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Felhívás kacsaételek készítésére

MÁJUS 16-ÁN

Felhívás spárgaételek készítésére

Tisztelt Versenyzők!

Tisztelt Versenyzők!

Az idei esztendőben ismét megrendezésre kerül Kelebián

Az idei esztendőben ismét megrendezésre kerül Kelebián

a gasztronap keretében a kacsaételek versenye. A

a gasztronap keretében a spárgaételek versenye.

versenyre tízfős (ajánlott létszám) csapatok jelentkezését
várjuk.
A kacsa bográcsban, illetve roston, nyárson, vagy
faszénparázson, illetve a helyszínen bármilyen módon
elkészíthető. Kacsát biztosítunk (5 db kacsa-10 fő)!
Az elkészített ételeket egy háromfős szakmai zsűri bírálja.
A részvétel díjtalan.

A versenyre egyénileg lehet jelentkezni,
otthon elkészített spárgaételekkel.
Az elkészített ételeket egy háromfős szakmai zsűri bírálja.

A részvétel díjtalan.
A rendezvény ideje: 2015. május 16.(szombat)
16.(szombat)

A rendezvény ideje: 2015. május 16.
16.(szombat)

Jelentkezni a lábjegyzetben megadott elérhetőségeken
május 10-ig lehet.

Jelentkezni a lábjegyzetben megadott elérhetőségeken
május 13-ig lehet.

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

Sántha Márta Könyvtár és Művelődési Ház

6423, Kelebia, József A. u. 91.
Tel.: 06/77-454-210 E-mail: konyvtar.kelebia@gmail.com

6423, Kelebia, József A. u. 91.
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Trianoni Emlékmű

Az éjszaka titka pályázat

2015. június 7-én, vasárnap 10 órakor
Trianoni emlékmű avatás
az Önkormányzat előtti téren.
Az esemény fővédnöke:
Bányai Gábor a BKMÖ közgyűlés elnöke.
Részletes információt a programról szóróanyagon közlünk.
Mindenkit szeretettel várunk!

A UPC és a Da Vinci Learning
közösen írt ki pályázatot Az Éjszaka titka címmel.
- A tengerek mélye, az állandó éjszaka világa egy valóságos
elvarázsolt birodalom.
Minden képzeletet felülmúló
élőlények népesítik be.
- A mélytengerek élővilága
még sok tekintetben felfedezetlen, nagyon sok érdekességet
tartogat. A kutatók folyamatosan fedeznek fel újabb és újabb mélytengeri fajokat.
- A mélytengerben élő állatoknak speciális képességeket kellett kifejleszteniük ahhoz, hogy életben maradhassanak,
hiszen a tengerek vízében lefelé haladva
rohamosan csökken a hőmérséklet és fokozódik a nyomás.
- A mélytengerekben, mintegy 200

méteres vízmélység után a fényhiány miatt megszűnik a növényi élet. A mélytengeri halak közül sok világít, ami a fajtársak
egymásra találását és a táplálékszerzést is
segíti.
A pályázatban arra keresték a választ,
mennyire ismerik a tanulók a mélytengerek világát, és milyennek képzelik azt a világot és az ott élő állatokat.
Folytatás a 3. oldalon.
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Az éjszaka titka pályázat

Iskolai hírek
- Iskolánkban Nagy Gábor pszichológus több alkalommal foglalkozásokat tartott a 7. osztályos tanulóknak. Játékos feladatokon keresztül gyakorolták az
együttműködést.
- Április 8-án Budapesten Köznevelési Reformok Operatív megvalósítása című konferencián vett részt Szádeczki Dezsőné igazgató asszony.
- Április 10-én Figura Ede zenés-verses gyermekműsort adott a költészet
napja alkalmából az alsó tagozatosok számára.
- Pohankovicsné Sárfi Ildikó matematika szakos tanár Geomatech továbbképzésen vett részt Baján.
- Április 14-én kerékpártúrán vettek részt a felső tagozatosok a DÖK szervezésében.
- Április 20-án a 7. és 8. osztályos tanulók, akik a nyári angol-német nyelvi táborban vesznek részt, füzért gyűjtöttek a tábor költségeire.
- Április 21-én laborgyakorlaton voltak a 7. évfolyamos tanulók a Szilády Áron
Gimnáziumban.
- 2015. április 22-én Térségi környezetvédelmi vetélkedő került megrendezésre a Bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumban. Iskolánkból 7. és 8. osztályos
tanulók vettek részt.
- A UPC és a Da Vinci Learning közösen írt ki pályázatot Az Éjszaka titka címmel.
A pályázaton 2. helyezést értünk el, így ősszel 25 tanuló osztálykiránduláson
vehet részt a Tropicariumban.
- A 20 éves, Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetehonvédelmi, hadtörténelmi témájú, nemzetközi gyermekrajzpályázata „Az
ólomkatona” címmel került kiírásra. A pályázaton a rajzszakkörösök vettek
részt, munkáinkkal az előkelő 3. helyet érték el.
- A hagyományos Medve Szabadtéri Matekversenyt rendezünk május 5-én a
Halastónál.
- A szegedi Medve Szabadtéri Matematikaversenyen 15 tanulónk vesz részt.
Az iskola vezetősége

Környezetvédelmi Verseny
Bácsalmáson
2015. április 22-én Térségi környezetvédelmi vetélkedő került megrendezésre a Bácsalmási Hunyadi János
Gimnáziumban. A környező általános
iskolákból 7. és 8. osztályos tanulók,
3 fős csapatokban vehettek részt,
ahol megmutathatták a környezettudatos életmódról szerzett tudásukat.
A versenynek négy fordulója volt. 11
csapat vett részt a versenyen.
A verseny előtti hetekben minden
csapatnak készítenie kellett egy prezentációt Dr. Balogh János (zoológus)
életéről, utazásairól. A verseny további részében mikroszkóppal kellett
vizsgálódnunk, ill. pH értéket kellett
mérnünk. Mindemellett bemutattuk
az előre elkészített diabemutatón-
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kat és teszteket is ki kellett töltenünk
Balogh János életével, ill. a környezettudatos életmóddal kapcsolatban.
A verseny végén mindenki kapott
ajándék füzetet és tollat az emléklapja mellé. Az első három helyezettet
egyéb más díjakkal is jutalmazták.
Kelebiáról 2 csapat jelentkezet:
Farkas Erik – Kollár Valentina – Kozla Zoltán, Ábrahám Réka – Molnár
Emma – Papp Enikő
Az egyik csapatunk 6., míg a másik 10. helyen végzett.
Remekül éreztük magunkat, sok új
dolgot tudtunk meg a környezettudatos életmódról.
Molnár Emma 8./b

Folytatás a 2. oldalról.
- A tanulóknak rajz,
fotó, makett, videó vagy
más egyedi eszköz segítségével kellett bemutatniuk elképzelésüket. A vizuális bemutatás mellett
szöveges leírásban vagy
prezentációban is be kellett mutatniuk az általuk
elképzelt mélytengeri világot.
A pályázat tehát összetett volt, nemcsak képzőművészeti alkotást kellett létrehozni, hanem az ismereteiket bemutató prezentációt is.
A pályázó tanulók munkáját Kondorossy András biológia szakos, Baráth Sándor informatika szakos és Balázs Hajnalka rajz szakos tanár segítette.
A pályázatra tanórai keretek között

és a rajzszakkörön is készültek a tanulók. A közös munka meghozta eredményét, hiszen ezen az országos pályázaton
2. helyezést értek el a diákjaink, így ősszel kiránduláson vehetnek részt a Tropicariumban.
Az egész iskola büszke az elért eredményre.
Szádeczki Dezsőné ig.

