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NE NYUGTALANKODJÉK A TI SZÍVETEK…

…higyjetek Istenben, higyjetek énbennem János 14,2 Ez volt az idei ökumenikus tábor aranymondása.
Az idén is hat napon keresztül 72-78 kisdiák vett részt 25-35 felnőtt segítő közreműködésével a kézműves táborban, melynek napirendje a következő volt:
Gyerekek fogadása, regisztráció, közös ének, ima, bibliai történet, uzsonna, foglalkozások, szabad játék, zárás imával
Ebben az évben a katolikus egyház hirdette az igét. Finta József és Kőhegyi Dániel atya
Kiskunhalasról jött naponta, hogy megismerkedhessenek a gyerekek Noé történetével.
Megtanulták, hogy Isten azt akarja, hogy Noéhoz hasonlóan engedelmeskedjünk neki
(még akkor is, amikor mások nem). A hit és a szeretet ereje végigkísérte napi tevékenységüket.
Feledhetetlen élményekben lehetett részük a foglakozásokon (jelvénykészítés, polip,
bagoly varrása, batikolás, papírsárkány ragasztása.) Pénteken, akadályversenyen kellett
teljesíteni a témához kapcsolódó feladatokat. Este Csiszér László és zenekara koncertjén
minden érdeklődő nagyon jól érezhette magát.

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

Az idén is sok-sok önzetlen adakozó
segítette a tábort. Egy nagylelkű testvér
minden gyermeknek és segítőnek rendelkezésre bocsátott egy fehér pólót KÖSSZ
felirattal és logóval. Köszönet érte!
Naponta más-más felekezet és civil
szervezet (nyugdíjas, karitász,) segített a
háttérmunkában. Kelebia Község Önkormányzata volt az egyik fő támogatónk,
azon kívül az Őskeresztény Apostoli Egyház kelebiai gyülekezete, a Baptista Gyülekezet, a Római Katolikus Egyház tagjai és
magánszemélyek, vállalkozók, gyermekjóléti és tanyagondnoki szolgálat.Naponta a Facebook-on keresztül értesülhettek
a szülők a napi történésekről képes beszámoló és fényképek formájában. Isten áldását végig érezhettük: nem történt baleset, kegyes volt az időjárás! Adtunk szeretettel és
kaptunk érdeklődést, mosolyt, vidámságot, hálát! Képes napi beszámoló megtekinthető:
www.bobemorzsak.blogspot.com oldalon! Köszönjük mindenki áldozatos munkáját!
Ne feledjétek: Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a szivárvány!
Horváth Zoltánné, a Karitász Egyesület elnöke

Iskolai hírek
Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az iskolai tankönyvosztás ideje

2016. augusztus 25. (csütörtök)
9:00-12:00
15:00-17:00

További információk az iskola ajtajára kifüggesztett tájékoztatón olvashatók.
A tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1-én reggel 8 órakor kezdődik.
Fodor Betty
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XIII. Kelebiai Kárpát Fesztivál
Nagy sikert arattak a Hősök Élethû babák a padlásról

Az idei Kárpát fesztivál egyik fellépője a
Hősök zenekar volt.
A fiatalok nagy érdeklődéssel várták
őket.
A siker nem maradt el, nagyon jó hangulatot teremtettek a fiúk. Nem csak a zenéjükkel, hanem közvetlenségükkel, humorukkal
és kedvességükkel is lehengerelték a közönséget. Egyik nagy rajongójukat, Kozla Bernadettet kérdeztem meg élményeiről.
Mióta ismered a „Hősöket”?
2010 év eleje óta hallgatom a Hősök zenéjét, akkoriban teljesen idegen volt még nekem ez a zenei műfaj, de nagyon megtetszett
az a könnyedség, ahogyan kifejezik magukat
a zenében. A szövegeik kulturáltak akármilyen témakört is feszegetnek egy-egy zenéjükben.
Biztos nagyon örültél, amikor megtudtad, hogy Kelebián is fellép a zenekar. Honnan értesültél erről a hírről?
A Kelebiai Hírmondó egyik plakátján láttam, hogy végre eljönnek a mi kis falunkba
is. Nagyon megörültem neki. Gyorsan meg is
kérdeztem pár barátomat, hogy jól látom-e a
dolgot vagy csak a szemem káprázik.
Találkoztál már a fiúkkal máshol is?
2013 márciusában találkoztam velük először Kiskunhalason az akkori Tripla X Cafféban. Azóta voltam Szankon, Jánoshalmán,
Kiskunmajsán, Soltvadkerten és Kunfehértón is.
Van -e valamilyen személyes élményed velük kapcsolatban?
Személyesen akkor ismerkedtem meg
velük, amikor soron kívül beengedtek a Tripla X Caffe VIP részlegébe. Kellemesen csalódtam bennük, közvetlen, rendes és vicces
emberek. 2013-ban kaptam Tőlük két névre
szóló videót is. Tanév vége volt, ennél szebb
ajándékot el sem tudtam volna képzelni a
nyárra. Minden fellépésük után váltok pár
szót velük. Nagy szeretettel fordulnak hozzám minden egyes alkalommal.
Melyik a kedvenc számod tőlük?
A Hősök-Szó fel 2 km című szám a kedvencem. A negyedik (Négy évszak) albumuk
zenelistáján található.
Ki a kedvenced a fiúk közül?

