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Fesztiválajánló

Bereczki Zoltán EMeRTon-díjas magyar színész, énekes, zenei producer 90 perces élő koncerttel örvendezteti meg a
kelebiai közönséget 2016. július 9 – én 21 órától.
2005-ben Súgó Csiga-díjat, 2006-ban Emerton-díjat kapott az
év musical színésze kategóriában. Rendszeres fellépője volt a Magyar Televízió „Csináljuk a fesztivált” című műsorának, amelynek
egyik sorozatát 2007-ben megnyerte. A 2011-ben műsoron lévő „A Nagy Duett” első szériájában versenyzőként vett részt, ahol
Peller Mariann partnere és mentora volt, hiszen a műsor végére
Mariann nem keveset fejlődött hangi technikában, melyet Zolinak köszönhetett. 2012-ben
pedig ő ülhetett a Megasztár 6 egyik zsűriszékébe. Évekig a Budapesti Operettszínház tagja volt, de 2012 nyarán Szinetár Dórával együtt ott hagyták a színházat. Zoli egy darabig
szabadúszó volt, aztán október-november környékén bejelentette, hogy az Illatszertár előadásban vállalt szerepet, amit 2013. január 10-én mutattak be a Centrál Színházban.

Veres Mónika (Nika)  EMeRTon-díjas magyar énekesnő. Nika Veres Mónika néven született
Budapesten 1985. december 4-én. Már négyévesen a Magyar Rádióban énekelt. Az Erkel Ferenc
Ének- és Zeneszakos Általános Iskolába járt. Ebben az időben az Állami Operaház gyermekkórusának tagjaként számtalan operában és musical-ben
szerepelhetett. A Láng Művelődési Központban
müködő Angyalföldi Tini Színpad és Színiiskola növendékeként tűnt ki tehetségével. Itt látta meg id. Bognár Tibor - akinek a lánya szintén odajárt - , aki felfedezte Nika tehetségét.
A kilencvenes évek végének népszerű tinisztárja volt. Legnagyobb sikerét a Papa , ne félts
című slágerrel aratta. Játszott az 56 csepp vér című musicalfilmben. 2008-ban a Zárva a
mennyország című duettel tért vissza a zenei életbe , amit Alexandrával együtt énekelt.
2012-ben jelentkezett a The Voice című tehetségkutatóba. 2013. októberében újabb lehetőséget kapott a TV2 szórakoztató műsorában, a Sztárban sztárban. A műsorban olyan
énekesek bőrébe bújt hangilag és külsőleg , mint Beyoncé , Pink , Szandi , Bruno Mars és
Stevie Wonder. 2015 áprilisában jelent meg új dala Lélegzem címmel.
Hősök. Az alapvetően Veszprémhez köthető hiphop
formáció 2001 óta tevékenykedik a honi rap szcénában.
2003-ban megnyerték a Hiphop Mission nevű országos
tehetségkutató versenyt, mely a legendás Fila Rap Jamek utódja volt. A megalakulás óta több saját lemez, szólóalbumok, produceri kiadványok sora jelent meg a ”Híróz”
zászlaja alatt. A csapat az évek alatt bejárta fellépéseivel az országot. Minden nagyobb hazai fesztiválon szerepeltek már, az Offline Sport Games nyárzáróin is alapnevek, de városi/községi rendezvényeken és természetesen
a hiphop orientált bulikon is biztos pont a Hősök szerepeltetése. 2011-ben a tízéves jubileum és a negyedik album
(Négy Évszak) nagy fordulópont. Közel 100 fellépés, öt új
videóklip, MR2-es listavezetés (Ikon). A lemez rengeteg pozitív kritikát kap, sok új kapu
és lehetőség nyílik folyamatosan a Hősök számára. 2012-ben szerepelnek a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarával a Szimfonik 2.0 rendezvényen. 2013-ban Érintés címmel napvilágot lát az ötödik korong olyan dalokkal, mint a Kisember, a Hip Hop Hatalom vagy az
Enyém. Ebben az évben már közel 150 fellépést ad a csapat, többek között a soproni Volt
Fesztivál nagyszínpadának nyitó produkciójaként. A Hősök tagjai: Baranyai ’Eckü’ Dániel –
rap, fellépés-szervezés, Komjáti ’Joeker’ Ádám – rap, zeneszerzés, Ozsváth ’Mentha’ Gergely – rap, Nagy ’Gozth’ Zsolt – dj.
Janza Kata EMeRTon-díjas magyar színésznő, musicalénekes. Általános iskolás
éveiben tagja volt a Magyar Állami Operaház Gyermekkórusának. 1990-ben érettségizett a Veres Péter Gimnázium olasz szakán. 1991-ben a Bergendy Szalonzenekar női szólistájaként tűnt fel. 1994-ben az Eurovíziós Dalfesztivál magyar nemzeti döntőjében 5. helyezést ért el, majd 1995-ben a Rádió Sztárkereső verseny gyõztese. A kiváló énekesnő
tehetsége és munkája elismeréseképpen kapta meg 1996-ban az EMeRTon-díjat, 2006-