Látogatás a laboratóriumban
2015. április 21-én mi, hetedikesek
második alkalommal is a Szilády Áron
Református Gimnázium laborjába látogattunk. Kora reggel indultunk busszal.
Megérkezésünkkor fehér köpenyt kaptunk és már indult is az első kémia óra,
ahol többféle érdekes kísérletet végeztünk, ilyen volt többek között a magnézium égetése. Az izgalmas óra után a
reggeli következett, majd biológia órán
növényismerettel foglalkoztunk, mint pl.:
a vérehulló fecskefű. Azután fizika órán
szintén izgalmas dolgokat próbáltunk ki. Az élménydús órák után elfogyasztottuk a
finom ebédet és szép emlékekkel tértünk haza.
Toldi Violetta 7. osztályos tanuló

Kerékpártúra

Április 14-én délután a Diákönkormányzat szervezésében kerékpártúrán vettünk részt a felső tagozatosokkal. Úti célunk a Halastó volt. Első pihenőnket a csatorna zsilipjénél töltöttük, ahol egy hattyúpárban és gémekben gyönyörködhettünk.
Ezután lekerekeztünk a 4-es tóhoz, amiben most rengeteg víz található. Visszafele átmentünk a legelő másik oldalára és elsétáltunk a dombig, ahol már nyílt a mocsári gólyahír és a tavaszi hérics.
Kardosné Rókus Zsuzsanna
Radnainé Orbán Gabriella
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Figura Ede: A színes feketerigó

A legutóbbi és a következő
Egy jól sikerült vasárnapi kikapcsolódáson vehetett részt az érdeklődő április 19-én, melyen felfedeztük a Mecsek egy kis részét. A medvehagyma

Valaki elhibázta a madárnevét?
Esetleg új madárfaj került felfedezésre? Nem! A színes feketerigó valóban
le szerette volna cserélni komor, fekete tollazatát. Minden trükköt, leleményes ötletet kihasználva változott volna színes tollú madárrá, de valamilyen
tényező mindig megakadályozta színváltását. A tréfás, mókás dalokkal tűzdelt előadásba sok gyermeket bevont
az előadó, Figura Ede. A humora elragadó volt, mindenki kacagott a jó vicceken. Szívesen vettek részt a gyermekek a felkért szerep eljátszására,
amelyek korukhoz kötötten táncos, da-

los, humoros részek voltak. A sok-sok
sikertelen próbálkozás után rá kellett
jönni a kis madárnak, hogy érje be azzal
a tollszínnel, ami van, ne kívánjon mást,
mint ami a lehetőség.
A költészet napja alkalmából látogatott el ismét Kelebiára a Farkas László
Általános Iskolába a fent említett előadó. Ismerősként üdvözölhettük, mert
már előző évben is találkoztunk vele.
Minden percet kihasználó műsor felejthetetlen. Szívesen látjuk egy más kulturális alkalomhoz kötődően
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jegyében szép számmal, reggel 36 ember indult útnak. Egy pár órás túra után
kicsit bekapcsolódtunk a Medvehagyma Fesztiválba. Szavak helyett beszéljenek a képek.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a kelebiai és a tompai Önkor-

páron. Utunk Kelebia- ÁsotthalomPalics- Szabadka- Kelebia útvonalon
vezet, mely kb. 60 km tekerést jelent
gyönyörű környezetben, erdőkön mezőkön keresztül, felfedezve a Vajdaság szépségeit is. Időpontként
május 24-e, 07:00 van
kijelölve, ami eső esetén
módosulhat. Pihenőkkel
tűzdelt utunk során, egy
nagyobb szusszanásra megállunk, hogy aki
szeretné, megtekintheti
a palicsi állatkertet. Aki
esetleg már látta, vagy
nincs kedve, egy kis tóparti sétával vagy
pihenéssel elütheti az időt.
A résztvevők ezek után egy ízletes,
és akkorra már valószínűleg kellőképpen várt ebéddel vehetik vissza a letekert kalóriákat. A programot még
színesebbé téve, a hazafelé úton Sza-

mányzatnak a segítségért. Bíró
Zoli és Kocsis Gyuri kelebiai, Kovács Sándor tompai tanyagondnokoknak, és Kákonyi Józsinak, hogy
vasárnap is bevállalták, hogy elszállítanak minket túránk helyszínére. Reméljük mindenki jól érezte magát!
Következő célpontunk közelebb helyezkedik el, mint a medvehagymába
öltözött Mecsek. Megközelítése is máshogyan, két keréken fog történni. Egy
körtúrára invitálja az Ifjúsági Egyesület az érdeklődőket, méghozzá kerék-

badka csodaszép belvárosát tekintjük
meg, ahol egy kis frissítőt, fagylaltot
bárki megkóstolhat. Ezek után indulunk
meg hazafelé, melynek tervezett időpontja kb. 20:00.
Részvételi díj: 1000Ft, mely az étkezés költsége.
Jelentkezni lehet: személyesen Szűcs
Józsefnél, telefonon: 0670/2748958,
e-mailben: takarrow@gmail.com, vagy
Facebook-on.
Jelentkezési határidő: május 19.
Várjuk minden kedves érdeklődő jelentkezését!

