben a kislány, ahogy ült
a széken, a fejét ütemesem, de rémisztő erővel verte a falba nyilván a szeretetéhségtől. Ők aztán lassan, szeretetteljes simogatásokkal, ölelésekkel,
puszikkal és becéző szavakkal kigyógyították.
Az egyik bácskai plébános legendásan szerette a kutyáját. Még a kutyák szokásos kinti életterével sem törődve bent tartotta a szobájában maga
mellett, (mint szerénységem is). Amikor meghalt, a kutya kiment a temetőbe. Lefeküdt a sírjára, ahonnan bottal
se lehetett elzavarni. Vittek neki ételt,
de nem nyúlt hozzá. Könnyei csorogtak szüntelen. Hamarosan el is pusztult szegényke, ott, a plébános sír-

ján. A vadludak előtt is le a kalappal a
nagy szeretetük miatt. Mikor valamelyik társuk a sok szárnyalásban halálra fárad, leereszkedik a földre két társával. Azok ott maradnak mellette,
míg ki nem múlik, és csak utána csatlakoznak a csapatukhoz vagy egy későbbi csapathoz. Virágokkal meg azt
a „szeretet-kísérletet” végezték, hogy
két cserép virágot gondoztak két külön szobában. De az egyikhez sűrűn intéztek becéző, kedves szavakat is. Sőt
lágy muzsikával is kimutatták iránta szeretetüket. És ez sokkal jobban,
gyorsabban fejlődött, és dúsabb-szebb
virágokat hozott.
Kecelen gyönyörű szépet tanultam
egy magát nehezen kifejezni tudó, suksükölő jó kereszténytől. Tudom, azért
volt olyan jó keresztény, mert minden nap nagy örömmel tanulmányozta a Bibliát. Szép és bölcs meglátása az
volt, hogy észrevette, mikor kezdett a
„tékozló fiú”(Lk. 15.1-től) megtérni. Az
volt a fiú megváltozásának a kiindulópontja, amikor megváltozott a gondolkodásmódja, amikor hazaszálltak a
gondolatai. Ezt tüstént követte a tett.
Hazament a csalogató otthonába, eléje
futó apja karjaiba.–Ez nagyon lényeges
a megtéréshez. Életünk megváltoztatása, Jézushoz igazítása nem megy soha
a gondolkozásmódunk megváltoztatása nélkül. Mikor már nem Péter-módra, hanem Jézus-módra gondolkozunk.
(Lsd. Jézus Péterhez intézett dorgáló
szavait (Mt.16.23.).
Viszont nemcsak csodálatos szépségek vannak az evangéliumokban, hanem erő is. Akkora, hogy képes valakit
180 fokos fordulattal megváltoztatni. Hogy nem a levegőbe beszélek, bizonyítom is egy példával, a Hegyi beszéddel. Amit itt idézek, elolvashatjuk
az Új Ember újságban (2013. okt.6.
13. o.) „ Az alábbi eseménysor a sztálini terror idején történt. Ekkor az orosz
egyházat templomaitól megfosztották, papjait bebörtönözték, nagy részét kivégezték. Egyszer Moszkva környéki kolhozok parasztjaival töltöttek
meg egy fővárosi nagy színházat, ahol
a „Krisztus frakkban” című színdarabot mutatták be. Az első felvonásban,
amely a „bort ívó és vizet prédikáló”
egyház „igazi” arcát volt hivatott bemutatni, részeges papok, apácák szerepeltek, nagy közderültségre. Ekkor
jött a 2. felvonás. Alekszandr Rosztovcev jelenetével kezdődött. A forgatókönyv szerint ő Jézus gúnyfigurája lett volna, aki felolvas majd csak egy