ban pedig Súgó Csiga díjat kapott. Több rajzfilmhős magyar
hangjaként ismerhetjük, valamint számos Disney rajzfilm slágerének előadója. 1997-ben végzett a Gór Nagy Mária Színitanodában. 1996-97 között a székesfehérvári Vörösmarty
Színház színésze, majd 1997-től a Budapesti Operettszínház társulatának tagja. Mindemellett feltűnik még az RTL
Klub Barátok közt című sorozatában is, ahol Tilda édesanyját
alakította. 2003 őszén rendszeres szereplője volt a TV2 Dalnokok Ligája című vetélkedősorozatnak. A 2004/2005-ös
évad musical színésznőjének választották az Operettszínházban. Tagja a Budapesti Operett Színház tagjaiból alakult Operett Angyalai formációnak.
Peller Károly. A Budapesti Operettszínház Zenés
Színészképzõ Stúdiójában végzett 1998-ban, azóta a színház
egyik vezető szólistája táncos-komikus szerepkörben. 1998
és 2001 között több szerepet játszott vendégként a Győri
Nemzeti Színházban. 2006-tól a bécsi Volksoper vendégszólistája. Fellép prózai, operett és musical szerepekben is. Szerepei nagy részét németül is játssza. Fontosabb szerepei: A
Csárdáskirálynő (Bóni, Edvin), Marica grófnő (Zsupán), Cirkuszhercegnő (Tóni), Dr. Bőregér (Orlovszky), Luxemburg
grófja (Brissard), A víg özvegy (St. Brioche, Cascada), Párizsi élet (Bobinet), Bál a Savoyban (Celestin), Csókos asszony (Ibolya Ede), Mágnás Miska
(Mixi), Leányvásár (Fritz), Sybill (Poire), Lili bárónő (Minden szerepben), Viktória (Jancsi).
Több darabot rendezett - legutóbb Lajtai Lajos A régi nyár című operettjét a tatabányai Jászai Mari Színházban, illetve az Operettszínházban Oszvald Marika zenés családi ’mesesóját’. Rendszeresen foglalkozik a Budapesti Operettszínház művésziskolájának, az Operett
Akadémiának növendékeivel. 2011-ben az Évad operett színészének választották.
A Juhász zenekar 2000 tavaszán alakult Szabadkán. Az együtt muzsikálás öröme és a magyar népzene szeretete hozta össze a tagokat: Juhász Gábor (1980) prímást,
Juhász Gyula (1982) kontrást és Szabó Ottó (1982) bőgőst. Ismerik a magyar nyelvterület főbb népzenei dialektusait, vonós- és tambura-zenekar felállásban is működnek. Önálló számaikkal vagy néptánccsoportok kíséreteként több mint száz fellépésük van évente,
így Vajdaság egyik legnépszerűbb, legfoglalkoztatottabb népzenei együttesének számítanak. Külföldön vendégszerepeltek már Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Törökországban, Csehországban, Bulgáriában, Görögországban, Horvátországban és Szlovéniában. A magyarországi nagyközönség a Fölszállott a páva című műsorból ismerheti őket.
Részt vesznek több tábor és továbbképzés munkájában, mint kísérőzenészek, vagy mint
oktatók. Vezetik a Népkör Magyar Művelődési Központ népzenei szakosztályát. Fontosnak
tartják a népi kultúra megismertetését és megszerettetését a fiatal generációkkal. Céljuk
népzenei ismereteik bővítése, játékstílusuk csiszolása és táncházak szervezése Szabadkán.
A Juhász zenekar tagjai évente több mint 100 fellépést vállalnak, tehát szinte soha nem pihennek. – A zenével szolgálatot teszünk a táncosoknak, a közönségnek, mindenkinek, aki
meghallgat bennünket. Beleadtunk mindent a produkciónkba. Figyeljük a táncosokat, igazodunk hozzájuk. Szó szerint szolgáljuk őket. Ápoljuk a hagyományainkat, e egyben mi
magunk is fejlődünk, s azon igyekszünk, hogy a fellépéseink még színvonalasabbak, sikeresebbek legyenek. A népzenét ugyanúgy fejleszteni kell hangzásilag, mint bármely más
zenét. Fontosnak tartjuk, hogy eljussunk mindenhová, ahol igény mutatkozik rá. Most már
Magyarországon is úgy lépünk fel, mintha otthon lennénk. Nekünk feladatunk, hogy elvigyük a népzenét az emberek közé - mondja Juhász Gábor.
A Juhász zenekar karrierje tíz év elteltével is töretlen, sőt minden egyes fellépésükkel
feljebb és feljebb ível. Juhász Gábor mint a zenekar művészeti vezetője 2007-ben kiérdemelte Szabadka Pro Urbe Díját, emellett számos elismerés és díj támasztja alá azt, hogy
amit ezek a fiúk csinálnak, azt szívvel-lélekkel teszik, megismertetve a világgal az autentikus délvidéki magyar népzenekincset. A zenekar mai felállása: Juhász Gábor -hegedű,
prímtambura, ének, Juhász Gyula -3,4 húros brácsa, tamburakontra, Vas Endre-Pasi -hegedű, Ölveczky Tamás -klarinét, tárogató, szaxofon, harmonika, furulya, Dvorácskó Szebasztián -nagybőgő, ütőgardon, dob, kanna. A Kárpát Fesztiválon a vasárnapi napon fognak a kelebiai közönségnek muzsikálni.

MŰSORVÁLTOZÁS!!!

Bódi Guszti és a Fekete Szemek előadása elmarad televíziós felvétel miatt, helyette Veres Mónika, Nika fellépését láthatja a közönség a XIII. Kelebiai Kárpát Fesztivál szombati napján. Megértésüket köszönjük!
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Pünkösdi Hangverseny
Az orgona hangversenyek mindig
különleges élményt nyújtanak a hallgatók számára, a környezet nyugalma, méltósága, valamint az a különlegesség, hogy az előadó nem látható
– így pusztán a zene vesz körül minket.
Ez nagy hatással van minden emberre.
Ez a helyzet segít abban, hogy a zene
által kikapcsolódjunk, lélekben felemelkedjünk, rohanó életünkből egy órára
kiszakadjunk és elgondolkodjunk olyan
dolgokon amire máskor sem időnk sem
nyugalmunk nincsen.
Május 15-én pünkösd vasárnapján
már második orgona koncertjét adta
Pék Csaba a Krisztus Király Római Katolikus Templomban.
Az előadóról: Pék Csaba 1983-ban
született Esztergomban. Zenei tanulmányait a dorogi Erkel Ferenc állami
zeneiskolában kezdte először mélyrézfúvós szakon, majd zongorán. Később
magánéneket is tanult zeneelmélet
mellett. Továbbá a nyergesújfalui és
tatabányai zeneiskolában is folytatta
alapfokú zenei tanulmányait orgona,
rézfúvós és zenetörténet szakon.
Több éven keresztül aktív hallgatója
volt a baptista egyházzenei kántorképző tanfolyamnak, később tanára is.
Kántori szolgálatát 15 éves korában
kezdte meg amit a mai napig odaadóan
– rendszeresen végez.
Felsőfokú zenei tanulmányait Budapesten végezte 2006-ban egyházzene
orgona szakon.
Több kántorképző tanfolyam alapítója és tanára. Zenei missziós munkássága határon túlra is kiterjed, Felvidékre és Kárpátaljára is.
Éveken keresztül a dorogi és a bodrogi zeneiskola tanára. Számos hangversenyen vett részt kül és belföldön
nagy sikerrel. Többek között 2008-ban
és 2009-ben önálló orgona koncertje volt az esztergomi bazilikában, amit
élete egyik legmeghatározóbb koncert-

jei közé sorol.
Most jelenleg a kelebiai apostoli gyülekezet egyházzenésze, kántora.
A pünkösdi koncerten fellépett vendégművészként Tóka Szabolcs orgonaművész, aki Csaba tanára volt.
Az ünnepkörhöz tartozó kórusművek
szólaltak meg az Apostoli Gyülekezet énekkara előadásában és a Kelebiai Daloskörtől szintén pünkösdi dalokat hallottunk. Az Apostoli Gyülekezet
Fúvószenekara szolgálata is különleges
élményt nyújtott.
Természetesen főszerep az orgonának és a közel 200 éves harmóniumnak
jutott. A déli régió egyik legjobb orgonája működhet itt Kelebián.
A műsor gerincét, az előző koncerthez hasonlóan barokk orgona darabok
képezték. Elsősorban J.S.Bach művei.
Az élményszerű ihletett muzsika mindenkit elvarázsolt. Pék Csaba és Tóka
Szabolcs a legszélesebben kihasználta a
hangszer dinamikai lehetőségeit, mesterien bántak a hangszínekkel és a játékostól a magasztosig átfogó érzésskálát
idézve meg a hallgatóságban, aki csak
hagyta, hogy a templom miliője átjárja
és ez a csodálatos hangszer kényeztesse lelkét. Köszönjük a fellépőknek!

