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Köszönjük Kelebia!
Kedves Kelebiaiak!
2014. október 12-én polgármestereket és önkormányzati képviselőket
választottak a magyarság arra jogosult tagjai, határokon innen és határokon túl.
Kelebián is lezajlódtak a választások. A kampányidőszakban fegyelmezett hozzáállást tanúsítottak a képviselőjelöltek. Ezért köszönetet mondok a
13 indulónak. Továbbá köszönet azért,
hogy számtalan településfejlesztési javaslat hangzott el a korteskedés időszakában. Az elhangzott javaslatokat
próbáltam megjeleníteni a polgármesteri programban.

Kedves Kelebiaiak! Szeretnék köszönetet mondani elsősorban azoknak,
akik elmentek szavazni. Köszönetet
azoknak, akik elfogadták javaslatomat,
és a „Folytassuk együtt!” című kiadványom szellemiségét megértve bizalmat
szavaztak az általam támogatott képviselőjelölteknek. A bizalom jelét mutatta – azontúl, hogy egyedüli polgármesterjelölt voltam – a jelöltek 100%-os
bejutása a képviselő- testületbe. Az ő
nevükben is ígérhetem, hogy legjobb
tudásunk szerint szolgáljuk „szép Kelebiánkat”.
2014. október 20-án volt az alakuló

ülés. Az eskütételek és a megbízólevelek átvétele után felállítottuk az önkormányzati bizottságokat és elnököket
választottunk. A bizottsági tagság összetételét a következő ülésen véglegesítjük.
A következő bizottságokat hoztuk
létre és választottunk elnököket:
1. Ügyrendi Bizottság
Elnök: Szűcs József
2. Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság:
Elnök: Varga Sándor

3. Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Elnök: Dr. Rigler László
4. Oktatási és Kulturális Bizottság:
Elnök: Horváth Jenő
5. Sportfejlesztési és Ifjúságpolitikai Bizottság:
Elnök: Molnár László
Az alakuló ülésen elfogadtuk a Polgármesteri Programot, amelyet a következő oldalakon fogok ismertetni.
Tisztelt Lakóközösség! Öt esztendő
hosszú idő. Ezt az időszakot a polgármesteri székben munkával, törődéssel
és emberségesen szeretném eltölteni.
Ehhez kérném a hétköznapok szavazatait Önöktől, akikről tudom, hogy képesek józanul és hosszútávra gondolkodni, hiszen nem magunknak, hanem a
felnövekvő generációknak építjük községünket. Azt gondolom, hogy ezt nem
szabad elfelejtenünk.
Arra kérem a teremtő útmutatását,
hogy a tisztánlátás bölcsességét adja a
döntéshozóknak – jómagamnak is: legyen kitartásunk a mindennapokban és
békénk az ünnepnapokon, mert csak így
várhatunk igaz köszönetet az utókortól.
Nem lehet kevesebb a célunk!
„Isten álld meg szép Kelebiánkat!’
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester
2014. október 12–én
megválasztott Képviselő-testület
összetétele:

A képen balról jobbra: Dr. Rigler László Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, Ábrahám János alpolgármester,
Maczkó József polgármester, Szűcs József Kelebiai Ifjúsági Egyesület elnöke, Oltyánné Kozla Erika jegyzőnő, Horváth Jenő Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, Varga Sándor Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Molnár László Sportfejlesztési és Ifjúságpolitikai Bizottság elnöke

Maczkó József polgármester, Ábrahám János alpolgármester, Varga Sándor tanácsnok, Horváth Jenő
képviselő, Dr. Rigler László képviselő, Szűcs József képviselő, Molnár
László képviselő.
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Közös megemlékezés az 1956-os forradalom
és szabadságharcról

Október 22-én az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve gyűltünk össze az
Agrárkereskedelmi Központban.

Az események leírását még mozgalmasabbá
tették a tánc és dalbetétek. A prózát Színes
Gabriella tanárnő a táncot Juhász János és
Nagyné Bényi Mária tanították be.

Az műsort a Farkas László Általános Iskola diákjai kezdték.
Felelevenítették a forradalom legjelentősebb történéseit egészen a kezdetektől
a végkimenetelig.

A diákok fellépése után Maczkó József polgármester ünnepi beszéde következett.

Az ünnepség után a jelenlévőkkel kivonultunk a kopjafához, ahol közösen elhelyeztük
a megemlékezés virágait.

Komposztálás az óvodában
Október 10-e a Komposztálás ünnepnapja. Erre
az alkalomra készült el óvodánk udvarán egy komposztáló. Az óvónénik beszélgettek a gyerekekkel a
komposztálásról, mit jelent a komposztálás?
Miért érdemes komposztálni?
Mert aki ezt teszi, az:
- csökkenti a háztartási hulladék mennyiségét
- kiváló minőségű virágföldet készít
- rendszeres testmozgást végez, egészséges életet él
- saját környezetével - öntevékeny módon - harmóniára törekszik.
Ezen a napon a nagycsoportosok készítettek egy

mini komposztálót is, melyben bemutatták, hogy
milyen hulladék kerülhet a komposztba, és mi az,
ami nem kerülhet bele. Az év során folyamatosan
készítjük a komposztot majd, és az így kapott virágföldet szeretnénk óvodánk szikla kertjében felhasználni.
Csak javasolni tudjuk, hogy tegyen így mindenki!
Lovaskocsikázás
Meghívást kaptunk a tompai KEFAG erdészetbe,
ahol a gyermekek megismerkedhettek a környezetükben élő, illetve az Alföldön honos állatokkal, fafajtákkal, növényekkel. Nagyon kedves ,,idegenvezető”-t kaptunk, Nagy Enikő erdész személyében,
aki azonnal megtalálta a hangot a gyerekekkel.

Az utat lovaskocsival tettük meg, ami még izgalmasabbá tette az erdei kirándulásunkat. A lovaskocsikázást Farkas Csaba apukának nagyon köszönjük!
Zenés műsor az oviban
Tenger Attila zenés előadásán vettek részt a gyerekek. Különböző hangszereket szólaltatott meg,
többek között dob, cintányér, csörgő, csörgődob,
varázshíd. A zenélésbe a gyerekeket is bevonta, így
varázsolta eléjük az őszi erdőt, a levelek hullását,
madarak csicsergését.
A zene mindig nagy élményt nyújt a gyerekeknek, Mert A ZENE AZ JÓ!