Berkó Istvánné

Felkészülés a nyelvi táborra:
a fűzér szedés
Már több éven keresztül próbálunk
mi, iskolások az orfűi nyelvi tábor költségeihez hozzájárulni, olyan módon,
hogy a Kelebiai Erdészetnél a nyárfa
fűzér gyűjtésében részt veszünk. Most
tavasszal is türelmetlenül vártuk azt
a napot, amikor indulhatunk az erdőbe dolgozni. Ez a nap idén április 20ára esett.
Mi 7. és 8. osztályos táborozó gyerekek reggel 8 órakor indultunk ki az erdőbe, ahová apukám vezetett bennünket. Ők már kora reggel kiválasztották
azokat a fákat, amelyről sok fűzért tudunk gyűjteni. Az iskolások mellett az
Önkormányzat dolgozói is jöttek és segítettek a termés szedésében. Az erdőben több jó nagy fa várt ránk. Ki a
törzsére, ki a földre ülve szedte a vödrébe a zöld százlábú kukacra hasonlító termést. Voltak köztünk olyanok is,
akik allergiás tünetekkel küszködtek,
de az orrfújás és tüsszögés ellenére velünk együtt folytatták tovább a munkát.
Miután elfogyott a fáról a termés, Kiss
Gabi a platós autójukkal elvitt bennün-

ket az erdőben egy másik fához, ahol
még több és még szebb fűzérek vártak ránk. Újra nekiláttunk a munkának,
amit anyukám a tízóraizással és egy kis
pihenővel szakított félbe. Ő éjszakai
szolgálat után jött, hogy segítsen bennünket. Fél egykor kifáradva, koszosan,
éhesen, de elégedetten ültünk fel az Erdészet személyszállító terepjárójára,
amivel visszavittek bennünket az iskolába. Nagy meglepetésünkre Gabi Bolognai spagettivel várt minket ebédre.
Mindenki jóízűen fogyasztotta a finom
ételt. Közben apukám értesített bennünket, hogy 160 kg fűzért gyűjtöttünk
össze, és ez által kb 50.000 Ft-tal járultunk hozzá a tábor költségeihez. A tavalyi években ebből a pénzből a táborban sárkány hajóztunk és golfoztunk.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítettek e nap megszervezésében, lebonyolításában és köszönet
az Önkormányzat dolgozóinak, hogy
munkájukkal támogatták a nyelvi tábor
megalakulását.
Ábrahám Réka
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Ovi híradó
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Az ólomkatona

Április 15 – én mesemondó délelőttön vett részt két nagycsoportos gézengúz
Balogh Larissza és Fülöp Levente Kisszálláson. Nagyon szép meséket hallhatott a
közönség mindkettőjük előadásában.

A 20 éves, Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete
honvédelmi, hadtörténelmi témájú, nemzetközi gyermekrajzpályázata
„Az ólomkatona” címmel került kiírásra. A pályázaton a rajzszakkörösök vet-

tek részt és Bronzceruzadíjat nyertek
munkáikkal:
Balog Patrícia 4.o, Kis Jázmin 4.o és
Farkas Alíz valamint, Sólya Tamara 5.o,
és Berényi Dorka 5.o közös pályamunkájukkal és Rudics Balázs 5.o egyéni alkotásával lett díjazott.
Felkészítő
tanáruk
Balázs
Hajnalka,szakkörvezető.
A díjkiosztó ünnepség június 4-én
lesz Székesfehérváron, melyen tanulóink is részt vesznek.
Az elért eredményekhez szívből gratulálok!
Szádeczki Dezsőné Ig.

Kirándulás Ásotthalomra

Idén is műsorral és kis ajándékkal köszöntötték a kis gézengúzok az anyukákat és nagymamákat Anyák napja alkalmából. A nagycsoportosok a Szent Erzsébet
Otthonházba is ellátogattak megköszönteni az ott élő édesanyákat és nagymamákat, melynek nagyon örültek.
Évzáró ünnepségeinket az alábbi időpontokban tartjuk:
2 - es számú kiscsoport: május 29. 15.30
3 - as számú középső: május 29. 16 óra
A nagycsoportosok ballagása június 6-án 9 órakor kezdődik az Agrárkereskedelmi központban.
A beiratkozás előtt álló kis gézengúzokat május 11-15-ig várjuk az óvodába.
Június 4-én kerül megrendezésre a gyereknap.
A nyári zárva tartás ideje: augusztus 3-14.

2015.04.22-én a kelebiai jobbik kirándulást szervezett a nagycsoportos ovisoknak, a helyi önkormányzat
és a szülők segítségével. Elvittük őket
Ásotthalomra a Rózsa Sándor emlékházba. Útközben megálltunk az alföldi
betyár fájánál, ahol a gyerekek elénekelték a Rózsa Sándor nótát. Az emlékházban sok érdekes dolgot láttak a
kíváncsi szemek. Beülhettek a kis mo-

zi terembe is ahol filmet vetíttettek nekik. A börtön szobába nagy meglepetés
volt, hogy az életnagyságú Rózsa Sándor megszólalt, beszélt hozzájuk. A délután levezetéseként Mórahalomra indult a kis csapat, megnézni a Széksóstói
bivalyrezervátumot.
Élményekben gazdag délután volt a
gyerekek és a felnőttek számára is.
Jobbik Kelebia

Kelebiai Hírmondó
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Költészet Napja

2015. április 17 – én vendégünk volt
a könyvtár Wass Albert olvasótermében Orbán Júlia Radnóti- és Latinovits-

díjas versmondó.
„Örökkék ég a felhők mögött” című
előadásában helyet kaptak neves költők versei, így például hallhattunk verset József Attilától, Babits Mihálytól,
Dsida Jenőtől.
A közönség soraiban ülő gyerekeknek a „Nyelvédesanyánk” című műsorából csemegézett Júlia. Móra Ferenc:
A legszebb nyelv című írásából kiderült
számunkra, hogy milyen szép is a magyar nyelv.
A programra látogatók igazán színvonalas előadást hallhattak Orbán Júliától, aki egészen messziről, Sopronból
utazott el hozzánk, hogy emelje a költészet napi rendezvényünk fényét.
szerkesztők

Védőnői méhnyakszűrés Kelebián
2015 áprilisától Kelebián is elérhetővé
vált az INGYENES védőnői méhnyakszűrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező (25-65
év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre
a védőnővel egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál lehetőséget egy európai
uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál.
Célja a védőnői méhnyakszűrés országos
kiterjesztése, illetve hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy
nő méhnyakrák következtében, annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a
betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyak daganatos nők
65%-a egyáltalán nem, vagy több mint
három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgá-

laton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során,
vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati
szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük hétfői napokon 15:0016:30-ig. Jelentkezni lehet a védőnőknél
személyesen (Egészségház, Kelebia, Ady
Endre u. 106.) a tanácsadóban, vagy a
06/77/454-600-as telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az
egészségéért, vegyen részt az ingyenes
szűrésen, önmagáért, családjáért.
Amennyiben Ön nem kapott meghívólevelet, de részt venne a szűrésen,
keresse fel védőnőjét!
Kelt: Kelebia, 2015. május 4.
Portényi Noémi és
Klepács Edina védőnők
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A Natura Ökológiai Társaság
projekt
A Natura Ökológiai
Társaság egy kelebiai civil kezdeményezés, amely
a környezettudatosság,
a közösségfejlesztés és
az ismeretterjesztés támogatása érdekében jött
létre. A Natura Ökológiai Társaság projekt nem
egy hivatalosan működő civil szervezet, hanem
egy civil kezdeményezés,
amelynek célja egy civil
szervezet (egyesület) létrehozása. A Natura Ökológiai Társaság projekt kezdeményezői Bagó Zoltán, Börcsök Zsuzsanna és
Patocskai Szilárd. A civil kezdeményezésünk a fenntartható fejlődésen alapuló projekt, amelynek alapja az ökológia. Ehhez kapcsolódnak további célok, amelyeket az egyesületté alakulás érdekében fogalmaztunk meg.
A Natura Ökológiai Társaság projekt céljai között szerepel az ökoturizmus, a környezetvédelem, a természetvédelem, a közösségi innováció, a
környezettudatosság és az ökológiai oktatás civil keretek között történő elősegítése. Civil kezdeményezésként elsősorban a környezettudatosságot és a
közösségfejlesztést továbbá az ismeretterjesztést helyezzük előtérbe. A környezettudatosság és a közösségfejlesztés alatt azt értjük, hogy igyekszünk
elősegíteni a közösség fejlődését a környezettudatos gondolkodás irányába.
A közösséget szeretnénk fejleszteni abban az értelemben, hogy jobban szerepet játsszon a mindennapokban a környezettudatos gondolkodás.
Bagó Zoltán
Börcsök Zsuzsanna