KÖNYVTURKA!!!
2016. június 21. (kedd) és 24. (péntek) között nyitva
tartási időben a Sántha Márta Művelődési Ház nagytermében könyvvásárt tartunk a már leselejtezett könyvtári könyvekből.
Gyermek- és ifjúsági irodalom, szépirodalom, versek és szakirodalom
közül lehet válogatni.
Ha van olyan könyv, ami hiányzik a házi könyvtárból és szeretne
jutányos áron hozzá jutni a keresett könyvhöz, mindenképpen
látogasson el hozzánk.
Szabad a gazda! Nem csak ruhák között élvezet a turkálás!
Érdeklődni a 06-77/454-210 – es telefonszámon lehet!

szerkesztők
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Tájékoztató a „Nyári diákmunka” központi
munkaerő – piaci program indításáról
I. A program célja
A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013-2015 – ös években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított
„Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2016. évben ismételten meghirdetésre kerül a program.
A program – prevenciós jelleggel már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához
jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. A program ezen felül biztosítani kívánja az önkormányzatoknál és az önkormányzati
fenntartású intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerő igényének kielégítését is.
II. A program célcsoportja
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, hogy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkozást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési
önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézmény lehet.
III. A program elemei
1. Munkaerő – piaci szolgáltatások
A járási (fővárosi, kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő – piaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerő igények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb
elhelyezés érdekében.
2. A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás
A programban a diákok csak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek megfelelően támogatás az önkormányzatok, önkormányzati
fenntartású intézmények számára csak a munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz
nyújtható. A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek
munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a tényleges megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 % - a kerül megtérítésre.
A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 96. 750 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör
esetében pedig 83. 250 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.
IV. A támogatás időtartama
A program 2016. június 20 – tól 2016. augusztus 31 – ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni csak a 2016. július 1 – 2016. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő
és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.
Tekintettel a program nyári időtartamára áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség.
V. A program megvalósítója
A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként
eljáró járási (fővárosi, kerületi) hivatalok valósítják meg.
VI. A program forrása, költsége
A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 1, 9 Mrd Ft.
VII. A programtól várt eredmények
A program elsősorban preventív jelleggel kerül indításra, kifejezetten csak a nyári időszakra. Várt eredménye a fiatalok korai munkatapasztalathoz való juttatása, emellett a munkajövedelem szerzés biztosítása és a munkasiker révén a jövőbeli inaktivitás megelőzése.
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási
szervként eljáró járási (fővárosi, kerületi) hivatalnál érhető el.
Nemzetgazdasági Minisztérium
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BETEGLÁTOGATÁS
Amikor a jó öreg Kancsár kántort látogattuk meg a bajai kórházban, a végén hamiskásan mosolyogva így bocsátott el minket:
- Örültem, hogy itt voltatok, de még
jobban örülök, hogy már elmentek.
Mit takarhat ez a félig tréfás mondat? Csak azt, hogy elfárasztottuk? Tudunk-e jól ott lenni a szenvedőket látogatva? Megérzi-e a beteg, hogy mi
kötelességből vagyunk ott, mert talán
oda küldtek, vagy pedig érte mentünk
hozzá? Szeretetből? A szenvedő Krisztust meglátjuk-e benne (Mt. 25.36.)? A
legfontosabb ez: szeretni kell a betegeket! Érezze, hogy tényleg szeretve van.
Jézus szeretetét vigyem oda.
Álarcokat hordunk. A beteg leveti.
Különösen ha szeretetet tapasztal. Egy
idős kórház lelkésznek elgondolkodtató megjegyzése volt, hogy ateistával még nem találkozott. Nincs ateista,
pláne a betegek között nincs. Esetleg
nem templomjáró, nincs megkeresztelve, nem imádkozik, vagy torz és tényleg elvetendő az istenképe.
Ha nem szeretem a betegeket, akkor
nem tudok mit kezdeni a szenvedőkkel,
akkor kár elmennem látogatni hozzá,
az végeredményben képmutatás. Még
súlyosabb tény, ha nem tudunk mit
kezdeni a másik ember szenvedésével,
ha nem tanulunk meg mit kezdeni vele: akkor ha eljön az én szenvedésem
ideje, akkor én sem tudok mit kezdeni a szenvedésemmel. Az is milyen talányos, hogy az orvosok és papok, akik
annyi fájdalommal találkoznak és sokat
prédikálnak róla, ők félnek legjobban a
szenvedéstől és haláltól… Amikor feküdtem a kórházban, legalább azt megéreztem, hogy látogatóim közül ki ment
már át nagyobb szenvedésen. Főként
a fiatalabbaknál észleltem, hogy még
nem szenvedtek igazán. Ezért tébláboltak az ágyam mellett, lopva az órájukra
pillantottak… Egyik mélykúti barátom
a súlyos végbél rákjával rettentő szenvedéseken megy át. Összeszorul a torkom, amikor meglátogatom, és beszél
erről. Szeretném a kezem olyan gyógyítólag, betegséget elűzően rátenni,
és olyan nagy szeretettel, mint ahogy
kétezer éve Jézus tette rá az őt megrohanó betegekre. Biztos ez nem jelentkezne ilyen sóvárgón nálam, ha nem
éppen előtte estem volna át két súlyos
műtéten.
- Hogy vagy? Hogy tetszik lenni? Ezt lehet kérdezni udvariasságból, szokásból, és lehet szívből. A beteg bizony
megérzi, hogy érdekelel–e az állapo-

ta. Meséltem már sokaknak, hogy egy,
már két éve lebénult asszonyt látogattunk néhányan a katymári Idősek Otthonában. Figyelmesen hallgatta, amikor
a Bibliát olvastam, de aztán megkért,
hogy simogassuk a karját. Arcán nagy
hála és enyhület tükröződött. Órákig
szívesen vette volna simogatásunkat.
Jézus szeretetét igyekeztük átadni neki. Úgy jöttünk el, boldog békességben,
hogy de jó volt ez a beteglátogatás: neki
is, nekünk is. A jövőben is fogunk hozzá
járni látogatni s így próbálunk „embere” lenni a lebénult Irénkének, miként
Jézus a bénának a jeruzsálemi Betheszda fürdőben.(Jn.5.7.)
Mi, papok szeretnénk, ha a betegek a betegek szentségét is felvennék.
Ez erősíti testüket-lelküket, nemcsak a
haldoklókért van. A szentség fölvételét
nem kell követnie a meghalásnak. Tehát ne féljünk beteg hozzátartozónkhoz
a papot kihívni. Nagy rosszakarója és
nagyot vét beteg hozzátartozójának az,
aki nem hívja ki a papot hozzá „kíméletből”! Ha a szentség fölvételét mégis a halál követné, akkor viszont felkészülten állhat meg az eltávozott Jézus
előtt, akinek számot kell adnia életéről(2.Kor.5.10.). Jótetteiről és bűneiről.
Persze, csak annak lehet föladni a betegek szentségét, aki kéri is. Aki hívő.
Nem elég, ha családja kéri. Volt egy nagyon kedves és vallásos néni Borotán,
aki hitetlen haldokló férjéhez vagy ötször is hívott volna, de férje mindig elutasította az „utolsó kenet” felvételét.
– Jöjjön el férjemhez, mintha csak
arra járna! – kérte tőlem a néni.
-Kérné, elfogadná a férje a Szentséget? – kérdeztem tőle.
Kicsit később ezzel a kéréssel is próbálkozott: - Az ajtón keresztül is föl lehetne adni neki? - Így aztán a férj
Szentség nélkül távozott a „nagy útra”.
Vannak, akik beteg szüleiket otthonokba vitetik. Az én legidősebb Pannika nővérem, amikor a rákbeteg édesanyámat – aki 9 gyermeket szült és
nevelt fel - kiadták a kórházból, kivett
fizetetlen szabadságot. Elvitette a lakására, majd hosszú hónapokon át ott
ápolta nagy szeretettel. Az egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy nem vitetjük elfekvőbe vagy Szeretetotthonba. Egy bankban dolgozó ismerősöm
ugyanilyen hősiességet vállalt édesanyjáért. Már 40 éve dolgozott a banknál.
Édesanyja súlyos beteg lett. Bement a
főnökhöz elkérni magát:
- Anyukám haldoklik. Ápolni akarom
őt, aki engem fölnevelt, akitől annyi sok