XI. évfolyam 11. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Előterjesztés 2014.október 20-án
a polgármesteri program ismertetéséhez
A következő öt esztendő mindannyiunk számára példátlan kihívást fog jelenteni.
A mi feladatunk lesz az, hogy Kelebia és térségének stabil jövőképét megfogalmazzuk. Számbavéve a társadalmi, gazdasági és politikai körülményeket. Szem előtt
kell tartanunk azt, hogy Kelebia Község fejlődése nem egy belterjes eseménysor,
hanem egy átgondolt, tervezett, kapukat nyitogató, mátrix jellegű, bonyolult kapcsolatrendszer eredménye. Ebben a kapcsolatrendszerben az egyik legfontosabb
elem az emberek közötti információáramlásnak a minősége és gyorsasága. A rövid
gondolatsor sok-sok program célt generál. Ezeket a célokat csoportosítottam különböző, tágabb és szűkebb szempontok alapján.
Alapcélok:
1. Információáramlás erősítése
2. A folyamatban lévő beruházások befejezése
3. Új tervek készítése
4. Pénzügyi befektetők felkutatása
5. Határon túli kapcsolatrendszerünk bővítése
6. Természeti, gazdasági, és humán értékeink feltárása és megőrzése
7. Munkahelyteremtés generálás
8. Térségben történő gondolkodás
9. Komplex programok megvalósítása
10. Szociális háló erősítése
11. Egészségügyi szolgáltatás erősítése
12. Lokálpatriotizmus erősítése
13. Önellátásra való törekvés
14. Racionális vagyongazdálkodás
15. Tanyás térségek élhetőbbé alakítása
16. Utánpótlás nevelés minden területen
17. Helyi termékek menedzselése
18. Kulturális háttér fenntartása és bővítése
19. Logisztikai terek kialakítása
20. Civil szervezetek támogatása
Komplex, munkahelyteremtő programok megvalósítása

1. Határon átnyúló komplex ökoturisztikai program:
- Natúrpark létrehozása
- Rekreációs központ felépítése
- Kutatóház létrehozása
- Határon átnyúló kerékpárút építése
- Természet háza felépítése
- Túraútvonalak kialakítása
- Halastavak hasznosítása
- Ifjúsági szálláshelyek kiépítése
2. Komplex vasúti logisztikai bázis- ipari park kiépítése.
3. Komplex mezőgazdasági logisztikai bázis kiépítése:
- hűtőház
- mérlegház
- termék felvásárló hely
- raktározó helyek
- csomagolóház
4. Komplex szabadidő és sportkomplexum építése:
- sportpálya korszerűsítése
- edzőpályák építése
- sportcsarnok építése

- rendezvénytér kiépítése
- játszótérépítés
Új tervek készítése
1. Komplex programokhoz
2. Útépítéshez: Deák F. u. Déli része, Ady E u déli része, Dózsa Gy. u északi része, Vasútföld (makadámút)
3. Kerékpárút építéshez: Árpád- Ady utcák mentén az általános iskoláig
4. Járdaépítéshez: Deák F. utcától a meglévő járda szakasz, Kossuth – József a
utcák közötti szakasz.
5. 5501-es közút felújításhoz
6. Csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítéséhez
7. Napelem park telepítéséhez
8. Parkolók építéséhez
9. Rendezési terv felülvizsgálata
10. Temetőrendezési terv elfogadása
Egyéb tervek
1. Falugondnoki autócsere
2. Ügyeleti hely korszerűsítése
3. Történelmi emlékhelyek létrehozása
4. Vasutas Múzeum és faluház létesítése
5. Kamerarendszer kiépítése
6. Kelebia Kft funkcióváltása
7. Szt. Erzsébet otthonház bővítése
8. Óvoda kerítés és udvar rekonstrukciója
9. Iskolaudvar rekonstrukciója
10. Konyha tetőcseréje
11. Tanyaházak létrehozása
12. Teleház mint szolgáltató központ újraindítása
Kelebia község jövőre a mi kezünkben is van. Felhatalmazást kaptunk arra, hogy
az egészséges álmokon túl fenntartható programokat valósítunk meg. Remélem az
irányelvek mindannyiunk tettrekészségét, bizalmát és kitartását fogja erősíteni.
Köszönettel: Maczkó József polgármester

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának eredményei Polgármester-választás eredménye:
1.

Maczkó József

Független

665 szavazat

Települési önkormányzati képviselők választásának eredménye:
1. Dr. Rigler László
Független
499 szavazat
2. Ábrahám János
Független
436 szavazat
3. Horváth Jenő Géza Független
376 szavazat
4. Varga Sándor
Független
361 szavazat
5 Szűcs József
Független
330 szavazat
6. Molnár László
Független
279 szavazat
7. Molnár Zoltán
Független
266 szavazat
8. Iván Éva
Független
239 szavazat
9. Balogh Szabó Béla Független
228 szavazat
10. Romics Zsolt
JOBBIK Magyarországért Mozgalom 135 szavazat
11. Kiri Zsolt
Független
131 szavazat
12. Hegedűs Endre János JOBBIK Magyarországért Mozgalom 129 szavazat
13. Kollár Norbert
JOBBIK Magyarországért Mozgalom 99 szavazat
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„Bácska virágoskertje”
Kelebia turizmus stratégiája 2015-2020

Az önkormányzat megbízásából, a
Balaton, és a nyugat-dunántúli gyógy-és
termálfürdők világában edződött szakértők elkészítették Kelebia következő
önkormányzati ciklusának idegenforgalmi tervét.
A tartalmas, és lényegre törő anyag
elején mindjárt kifejtik őszinte csodálkozásukat: Kelebia egy viruló, lüktető,
és gazdag adottságú alföldi település,
„a Felső-Bácskai kistáj szélén, a trianoni
őrület által meghúzott vasfüggöny tövében, a gyönyörű, és alig ismert Szabadka
város kertjeinek aljában”.
Érzékeny pontunkra rögtön rátapintottak a külső szemlélők: több évszázados, Szabadkával közös, szerves fejlődésünk, 3 emberöltővel ezelőtt megállt, és
azóta is stagnál.
Hátrányból-előnyt!- adják ki a jelszót.
Immár csak a keleti országrészben vannak olyan önmagunkkal határos területek, ahová csak határellenőrzés mellett,
gyakran hosszú sorokba rendeződve, és
megalázóan várakozva juthatunk át.
Így volt ez az osztrák határon is, vetik fel, de ott az Irottkő-Geschriebenstein Naturpark létrehozásával, a turizmus előbb megtörte a vasfüggönyt
Kőszegnél: zord képű határőrök közt, de
a magyar oldalról is fel lehetett menni a
korábban előlünk elzárt magyar emlékhelyre az államhatárnál.
Közúti határátkelőhelyet Kelebia és
Szabadka között, azonnal! A kerékpáros,
gyalogos turisták hadd jöjjenek-menjenek, Szerbia úgyis az unióba törekszik.
Nekünk minden nap drága veszteség,
amikor nem jöhetnek a városból hozzánk
a piacra, nem vásárolhatják a „Bácskai
Becses” termékeinket, és, ha a kelebiaiak nem szaladhatnak át Szabadkára
kedvük szerint, a kertek alatt, és nem 20
km kerülővel, sorban állásokkal.
Itt jön szóba a turizmus is: a vasút kiváló adottsága helyben van, a százezernyi budapesti kerékpáros turista-sokaságból csoportok vonaton idáig érkezve,