A Föld napja
információs pont
A Natura Ökológiai Társaság projekt, mint kelebiai civil kezdeményezés a Föld napján április 22.-én információs pontot létesített a Sántha
Márta Községi Könyvtárban. Az információs pontunk megvalósításával kapcsolatban ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Kovács
Mártának a Sántha Márta Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének, Lengyel Judit könyvtárosnak és a könyvtár további
dolgozóinak, hogy lehetővé tették
a civil kezdeményezésünk számára a tervezett programunk megvalósítását. A Natura Ökológiai Társaság projekt kezdeményezőiként
indokoltnak tartottuk, hogy a Föld
napján jelen legyünk egy információs pont formájában. Ez az első lépés, amit meg szerettünk volna tenni a kelebiai környezettudatosság és
a közösségfejlesztés érdekében. Az

információs pontunkon térítésmentes (ingyenes) tájékoztató anyagokat és kiadványokat mutattunk be.
A kiadványokat a községi könyvtár
rendelkezésére bocsátottuk. A következő térítésmentes kiadványokat tettük elérhetővé a Föld napján
a községi könyvtárban: az Európai
Unió éghajlat politikája, az Európa 2020 az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája,
az Európai Unió új programjai 20142020, a Tíz éve az Európai Unióban,
a Lisszaboni Szerződés vívmányai,
az Utazás Európában 2014-2015,
az Európai Unió Magyarországon, az
Európa ifjúsági ismeretterjesztő magazin és a Nature Watch The Flight
of the Cranes a darvakról szóló angol nyelvű kiadvány.
Bagó Zoltán
Börcsök Zsuzsanna
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A Natura Ökológiai Társaság projekt
Az Európai Uniós források felhasználása Magyarországon A Szegedi
Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézete és az
Europe Direct Szeged információs irodája meghívta a Natura Ökológiai Társaság projekt, mint civil kezdeményezés tagjait, hogy vegyenek részt az „Az
Európai Uniós források felhasználása
Magyarországon” című konferencián.
A konferencia 2015. március 25-én
került megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalának
dísztermében. A konferencia szervezői
az önkormányzatok képviselőit, munkatársait és a civil szervezetek képviselőit várták a szegedi rendezvényre. A konferencia során két előadást
hangzott el, amely a Natura Ökológiai Társaság projekt számára jelentőséggel bírt.
Az első előadás a Széchenyi 2020 –
Magyarország fejlesztési irányai című
program volt, amelynek Csepreghy
Nándor a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár
volt az előadója. A második előadás a
Vidékfejlesztési Program 2014-2020
volt, amely Kis Miklós Zsolt az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár által került bemutatásra. A Natura
Ökológiai Társaság projekt, mint civil
kezdeményezés tagjai a konferenciának köszönhetően megismerkedhettek a Széchenyi 2020 aktuális szabályozásával és az Európai Unió által
társfinanszírozott operatív programokat érintő legfontosabb változásokkal. A konferencia során bemutatásra
kerültek azok a célok és prioritások,
amelyek Magyarország fejlesztési irányait és a vidékfejlesztést meghatározzák 2014-2020 között. Az Európai
Unió által társfinanszírozott operatív
programok ismertetése során az előadások kitértek két operatív program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) és a
Vidékfejlesztési Program (VP) változásaira. A konferenciának köszönhetően a civil kezdeményezés átlátható
képet kapott az Európai Uniós források felhasználásával kapcsolatosan a
2014-2020 közötti időszakra vonatkozóan. A Széchenyi 2020 – Magyarország fejlesztési irányai című előadás
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program céljait, míg a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 című előadás a Vidékfejlesztési Program

céljait mutatta be. Az első előadás során Csepreghy Nándor a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program (GINOP) célját és prioritásait továbbá a
Nemzeti Fejlesztési Tervet (NFT) és a
hét éves fejlesztési időszakot ismertette. Az előadás kitért arra, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
létrehozását követően 2007-2014
között új kihívásokkal kellett szembe néznie Magyarországnak ugyanis
a 2008-as gazdasági világválság mindent eddigi szabályozást felülirt. A vegetálás időszaka 2007 és 2013 közé
esett. Ebből kifolyóan a gazdasági növekedésnek hosszú távúnak kell lennie
és a gazdasági világválság okozta hátrányt le kell dolgozni. A tagállami fejlesztési rendszer felépítése és a gazdasági környezet felépítése továbbá a
források felosztása fontos tényezők. A
pályázati keretrendszer felhasználása,
az állami források csökkentése, a gazdasági élet szereplőinek a támogatása valamint a vállalkozások fejlesztése
nagy jelentőséggel bírnak az elkövetkező hét éves ciklusban. A fejlesztéspolitikai források az új munkahelyek
létesítésére és a gazdasági növekedésre összpontosulnak. A helyettes
államtitkár kiemelte, hogy az innovációnak nagy jelentősége lesz a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Tervben. A kis
- és középvállalkozások innovációs támogatása mellett a cél a nagyvállalatok együttműködésének elősegítése a
kis - és középvállalkozásokkal. Az innovációs politika a kutatás és a fejlesztés felé fog irányulni és a kutató
központokra helyeződik a hangsúly.
A pályázati kiírások esetében szigorításokra kell számítani. Egy komplett csomag lesz elérhető a vállalkozások számára, vagyis egyben lesznek
szabályozva a pályázati úton történő beszerzések. A projekteket érintő nehézségekkel kapcsolatosan említésre kerültek a projektek pénzügyi
finanszírozásának, az utófinanszírozásnak és a biztosítékoknak a problémái. A helyettes államtitkár álláspontja szerint az utófinanszírozás esetében
a kamatfizetés gyakorlata és mértéke az eddigi formájában nem volt célszerű, mert a fenntartási idő alatt kellett visszafizetni. A pályázati rendszer
szempontjából az adminisztratív terheket könnyíteni kívánják és egyúttal
jelentős változásokra lehet számítani