szeretetet kaptam. Engedjen el, főnök,
a haláláig! Nem akarom Szociális Otthonba adni vagy elfekvőbe.
- Nem engedem. Ha elmegy, elveszti az állását.
- Elmegyek. – válaszolta eltökélten.
El is vesztette jól fizető állását. Viszont
békés, tiszta lelkiismerettel temette el
pár hónap múlva az édesanyját. Talán
leszögezte magában: -Ez a multi nem
érdemli meg, hogy nála dolgozzam!
Múlt héten voltam a kórházban meglátogatni egyik hívemet. Ugyanebben a
szobában volt egy - mint kitudódott nem hívő ember. Mikor megtudta, hogy
pap vagyok, ezt a súlyos kérdést szegezte nekem:
- Maguk a Jóistenről beszélnek. Milyen az a Jóisten, aki olyan kegyetlen,
hogy a 41 éves szomszédasszonyomat
„magához szólította”? 3 kisgyerekét
hagyta hátra, miután hónapokon át nagyon szenvedett méhrákban, majd áttétekben?
Az biztos, hogy erre megnyugtató
választ nem lehet adni. Főként nem lehet adni a gyászoló családnak. És nem
lehet annak, aki nem hisz a halált követő túlvilágban. Amíg a hívő ember mégis lassan nyugalmat talál, addig a hitetlen soha. Mivel ezer szállal kötődünk a
földhöz, ezért a nem hívő csak földhöz
tapadtan gondolkodhat a halálról. De
aki hisz a Mennyországban, az a Biblia
fényében tekint a földi eltávozásra. Mit

jelent ez? Azt tehát, hogy a vívő emberek nem csupán a mi véges emberi életünk perspektívájából, szempontjából
néznek a halálra, henem úgy, ahogyan
Isten: az „örök élet szemüvegén”, az
örök élet távlatában tekintjük a halált.
És ezért merjük mondani, hogy odaát, a
túlvilágon Isten rendezni fogja azok életét, akik itt, a földön tragédiát szenvedtek : ott kiegyenlítődnek a dolgok, a
sorsok! Így mi hivők számolunk az örök
élettel, a Mennyországgal is.
E szép, megrázó ének is (ha a test
teológiájától el is tekint), arra szólít
minket, hogy ne tapadjunk annyira a
röghöz, a testhez. Ne „földre néző”, hanem „égre néző” emberek legyünk:
Ember rövid az élet, tegnap születtél,
holnap sírban vagy.
Egyetlen kincsed a lélek, ez az egyetlen,
mely tiéd marad.
Gondold meg nagyon!
Minden más, amiért futsz, káprázat,
álom,
mely szertefoszlik a halálos ágyon.
Gondold meg nagyon! Gondold meg nagyon!
Ez az ének bár szívszorító, mégsem
ijesztgetni akar. Aki hisz Istennek, annak a betegágy is a Mennyországhoz
vezető lépcső.
dr. Pribitek László
kunbajai plébános

Egy tanító tapasztalataiból…
Együtt vagy önállóan?
Igen, a tanulásról van szó! Természetesen más a helyzet egy elsős vagy egy hetedik-nyolcadikos gyerek esetében. A szülő dolga, hogy a kezdetektől azon legyen,
hogy megtanítsa a kisdiákot a tanuláshoz kapcsolódó feladatok elvégzésére: időt
beosztani, táskába bepakolni, házi feladatot átnézni, a helyes sorrend kialakítása.
Ha valamilyen feladatnál elakad és segítséget kér, ha tudunk, segítsünk, de a
tanári szerep és a szülői funkció nem cserélhető fel és nem helyettesíthető egymással.
Vannak gyerekek, akik képtelenek egyedül tanulni, ülnek a könyv felett, elkalandozik figyelmük, nem tudnak koncentrálni. Ne hagyjuk annyiban! Ilyen esetekben, a háttérben figyelemzavar, tanulási nehézség, magatartási probléma állhat.
Forduljunk szakemberhez, hisz így tudunk segíteni a gyereken.
A napközis gyerek leckéjét ellenőrizze a szülő? Eleinte tegyük meg. Ha nem tapasztalunk, hiányosságot örüljünk, viszont, ha gyakran látunk hibásan megoldott
feladatot keressük fel a nevelőt és beszéljük meg vele a problémát.
Úgy vélem az a helyes út, ha szülő mindent megtesz annak érdekében, hogy kielégítse gyermekei igényét, hogy diákéveik boldogságban teljenek, és ki tudja hozni önmagából a legjobbat abban, ami őt érdekli, természetesen a maximális szülői támogatás mellett!
Horváth Zoltánné

Kelebiai Hírmondó

XIII. évfolyam 6. szám

Karitász hírek május

Ebben a hónapban egyesületünk is
részt vett a kacsa-spárga gasztronapon.
A sült kacsa mellé rizses húst, valamint
mézes-mustáros kacsamellet készítettünk. A szokásos spárga puffancs sütését is mi vállaltuk és nem győzte Marika
az újabb keveréseket, mert annyira ízlett mindenkinek. A már hagyományos
süti kínálatos adomány gyűjtés is sikeres volt. Köszönjük a támogatást mindenkinek! Szívesen barátkoztunk a vajdasági vendégeinkkel. A kihegyesi Női
Fórum tagjaival igyekszünk szorosabb-

ra fűzni az eddig kapcsolatunkat. Lehetőséget biztosítottunk a raktárunk
megtekintésére is. Válogathatott mindenki kedvére! Megbeszéltük: jövőre is
szívesen jönnek rendezvényünkre.
Május utolsó napján látogattuk meg
az ovisokat a gyereknap kapcsán. Az
egyesület tagjai közül többen is sütöttek otthon palacsintát és ezzel köszöntöttük az apróságokat 31-én délelőtt.
Reméljük ízlett a gyerekeknek! Köszönet a tagoknak az önzetlen munkákukért!

Anyakönyvi hírek
Születések 2016 Május
Kurgyis Flórián László. Szül: 2016.05.02.
Anya: Kurgyis Tamara, apa: Bone Flórián
Dudás Roland. Szül: 2016.05.09.
Anya: Kádár- Német Brigitta, apa: Dudás Dániel
Szerencse Izabell. Szül: 2016.05.11.
Anya: Liliom Renáta, apa: Szerencse Endre
Varga Emese. Szül: 2016.05.18.
Anya: Szendi Franciska, apa: Varga Zsolt

Horváth Edina Védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2016. április hónapban elhalálozott:
Nagy János 70 éves
2016. május hónapban elhalálozott:
Bíró Zoltánné 55 éves
Szerencsés Antalné 77 éves
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Szabadkai Nemzetközi és
Regionális Gazdasági Vásár