itt megszállva, szervezetten átbicikliznek Szabadkára, majd vissza, és ismét itt
töltve időt, a szomszédos falvakat, természeti helyeket felkeresik. Hosszabb
távon egy kerékpáros kemping és motel
is megvalósulhat, például, az üresen álló,
de kiváló fekvésű, volt növényvédő állomás területén !
Ehhez először is a fizetővendég látó,
„Zimmer Frei” szállásadók kellenek. Nekik jó jövedelmük lehet e turistaközönségből, akik egy-egy házánál, nyaranta, akár 30-40 vendégéjszakát igénybe
véve, a családoknak szép kis mellékjövedelmet biztosítanak. A legjobb turista
az, amelyik a reggelit, a különleges gyümölcsöket, italokat is a szálláshelyen fogyasztja el, és- visszatér !
A Kelebiának készült anyag terjedelmesen számba veszi a kistájat alkotó, és
általuk is fantasztikusnak ítélt természeti táji értékeket. Ez, a Kőrös éri csatorna
és a mellette lévő élőhelyek, továbbá, a
nagy értékű erdők a falu körül. Javaslatuk szerint, ennek adottságait, a szomszédos 5-6 településsel, és a Vajdasági
oldalon lévő településekkel közösen kell
egy öko-turisztikai egységgé fejleszteni.
Magyarországon ilyen körzet már
8 működik, a neve: naturpark. Itt a település belső hagyományai, építészeti értékei, és a táji, természeti értékek
együtt vannak kezelve, fejlesztve, és a
turizmusnak bemutatva. Legyen a „Felső Bácska-Homokhát” naturpark a következő ! Itt látogatóközpont, őshonos
farm, tanösvények, tájházak, madár és
vízi-világ megfigyelő pontok, kilátók,
stb. valósulnak meg.
A világ „szelíd-turizmusa”, mely a természet értékeit szemléli, és egyben védi is, nagy érdeklődéssel fordul ez ilyen
értékes helyek felé. Sehol olyan gyorsan nem jön létre a turizmus manapság,
mint a termékké fejlesztett ökoturizmus
célterületeken. Erre jó példa a Kis-Balaton, amely már lassan keresettebb lett,
mint maga a tó. Ezért is fontos, hogy

valamennyi vállalkozó szomszéd településsel közösen valósuljon meg ez a nagyszerű naturpark program.
Az anyag egy jelentős fejezete tárgyalja Kelebia hasznosítatlanul heverő,
de a turizmus számára igen értékesnek
talált ingatlanjait. Ezek egy részének fejlesztésére kiemelik, hogy a befektetők
számára az itt lévő, és kiaknázatlan termálvíz kincs a legfőbb vonzerő lehet.
A lehetőségek közül a wellness szállodává fejleszteni javasolt volt határőr
laktanya, valamint a tavak melletti önkormányzati területeken megvalósítható
gyógy-és termálközpont szállodával. De
egy kisebb volumen is lehetőség, éspedig termálkemping és öko-házak, szintén adottak lehetnek.
E tervekhez, a készítők, gazdasági
számításokat is végeztek, melyek a befektetők érdeklődését felkelthetik.
A hasznosítatlan ingatlanok közt vasúti szabadidőközpont, múzeum, „tölgyes” szabadidő park, lovas-pálya, erdei
iskola és cserkész központ ( Portényi féle erdészház), „Kosztolányi Dezső” alkotóház ( Juhász család háza), valamint egy
unikális ötlet a „Bibliai kert” szerepel.
A Bibliai kert az önkormányzat József
A- Kossuth u közötti, másfél hektáros
területén lehet. Ez, egy bibliai időkben
is ismert növény, gyógynövény, díszkert
és arborétum gyűjtemény, mely besétálható, és mely a turizmus, de az ismeretterjesztés számára is fontos, egyedi látványosság sziklakertekkel, egyéb bibliai
motívumokkal.
Ugyanitt a település Bácskai Tájháza,
Farkas András területén és jóakaratából
létrejöhet.
A turisztikai stratégia kiemeli, hogy
a rendezvényeket sokkal nagyobb erőkifejtéssel kell létrehozni, úgymint nagyobb csomagot kell megvalósítani és
kiemelt nagyrendezvényekké kell néhányat fejleszteni. Ezek közül, új a tavaszi (
szezonnyitó) Spárga-fesztivál, és az őszi
Kacsa-és liba fesztivál.