a biztosítékok területén is. A helyettes államtitkár nyilatkozata szerint a
2014-2020 közötti pályázati rendszerben már nem fognak meghatározó szerepet játszani a biztosítékok. A
bankszektor finanszírozásának átalakítása ennek az új pályázati finanszírozási rendszernek a megteremtését
szolgálta. A helyettes államtitkár az
előadás során rámutatott arra, hogy
az előző Nemzeti Fejlesztési Terv hét
éves ciklusa alatt meghatározott feltételek nem voltak kedvezőek a kis és középvállalkozások számára. Emiatt jelentős változások és átalakítások
várhatóak a nyereségorientált gazdasági társaságok, vagyis a „for profit”
vállalkozások területen. A változások
részben a finanszírozást fogják érinteni. A második előadást Kis Miklós Zsolt
az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár tartotta és teljes egészében
a Vidékfejlesztési Program ismertetését foglalta magában. Az előadás során
az államtitkár kiemelten foglalkozott a
Vidékfejlesztési Program és az abban
rejlő lehetőségek ismertetésével. Az
Európai Unió mezőgazdasági szakpolitikája mellett a vidékfejlesztés két pillére került ismertetésre. Az I. pillér a
közvetlen támogatást a II. pillér a vidékfejlesztést foglalja magában. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra,
hogy az agrárium a szereplők szempontjából elég heterogén terület. A Vidékfejlesztési Program első célkitűzése a vidéki munkahelyek számának
emelését célozta meg. Új prioritásokra
lehet számítani a közel jövőben, mint
pl. a kertészet megjelenése. A második célkitűzés az előző hét éves fejlesztési ciklusban hátrányos helyzetbe került vállalkozások helyzetbe hozását
foglalja magában. A mikro, kis - és középvállalkozások támogatása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programhoz hasonlóan a Vidékfejlesztési Program esetében is nagy jelentőséggel bír. Az agrár - vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte,
hogy a területi különbségek feloldására helyezik a hangsúlyt, hogy területi egyenlőséget hozzanak létre. Ebből
adódóan a területkiegyenlítésre való törekedés jelentős szerepet játszik
a Vidékfejlesztési Programban. A Vidékfejlesztési Program magában foglal két tematikus alprogramot. Nem a
prioritástengelyek, hanem a prioritások mentén fog történni a szabályozás. Az előadás többek között kitért az

egységes eljárásrend kidolgozására is.
Az államtitkár elmondta, hogy a Kormány 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelete a 2014–2020 közötti programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjét határozza meg. Az előadás során ismertette,
hogy eddig a Ket. (a 2004. évi CXL.
Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) volt az eljárás alapja. Azonban a
Ket. nem egy pályázó barát törvényként volt ismeretes. A mikro, kis - és
középvállalkozásokra nagy hangsúlyt
fognak helyezni a jövőben továbbá a
technológiai fejlesztések is jelentősek lesznek. A támogatási intenzitást
alapvetően 50%-ban lett megállapítva. Ezt határozták meg a maximális támogatási intenzitásként. A főszabály alól Közép - Magyarország képez
kivételt, ahol a támogatási intenzitást
40%-ban állapították meg.
A Széchenyi 2014-2020 az Európai
Unió által társfinanszírozott operatív
programjai közül a Vidékfejlesztési Program az eddigi prioritástengelyeket átstrukturálva elsődlegesen
a prioritásokra koncentrál. Jelentős
szerepet kapott az eddigi összetett
pályázati adminisztráció egyszerűsítésére való törekvés továbbá nagyobb figyelem fog koncentrálódni a
mikro kis - és középvállalkozások fejlesztésére. Az agrár - vidékfejlesztési
államtitkár előadása során egy újszerű elemekkel bővített Vidékfejlesztési Program bontakozott ki, amely a
mezőgazdasági vállalkozásokra helyezi a hangsúlyt. A Natura Ökológiai Társaság projekt, mint civil kezdeményezés két korlátozott számban
megjelent kiadvány segítségével tudta bővíteni az ismereteit, amelyet a
Széchenyi 2020 keretében Magyarország kormánya és az Európai Unió
az Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatásával bocsátott a
jelen lévők rendelkezésére. Az egyik
az Épülő Magyarország Európai Uniós Fejlesztések 2014-2020 a másik
a Fejlődés 172 Pillanatban az Uniós
Források és Magyarország című hivatalos kiadvány. Mindkét kiadvány
hasznos ismereteket tartalmaz a
2014-2020 közötti fejlesztésekről, az
Európai Unió által társfinanszírozott
operatív programokról és a Magyarországon létesített beruházásokról.
Bagó Zoltán
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Folytatom Fábry atya, Fábry Sándor unokaöcsének gondolatait a vödör-forrás hasonlatával. Mindenki szeretetre vágyik. Egymástól koldulunk
szeretetet. Koldusai vagyunk egymásnak. Egymás vödréből merítünk szeretetet. Pedig ott a forrás, az Isten. Tőle
bőségesen kapnánk. Mért nem a forrásból merítünk?
Utána vidám anyós témát hallottunk,
abba ágyazva, hogy mindenkit kell szeretni. Kell az anyóst is, és az anyósnak
a menyét is. Vajon Szent Péter szerette-e az anyósát? Ugyanis a vicc szerint
Péter azért tagadta meg háromszor is
az Úr Jézust, mert meggyógyította az
anyósát (Lk.4.39.). A másik vicc szerint
anya és fia együtt élnek boldogan. Egy
szép napon a fiú azzal áll az anyja elé,
hogy megnősül.
- Mutasd meg előbb azt a lánytmondja az anyukája keserűen.
- Megmutatom, de két másik lánnyal
együtt, és te jöjj rá, ki közülük a jövendőbelim.
Így is történt. Az anyuka mindjárt
rámutatott a 3 közül az egyikre:
- Az a vörös ott középen!
- Igen, de honnan tudtad?
- Ahogy megláttam, mindjárt elkezdtem gyűlölni!
3. Harmadik téma volt, hogy minden
okunk megvan a boldogságra, s közben olyan savanyú uborkák vagyunk.
Én is, amikor kijövök misézni, és az elején köszöntöm a híveket, szétnézve az
arcokon annyi sok szomorú, gondterhelt arcot látok. Némelyik úgy áll ott a
padban, mint egy villámsújtotta tölgyfa. Még az áldozáshoz is úgy jönnek,
mintha vágóhídra sorakoznának. Pedig

FÁBRY II.