Szabadkán, a sugárúti Sportcsarnokban 2016. június 2- 4-e között jubiláris, tizedik alkalommal került megrendezésre a SuSajam 2016 Nemzetközi
és Regionális Vásár. A vásárt a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat
Szabadka Város Önkormányzatával és
a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamarával együttesen szervezte meg.
A Nemzetközi és Regionális Vásár a
szerbiai és a térség országai üzletembereinek fontos találkozójává nőtte ki
magát, egy olyan gazdasági rendezvény lett, amelyen eredményes az ötlet- és tapasztalatcsere, új üzletek és
üzleti kapcsolatok köttettek, s ennek
következtében erősödik a térségben a

gazdasági együttműködés.
Kelebia Község Önkormányzata a
START program keretében készített
savanyított spárgát, körte pálinkát, bodzaszörpöt mutatta be, valamint Gyóniné dr.Nagy Marianna mézeskalács,
Hengi Szappan, Foltocska Foltvarró
Klub, Tóth Lajosné gyöngyfűzése, és Jáger Fanni ékszerei - kézműves termékeket.
A csoport munkáját segítette Kocsis
György tanyagondnok és Cseh Ilona
gazdaságélénkítő szakember, valamint
a Napköziotthonos konyha dolgozói a
kínáló falatokkal.
Horváth Zoltánné
szervező
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Május végéhez érve ismét összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Május
-1-jén ebéddel egybekötött Nyugdíjas Majálist rendeztünk a Nyugdíjas Házban. A jó hangulatú rendezvényen több, mint 20 fő vett részt. A mellékelt két fotó
a rendezvény egy-egy epizódját mutatja.
-12-én a szokásos havi mórahalmi fürdőzésen vettünk részt. Néhányan már

nyen fellép a Daloskör és a nyugdíjas Tánccsoport is. Jelentkezési határidő június 9.
Indulás a Nyugdíjas Háztól 08.30-kor.
-25-én 18.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat, melyre szeretettel várjuk tagságunk megjelenését.
Július
-2-án Topolyán lesz a hagyományos Íjász és kézműves találkozó, melyre mi
is hívatalosak vagyunk. Jelentkezési határidő június 27. Indulás a Nyugdíjas Ház-

az új -pályázaton ez évben elnyert- Erzsébet Kártyával kívántak belépni, de ez nem
járt sikerrel, mert még nem történt meg a kártyák előzetes regisztrálása /ez a feladat a korábbi években nem volt előírás/. Egyébként ez alkalommal is nagyon kellemesen töltöttük el a fürdőzésre fordítható időnket.
-15-én a helyi templomban megtartott Ökomenikus hangverseny és mise
nagyon szép volt, sajnálhatja, aki távolmaradt róla.
-21-én zajlott le a Gasztro Nap néven meghírdetett községi rendezvény, melyen ez alkalommal is nagyon sokan részt vettek és nagyon érdekes, sikeres volt.
Június
-3-án megtartásra kerülő un. Trianoni Emléknap keretében több községi
rendezvény /avatás, koszorúzás, stb./ lesz, melyre szeretettel várják a lakosságot.
-9-én lesz a havi fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.06-os
autóbusszal. Akinek van, vigye az új és aktívált Erzsébet Kártyáját is.
-12-én ismét hívatalosak vagyunk Bajsára a Falunap alkalmából. A rendezvé-

tól 12.30 órakor.
-8-10. között kerül sor a XIII. Kárpát Fesztiválra. A rendezvény keretében
10-én vasárnap főzni fog a Nyugdíjas Egyesület csapata is. Erre a közös ebédre július 1-ig lehet jelentkezni.
-14-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre az előző havi információk szintén érvényesek.
-16-án kerül sor a Szegedi Szabadtéri Színház „Én és a kisöcsém” c. előadására, melyre Egyesületünkből 13 fő vette meg a belépőjegyet. Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól 19.00 órakor.
-30-án 18.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban,
melyen a szokásos program várja Egyesületünk tagjait.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi
fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

MÉH-TELEP!
Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
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

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
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Óvodai hírek
A Szent Erzsébet Otthonház lakóinak látogatása az oviban Gyermeknap alkalmából
Az Idősek érdekes történeteket, meséket, verseket olvastak fel
a gyerekeknek. A
középsősök verset
mondtak, és maguk által készített
kókuszgolyókkal
kínálták a vendégeket, akik egy kis
ajándékkal kedveskedtek a gyerekeknek, aminek nagyon örültek.
Évzárók
Nevelési évünket évzáró műsorokkal fejeztük be
a kiscsoportban és
a középsőben.
Az év folyamán
tanult versek, dalok, mesék színesítették a műsort.
Mindkét csoportban a Szülők
és a gyerekek elbúcsúztak nyugdíjba vonuló dajkáiktól.
Gyermeknap
Igyekeztünk az idén is felejthetetlenné tenni a gyerekeknek a Gyermeknapot.
Első nap a Világszép kecskebéka című mesét láthattuk Barkóczi Titanilla előadásá-

Búcsú az Óvodától
Színes műsorral búcsúztak a nagycsoportos óvodások az Óvodától. A vendége-

ket verssel, tánccal, dallal, és egy modern mesével szórakoztatták.
A tarisznyák átadása után az óvónénik és a dajka néni tortával vendégelték meg

a gyerekeket, majd pezsgőt ittak, és egy jelükkel-nevükkel díszített bögrét kaptak ajándékba az óvodától.
Vidáman emlékeztünk vissza az elmúlt négy évre.
Az óvoda dolgozói

ban, utána jégkrémet kaptak a gyerekek. Második nap ugrálóvár, a Karitasz Egyesület palacsintát hozott, az ovi pályázaton Xixo teát nyert, és hajtogatott lufit kaptak még a gyerekek.

Iskolai hírek
Májusban iskolánk alsós tanulói szívhez szóló rendezvényen fogadták és köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
Nyelvi kompetenciamérés volt angol és német nyelvből a 6. és 8. évfolyamok számára.
Május 18-án, 25-én magyarból és matematikából volt kompetenciamérés.
A Határtalanul program keretében a 7. osztályos tanulók Erdélyben jártak.
Pályázatot nyertünk a 2016/2017 tanévre a Határtalanul program keretében, Erdélybe kirándulhatnak ismét a 7. osztályosok.
Pályázatot nyertünk a nyári táborozásra Zánkára. 30 tanuló nyaralhat a Balatonnál
az Erzsébet tábor szervezésében.
Ezen a nyáron is megszervezik a tanáraink az angol-német nyelvi tábort Orfűn.
Az 5. osztályosok Bácsalmáson Herman Ottó - interaktív kiállításon vettek részt.
Tanulóink Medve Matematika versenyen vettek részt a helyi pedagógusok szervezésében május 12-én.
Tanulóink eredményesen szerepeltek Kunfehértón az atlétikai versenyen.