A piacot, mint turisztikai helyet, rendezvényekkel kell feltölteni, és Szabadka
város számára is elérhetővé kell tenni. A
szakértők véleménye szerint, a térség
gasztronómiai lehetőségei messze elmaradnak a lappangó kereslet mögött
( nincsenek elegendő számban vendéglők és nincsenek helyi táj-ajánlatok, borok, stb).
Döntő kérdés a turizmus emberi erőforrásai. A résztvevőket, mind a döntéshozókat, mind a későbbi vállalkozókat,
„ki kell tanítani”.
Ezek, tanulmány-utak, tréningek, folyamat-tanácsadás és mintaprojectek
kidolgozása és gyakorolása lehet.
Fontos, hogy a befektetők számára,
megfelelő anyag legyen átadva.
Az anyag nem mulasztja el, hogy felvesse azt a kérdést: a települést sokkal
virágosabbá kell, és lehet tenni. Tájbútorok, egységes és gondozott utcafák,
ezernyi virág hiányzik még a jó kezdeményezések mellett.
Ugyanis, Kelebia: Bácska Virágoskertje !
Tisztelt Olvasó!
Ez év tavaszán kezdődött az a munka, amelynek kézzelfogható eredményét
ma már a kezünkben tarthattuk. Ennek
a munkának a célja az volt, hogy Kelebia község jövőkép alakításában milyen
szerepet jelenthet az idegenforgalom.
Rájöttünk arra, hogy a gazdaságélénkítő
programok között kiemelkedő jelentősége lehet a turizmusnak. Megfogalmaztuk az ezzel kapcsolatos alapcéljainkat
és a konkrét részprogramokat.
Az idegenforgalom élénkítésével a
térség egyik gazdasági pillérévé válhat
az un. Ökoturisztika. Ennek erősítésén
dolgozunk.
Dancs Szilveszter Zoltán
Idegenforgalmi szakreferens
Maczkó József
polgármester
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Iskolai hírek

-Október 3-án a 3. a osztály műsort adott az Idősek Napja alkalmából. Felkészítő: Sógor Lászlóné

. oldal

„SEGÍTS,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!”

- Október 6-án osztálytermi keretek között az aradi vértanúkra emlékeztünk,
részt vettünk a községi ünnepségen is.

A Szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club és Vankó Ede vállalkozó
támogatásával folyamatosan vásárt szervezünk novemberben is hétfői, pénteki napokon 8 – 10 óráig
- Október 8-án a diákönkormányzat képviselői Kiskunhalason jártak az országos
diákparlament összehívásával kapcsolatban.
- Október elején az alsós tanulók a Bátor sün című színdarabot tekintették meg
Kiskunhalason az alsó tagozatos kollégák szerevezésben.
- Október 23-án az 1956-ban történt eseményekre emlékeztünk. Az ünnepi műsort a 8.b osztály mutatta be. A községi műsorban is szerepeltek a tanulók. Felkészítő nevelők: Színes Gabriella osztályfőnök, Kovács Márta énektanár, Juhász János
és Nagyné B. Mária tánctanárok.
- Az őszi szünet 2014. október 27-től 31-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap
november 3-a (hétfő).
- Az őszi szünetben megtörténik az iskolában a nyílászárók cseréje.
- November 10-12-ig papírgyűjtés lesz az iskolában.
Az iskola vezetősége

Helyszín: varroda udvarában lévő üzlethelyiség
– használt ruhák
– műszaki cikkek
– táskák
– gyerekjátékok
– cipők
– könyvek
– ágyneműk kerülnek kiárusításra
A befolyt adományokból karácsonyi csomagokat készítünk a rászoruló kelebiai nagycsaládosoknak, családoknak.
Szívesen, hálás köszönettel fogadjuk a tartós élelmiszereket is!!!

Tisztelt Lakóközösség!

Kérjük minél többen segítsenek, hogy segíthessünk!

Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes 2014. november 21-én Magyarországra érkezik a Szelidi- zarándokszállásnál elhelyezett emléktábla avatására, majd részt vesz a zarándokkápolnánál tartott közös imádáságon. Ebből az alkalomból a Magyar Zarándokút
Egyesület adománygyűjtést szervez a Dévai Ferenc Alapítvány javára, mely akcióhoz a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is csatlakozni kíván.
A gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben embertelen körülmények között tengődő gyermekek felkarolása.
Böjte Csaba 1992-ben került Dévára, ahol lelkiismerete szavait követve magához
fogadott néhány árva gyermeket, és az elhagyott ferences kolostorba költözött velük.
Nem csak ételt, otthont, ruhát biztosított nekik, de törődött taníttatásukkal, szellemi és
lelki fejlődésükkel, vallási és erkölcsi nevelésükkel. A fáradhatatlan munka eredményeként tevékenységét ma már ismerik, és elismerik egész Európában. A magán gyermekvédelmi központnak napjainkra Erdély több városában van intézménye, illetve több száz
gyermeknek nyújt menedéket és jövőt megmenekülve a nyomor jelentette kilátástalan
sorstól. Költségvetésüket szinte teljes részét adományokból finanszírozzák, és az itt élők
száma mindennap szaporodik.
Kérem, hogy aki teheti, tartós élelmiszerrel, ruhaneművel, elektronikai és számítástechnikai cikkekkel támogassa az Alapítvány munkáját, hozzájárulásával tegye szebbé
az otthonok lakóinak életét.
Az adományokat 2014. november 19. 12:00 óráig várjuk ( munkanapokon 9:00 és
15:00 óra között) a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat székhelyén (6000 Kecskemét,
Deák Ferenc tér 3. 1. emelet). További információért Magyar Anitához vagy Sebe Jánoshoz fordulhat a 76/513-881 és 76/513-893 elérhetőségeken. Az Alapítvány munkájáról további részleteket ismerhet meg a www.szentferencalapitvany.org honlapon.
Felajánlásaikat köszönöm!
Tisztelettel: Rideg László
Elnök, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

„A legkisebb is számít!”
Horváth Zoltánné
Karitász Egyesület elnöke

Idősek Napján
Amikor év elején beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy milyen ünnepséget vállaljon az osztály, jelezték, hogy szívesen vállalnák az Idősek Napját.
Ebben jelentős szerepe volt a tavaly ajándékba kapott csokoládénak is. Persze arra is emlékeztek, hogy szinte minden gyerek
örömmel fedezett fel az ünnepségen családtagot vagy ismerőst.
Volt, aki maga keresett verset, vagy javasolt valami dalt.
Egy az idei műsort közösen állítottuk össze, amit én nagyon
fontosnak tartok. Végighallgatva az előttünk fellépőket nagyon
szép gondolatok, érzések jöttek elő. Nagyon kedvesen fogadtak
bennünket az ünnepeltek, mosolyogtak, integettek, tapsoltak.
A műsor végén persze az idén is kaptunk motivációs ajándékot.
            Sógor Lászlóné
3. a osztály
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Október végéhez közeledve ismét összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is
érintő eseményeit és vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.