Nincs kimondott kedvencem, mindegyiküket egyformán tisztelem és szeretem, de
legtöbbet Ecküvel (Baranyi Dániellel) szoktam beszélgetni., olykor-olykor a Facebookon is.
Hogy tetszett az itteni műsoruk?
Nekem, mint rajongónak természetes, hogy tetszik a műsoruk ,az összes amin
csak ott tudok lenni. A kelebiai fellépés abból
a szempontból volt más, mint a többi, hogy
egy régebbi tagjuk is eljött velük. Név szerint
Mr JoeKer (Komjáti Ádám). Mindig is szerettem volna vele is találkozni. Most lehetőségem volt rá.
Van-e még esetleg valami, amit
szeretnél elmondani az együttessel
kapcsolatba?
Még pár gondolatot hozzá szeretnék tenni
az eddig elmondottakhoz.
Az évek során sok pozitív élménnyel, tárgyi emlékkel és aláírással lettem gazdagabb.
Ezeket nagy becsben tartom, külön kis helyük van a szobámban és ez mindig is így fog
maradni. Tini voltam még 2010-ben, de úgy
érzem, hogy nagyon sokat hozzátettek a személyiségem pozitív irányba való kialakulásához. Köszönöm szépen.
Eckü-t /Baranyi Dánielt,/ a Hősök
zenekar frontemberét is megkérdeztem: hogy érezték magukat nálunk?
Kedvesen és barátságosan fogadtak bennünket Kelebián. Mindenünk meg volt amit
az előzetes egyeztetéseken kértünk, a szervezők mindent megtettek annak érdekében
, hogy jól érezzük magunkat.
A közönség lelkes volt, látszott, hogy örültek nekünk. A csajok aranyosak, a srácok jó
fejek voltak. A koncert utáni közös fényképezés is nagyon jó hangulatban telt. Mindenkivel szívesen fotózkodtunk aki szerette volna.
Jó volt egy színpadon fellépni Bereczki Zolival, akit már régebb óta ismerünk.
Külön élmény volt számunkra, hogy az
együttes zeneírója Mr. JoeKer is velünk tartott erre a fellépésre. Ő is nagyon jól érezte magát.
Összefoglalva minden nagyon klassz volt.
Reméljük találkozunk még!
Fné. László Ildikó