Ebben az évben is meghirdettük nemzetközi gyermekrajzpályázatunkat,a beérkezett munkákból kiállítást rendeztünk ,melynek keretében az értékelés is megtörtént.
A Nemzeti Összetartozás napján együtt ünnepeltünk határainkon túli magyar pályázókkal.
A tavasz az osztálykirándulások ideje. Tanítványaink az ország különböző részein jártak: Budapest, Kecskemét, Kiskunhalas, Ópusztaszer, Balaton. De tettek kisebb nagyobb túrákat a falu határában is gyalogosan és kerékpárral.
Az alsós gyerekek a hónapban két alkalommal vehettek részt színházi előadáson.
Tanítványaink kedves műsorral köszöntötték a tanítóikat, tanáraikat a pedagógus
nap alkalmából a DÖK szervezésében, Fodor Betty tanítónő munkáját a KLIK „Tankerületi Oklevél”-el is elismerte.
Az idén 30 nyolcadikos tanuló fejezi be általános iskolai tanulmányait.
A ballagás 2016.06.18-án 10.30-kor lesz.
Tanévzáró ünnepségünk 2016.06.20-án lesz 16.30-kor.
Ebben a tanévben 189 tanuló munkáját értékelik a tanárok.
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Ópusztaszer
Ebben az évben az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba szervezte a tanító néni az osztálykirándulást.
Busszal utaztunk a negyedikesekkel együtt. Béla bácsi sportos vezetése miatt
az út nem volt hányásmentes. Kissé megviselten szálltunk le a friss levegőre, amikor megérkeztünk. Hamarosan összeverődött a csapat. Megvásároltuk a jegyeket
és bemehettünk a parkba.
Sajnos éppen esett az eső, persze ez nem szegte a kedvünket, de az Árpád emlékműnél nem sokat bírtunk fényképezkedni. A szoborparkot is csak később tudtuk megtekinteni.
A Rotundában kezdtük a nézelődést. A Panoptikumban élethű viaszszobrokat
láttunk, többek között Mátyás király és Beatrix királyné vacsoráját is megjelenítették. Ezután a monumentális Feszty körkép következett, ami a magyarok bejövetelét ábrázolja. Többször is körbesétáltuk Danival, annyira sok érdekességet fedeztünk fel. A kisvárosban és a nagyvárosban megjelenített bábukon megtekinthettük,
hogy milyen volt az akkori ruhaviselet a szegény és a gazdag emberek esetében,
és milyen mesterségek voltak.
Ezt követően egy jurtában
pihentünk meg. Árpád népe
címmel egy előadást hallgattunk meg. Elmondták és bemutatták nekünk, hogy milyen
szokásaik voltak az ősmagyaroknak, milyen eszközöket,
fegyvereket használtak. Ki, hol
foglalhatott helyet a jurtában.
Külön volt a férfi oldal és külön
a női oldal. Középen a tűzhely.
A páncélosunk
Megtudtuk mi az a nemezelés,
és hogyan készítették a gyapjúból a fonalat. A babona szerint nem szabad rálépni a küszöbre, mert kiszabadulnak az ártó szellemek. Betty néni felpróbálta a férfiak által viselt bőrpáncélt és sisakot. Így év vége felé bizonyára szüksége is van rá. Ezután kicsit lazultunk, ettünk,
ittunk, „rosszalkodtunk”.
A gátőrház következett, ahol szerettük volna megnézni azt a tablót, amelyen a
gátőrök képei között Kozla Laci bácsi fényképe is szerepel. Sajnos pont most vitték el valahová, ezért azt nem láthattuk. Nagyon érdekes és félelmetes volt viszont
az árvízi bemutató.
A skanzenben régi házakat, berendezési tárgyakat láttunk. Éppen most tanultunk róla környezetismeret órán, így élőben is megnézhettük a füstöskonyhát.

Égszínkék Tündér Bábcsoport
A kisgyermekkori meséket nem lehet elfelejteni. Azok közel állnak a gyermek lelkéhez, tanulságosak, szerethetők, s egy kis munkával elő is adhatók
- bábokkal.
Az a gyermek, aki ezt az előadás
módot egyszer kipróbálja, soha sem
tud ettől az érzéstől szabadulni. A munka részét elfogadja, hogy gyakorolni
kell, próbákat tartani. Örömét találja
benne, mert megszemélyesít egy-egy
szereplőt, amely valahol helyet foglal
az érzéseiben.
Nagyon jól tudnak együttműködni,
egymásnak jó tanácsot adni, tanácsot
elfogadni. Amikor közeleg az előadás
napja, szinte örömükben szárnyalnak,
siettetnék a percet, hogy jöjjön már
el, itt legyen! Izgatottan berendezzük a
termet színházteremmé, a paravánt a

helyére állítani, székeket sorba helyezni. Igazi kis színház terem várja a látogatót. A nézőközönséget elvarázsolja a
hangulat, az előadók komoly, és egyben
bájos előadása. A siker az még sohasem
maradt el. Az előadás jutalma a taps, az
elismerő mosoly, melyet nagyon megérdemelnek.
Ezek a nagyon ügyes előadók másodikos tanulók.
A társulat neve: Égszínkék Tündér
bábcsoport
Név szerint a következők:
Mata Mira, Granyák Réka, Jakus Kata, Jakus Kíra, Békési Balázs
Az eddig előadott mesék: A szívtelen
csiga, A kiskakas gyémánt fél krajcárja
és a Három nyúl
Berkó Istvánné
bábcsoport vezető
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Aztán beültünk az
„oskolába”. Ez tetszett
mindenkinek a legjobban! Igazi, amellett vicces órát tartott a tanító úr.
Egyikünktől megkérdezte, hogy:
-Te szereted a matematikát?
Mire ő zavarában azt
felelte:
- Nem!
A tanító néni indul a sarokba
- És ő téged?
- Azt nem tudom!
- Akkor most kibékítelek benneteket!- mondta.
Az óra arról szólt, hogy olyan dolgokat csináltunk, amit 1926-ban a gyerekek.
Imádsággal kezdtük az órát. Hátra tett kézzel kellett ülni a cseppet sem kényelmes
padban, és palatáblára írtunk. Mi
is dolgoztunk, kivéve Betty nénit.
Ezért a szigorú tanító úr büntetésből a sarokba állította! Még a
fenekére is kapott a nádpálcával!
Nagyon jót derültünk ezen!
Úgy látszik, nem csak a gyerekek kaphatnak büntetést!
Remekül éreztük magunkat,
de az idő nagyon hamar elrepült.
A képen középen az osztály szelleme A szélmalomba sajnos már nem
tudtunk bemenni. Kifelé menet
elkísért egy kutyus bennünket, akit elneveztünk Blökinek. A bejáratnál pedig egy
mókus hagyta magát fényképezni.
Bizonyára sokáig emlékezni fogunk majd erre a napra, és ha majd a mi gyermekeinket hozzuk el ide, lesz miről mesélni nekik.
3. osztály tanulói, és Betty néni
A negyedik osztályosok június 1-én egy közös kiránduláson vettek részt. Első úti
célunk Ópusztaszeren a csillagösvény felderítése volt, ahol két labirintust építettek
a kalandvágyó gyerekeknek. Az egyik vesszőből készült és mindenki a saját találékonysága segítségével tud kijutni. A második sövényből készült és itt segítő kérdések igazítják útba a kirándulókat. Következő úti célunk Csongrádbokroson egy igazi Vadnyugati város volt. Itt a gyerekek a délután folyamán sok izgalmas játékban
vehettek részt. Többek között kipróbálhatták ügyességüket csizmahajításban, mocsárjárásban, hordólovaglásban, nyomolvasásban és nem utolsó sorban aranymosásban. A nap csúcspontja azonban a „bikalovaglás” volt.

Hemann Ottó interaktív
kiállítás, Bácsalmás
Hermann Ottó, az utolsó magyar polihisztor halálának 100. évfordulója al-

kalmából, 2014-ben indított interaktív vándorkiállítás eljutott Bácsalmásra.
A foglalkozásra iskolánk 5. osztályával mentünk át, 2016. május 25-én. A

helyszínen felkészült pedagógusok csoportokban foglalkoztak tanulóinkkal, játékosan ismertetve meg a nagy tudós
életét és munkásságát. A tanulók számot
adhattak eddigi természetismeret tudásukról, számos olyan feladat volt, ami
a kézügyességüket is próbára tette. A
szervezők célja az volt, hogy ráhangolják
a közönséget a természetközeli, környezettudatos szemléletmódra, arra, hogy
egyszerű, ötletes eszközökkel egyszerre tanulhatnak és szórakozhatnak. Az 5.
osztályos tanulók nagyon élvezték a két
órás foglalkozást, nehezen akartak búcsút venni a kiállítástól.
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Erdély kincsei

2016. május 17-21-ig a 7. osztályosoknak szóló Határtalanul! program
keretében ellátogattunk Erdélybe. Első
megállónk Nagyszalonta volt, itt megnéztük a Romániában lévõ egyetlen

múltjáról, jelenéről.
Estére érkeztünk meg szálláshelyünkre, Gyergyóújfaluba. Vendéglátóink szeretettel és, meleg vacsorával
vártak bennünket.