OKTÓBER
-3-án Egyesületünk tagjai is részt vettek a Községi Idősnapi Rendezvényen az
Agrárcentrumban. A sok érdekes program, a finom ebéd és végül a jó talpalávaló zene
felejthetetlenné tette számunkra ezt a napot is. Köszönetünket fejezzük ki a helyi szociális otthon vezetőinek és dolgozóinak a szervezésért és felszolgálásért.
-16-án mórahalmi fürdőzésen vett részt 12 fős kis csapatunk. Mondani sem kell,
hogy ez alkalommal is Erzsébet Kártyával csaknem mindnyájan ingyen vehettük igénybe a
fürdő szolgáltatásait és nagyon jól éreztük magunkat.
-18-án az Agrárcentrumban került sor a hagyományos Szüreti rendezvényünkre,
mely a NEA-KK-SZ-0186 „Őrizzük hagyományainkat” című pályázat keretében valósult
meg. Három vajdasági testvér szervezetünk Bajsa, Topolya és Bácskossutfalva mellett
meghívtuk az öttömösi és az ásotthalmi nyugdíjasok képviselőit is. A jól sikerült rendezvényen gazdag kulturális program, finom vacsora, és sok egyéb program részesei lehettünk.
A már ilyenkor szokásos és hagyományos
Kelebia nyugdíjasaiért kitüntetést vehették át Sutka Istvánné, Batancs Ágnes, Kazi István egyesületi aktív tagok, Bíró Zoltán
és Kocsis György falugondnokok, Kovács
Márta a Könyvtár és Művelődési Ház vezetője valamint Polyákovics Béla közalkalmazott. Mivel az idei évben az MVH által

kiírt és nyertes Leader pályázati pénzből és egyéb forrásból jelentős felújítás volt és jelenleg is zajlik a nyugdíjas házzal kapcsolatban köszönetképpen elismerésben részesítettük az
építési folyamatban pluszt nyújtó Batik Tamás építési vállalkozót, Papp Gyula építészmérnököt és műszaki ellenőrt, valamint Markó Rajmund festőt. Érdekessége volt az estnek,
hogy a vendégek egy „Receptfüzet” összeállítást kaptak a múlt század és a mai szüreti
ételekből, süteményekből..Ez úton is kifejezzük köszönetünket a szervezésben és a lebonyolításban aktívan közreműködő önkénteseknek, egyéneknek és intézményeknek, vállalkozóknak, valamint a rendezvény lebonyolításában résztvevő tagtársainknak. A mellékelt fotók e szüreti rendezvényen készültek.
NOVEMBER
-8-án lesz egy szűk körű rendezvény Ásotthalmon, melyen a Nyugdíjas Egyesület
megalakulásának 20. évfordulójáról fognak megemlékezni a polgármester jelenlétében.
-20-án fürdőzés lesz Mórahalmon, melyre az Erzsébet bérleteket, ill. Kártyákat vigyük magunkkal. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os autóbusszal.
-22-én szombaton 16.00 órától Újbor kóstoló lesz valószínűleg még nem a Nyugdíjas Házban. Jelentkezni és a részvételi díjat (500.- Ft/fő) befizetni Horváth Zoltánnál
lehet XI. 16-ig.
-24-én 15.00 órától Katalin napi rendezvényt fognak tartani Ásotthalmon,
melyre mi is hivatalosak vagyunk. Részvételi díj 1000- Ft/fő, amit a jelentkezéskor
kell befizetni a vezetőség tagjainál. Jelentkezési határidő: XI. 18. Indulás a Nyugdíjas Háztól személygépkocsikkal 14.30 órakor lesz.
DECEMBER
-13-án lesz a hagyományos községi
Falualapítási évfordulós ünnepség az
Agrárcentrumban. Részleteket a Kelebiai
Hírmondóból tudhatunk meg.
-18-án lesz a havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a novemberi informáci-

ók is érvényesek.
-31-én kerül sor a szintén hagyományos Óévbúcsúztató rendezvényre most
még bizonytalan helyszínen.
Íme, a kínálat, melyre tisztelettel meghívjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi fürdőzésekre várjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2014. 10. 24.
Horváth Zoltán
Sutka István
Egy. elnök
Egy. titkár

Egy tanító tapasztalataiból...

Kettős viselkedési forma
A közösség: osztály, tanárok, baráti-haveri körök nagy hatással vannak a kamaszodó gyermekre. Sokszor egész más viselkedési formát
eredményez, mint az otthoni elvárás. A csendes, szófogadó, a szülői
elvárásnak mindenben megfelelő kamasz az iskolában beszól a tanárnak, a soha nem káromkodó fiú vagy leány trágár szavakat használ,
mert így akar megfelelni a korosztályának.
Lehet egy kamasztól az kérni,
hogy mindenhol egyformán viselkedjen? Természetesen, de akkor
az kell, hogy szülőnek-tanárnak is
példát kellene mutatni: a szabályokat mindig betartani, emberségesnek és megértőnek lenni, és
minden megnyilvánulásukkal azt
kifejezni, hogy az ő személyiségüket nem a körülmények alakít-

ják, hanem belülről vezéreltek. Sajnos mi felnőttek sem vagyunk mind
ilyenek...
Egy jó pedagógus segít ennek a
problémának a megoldásában, ha
megbeszéli a szülővel a gyermekkel
szembeni helyes elvárást.
1. Fontos éreztetni, hogy ha az is-

kolai magatartását kifogásolja is, a
szeretetét soha nem veszíti el.
2. Nagyon határozottan és egyértelműen szabja meg, hogy milyen
határok között tolerálja kilengéseit.
Nehezebb a dolga a pedagógusnak, szülőnek azokkal a kamaszokkal, akik „angyalként” viselkednek
az osztályban. Visszahúzódóak, senkivel nem társalognak, a saját csigaházukban élnek. Nem biztos, hogy
jól érzik magukat. Nem nyílnak meg,
maguktól beszélgetést nem kezdeményeznek, a túlzottan hangos, erőszakosokkal teli osztályokban ők
sajnos háttérbe szorulnak. Otthon
ezek a gyerekek vidámak, humoro-