minden okunk megvan, hogy örüljünk.
Hiszünk a Mennyországban, ahol folytatódik az életünk. Hiszem, hogy mindnyájunké ott folytatódik. „Olyan nagy jó
vár rám a Mennyben, hogy semminek
tűnik nekem ahhoz képest a világ minden gondja-baja” - mondja Szt. Ferenc.
Ne bénítsanak meg hát minket annyira az élet nehézségei, hogy ne így érezzünk, mint Szent Ferenc!
4. Ezután Kornél atya egy izgalmas
Isten-élményét mondta el. A Balatonon
történt vitorlázás közben. Vele volt egy
hittanos nagylány, és Ágoston, a kb. 90
kilós kollégája. Ők ketten úsztak a csónak mögött vagy 20 méterre. Egyszer
csak hallja, hogy elhaló hangon Ágoston
segítségért kiállt, mivel a szívműködésével baj történt. Máris merülni kezdett.
Kornél odakiáltott a lánynak:
- Add oda neki az úszómellényedet!
- De ő nem mert a kapálózó férfi mellé
úszni. Félt, hogy magával húzza a mélybe. Erre nagy karcsapásokkal már oda
is úszott a sovány Kornél atya. Kezdte a
20 méteres távon a csónakhoz vonszolnia a már magatehetetlen, súlyos testet. Nagyon lassan sikerült a sokat nyelt
Ágostont óriási erőfeszítéssel a csónakhoz húzni. Viszont még a neheze hátra
volt. Míg a lány mobilján a vízi mentőket kereste, addig Kornél tíz percig is
küszködve, centiméterről centiméterre húzta-lökte föl a nehéz, mozdulatlan
testet a csónakba. Nagyon imádkoztak.
Végre megkönnyebbültek, mert elkezdett a férfi vizet hányni. Közben megérkeztek a vízi mentők is.
Utána Kornél atya egyfolytában azon
álmélkodott, és elképzelni sem tudta,
hogyan bírta így megmenteni barátját.

Hiszen három, még erősebb férfinak is
nehéz lett volna. Másnap reggel a papi
imájában pont az volt, amiből megtudta a választ. Ezt olvasta az egyik prófétától: „senki sem erős a maga erejéből,
csak Isten irgalmas szeretetéből”. Tehát Isten volt a „munkatársa,”segítője
a mentésben.
5. Még az apostolkodásról is szó volt.
Ez az, amit nem tesznek híveink. Csak
jámborul meghallgatják a kedves hívek a papoktól, hogy ez nem csak a papok dolga. Aztán meghallgatják jövőre
is a kedves hívek, aztán két év múlva is meghallgatják a kedves hívek. És
meghallgatnák az idők végtelenségéig
a kedves hívek, s nem történne semmi. (Sőt némelyik büszkélkedik vele,
hogy milyen gyorsan elzavarta a hozzájuk becsöngető, apostolkodó Jehova tanúit.)
A nagyon fontos apostolkodásnak
három feltétele van: első a Krisztussal
levés. Gondoljunk a 12 Vele járó apostolra, akik személyesen ismerték, hallgatták, látták, még a szuszogását is
hallották. Krisztust csak az tudja átadni, aki „vele jár”. Ez azt jelenti, hogy van
vele személyes élő kapcsolata és tapasztalata. Van Isten élménye. Pl. Hogyan beszélhetnél Jézus szeretetéről, ha
nem tapasztaltad volna a bőrödön. Bizony ez nem mindegyik igehirdetőnek,
apostolnak van.
Kell lenni az apostolban egy nagy
vágynak az örömhír, a Krisztus átadására. (Mint az elején írtam, ez a vágy
sugárzott, szinte sütött a Kornél atyából.). Milyen keresztény az, aki bár jár
minden nap templomba, de meg van
benne ez a „káini” lelkület: „mi közöm
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testvéremhez?” Ez aprópénzre váltva az, amikor a szomszédom nem érdekel, hogy mi lesz vele, ha meghal. Az
ő lelke, Istentől való távolsága nem érdekel, bár lehetne rá hatni. De csak a
magam vallásosságával törődök, és
csak én mentsem a bőröm… Van piros
és van zöld lámpa. Tilos. Szabad. A piros lámpa világít, amikor egyértelműen
visszautasítanak, mikor azt mondják,
hogy nem érdekelnek ezek a mesék.
Ilyenkor nem kell apostolkodni, félre
kell állni és ”még a port is le kell rázni rájuk”(Lk.10.11.) Viszont a zöld lámpa az, amikor valaki nyit a szavaid felé,
„van füle a hallásra”(Mt.13. 43.)
A harmadik feltétel, hogy ismerned
kell az evangéliumot, keresztény hitünket. Enélkül hogy tudnánk a kétkedők
kérdéseire válaszolni, vagy a gúnyolódóktól megvédeni hitünket. Több évtizedes lelkipásztorkodásom alatt azt
tapasztaltam, hogy híveink az evangéliumot nem ismerik, de zömében nem
is érdekli őket. Bárhol hirdettem meg
Biblia órát, bárhogy is hangsúlyoztam
annak fontosságát, még az egyházközségi képviselők se igen jöttek. Csak 810 nénike és egy- két fiatalabb, középkorú.
Már Péter apostol is hív minket levelében az apostolkodásra és a Biblia ismeretére: „Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek,
aki reménységetekről kérdőre von titeket…hogy akik Krisztusban való tisztességes életeteket becsmérlik, rágalmaikkal szégyent valljanak.”(1
Pét.3.16.)
Dr. Pribitek László
plébános

MÉH-TELEP!

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

Vas- és színesfém átvétel
(ócska vas)
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50
E – mail: karometal@t-online.hu
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Kelebiai Hírmondó

Szépkorúak
a karitász önkéntesei

A kelebiai Karitász Egyesület évek
óta támogatja a lepramissziós tevékenységet. 20X20 cm-es négyzeteket
köt Pappné Rozika és Vida Istvánné Katóka. Mélykútra szállítjuk a megkötött
négyzeteket, az ottani tagok közül pedig néhányan összeállítják a takarókat
és küldik a központnak. Természetesen
a misszió kezdetekor valóban leprás
betegek kaptak ezekből a takarókból,
mert puhák és nem sérültek a sebek

tovább. Ma már különféle gyermek intézményekbe juttatnak ezekből a tarka,
színes takarókból. Szegény Oláh Jánosné Erzsike és férje János volt az egyik
legszorgalmasabb kötött pulcsi bontó-és fonalgombolyító segítő. Manapság pedig a Szent Erzsébet Otthonház
klubosai vették át ezt a szerepet. Krixné Bözsi néni, Játyikné Erzsike néni, Vámos Juckó néni és még sorolhatnám a
neveket: fejtenek és gombolyítanak!
Vida Istvánné Katóka (októberben
lesz 84 éves, évente 1500-2000 négyzetet!!!) pedig köt, köt, köt!
Mikor hozok neki egy-egy táska fonalat, mindig megjegyzi: - Látod még
sokáig kell élnem, mert ezt fel kell dolgoznom mind!
Adja Isten, hogy még sokáig tevékenykedjenek ezek a szorgos Dédik! Vegyünk példát róluk! Akár segíthetjük is munkájukat a már megunt,
nem szükséges valamikor kézzel kötött
pulcsik adományozásával. Szívesen fogadjuk mindkét karitász raktárban!
Horváth Zoltánné elnök