Kossuth Lajos szobrot, melyet tiszteletünk jeléül megkoszorúztunk. Felkerestük Arany János szobrát és a Csonka tornyot is.
Királyhágónál gyönyörködtünk a tájba. Innen utunk Kolozsvárra vitt, felkerestük Mátyás király szobrát és szülőházát, illetve a Szent-Mihály templomot.
Tovább haladva a tordai sóbánya felé a buszból megpillantottuk a Tordai
hasadékot. A sóbányában eltöltöttünk
néhány órát. Idegenvezetőnktől fontos
dolgokat tudtunk meg a sóbányászat

Második napon először a Gyimesbükki 1000 éves határhoz mentünk,
ahol megnéztük a 30-as számú vasúti
őrházat, melyben egy gyűjtemény található a régi vasutas tárgyakból és fényképekből. A vasúti őrház mellett látható
a Rákóczi vár romja, melyhez egy meredek lépcső vezet fel.
Innen Csíksomlyóra mentünk, ahol
ellátogattunk a Mária kegyhelyhez.
Utunk során felkerestük Mádéfalvát,
felidéztük a történelmi eseményeket,
és elhelyeztük koszorúinkat az emlékműnél.
Békás-szoros volt
a következő megállóhelyünk, itt rövid túrát
tettünk, megcsodáltuk
a táj szépségét, ezután
a Gyilkos-tóhoz mentünk. Felidéztük a tóhoz kötődő mondát, és
sétáltunk a tó partján.
A harmadik napon
meglátogattuk a helyi
iskolát. Barátkoztunk

a diákokkal. Közös programon vettünk
részt.
A Súgó barlanghoz meredek kaptatón érkeztünk meg. A barlangban megcsodáltuk a cseppköveket. Az idegenvezető érdekes előadásban mutatta be
a helyszínt.
Ezen a napon még felkerestük Gyergyóújfalu andezit bányáját, megálltunk
a Zetelaki víztározónál, ahol gyönyörködtünk a tájban.
Innen Székelyudvarhelyre vitt utunk,
ahol sétáltunk a városban, felkerestük
a szoborparkot, és fagyiztunk is.
Szejkefürdőn felkerestük Orbán Balázs síremlékét, ahová 12 székely kapun át jutottunk el. A sírnál felidéztük
a néprajzkutató munkásságát.
Farkaslakán Tamási Áron emlékművét néztük meg,
majd a Trianoni emlékszobornál mécsest gyújtottunk.
Ezután Korond
következett, megcsodáltuk a kézműves alkotásokat, és
vásároltunk is.
Negyedik
napunk első programja a rönkházépítés rejtelmeibe vezetett
be. Gyergyóújfalu egyik rönkházépítőjét kerestük fel, aki szívesen mutatta
be mesterségét. Majd a helyi vízimalom következett, ahol működés közben
láthattuk a felújított malmot.
A helyi polgármester úr vendégei lehettünk Csicsaj-dűlőben. Polgármester
úr tartalmas előadásban mutatta be a
hely természeti értékeit, és mesélt vadászélményeiről. Két túrát szervezett
számunkra. Felkerestük a medvék barlangját is. A két túra között részt vettünk kürtös kalácssütésben, a munkánk
eredményét jóízűen fogyasztottuk el. A
második, igen fárasztó túra után szalonnát sütöttünk, beszélgettünk, énekeltünk.
Hazafelé vezető utunk során megálltunk Fehéregyházán, Petőfi Sándor

szobrát és múzeumát kerestük fel. Felidéztük a költő halálának körülményeit, együtt szavaltuk el az Egy gondolat
bánt engemet című versét. Megkoszorúztuk az itt elesett 48-as hősök emlékművét.
Innen Segesvárra mentünk, egy
nagy sétát tettünk a várban, megnéztük a 172 fokból álló fedett lépcsőt, a
híres toronyóra figuráit. Elfogyasztottunk egy finom fagylaltot is.
Az országhatár átlépése előtt Aradon töltöttünk egy kevés időt. Megkoszorúztuk a 13 aradi vértanú emlékoszlopát és emlékművét. Sétáltunk a
városban, gyönyörködtünk a szép épületekben, lesétáltunk a Maros partjára.
Az öt napos kirándulásról hajnal-

ban érkeztünk meg Kelebiára. Kimerülten, álmosan, de boldogan számoltunk be szüleinknek az élményeinkről,
arról, hogy megismerhettük Erdély kincseinek egy részét. Láttunk szép tájakat, épületeket, szobrokat. Megismertük az ott élő embereket, megkóstoltuk
ételeiket, megtapasztaltuk vendégszeretetüket. Barátságot kötöttünk a helyi iskola tanulóival. Megtapasztaltuk,
hogy mi összetartozunk, hisz magyarok vagyunk.
Köszönjük a lehetőséget, hogy részt
vehettünk ezen a kiránduláson, köszönjük a pályáztatónak a támogatást, tanárainknak a szervező munkát.
Horváth Dominika, Mészáros
Lili, Pető Ágota
7. osztályos tanulók

10. oldal
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Orvosi ügyelet

Az elsősök osztálykirándulása

06-70/940-70-80

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

Mi nem utaztunk messzire, hanem egy közeli várost választottunk úticélként.
Június 1-jén a szülők autókkal vittek be bennünket Kiskunhalasra. A múzeumban sok érdekes, régi tárgyat láttunk. Az egyik falon ráismertünk az olvasókönyvünkben is szereplő hatalmas Thorma János festményre. A moziban az Angry birds
c. rajzfilmet néztük meg, ami nagyon tetszett mindenkinek. Az ízletes ebéd elfogyasztása után fagyiztunk, majd a tűzoltóságra mentünk. Vendéglátóink nagyon
kedvesek voltak, bevezettek bennünket a vezérlőterembe, majd megmutatták,
hogy mi mindent rejt egy tűzoltókocsi belseje. Kipróbáltuk a tűzoltást is, a tömlővel
mindenki locsolhatott. Igazán különleges élményben volt részünk, amikor a tűzoltólétra kosarában magasba emeltek bennünket, és felülnézetből csodálhattuk meg
a várost. Mindenki nagyon bátor volt! Reméljük, még sokszor lesz ilyen közös élményben részünk.
Teleki Edit, Vörös Józsefné