Rácz Istvánné Terike babakiállítását csodálhatták meg azok a vendégek,
akik ellátogattak idén a XIII. Kelebiai Kárpát Fesztiválra.
A kiállítás részleteiről Terikét kérdeztem:
Nagyon sok szép babát láthattunk. Hogyan és mikor kezdte el
gyűjteni őket?
4-5 éve kezdődött ez a hobbi. Eleve régiségeket gyűjtésével foglalkoztam, és amikor ráakadtam az első babára, nagyon megtetszett. Akkor elhatároztam, hogy gyűjteni fogom őket. Mindig olyanokat választottam,
melyeknek szép arca, szép haja volt, vagy valamilyen szempontból érdekesnek találtam. Így lettek népviseleti babáim is.
Honnan szerzi be a babákat?
Sokat járok vásárokba, piacokra, ahova sokan visznek ki régiségeket eladni, és itt lehet igazán szép babákat találni.
Melyik a legöregebb babja?
A legöregebb baba már körülbelül 100 éves. Egy hölgytől vettem Mórahalmi vásárban, aki a nagypapája padlásán találta. Porcelánból van és nagyon törékeny, fogalmam sincs, hogyan játszottak vele régen a gyerekek.
Ezen kívül van egy 70-75 éves babám is, mely még az édesanyámé
volt.
Az ilyen régi babákra nagyon kell vigyázni. Nem csak gyűjtöm, de javítom is őket. Nemrégiben vettem két babafejet, melyek megtetszettek, és
készítettem hozzájuk testet.
Miből készít hozzájuk testet?
Szövetből és vattából. Van egy könyvem, melyben sablonok és leírások
találhatók a test elkészítéséhez, melyek alapján kézzel készítem el őket,
nem használok varrógépet.
Milyenek voltak a visszajelzések a kiállításról?
Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, a régi munkatársaim például
azt írták a vendégkönyvbe, hogy a gyermekkorukat hoztam vissza, és ez
nekem a legszebb elismerés.
Augusztus 19-re is készül egy kiállítással, melynek az lesz a címe, hogy
„Hitünk és életünk”.
Miről fog szólni a tárlat?
A hittel kapcsolatos könyveket, dokumentumokat fogok hozni tekintettel Szent István ünnepére.
Mit láthatnak a látogatók az Agrárkereskedelmi központban?
Régi bibliákat állítok ki. Van köztük egy 1834-es kiadású példány, de
vannak régi, misék alapjait leíró könyveim, hozok imakönyveket, melyek
az 1900-as évek elejéről származnak. Lesznek régi kelebiai vonatkozású
dokumentumok, amelyek családi vonatkozásúak, és nagy szerepe van bennük a vallásnak és a hitnek.
Várunk mindenkit augusztus 19-én 18:30-tól a kiállítás megnyitójára az
Agrárkereskedelmi központba, Terikének pedig köszönöm a válaszokat.
Bíró Melinda
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Egy fotó története
Július 9-én, a Kárpát Fesztiválon Bereczki Zoltán koncertjétől volt hangos a
nagyszínpad.
Erre az eseményre készült az egyik
kis rajongó, aki nem is tudta, hogy ezen
a napon egyszerre két nagy kedvencével is találkozhat, méghozzá testközelből.
Juhász Rebeka édesanyjával, Vankó
Beátával beszélgettem:
Úgy tudom, kislányod nagy rajongója Bereczki Zoltánnak. Mikor, és honnan tudta meg, hogy ő lesz az egyik fellépő?
A Kelebiai Hírmondó júniusi ajánlójából tudta meg, és nem volt kérdés, hogy
ott lesz-e a koncerten.
Számomra igen érdekes, hogy egy
színészt, akit elsősorban nem a televízióban látunk, honnan ismer egy 10
éves kislány?
Az interneten látott klippekből, videókból ismeri, de nagyon imádja a Rómeó és Júlia musicalt, melyet tavaly
Baján nézett meg élőben. Bereczki is
szerepelt benne, ezért nagy élmény
volt számára.
Sikerült Kelebián a koncert után találkozni vele?
Igen, a színpad mellett sikerült tőle autogramot kérnünk, és egy közös fényképet is készítettünk, ami sajnos homályos lett, így az aláíráson kívül
nem maradt emlékünk.
Volt még egy nagy meglepetés Rebekának a délután folyamán…
Igen, de nem csak nekünk volt meglepetés…
Én épp dolgoztam, ezért nem tudtam, mi zajlik odakint a kis színpadon.

Csak annyit tudtam, hogy operett és
musical előadás van, mivel a plakáton
Janza Kata neve szerepelt Peller Károly neve mellett, arra gondoltam, hogy
ők énekelnek. Ahogy véget ért az előadás, berohant a kislány hozzám. Nagyon izgatott volt, és elújságolta, hogy
Vágó Bernadett is itt van, aki a másik
nagy kedvence (ő játszotta Júliát Baján a musicalben). Megkért, hogy beszéljek Kovács Mártával, a rendezvény
szervezőjével, hátha el tudja intézni,
hogy találkozhasson Bernadettel. Végül sikerült bejutni az öltözőjébe, ahol
Bernadett nagyon kedvesen fogadott
bennünket, és megengedte, hogy egy
közös fotót készítsünk vele.
Ezzel valóra vált a kislányom két álma is egyszerre.
Köszönöm a beszélgetést!
Bíró Melinda