sak, érdeklődőek. Nem érti a szülő, hogy az iskolában miért ennyire csendes.
Mit tehet a szülő, ha nem tudja elfogadni gyermeke kettős viselkedését? Vigye el másik iskolába? Tiltsa el a haveroktól? Nem,
nem. Szerencsére ez a néhány év
elmúlik és a gyermek megszelídül, beérik a nevelés gyümölcse,
szülőnek-tanárnak lassan, lassan
igyekeznek megfelelni.
Igen, igen, csak ezt leírni egyszerű, de a mindennapokban megvalósítani senkinek nem könnyű!
Horváth Zoltánné
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
2014. október 3-án megünnepeltük a
községben az Idősek Napját.
A meghívónkra tett vers szellemében
készültünk e jeles ünnepre. Közre adjuk
most is, akik nem tudtak eljönni a rendezvényre, őket ezúton szeretnénk köszönteni.
Majthényi Flóra: Szegfű
Ismét érzem a virág illatát,
Mely kiskertünkben nyílott egykoron.
Ah, nem az már, csak annak rokona,
De az illat még az a szirmokon.
S míg érzem: ismét gondolok reád,
Még most is hallom halk rezgő szavad…
– Ki hinné el, hogy ilyen kis virág
Egy egész múltat visszaad!
Az ünnepi köszöntők után vitéz Sálek
Csaba Plébános úr szívhez szóló beszéde
mindenkit megérintett.
A fellépők sorát most is a Gézengúz
Óvoda nagycsoportosai kezdték egy tanulságos mese előadásával. Ezt követ-

tó repülőgépek.
Nagyapád és én összeházasodtunk és
azután együtt éltünk, és minden családban volt apuka és anyuka.
Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vérvagy vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és
férfit „uram”-nak szólítottam, minden
nőt pedig „asszonyom”-nak vagy „kisasszony”-nak.
Párjuk a galamboknak és a nyulaknak
volt, de nem az embereknek.
Az én időmben ha egy hölgy felszállt
az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a
helyüket, de ha állapotos volt, a helyére
kísérték és – ha kellett - megváltották a

te a Farkas László Általános Iskola 3.a
osztályos tanulóinak verses műsora. A
„Tavaszi Hérics” néptánccsoport táncával bűvölt el minket. Időseink egy történetet adtak elő, ami igazán tanulságos
és megszívlelendő. Ez is ide kívánkozik,
hogy még egyszer gondolatokat ébreszszen és eltűnődjünk, menyire felgyorsult és elszemélytelenedett körülöttünk
a világ.
Egy este egy unoka a nagymamájával
beszélgetett, egyszer csak hirtelen megkérdezte:
- Nagymama, hány éves is vagy?
A nagymama így válaszolt:
- Had gondolkozzam egy kicsit!
A televízió, a gyermekbénulás elleni
védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt
születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet
(a ruhát egyszerűen kitették száradni a
friss levegőre).
Az ember még nem lépett a Holdra,
és nem léteztek sugárhajtású utasszállí-

jegyét és odavitték neki.
A nő elsőként lépett liftből ki; alátolták a széket, hogy leülhessen, egy férfi
sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt
volna fel, ha éppen ült, kinyitotta előtte
az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi
segített neki levenni a kabátját.
A mi életünket a tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta.
Bennünket megtanítottak arra, hogy
különbséget tegyünk jó és rossz között,
és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és
következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette,
hogy jóban voltunk unokatestvérekkel
és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve.
Sosem hallottunk sztereó zenéről,
URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVDről, elektromos írógépekről, számológépekről (még mechanikusakról sem, hát
még hordozhatókról).
A „notebook” jegyzetfüzet volt. Az
órákat naponta felhúzták.
Semmi digitális nem létezett, sem

órák, sem világító számos kijelzők a háztartási gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó
automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rádiók. Hogy videomagnókról
és videokamerákról ne is beszéljünk.
Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk
több mint 3 napig tartott. Színes képek
nem léteztek.
Nem hallottunk se az instant kávéról,
se a mesterséges édesítőkről.
Az én időmben a fű olyasmit jelentett,
amit nyírtak, nem szívtak.
Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely
azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van
szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen.
És most mondd, szerinted hány éves
vagyok!
- Hát, nagyanyó, biztosan több, mint
200! - felelt az unoka.
- Nem, kedvesem, csak 60!
A Nyugdíjas Egyesület tagjai fellépése
nagy sikert aratott. Az ünnepi műsor végén kedvcsináló dalaival megalapozta a
Daloskör a jó nótás hangulatot.
Az ebéd nagyon finomra sikerült, mi
csak pozitív visszajelzést kaptunk.
A környező települések idős otthonaiból a zsanaiak tudtak eljönni. Velük nagyon jó nemcsak a szakmai, hanem a
baráti kapcsolat is. Régi kedves ismerősök laknak a zsanai otthonban, akikkel
a mi időseink szívesen találkoznak. Visz-

szahívást is kaptunk „szomszédolásra”,
október 29.-ére.
Ezeknek az ünnepségeknek nemcsak
a tiszteletadás, a megemlékezés a lényege, hanem emberi ösztönös érzéseket, cselekedeteket váltanak ki. A zene,
a tánc ezek egyik kifejezője. Íme:
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden fellépőnknek
a színvonalas műsorért, felkészítőiknek
a fáradtságos, odaadó munkáért.
Végezetül, de nem utolsó sorban
azoknak szeretnénk köszönetünket kifejezni, akik kétkezi munkával, szellemi tőkéjükkel, anyagilag támogatták rendezvényünket:
Kelebia Községi Önkormányzat,
Nyugdíjas Egyesület, Kelebia,
Gézengúz Óvoda, Kelebia,
Farkas László Általános Iskola, Kelebia,
Sántha
Márta
Könyvtár és Művelődési Ház, Kelebia,
Önkormányzati
konyha
dolgozói és élelmezés vezetője, Kelebia,
tanyagondnokok,
Önkormányzat fizikai dolgozói.
Külön köszönöm valamennyi kollégám odaadó, fáradtságos munkáját.
Az ünnepségről készült további fotók
Kelebia honlapján, az Intézménynél tekinthetők meg.
Turi Mária
intézményvezető
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt
minden esetben hívja az ügyeleti számot.
1
szombat Rigler László dr
2
vasárnap Rigler László dr
3
hétfő
Sárvári Erzsébet dr
4
kedd
Kiss Csaba dr
5
szerda
Rigler László dr
6
csütörtök Miklósiné dr Tóth Éva
7
péntek
Somogyiné dr Gazdag A
8
szombat Somogyiné dr Gazdag A
			
9
vasárnap Miklósiné dr Tóth Éva
10 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
11 kedd
Miklósiné dr Tóth Éva
12 szerda
Rigler László dr
13 csütörtök Kiss Csaba dr
14 péntek
Miklósiné dr Tóth Éva
15 szombat Miklósiné dr Tóth Éva
16 vasárnap Kiss Csaba dr
17 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
18 kedd
Kiss Csaba dr
19 szerda
Rigler László dr
20 csütörtök Miklósiné dr Tóth Éva
21 péntek
Szabó Péter dr
22 szombat Szabó Péter dr
			