mondatot a Bibliából, azután pedig káromolja az olvasottat, és undorral hajítja el a Bibliát.
Elkezdte olvasni Máté 5. fejezetét:
„Boldogok a lélekben szegények, mert
övék a mennyek országa.”…Ezután
rövid titokzatos csend támadt, de ezután nem bírta abbahagyni.
„Boldogok a szomorkodók, mert ők
vigasztalást nyernek” – olvasta tovább.
Itt egy pillanatra megállt. Érezni lehetett, hogy valami történik benne. Valahol mélyen legbelül. Minden szem rászegeződött. Ezután már nem állt meg,
hanem növekvő ünnepélyességgel,
egyre erőteljesebb hangon végigolvasta az egész hegyi beszédet, 4 fejezetet.
Hangja csodálatos erővel töltötte be a
termet. A tömeg lélegzetvisszafojtva
hallgatta, s ettől Rosztovcev ajkán egy
teljesen új darab született. Nem dobta
el a Bibliát. Lassan csukta be, és a gúnyolódó szavak helyett ősi orosz szokás szerint széles keresztet vetett a
mellére és így fohászkodott:
„Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam!” – Ezután lassan méltóságteljesen kisétált a színpadról,
miközben a publikum továbbra is döbbenten ült a helyén. Így gördült le a
függöny.
Hogy ott a helyszínen lőtték -e
agyon, vagy a Gulagon halt-e meg később, nem tudjuk. Egy biztos, innentől
senki sem látta már többé élve. A darabot se tűzték többé műsorra.”
Amikor ezt a címet adom a cikknek,
hogy „Tudsz e élni?”, nem a nagyképűség vezet, vagy mintha én fedeztem
volna fel a „bölcsek kövét”. A Biblia
fontosságára akarok vele élesebben
utalni, és annak kézbevételére.
Tudsz-e élni? Miért kérdezem ezt?
Azért, mert könnyen elfelejtjük, miért
mentett meg Jézus, mire hívott el, hogyan kellene élnünk. Azért, mert nem
mindegy, hogyan éljük le ezt a nyúlfarknyi életünk. Pocsékul, rondán –
ahogy látjuk sokaknál – vagy pedig
szépen? Minél boldogabban? Bölcsen?
De ezt ki más mondaná meg legpontosabban, mint aki teremtett Téged?
Ő már csak tudja! És hajszálpontosan.
Nemcsak tudja, hanem akarta is közölni, hogy el ne tévelyedjünk. Kezünkbe
adta a világ legnagyobb kincsét, a Bibliát, ahogyan Jézust is. (De nehogy úgy
bánjunk a Bibliával is, mint a Fiával!)
Olvasod- e ezt a legnagyobb kincset,
hogy el ne tévelyedj? Hogy tudj élni!
Dr. Pribitek László plébános
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TISZTELT NYUGDÍJASOK
Miután gyorsan elszalad ez a hónap
is, ismételten összefoglaljuk ezen időszak Egyesületünket is érintő eseményeit és vázoljuk az előttünk álló két
nyári hónap terveit, feladatait.
JÚNIUS
-5-9 között zajlott le a Csíksomlyói
Búcsúra időzített nagyszabású erdélyi
kirándulás, melyen 52 fő vett részt.
A jól sikerült és élménydús kirándulásról külön összefoglaló is készült az itthon maradottak számára.
-12-én zajlott le a havi mórahalmi
fürdőzés, melyen ez alkalommal 24 fő
vett részt. Most is nagyon kellemesen
töltöttük el ezt az egészségtámogató
programot.
-14-én egy 19 fős községi csoport
tagjaiként részt vettünk a Bajsai Falunapok alkalmából tartott hagyományos rendezvényen. A gazdag kulturális
program keretében a Kelebiai Daloskör
is fellépett és nagy tapsot kapott.
-20-23-án a vajdasági Feketicsen volt a 16. Vajdasági Kézimunka
Kedvelők kiállítása, ahol 56 szervezet
állította ki saját alkotását. Ezen az ese-