Atlétika verseny
Az ide évben is megrendezésre került a kunfehértói atlétikai verseny május 27én. Sajnos egyéb okok miatt iskolánk az elmúlt két évben nem tudott szerepelni
ezen a rendezvényen. Ebben a tanévben viszont pótoltuk a versenyen résztvevők
számával az elmúlt két év hiányosságát, 48 tanulót neveztünk be.
A verseny lebonyolítása az előző évekétől nem tért el. Három korcsoportban
versenyeztek diákjaink (nyolc meghívott iskola tanulóival, összesen 308 versenyző), külön a lányok és a fiúk.
Az elért eredményeink:
Aranyérmesek: Huczek Dorina 400 m-es síkfutás
Huczek Dorina távolugrás
4x100 m-es váltófutás (Huczek Dorina, Szépvölgyi Luca, Kozla Dorina, Krizsán
Lilla)
Balogh Patrícia 400 m-es síkfutás
Kiri István 800 m-es síkfutás
Mityók Rita 100 m-es síkfutás
Ezüstérmesek: Batíz Bence távolugrás
Doszkocs Ákos 100 m-es síkfutás
Kiri István kislabdadobás
4x100 m-es váltófutás (Batíz Bence, Szalma Flórián, Kövecses Márk, Jakus
Bence)
4x100 m-es váltófutás (Kiri István, Rácz Tamás, Kozla László, Doszkocs Ákos)
Bronzérmesek: Miklós B. Heléna 400 m-es síkfutás
Herke Noémi magasugrás
Hász Bálnit 800 m-es síkfutás
4x100 m-es váltófutás (Jakus Luca, Mityók Rita, Horváth S. Renáta, Pozsgai
Alexandra)
Gratulálunk az elért eredményekhez, ami az összesített táblázaton a 4. helyhez volt elegendő.
Bögre Károly

2016 juni

orvos neve

ügyelet helyszíne

8

szerda

Szabó Péter dr.

Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b

9

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 10

10

péntek

Szabó Péter dr.

Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b

11

szombat

Szabó Péter dr.

Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b

12

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

13

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u. 10

14

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

15

szerda

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Kossuth u. 10

16

csütörtök

Miklósiné dr. Tóth Éva

Tompa, Kossuth u. 10

17

péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 10

18

szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 10

19

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

20

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u. 10

21

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

22

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

23

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 10

24

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

25

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

26

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

27

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Kossuth u. 10

28

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 39

29

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák u. 92

30

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 10

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi
ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
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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Kacsa – és spárgaételek napja

Évről évre nagy sikert arat a
spárgaszezonban tartott fesztivál
jellegű programunk. Az első években spárganapként „működött”,
majd Vámos János kezdeményezésére, az Ő közbenjárásával és segítségével egészült ki kacsa főző –
sütő versennyé is a rendezvény. A
spárgaételek versenye 6, a kacsa
főző – sütő verseny immár 4 éve
kerül megrendezésre. A nevező csapatokat mindig 3 fős szakértő zsűri
értékeli. A családias, baráti hangvételű rendezvényt tánccsoportok fel-

parkolójában felállított önkormányzati sátorban a vendégek ingyen fogyaszthatták a sült kacsát
és kacsapörköltet, illetve a spárgapuffancsot.
A Kacsa – és spárgaételek napja
támogatás nélkül nem jöhetett volna létre. Ezúton szeretnénk Mindazoknak megköszönni, akik valamilyen formában (tárgyi, anyagi)
hozzájárultak a rendezvény színvonalas megrendezéséhez és lebonyolításához, hogy támogatták ezt
a napot.
szerkesztők
lépése, valamint a kiskunhalasi Kaméleon Társulat A dzsungel könyve
című előadásának egy „keresztmetszete” színesítette. A Társulat
tagjai évek óta részesei a kelebiai
programoknak. Majd a hangulat fokozásaképp Kiri Erika, Báthori Norbert és a vajdasági Stoff Dávid énekelt, zenélt Nekünk.
Idén a rendezvényre kilátogató vendégek is kóstolhattak a kacsa - csapatok által készített ételekből, valamint a spárgaételekből
is. Az agrárkereskedelmi központ
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Kacsafőző verseny és spárgafesztivál Kelebián

2016. május 21 -én szombaton Kelebián ismét egy kitűnő program részesei lehettünk.
Már aki elment a Piacra, a Művelődési
Ház szervezésében megrendezett Kacsaés Spárgafesztiválra.
Tartalmas kulturális programokban
bővelkedő nap keretében a gasztronómiáé volt a főszerep.
Kelebia és környékének apraja-nagyja igyekezett, hogy méltó étel- remekekkel köszöntsék a barátaikat, a határon túlról érkező vendégeiket.
A főszerep a spárgáé volt,- mely méltatlanul még mindig háttérbe szorul napi
táplálkozásunkban. Szerencsére a helyiek
nemcsak termesztik, de ismerik is az alapanyag titkát, és ötletekben sem volt hiány.
Nagy élmény volt együtt – egy közös
asztalon – látni a sokféle finomságot, a
különleges spárga-krémlevest, a mártogatós krémet, a spárga rakottast, a spárgával készült lasagnét.
De kóstolhattunk kapros túrós spárgás
rétest, finom volt a főtt tésztából készített
saláta is. Igen látványos volt a zöld spárgával díszített Kelebia feliratú spárga-torta. Igazi meglepetés a spárgafőzelék, a baconba tekert grillezett spárga.
A nevezők közül az első helyet megosztva, Baloghné Klári és a Napközi otthonos konyha Második helyet megosztva
Kazi Rózsa és Miklosovits Kálmánné míg
a harmadik helyezett Jánoska Zoltán lett.
Horváth Zoltánné-Böbe különdíjban részesült.
A másik versenyben a „kacsakészí-

tők” ugyancsak kitettek magukért!
Mivel a közös alapanyag –egész kacsavolt, és belőle kellett adott időre finom
ebédet készíteni a baráti társaságoknak,
családoknak-mindenki szabadon döntött.

Vári Szabó István Szakképző Iskola tanárai Kiskunhalasról, továbbá Paskó Csaba
atya Kiskelebiáról, a Vajdaságból – elismerése, tisztelete a szponzorok felé, akik
ilyen remek alapanyagot biztosítottak a

A harmadik helyezés a Szekeres családé (Sült kacsa majonézes
spárgával)megosztva a Caritas Egyesülettel akik komplett menüsort készítettek
kacsából.

Készült is sokféle étel, sültekkel az élen.
Forogtak a pecsenyekacsák a tárcsán,
vagy a kemencében sültek ropogósra,
de készítettek bográcsos ételeket is szép
számmal.
Nagyon jó érzékkel kínáltak az ételek
mellé pirított burgonyát, grillezett spárgát,
majonézes spárgát, párolt káposztát.
Egészséges élelmiszerek is megjelentek, így a bulgur vetekedett az egyszerű
finom tarhonyával.
A zsűri - Illés Lajos, Kőrösi Jánosné a

versenyhez!
A harminc versenyző csapatból hosszas
mérlegelés után a zsűri a Töltött kacsa készítőit a Vári Szabó István Szakképző Iskola Kiskunhalas diákjait, és megosztva Gömbi és Csapatát (Narancsos kacsa,
sült kacsa tortilla tésztában) díjazta az 1.
helyre,
A második hely megosztva a Kishegyesi
Női Fórum (Töltött kacsanyak rizi-bizivel)
és Nagyiratos csapatáé (Roséra sült
kacsamell áfonyásan).

A jó ötleteteket, a szép terítést, a finom
ízeket különdíjakkal jutalmazták.
Így a Tavaszi Hérics tánccsoportot továbbá a Topolya csapatát.
Gratulálunk a rendezőknek, a szervezőknek a tartalmas, színvonalas programokért!
Köszönet minden kedves kelebiainak a
jó hangulatért, a kedves vendéglátásért!
Éljen a spárga, legyen mindig vele a kacsa! Jövőre újra fesztivál!
Üdvözlettel: Illés Lajos
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