23 vasárnap Kiss Csaba dr
24 hétfő
Sárvári Erzsébet dr
25 kedd
Kiss Csaba dr
26 szerda
Rigler László dr
27 csütörtök Miklósiné dr Tóth Éva
28 péntek
Rigler László dr
29 szombat Rigler László dr

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2

Kelebia Deák u. 92			
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Kelebia Deák u. 92			
Ügyintéző: Paska István
Tompa, Széchenyi u. 10			
06-30/243-1999
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39			
Kelebia, Ady Endre u. 194.
Kelebia Deák u. 92			
Tompa, Attila u. 95			
Nagy Zsolt ügyvezető
Tompa, Árpád u. 59			
Tompa, Árpád u. 59
15 órától Dr. Kiss Csaba		
Tompa, Attila u. 95			
Tompa, Széchenyi u. 10			
Tompa, Attila u. 95			
2014. szeptember
Kelebia Deák u. 92			
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39			
A hónap folyamán elhalálozott:
Tompa, Attila u. 95			
Szabó Sándor 62 éves, Szűcs Lászlóné 61 éves
Tompa, Attila u. 95			
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39			
2014. október
Tompa, Széchenyi u. 10			
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39			
A hónap folyamán elhalálozott:
Kelebia Deák u. 92			
Oláh Jánosné 74 éves
Tompa, Attila u. 95			
Kelebia Bajcsy-Zs u. 56/b			
Október hónapban született:
Kelebia Bajcsy-Zs u. 56/b
Árva Barnabás Péter 2014.10.27.
15 órától Dr. Kiss Csaba		
Anya: Szaniszló Szilvia
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39			
Apa: Árva Péter
Tompa, Széchenyi u. 10			
Kedves Leendő Szülők!
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39			
Ha
szeretnének
Anyakönyvi
Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
Kelebia Deák u. 92			
kérjük
küldjék el
Tompa, Attila u. 95			
a
konyvtar.kelebia@gmail.com
címre.
Kelebia Deák u. 92			
Kelebia Deák u. 92			

Anyakönyvi hírek

Tájékoztató szociális
nyári gyermekétkeztetésről
2014. évben is lehetőség nyílt a gyermekek nyári étkeztetésére, melyet a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI rendelet szabályoz.
Községünkben 2014. június 16. napjától 2014. augusztus 31.
napjáig 54 munkanapon keresztül napi egyszeri melegétel formájában a Napköziotthonos Konyháról valósult a nyári gyermekétkeztetés. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 101 fő kiskorú gyermek került kiválasztásra.
Az elszámolást követően 2.399.760 Ft összeg került felhasználásra.
Maczkó József polgármester

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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Kazi Roland és a Hiedelem verkli
Roland fiatal és igen tehetséges művész, kinek családja már második generáció óta él Kelebián. Szüleit Kaziné Marikát és Kazi Lászlót sokan ismerik,
és szeretik. Roland kézügyessége és kreativitása már korán megmutatkozott,
éppen ezért szülei támogatásával már középiskolai tanulmányait is művészeti szakirányban végezte. Idén tavasszal pedig diplomát szerzett Media Design
szakon a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, Magyarország legnívósabb iparművészeti iskolájában. Diploma munkája elismerések hadát hozta el neki, és
minden bizonnyal ez egy sikertörténet első bekezdése csupán. Ennek kapcsán
beszélgettünk.

Mesélj kérlek milyen jellegű mű a Hiedelemverkli!
Ez a munkám, ha nagyon pontosan szeretném behatárolni, akkor egy interaktív kinetikus és multimédiás installáció, ha egyszerűbben fogalmazom, akkor lényegében a verkli
működése által inspirált mechanikus szerkezet, ami rövid történeteket mesél el vetítéssel, hangokkal és megmozgatott bábukkal.
Az egészet úgy kell elképzelni, hogy a verkli megszólaltatásához hasonlóan, itt is egy kar
meghajtásával kel életre a szerkezet, viszont itt a hang mellett javarészt a vizualitáson van a
hangsúly. A kulcs a szándékosan nem elrejtett mechanikában van. A tekerés három tengelyt
mozgat meg a fogaskerekek és a többi elem által, majd ezek a mozgások adódnak át a figurákra. Szintén ez a mozgás indít el egy DVD lejátszót, amire egy projektor van kötve, így jelenik meg a vetített animáció. A tekerés befejeztével természetesen a mozgással együtt a vetítés is leáll, ebben rejlik az interaktivitás, hiszen ahhoz, hogy élvezni tudjuk a művet annak az a
feltétele, hogy a szemlélők megtekerjék azt. Az elmesélt történetek a magyar népi hiedelemvilágból táplálkoznak. Három számomra izgalmas mondát választottam ki, amihez animációkat készítettem, ezeket a kisfilmeket lehet látni a tekerés során. Mivel népi hiedelmekről van
szó, fontos volt, hogy autentikus legyek, így jelent meg a szövőszékre hajazó keret, valamint
a naiv népi fafaragás. Viszont, hogy többet adjon, mint egy egyszerű vásári verkli, ahhoz kortárssá kellett tenni, így jött a képbe a vetítés, az animáció, a hangok és a ledszemek. Így van
egy jó kis feszültség a mechanikus gépezet és a digitális eszközök között.
Milyen apropóból készítetted?
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média design mesterképzésére jártam. Az utolsó félév teljesen a diplomamunkára van hangolva. Már előző félévben is előtanulmányokat készítettünk, és ezeket továbbgondolva kellett, hogy kirajzolódjon mi is lesz a mestermű. Azt tudni kell, hogy ezen a szakon rendkívül változatosak a diplomamunkák, a mobil applikációtól a
videóklipen keresztül egészen a webdizájnig. Én alkalmazott művészet helyett mindig is inkább képzőművészettel szerettem volna foglalkozni, ami egy sokkal nehezebb választás, viszont úgy gondolom sokkal maradandóbbat alkothatunk.
Miért épp a régi magyar mondákhoz nyúltál vissza?
Mikor Budapestre kerültem kezdetben nem találtam a helyem. A művészetoktatás sokkal magasabb fokon zajlik, nem igazán tudtam mit is kezdjek magammal, mihez nyúljak, mivel kezdjek foglalkozni. Tavaly a Műcsarnokban láttam Bukta Imre Másik Magyarország című
kiállítását, ami elindította bennem azt, hogy én is érdeklődéssel forduljak a saját otthoni környezetem iránt és valamilyen formában feldolgozzam azt. Ehhez kellett egy tematikát találnom, így merültek fel a népszokások, mondások, babonák, hiedelmek. Ehhez persze tömérdek mennyiségű szakirodalmat kell elolvasni, nem lehet csak úgy beleugrani az egészbe, így
az időm egy részét a kutatás tette ki, ebből írtam a szakdolgozatomat is. Egyre szűkült a kör,
majd a hiedelmekre kezdtem el fókuszálni, azon belül is a boszorkányságra. A boszorkányság
egy igen összetett társadalmi jelenség és van egy erős közösségszervező ereje, ami arra szolgál, hogy egy adott csoporttal történő károkért valakit okolni tudjunk. Ha történik egy elhalálozás, a tehén teje elapad, vagy csak egyszerűen a gyümölcsfa kiszárad, elkezdődik a bűnbakképzés, majd az elégtétel. Így egy személyt kezdenek el felelőssé tenni, ebben az esetben
a falu boszorkányát a rontásért, amiért olykor igen súlyos büntetés járt. Az embernek mindig is fontos volt, hogy valakit, valamit okolni tudjon az őt ért károkért, vagy egyszerűen csak
magyarázatot adjon bizonyos dolgokra.
Mi fogott meg a varázslók és boszorkányok történeteiben?
Az szociológiai megközelítésű szakirodalmak mellett, vannak igen vaskos kötetű gyűjtések is. Ezek az idősebb generáció elbeszéléseiből állnak össze, akik elzártabb településeken
élnek és még emlékeikben őrzik a kultúránknak ezt a kincsét. Lényegében fantáziatörténetek boszorkányokról és a hozzájuk kapcsolható hiedelemlényekről. Ezeket a teljesen abszurd