ményen Kelebiáról a Nyugdíjas Egyesületünk képviseletében a Foltocska
Foltvarró Klub alkotásai, Jáger Fanni és
Tóth Lajosné Marika ékszerei, valamint
Horváth Helga gyógyszappanjai kerültek kiállításra.
-28-án Bácskatopolyán vendégeskedett egy kisebb csoportunk
Horváth Zoltánné vezetésével, ahol a

hagyományos Nemzetközi Íjász és Kézműves Találkozóra került sor. A rendezvényen Egyesületünk Tánccsoportja
is fellépett és nagy sikert aratott.
JÚLIUS
Betervezett programjaink:
-5-én a Szegedi Szabadtéri Színház „Zorba a görög” c. előadásának
megtekintése.
-10-én fürdőzés Mórahalmon.
Indulás a MÁV állomástól a szokásos10.06-os autóbusszal. A Erzsébet
Kártyát, ill. bérletet vigyük magunkkal!
-25-27 között lesz a XI. Kárpát
Fesztivál, melyről részletes programot a Kelebiai Hírmondóból tudhatjuk meg.
AUGUSZTUS
-3-án lesz az un. Kadarka Fesztivál Bajsán. A rendezvény során előre
láthatóan főzőverseny is lesz a résztve-

Hetedszer Csíksomlyón csoporttal!
A Pünkösdi Búcsú apropóján hetedik
alkalommal szerveztünk Böbével, a feleségemmel nagy buszos kirándulást Erdélybe.
2014. június 5-én, csütörtökön hajnali 1 órakor indult a busz Tompáról és Kelebia, Szeged érintésével, Nagylaknál léptük át a határt.
Az első tervezett programunknak megfelelően a Fogarasi havasok 2.000 méter
körüli magasságában tartottunk komolyabb pihenőt.
Brassó és Sepsiszentgyörgy érintésével
érkeztünk meg Csíkszeredára, ahol megtekintettük a Makovecz Imre által tervezett Rézangyalok Templomát és a híres
Babba Mária kegytemplomot.
Csíkszépvízi szálláshelyünkön szilvapálinkával és kürtős kaláccsal fogadtak bennünket!
A szállás elfoglalása után mindenkinek
jól esett a finom vacsora és a pihenés.
6-án, pénteken a reggeli elfogyasztása után indultunk Gyimesbükkre az ezeréves határhoz.
Felsétáltunk a Kontumáci kápolnához,
melyet évről-évre jobb állapotba hoznak.
Itt van mellette a valamikori vám és határőr ellenőrző pont, mely szintén egy komoly emlékhellyé alakult.
Szintén itt állították fel a tavalyi esztendőben a Hit, Élet és Nemzet Kapuja össze-

sen tizenegy kopjafából és székelykapuból
álló kompozíciót, ami csodálatos alkotás.
Átkelvén a Tatros folyón átívelő hídon, felmásztunk a Rákóczi várromhoz és
megnéztük a 30-as őrházat, ami négy évvel ezelőtt felújításra került és az óta egy
szépen berendezett vasúti múzeumként
üzemel.
A településre visszafelé haladva betértünk a Böjte Csaba ferences szerzetes által
alapított gyermek intézménybe, ahol már
negyedszerre visszatérő ismerősök vagyunk. Adományokat adtunk át és ismét
megtapasztaltuk a fejlődés jeleit.
Szétnéztünk Deáky András kis birodalmában, majd Marika néni tájmúzeumának
megtekintése után a vasútállomáson fogadtuk az ide érkező magyarországi Boldogasszony zarándokvonatot.