XIII. évfolyam 8. szám

Borverseny

Július 8-án, pénteken, a Fesztivál nyitónapján lezajlott a már hagyományosnak
mondható nemzetközi borverseny.
Az Agrárkereskedelmi Központban gyülekeztek az érdeklődők majd a Vajdaságból érkezett Bajsai Szent Dömötör Borlovagrend képviselőivel együtt átsétáltunk
a római katolikus templomba, ahol Cselik László plébános úr egy rövid, de alkalomhoz illő és szívhez szóló szertartás keretében megáldotta a jelenlévőket.
A már megszokott fotó is az Agrárkereskedelmi központban készült a résztvevőkről.
Miután visszasétáltunk az Agrárba fehér asztal mellé telepedve kezdetét vette a baráti borverseny, ahol minden résztvevő kóstolt, bírált és pontozott! Sajnálatos módon a bírálók száma ebben az évben kicsit kevesebb volt az előző évekhez viszonyítva.
Összesen 24 fehér és11 vörös és 4 féle rosé bort kellett elbírálni.
A fehérbor kategóriában
I. helyezést ért el Horváth Zoltán vegyes fehér borával
II. helyezett Sógor András muskotály borával,
III. helyezett Viljanac Milisav (Bajsa) olaszrizling borával.
A vörösbor kategóriában
I. helyezett Viljanac Milisav (Bajsa) vörös couve borával,
II. helyzett: Szvetozár Bajsánszki (Vajdaság) cabernet savignon borával
III. helyezett: Misco Maric (Vajdaság) marselan borával.
A kimerítő kóstolás és eredményhirdetés után mindenkinek jól esett a finom vacsora. A szervezők és a résztvevők nevében is nagyon köszönöm az aktív segítők munkáját!
Lelkes csapatmunka és jó kis mulatság volt. Jövőre találkozunk ugyanitt!
Horváth Zoltán, szervező

Főzőverseny
Baráti társaságok, civil szervezetek, családok vettek részt a Kárpát Fesztivál
harmadik napi programján. 21 főzőhely lett felállítva. A pörköltek kavalkádja: sertés, zúza, marha, őz, pacal, kakas, nyúl, birka...
A zsűri elnöke most is Németh József a Magyar Gasztronómiai Szövetség választott tisztségviselője a Déli Régió Elnöke volt. Munkáját Kiss Tibor és Balogh-Szabó Béláné Klárika segítette.
Eredmények:
I. Jakus és Társa szürkemarha pörköltje
II. Markó Rajmond zúzapörköltje
III. Balogh-Szabó Béla lecsója
Különdíjas egyben meghívót a szeptemberi Kalocsai Pörköltfőző versenyre Jakus Imre és barátja kapta.
Gratulálunk a győzteseknek, reméljük mindenki nagyon jól érezte magát!
Horváth Zoltánné
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Hernádi Gyuláné Évának idén 3. alkalommal nyílt kiállítása a Kelebiai Kárpát
Fesztivál keretein belül a művelődési ház
nagytermében.
A régi tárgyak iránti szeretete még
gyerekkorából adódik, amikor a szülei régi használati tárgyait kezdte megőrizni.
Első kiállítása Farkas Tibornéval közös volt, ahol ő falvédőket, Farkas Tiborné
pedig babagyűjteményét mutatta be az
érdeklődőknek. Második alkalommal reborn babáival és ágytakarókkal vett részt
a fesztivál keretein belül.
Idén Őseink hagyatéka címmel nyílt kiállítása a művelődési ház nagytermében.
A kiállításról, annak anyagáról kérdeztük
Hernádi Gyuláné Évát.
Hogyan jött a gondolat a téma iránt?
Mindig is érdekeltek a régi használati
tárgyak, őseink hagyatékai. Először csak
a szüleim által fennmaradt tárgyakat tartottam meg, majd ha egy – egy különleges darab került a látóterembe, akkor azzal bővítettem. Eleinte nem is saját részre
gyűjtöttem, hanem mindig tudtam, hogy
ki minek „szerelmese” és ha találtam
olyan tárgyat, ami érdekelhette az illetőt,
akkor neki ajándékoztam.
Fontosnak tartom a hagyományőrzést.
Évek óta tagja vagyok a Kelebiai Daloskörnek, ahol mindig megbeszéljük, hogy
egy – egy népzene honnan ered, mi a
története.