és szürreális szituációkat olykor egyes szám első személyben adják elő, a boszorkányokat pedig nevükön nevezik meg, ez pedig egy olyan furcsa élményt ad az olvasónak, hogy már szinte hihetővé válik a történet. Elbeszélések égen vágtató döglött lovakról, akik szekeret húznak
maguk után, állatokká átváltozó emberekről, démoni lényekről, akik éjszaka szívják az ember vérét. Ezeket a történeteket a fiatalabb generáció már egyáltalán nem ismeri, annak ellenére, hogy fontos része a népi identitásnak. Egyes mondáink több száz, évre nyúlnak vissza,
vannak olyan elméletek amik egészen az Urál térségi ősmagyar sámánhitből eredeztetik az
ide vonatkozó boszorkányelbeszéléseket.
Tudomásom szerint már első pillanattól nagy elismerést hozott ez a mű neked. Mesélj róla kérlek!
Mikor kitaláltam az egészet, tudtam, hogy rengeteg munka lesz vele, de azt is, ha megépül óriási sikere lesz. Kezdettől az volt a célom, hogy valami monumentális és megkapó dolgot hozzak létre. Ez a terv sikerült is és máig is
kapom az elismeréseket. Az egyetemen négy
művészeti intézet van, a média szekción belül,
nagyjából negyven diplomamunka közül ítélte nekem a díjat a rektor. A választás igen nehéz, hiszen a média alatt több szakképzés folyik, ide tartozik a tervezőgrafika a fotográfia,
az animáció valamint a média design.
Hogyan jutottál ki az Art Marketre? Mit takar ez a rendezvény?
A munkám iránt két galéria is érdeklődött, a Várfok Galériával sikerült is megállapodni és
ők juttatták ki a budapesti Art Marketre. Az Art Market egy nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár és annak ellenére, hogy 2011 óta rendezik meg, egyre népszerűbb és jelentősebb
a nagy művészeti vásárok között. A kiállításokkal szemben teljesen más tapasztalatot hozott, hiszen azzal együtt, hogy szabadon látogatható, javarészt neves külföldi gyűjtőknek szól
a vásár. Itt már pénzben mérik a művészetet, így érdekes volt belelátni, hogy az egyes szellemi alkotások mellé, milyen árak társulnak. Egyébként meg egy hatalmas lehetőség volt arra, hogy megismerjenek és további kapcsolatokra tehessek szert, valamint neves alkotókkal találkozhassak.
Dolgozol most valamin? Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Jelenleg egy újabb megbízást kaptam a galériától egy hasonló munkára, valamint egy lehetőséget arra, hogy kijussak vele Németországba az ottani karlsruhei Art Fair-re, ami szintén
egy vásár, bár ez már az élvonalba tartozik a vásárok között. Úgyhogy, most erre a munkára próbálok pénzt szerezni, leginkább pályázatokkal. Emellett persze próbálok megélni,
leginkább animációkat készítek, amiből hamarosan az M1-en is lehet látni párat, valamint most kezdünk el dolgozni egy Wagner
opera első részének háttérvetítésén az Operaházban. Emellett tovább is szeretnék tanulni, kutatni a művészet és más tudományágak, javarészt a néprajz területén, így jövőre felvételizem az egyetem a doktori képzésére.
A műről készült dokumentációt ezen a linken tekinthetik meg: https://vimeo.
com/99738238
Véleményem szerint még sokszor fog visszaköszönni munkáinak híre, így Roland lehet a
következő büszkesége a falunak! Reméljük mihamarabb egy újabb csodálatos alkotásáról adhatunk számot a nagyérdemű olvasóknak.
Őri Viola
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Meghívó
ŐSZI ZENÉS ÁHÍTATRA

a kelebiai katolikus templomba

A lehengerlő sokszínűség

FELLÉP:

VOX NOVA BAPTISTA FÉRFIKAR

VEZÉNYELNEK:

SZILÁGYINÉ MÁTYUS ELVIRA,
TÓTH DONÁT

KÖZREMŰKÖDNEK:

TÓKA SZABOLCS, orgonaművész
TÓTH SÁMUEL, zongoraművész

IDŐPONT:

• egyrétegű • formaldehid mentes
• extra nagy fedőképességű
• csepegés mentes • illatosított
• könnyen tisztítható • bevonata tartós, matt

2014. november 15. 15 óra
BELÉPÉS DÍJTALAN!

MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRUNK

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