. oldal

Egy tanító tapasztalataiból...
A vénséges országút meséje

Anyák napi ünnepségen hallottam
ezt az játékos, masszírozós mesét. A
kisgyermekek anyukák mögé álltak,
az óvó néni mondta a mesét, ők pedig
anyukát simogatták, masszírozták.
DE! Érdemes ezt fordítva is játszani!
A gyerekeknek jólesik az érintés. Ez
az egyik legfontosabb szeretetnyelvük.
A mesébe szőtt finom masszírozás, simogatás ellazítja őket és nyugodt éjszakai pihenést ad.
Az iskolai agresszió megelőzésének
is jó eszköze az, ha a gyerekek megmasszírozzák, megsimogatják egymás
hátát a nap kezdetén. Érdemes kipróbálni!
Volt egyszer egy öreg országút. Jobbról árok szegélyezte (megsimogatjuk a
gyermek hátát a jobb oldalán). Balról árok szegélyezte (megsimogatjuk
a gyermek hátát a bal oldalán). Mindkét oldalát árok nyeste (a gyermek hátának mindkét felét egyszerre simogatjuk). Fájt az országút háta.
Recsegett, ropogott. Jajgatott és sopánkodott:
- Jaj, de fáj a hátam! Recseg, ropog.
Szenvedek.
Megsajnálta a jóságos szél. Lágyan
megsimogatta. Körkörösen táncolt
rajta (körkörös simogatás a gyermek
egész hátán).
- Köszönöm, szél! Jóságos vagy! –
hálálkodott a vénségesen vén országút.
Arra szállt egy esőfelhő. Megszánta
a fájós hátú öreget és csendes esővel
öntözgette. Eleinte egy-két csepp esett
az országútra (ujjbeggyel finoman kopogtatjuk a gyermek hátát), majd egyre gyorsabban veregette az eső és egyre sűrűbben kopogtatta az országút
fájós hátát (ujjbeggyel egyre gyorsabban kopogtatjuk végig a gyermek hátát). Záporozott az eső. Átáztatta az országutat.
- Köszönöm, eső! Jóságos vagy! –
hálálkodott a vénségesen vén országút.

Előbújtak a földből a földigiliszták és
a csigák. Útra keltek az országút sarában (tenyér élével csúszkálunk a gyermek hátán). Csúsztak, másztak, csúszkáltak. Hol jobbra mentek. Hol balra
araszoltak. Hol meg összevissza. Jólesett az országútnak a csigák és földigiliszták csúszkálása.
- Köszönöm, csigák! Köszönöm, giliszták! Jóságosak vagytok! – hálálkodott a vénségesen vén országút.
Ekkor ugrott elő a fák sűrűjéből két
kövér vaddisznó. Jól meghempergőztek
a sáros országúton (ökölbe szorított
kézzel körkörösen masszírozzuk a gyerek hátát). Hol jobbra gurultak. Hol balra hengeredtek. Hol ide-oda és összevissza hemperegtek a friss sárban. Még
az orrukkal is fel-feltúrták a sarat (ujjainkat összehúzzuk, úgy masszírozzuk a
gyermek hátát). Gyűrték jobbra. Gyúrták balra. Gyömöszölték a sarat. Élvezték a pancsolást. Élvezte az országút is
a masszírozást.
- Köszönöm, vaddisznók! Jólesett a
gyúrásotok!
Elmentek a vaddisznók. Elállt az eső.
Kisütött a napocska (szétnyíló ujjakkal
simogatjuk át többször a gyermek hátát). Meleg sugaraival gyöngéden megszárítgatta az országutat. Minden apró
porcikáját át- meg átsimogatta. Jólesett az országútnak a napocska finom
cirógatása.
- Köszönöm, nap! Jóságos vagy! –
hálálkodott a vénségesen vén országút.
Ekkor két őzike sétált végig az úton
(finom lépteiket ujjbeggyel utánozzuk).
Apró lábacskáik finoman megkopogtatták annak fájós hátát. Majd lefeküdtek
egymás mellé a felmelegített földre.
A vénségesen vén országút pedig
megérezte kis szívük minden dobbanását (utánozhatjuk teljes tenyérrel a
szívdobbanások ritmusát).
Közreadta:
Horváth Zoltánné

Eboltási hirdetmény
FIGYELEM, FIGYELEM!
A gyermeknapon a kelebiai általános
iskolásoknak (május 22-én) lángost fogunk sütni a Kelebiai Karitász Egyesület tagjaival. Az ovisoknak június elején
palacsintával kedveskedünk!
Köszönettel fogadunk lisztet, olajat,
tejfölt, sajtot! Hétfõn és pénteken 8-

10 óra között a karitász raktárban (régi
varroda udvar) vagy szombatonként 7
és 9 óra között a nyugdíjas ház melletti
raktárban fogadjuk az adományokat.
A „Legkisebb is számít!”
Horváth Zoltánné
elnök

Értesítjük a község lakosait, hogy 2015-ben az eboltások menete a következő:
2015. május 26. (kedd): 7-8 óráig Bácsborista
8-9 óráig Újfalu
2015.május 27. (szerda): 7-12 óráig a polgármesteri hivatal udvara
2015. május 30. (szombat) 7-9 óráig polgármesteri hivatal udvara (pótoltás)
Az oltással egyidejűleg a jelöletlen ebek chippel történő ellátása is megtörténik.
Az oltási díj 3000 Ft a chipezés 3500 Ft ebenként.
Dr. Patocskai Gábor
állatorvos

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

Tisztelt Nyugdíjasok!

Programajánló

Ismét eltelt egy hónap a nyugdíjas létünkből és röviden szeretnék egy tájékoztatóval szolgálni az elmúlt és a következő hónap eseményeivel kapcsolatban.
ÁPRILIS
17-én volt a Magyar Költészet Napja a Könyvtár Wass Albert olvasótermében ahol Orbán Júlia Radnóti-és Latinovits díjas versmondó volt a vendég. A műsor
címe „Örökkékék ég a felhők fölött” volt
16-án került sor
a szokásos mórahalmi fürdőzésre Sutka István
fürdőfelelős szervezésében!
25-én ünnepeltük a Tánc Világnapját ahol mint
mindig most is
nagy sikerrel szerepelt Egyesületünk tánccsoportja.
MÁJUS
Sok éves hagyományainknak megfelelően, nem foglalkozva az egyéb esetleges
május elsejei rendezvényekkel, mi majálisoztunk a nyugdíjas házban. 50 fő részvételével nagyon jól éreztük magunkat. Csodálatos finom volt Kiss Jani főszakácsunk
által elkészített bográcsos csülök pörkölt!
14-én kerül sor a mórahalmi fürdőzésre Sutka Pista fürdőfelelős szervezésében. Indulás a MÁV Állomástól a 10.06-os autóbusszal.
16-án kerül megrendezésre a Kelebiai gasztronap a Spárga és kacsa ételek fesztiválja! Erre Egyesületünk több csapattal is készül!
23-án Bajsára készülünk egy 15-fős csapattal nyugdíjas sportvetélkedőre.
Jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál.
30-án 18.00 ó-tól klubest lesz a reményeim szerint akkorra már teljesen felújított otthonunkban!
31-én Hősök Emléknapja.
JÚNIUS
4-én Trianoni Emléknap. Bővebbet az újságból!
11-én Mórahalom fürdés, intézi Sutka István fürdőfelelős.
13-án valószínűleg Bajsán kerül sor a falunap megrendezésére. Ez még nem
biztos, tájékoztatás később!
27-én klubnap 18.00 ó-tól a Nyugdíjas Házban!
Horváth Zoltán az Egyesület elnöke