Kelebiai Hírmondó

Őseink hagyatéka

Kovács Mártával szoros a kapcsolatom
és vele rengeteget beszélgettünk, mesélt
a tárgyak történetéről, eredetéről. Innen
indul, hogy komolyabban kezdtem el foglalkozni a régmúlt emlékeivel.
Milyen jellegű tárgyak kerültek kiállításra, hogyan kezdődött a
gyűjtés?
Elsősorban a saját tárgyakból indultam
ki, ezek közül is elsősorban petróleumlámpákat és cserépedényeket szerettem
volna kiállítani. Sajnos nekem ezekből a
tárgyakból nem lett volna elegendő anyagom egy kiállításhoz, ezért elkezdtem jár-

ni a falut régi használati tárgyakat keresve a padlásokon.
Mikor kezdted a gyűjtést?
Már márciusban elkezdtem kérdezgetni a faluban, hogy kinek mi lapul a padlásán, majd körbejártam a házakat és keresgéltem.
A petróleumlámpán és a cserépedényeken kívül milyen tárgyak kerültek még kiállításra?
Különböző használati tárgyakat, terítőket, fonott kosarakat, katonaládát, stb.
válogattam a gyűjteménybe. A tárgyak
legtöbbje restaurálásra szorult, sok lám-

. oldal
pának nem volt meg a cilindere, ezért volt
egy időszak, amikor csak a cilinder miatt
válogattam őket – attól függetlenül, hogy
már volt olyan a tárgyak között - .
Milyen volt az érdeklődés a kiállításon?
Sokan jöttek és megnézték a kiállítást,
bár az előző években mintha többen jöttek volna, de nem csak a kiállításra, hanem a rendezvényre is. Az előző két alkalommal például a népzenei találkozó része
volt a kiállítás megtekintése, így a környező települések dalosai is láthatták. Volt
olyan is – fiatal és idős egyaránt –, aki leült mellém és elbeszélgettünk a régi dolgokról, kérdezett a tárgyakról. Valahogy
az idén családiasabb hangulata volt a kiállításnak, ezáltal bensőségesebbé vált.
Milyen terveid vannak a továbbiakban?
Augusztus 19 – én az Államalapítás
ünnepe és a Szent István - szobor avatásának alkalmából ismét kiállításra kerül az
Őseink hagyatéka gyűjtemény.
Jövőre is tervezek kiállítást, viszont ennek részletei még szeretném, ha a birtokomban maradnának. Annyit elárulhatok, hogy mindenképpen régi dolgokról
van szó.
Köszönöm, hogy válaszoltál kérdéseinkre, sok sikert kívánunk a továbbiakban.
szerkesztők
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SZAVAKBAN LOBOG - NOVELLAPÁLYÁZAT FIATAL ÍRÓK RÉSZÉRE
A Magyar Írószövetség az 1956-os Emlékévben novellapályázatot
hirdet 45. életévüket be nem töltött fiatal alkotók számára
új művészeti alkotások létrehozására.
A pályázat célja
A pályázat célja a forradalom irodalmának tovább gazdagítása új, kortárs művekkel,
amelyek megszólítják a ma olvasóit is, és magas irodalmi színvonalon hívják fel figyelmüket történelmünk meghatározó eseményére.
Pályázati tudnivalók, feltételek
- A pályázó még nem töltötte be 45. életévét
- A pályázó valamelyik, itt felsorolt reprezentatív és országos hatókörű hazai vagy határon
túli irodalmi szervezet tagja: Magyar Írószövetség, Szépírók Társasága, Fiatal Írók Szövetsége, József Attila Kör, Erdélyi Magyar Írók Ligája, Szlovákiai Magyar Írók Társasága
- Tematikai megkötés nincs
- Követelmény: a forradalom eseményei, valós vagy fiktív szereplői, dokumentatív vagy
elképzelt történetei magas irodalmi színvonalon jelenjenek meg
- Terjedelem: max. 25 000 karakter
- A pályaműveket szakmai zsűri bírálja
A pályázat díjazása
- I. díj: 300 000 Ft
- II. díj: 200 000 Ft
- III. díj 100 000 Ft
A zsűri a beérkezett pályaművek mennyiségétől és minőségétől függően dönti el, hogy
kiosztja-e valamennyi díjat, vagy hogy esetleg megosztott díjat ítél oda
A zsűri által legjobbnak ítélt műveket a Magyar Írószövetség 1956-os portálján is publikáljuk.
A pályázat ütemezése
- A novellák beküldésének határideje: 2016. szeptember 15.
- A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. október 15.
- A pályázat nyilvános eredményhirdetésére 2016 őszén kerül sor
A pályázat benyújtása
A novellákat 3 példányban kinyomtatva postán kérjük megküldeni a következő postacímre: Magyar Írószövetség, 1397 Budapest, Pf. 546.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Szavakban lobog” - Novellapályázat, 1956
Kérdéseiket az iroszovetseg.1956@gmail.com e-mail- címen is felteheti.
A programot az 1956-os Emlékbizottság támogatja és A magyar szabadság éve elnevezésű sorozat keretében valósul meg.
http://iroszovetseg.hu
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate
Bizottsága Szent Márton évében esszépályázatot hirdet Elvitt engem Jézushoz címmel.
A pályázat a Szent Márton évben ismét Budapesten megrendezendő Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) rendezvényhez kapcsolódik.
A rendezvény célja, hogy az irgalmasság szentévéhez kapcsolódva Jézusra, mint a Katolikus Egyház szociális munkájának forrására irányítsa a figyelmet. Szeretnénk megismertetni a hívő és nem hívő közönséggel egyaránt, hogy mit jelent és miért fontos a mai
kor emberének az irgalom, és a Katolikus Egyház szervezetein és munkatársain keresztül milyen sokféle módon találkozhatnak Jézus irgalmas arcával és szeretetével. A szociális szervezetek bemutatásán túl fontos szerepet kapnak az egyéni életutak, a tanúságtételek és a személyes beszélgetések, ahol az irgalmasság cselekedetei kézzelfoghatóvá és
emberivé válnak.
Az irgalmasság témáját erősítve a rendezvény másik kiemelt célja a jubileumi Szent
Márton-év megünneplése.
Szent Márton életének eseményei közül legtöbben azt ismerjük, amikor a szent katonaként kettévágja köpenyét és az egyik felét a didergő koldusra teríti, holott életének szá-