Az 1974-ben épült modern templom
megtekintése után mentünk Sepsiszentgyörgyre, ahol megcsodáltuk a Székely
Nemzeti Múzeum csodáit, majd egy kis
kézdivásárhelyi séta után fél órát töltöttünk el a Nyergestetőn, ahol egy emlékmű
és rengeteg kopjafa áll a régi hősök dicső
tetteire emlékeztetvén.
7-én, szombaton Csíksomlyón a
nyeregben(a Kis Somlyó és a Nagy Somlyó
hegy találkozása) részt vettünk a szentmisén, ahol sok százezer magyar ember volt
együtt. Nekünk ez még hetedik alkalommal is egy megható, felemelő érzés és látvány volt!
8-án, vasárnap Gyergyószentmiklós és
a Pongrác tető érintésével elértük a Békás szorost (sokadszorra is csodálatos élményt jelentett) és visszafelé a Gyilkos
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vő csapatok számára. A Fesztiválra jelentkezni lehet Horváth Zolinál VII. 27ig.
-7-én lesz a havi fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a
10.06-os autóbusszal. Erzsébet Kártyát, ill. a fürdőbérletet ne feledjük elvinni!
-16-án a Szegedi Szabadtéri Színház „Mamma mia” c. előadást
nézzük meg. Indulás a Nyugdíjas Háztól
személykocsikkal 19.00 órakor.
-20-án a szokásos községi ünnepség megrendezése várható. Részleteket a Hírmondóból.
-30-án 18.00 órától kerül sor a havi
Klubdélutánra, melyre a bajsai testvér szervezetünk képviselőit is meghívjuk. E rendezvényen kultúrműsorral,
élő zenével és vacsorával várjuk a részt
venni szándékozókat. Jelentkezni és a
részvételi díjat (800.- Ft/fő) befizetni a
vezetőség tagjainál lehet VIII. 24-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk kedves tagtársainkat. A havi mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az Egyesülethez nem tartozó lakótársainkat is.
Horváth Zoltán Egy. elnök
Sutka István Egy. titkár
tavat. Mindkét helyen időztünk egy-egy
órát. Ez alkalom volt, nézelődésre, étkezésre, vásárlásra.
Utunk Maroshévízen át Borszékre vezetett, ahol 15 db borvizes forrás működik,
melyek gyógyvízként is felhasználhatók.
Visszafelé jövet megálltunk és tisztelegtünk Madéfalván az 1764-ben lemészárolt székelyek emlékművénél.
A szállásra érve este jól esett a finom
vacsora és utána már készülődtünk a kora
reggeli hazaindulásra.
9-én, hétfőn a korai reggeli után hazafelé vettük az útirányt.
Azért még megálltunk egy-egy óra
erejéig Farkaslakán (Tamási Áron szülőfaluja és síremléke) és Korondon vásárlási célzattal.
A határt visszafelé is Nagylaknál léptük
át és az esti órákban mindenki szerencsésen haza érkezhetett.
Úgy gondolom, hogy mindenkinek feltöltődést jelenthetett ez az utazás és a
résztvevők (voltak akik már három-négyötödszörre tartottak velünk) jelentős
többségének számára felejthetetlen, csodálatos, élményekben gazdag programot
tudtunk nyújtani.
Nagyon sok fotó készült a kirándulás
során. Ezekből válogatás nélkül mellékelek egy csokorra valót.
Horváth Zoltán
régiófelelős elnökségi tag
szervező
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

július		

orvos neve

ügyelet helyszíne

29

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

7

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

30

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

8

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

31

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

9

szerda

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b

10

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

péntek

Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59

12

szombat

Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59

		

20 órától Dr Rigler László;

Kelebia, Deák u. 92

13

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

14

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

15

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

16

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

17

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

18

péntek

Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59

19

szombat

Somogyiné dr Gazdag A Tompa, Árpád u. 59		

		

20 órától Dr Kiss Csaba; Kelebia, Bajcsy-Zs u. 39

20

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

21

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

22

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

23

szerda

Rigler László dr.

Kelebia Deák u. 92

24

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

26

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

27

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa, Attila u. 95

28

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

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

Anyakönyvi hírek
Születtek
Április:
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

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

A hónap folyamán elhalálozott:
Magyar Ferenc Béla 85 éves
Szines Józsefné 79 éves
Szines Mihályné 89 éves
Vida Mátyás 74 éves
Teleki Mária aktő.

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