Anyakönyvi hírek
1. Név: Nyári Barbara Brigitta
Szül: 2015.04.09., Kiskunhalas
Anya: Lakatos Nikoletta
Apa: Nyári Viktor
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MÁRCIUS

Védőnők

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
Április hónap folyamán elhalálozott:
Horváth Erzsébet 53 éves
Kazi Jánosné 87 éves
Nagy Antal László 80 éves
Temesvári Imre 67 éves
Teleki Mária aktő.

A tavasz beköszöntével egyre
több lehetőség kínálkozik pihenni, felfrissülni vágyóknak arra,
hogy kikapcsolódjanak a mindennapok szürkeségéből. A programajánlónkban a környező települések kínálatából válogattunk:
11 nap, 120 borász, 200 kézműves, 250 program. A Szeged Napja
Ünnepségsorozat a pezsgő szegedi fesztiválnyár nyitórendezvénye.
A tíz napos gasztro-kulturális rendezvény a napfény városának legfontosabb ünnepévé nőtte ki magát. Az ünnepségsorozat keretén
belül május 15-én nyitja meg kapuit a XXI. Szegedi Borfesztivál, mely a
vidék legnagyobb érdeklődésre számot tartó és a legtöbb borászt felvonultató borünnepe. A Klauzál téri
Gasztroudvar idén is a hagyományos
magyar ízek kedvelőinek kínál bőséges választékot.
A második hétvégére a Kincs térrel, a Dóm téri kavalkáddal és a Hídivásárral teljesedik ki a belvárosi
fesztiválhangulat. A Szegedi Borfesztivál, a Gasztroudvar, a Kincs
tér, a Dóm téri kavalkád és a Hídivá-

sár együtt várja a látogatókat.
2015. május 22-én 17 órától Müller Péter előadását tekinthetik meg
az érdeklődők a Bácsalmási Kulturális Központban, ahol lehetőség nyílik
legújabb könyve a Férfi élet, női sors
megvásárlására, és dedikálásra.
Jegyek elővételben 1800 Ft-ért, a
helyszínen 2300 Ft-ért kaphatók.
„Szereted-e még...?” Szécsi Pál
dalai - önálló esttel jelentkezik Gergely Róbert a Kiskunhalasi Filmszínházban
Az előadásban ismét felcsendülnek a nagy slágerek: Csak egy tánc
volt, Violák, Távollét, Én édes Katinkám... miközben sok személyes visszaemlékezés, dokumentum, filmbejátszás és egyéb más érdekesség
látható,hallható. Azok számára csemege ez a pódium előadás, akik szívesen nosztalgiáznak és szeretettel
gondolnak vissza Gergely Róberttel
SZÉCSI PÁLRA, PALIKÁRA!
Időpont: 2015. május 16. 18 óra
Jegyár elővételben: 2000 Ft., a
helyszínen 2300 Ft.
Bíró Melina

PÜNKÖSD
A pünkösd a húsvét után 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek eljövetelét
ünneplik meg.
Idén május 24-25-re esik ez az ünnep.
A húsvéthoz és karácsonyhoz hasonlóan pünkösd körül is sokféle népi hagyomány alakult ki.
Például:
- kenyérhéjat égettek, hamuját a gabonaföldre szórták, hogy jó legyen a
termés
- teheneket nyírfa ággal veregették,
hogy jól tejeljenek
- a házba frissen vágott zöld ágat
vittek, hogy megvédjék magukat a rontásoktól
- hajnalban merített kútvízben mosakodtak, ezzel elűzték a betegségeket.
Ez csak néhány a számos néphiede-

lem közül.
Legjelentősebb szokás azonban a
csíksomlyói búcsú.
Csíksomlyó már a 15. századtól fogva jelentős búcsújáró hely volt, Mária kultusza virágzott a székelyek körében. Igazi jelentőségét azonban akkor
nyerte el, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem 1567-ben haddal támadt
a katolikus székelyekre, és arra akarta kényszeríteni őket, hogy vegyék föl
az unitárius hitet. A Csíksomlyón összegyűlt katolikus székelyek a pünkösd
előtti szombaton Szűz Mária segítségéért imádkoztak, és legyőzték a fejedelmet. A csata után a győztesek nyírfaággal ékesítették föl lobogóikat, és úgy
vonultak a csíksomlyói templomba hálát adni a győzelemért. Megfogadták,
hogy ezt követően minden évben hálát adnak a győzelemért, és a pünkösd
előtti szombaton elzarándokolnak Csíksomlyóra. Ezt a szokást ma is tartják,
évente több százezer hívő tesz zarándokutat Csíksomlyóra.
Füzesiné László Ildikó
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Tánc Világnapja

1982 óta április 29 – én ünnepeljük a
nemzeti táncnapot. Ennek fényében egy
kellemes szombat délutánt tölthettünk el
a táncok világában április 25 – én az Agrárkereskedelmi központban, ahol a helyi

tánccsoportok mellett kelebiai érdekeltségű táncosok és meghívott vendégek színesítették a műsort.
A néptánc, hastánc, pop, hip – hop műfajok mellett a szegedi Forma Táncsport

Egyesület két növendéke Pölyhe Máté és
Nagy Evelin előadásában latin-amerikai
táncokat – szamba, rumba, cha-cha-cha,
paso doble, jive – láthatott a közönség.
A program az emléklapok átadásával

és közös tánccal zárult. Ezúton szeretnénk
még egyszer megköszönni a helyi tánccsoportoknak, hogy minden évben lelkesen
készülnek új előadással erre a napra.
szerkesztők

Kelebiai Hírmondó

12. oldal
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben
hívja az ügyeleti számot.
2015 május

orvos neve

ügyelet helyszíne

8

péntek

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

9

szombat

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

		

Kiss Csaba dr. 20 órától

10

vasárnap

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

11

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

12

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

13

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

14

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

15

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

16

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

17

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

18

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

19

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

21

csütörtök

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

22

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

23

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

		

14 ó-tól Dr. Kiss Csaba

24

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

hétfő

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

26

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

28

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

29

péntek

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

30

szombat

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95

1

vasárnap

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Attila u. 95		

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

A lehengerlő sokszínűség

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

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.