mos más történetét és csodáját is megörökítették.
Szent Márton életének középpontjában a hit terjesztése és védelme állt. Fiatal diakónusként 355-ben elhagyta Franciaországot, mivel álmában utasítást kapott, hogy térjen
vissza szülőföldjére, Pannóniába és ott hirdesse Krisztus igazságát. Hazatérése után Savariában, a mai Szombathelyen kezdte meg térítő munkáját. Édesanyját is a keresztény hitre
vezette és megkeresztelte. A kőkút helyén, amelynek vizével a hagyomány szerint megkeresztelte édesanyját, ma Rumi Rajki István Szent Mártont ábrázoló szobra áll.
Az Elvitt engem Jézushoz című pályázat keretében olyan tanúságtételeket várunk,
amelyek azt mutatják be, hogy valaki hogyan segített egy családtagot, távolabbi rokont
vagy munkatársat, ismerőst Krisztusra rátalálni vagy Hozzá visszatérni.
A pályázattal nem csupán Szent Márton életének példájára szeretnénk felhívni a figyelmet, hanem az irgalmasság lelki cselekedeteire, mások jóra intésére, megtérésre hívására, azaz az evangelizációra is.
Az evangelizáció a családban kezdődik. Ezért volt olyan fontos a fiatal Mártonnak, hogy
édesanyját a hitre vezesse.
A családon belüli hitre vezetésnek, a családtag Jézushoz vezetésének sokféle útja lehet. Van olyan család, ahol az édesanya vagy édesapa imádkozza ki gyermeke Jézushoz
térését és van olyan, ahol a hittanra beiratkozó gyermek vezeti el vagy vezeti vissza szüleit Istenhez.
A pályázattal követendő példát is szeretnénk adni arra, hogy a családtagok élő hite miként válhat példává, úttá a nem hívő vagy az élő istenkapcsolattal nem rendelkező családtagok számára.
A pályázat leírása
Pályázatot adhat be:
* az a családtag, aki valamelyik családtagját (ismerősét) vitte el vagy vitte vissza Jézushoz;
* aki valamelyik családtagja (ismerőse) révén talált rá vagy talált vissza a hitre;
* az a családtag (ismerős), aki hitelesen leírja a családjukban megtörtént Jézushoz térés
történetét.
A családtagok közösen is pályázhatnak.
Pályázat adható be akkor is, ha a hitre találó, illetve a hitre vezető személyek nem közvetlen családtagok, nem rokonok, de Krisztusban testvérek.
A nevezés alsó korhatára: 12 év
Tartalmi követelmény:
A pályaműnek be kell mutatnia a Jézushoz térés/visszatérés folyamatát, azt, honnan indult és hova jutott a Jézushoz vitt családtag. Örömmel vennénk a Jézushoz fűződő kapcsolat bemutatását is, illetve azt, hogy régebbi megtérés esetén hogyan alakult ez a kapcsolat
és hogyan alakította át a megtérő életét.
Műfaji szempontból rövid, novellaszerű elbeszéléseket várunk. A „levél” műfaj is megengedett.
Terjedelem: 1500–4000 karakter (szóközzel)
Formátum: lehetőleg digitális
A fődíj:
egy két személyre szóló hétvége: választás szerint Pannonhalmán, a Szent Jakab Vendégházban, Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián vagy nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton, a zarándokházban
egy egy évre szóló Új Ember-előfizetés
A legjobb pályamunkákat a KATTÁRS rendezvény keretében bemutatjuk, emellett a szerző hozzájárulásával a rendezvény honlapján és a katolikus médiában is
közzétesszük.
Beadási határidő: 2016. augusztus 1.
A pályaműveket a palyazat@kattars.hu e-mail címre várjuk.
(Postacímünk: MKPK Caritas in Veritate Bizottsága, 1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)
A pályázathoz kérjük mellékelni: a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, postai
címét, telefonos elérhetőségét (kiskorú esetében a szülő elérhetőségét is kérjük).
A pályázó kérheti anonimitásának megőrzését, azonban ebben az esetben is
szükséges a személyes adatok megadása.
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SZAVAKBAN LOBOG - DALSZERZŐI PÁLYÁZAT GIMNAZISTA
ÉS KÖZÉPISKOLÁS ZENEKAROKNAK
A Magyar Írószövetség az 1956-os Emlékév jegyében zeneszerzői pályázatot
hirdet gimnazista és középiskolás pop-rock együttesek számára. A résztvevőknek
kötelezően Gérecz Attilától, a forradalomban 27 évesen hősi halált halt költőtől Az
így bocskorosan című költeményt kell megzenésíteniük. Valamint mindenkinek lehetősége van - a kötelezőn túl - további egy szabadon választott vers megzenésítésére, amelyet külön fogunk elbírálni. (A szabadon választható művek anyagát
a Versek rovatban találhatjátok!) A pályázat gondolatát a közös emlékezés igénye
szülte, hogy e kiváló költők verseit az újabb nemzedékek olvasói és leendő művészei is a szívükbe zárják a forradalom 60. évfordulóján.
A pályázat célja
A pályázat célja a forradalom költészetének és az olvasás népszerűsítése a legkedveltebb művészeti ág, a könnyűzene eszközeivel - nem csupán a pályázók, de
az őket hallgató ifjúság körében is.
Pályázati tudnivalók
- A pályázaton részt vehet bármelyik Kárpát-medencei gimnázium, közép- és
szakiskola diákja.
- Pályázni kizárólag új művel lehet.
- Nevezési díj nincs.
- Iskolánként több együttes is pályázhat.
- A dalokat költőkből és zenészekből álló szakmai zsűri bírálja el.
A pályázat díjazása
- Fődíj: 3 dalból álló stúdiófelvétel, fellépés a nyilvános döntőn, hangszervásárlási utalvány
- Egyéb díjak: fellépési lehetőségek, értékes ajándékok
- A pályázat összdíjazása: 700 000 Ft
- A zsűri a beérkezett pályamunkák mennyiségétől és minőségétől függően dönti
el, hogy összesen hány díjat oszt ki.

A pályázat ütemezése
- Az elkészült dalok beküldésének határideje: 2016. szeptember 15.
- A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 15.
- A pályázat nyilvános döntőjére és eredményhirdetésére 2016 novemberében kerül sor.
A pályázat benyújtása
Az elkészült dalokat mp3 formátumban, dalonként max. 5 Mb-os méretben a
következő e-mail címre kell elküldeni: iroszovetseg.1956@gmail.com
Szempontok
- A versekhez bátran nyúljatok hozzá!
- A kiválasztott szöveg valamennyi sorának szerepelnie kell a dalban, de ha találtok a versben olyan sort vagy sorpárt, amit refrénként is el tudtok képzelni, nyugodtan megbonthatjátok a strófák vagy sorok sorrendjét.
- A verset átírni természetesen nem szabad.
- Gérecz Attila kötelező versét, valamint a választható kategóriában szereplő
anyagot a Versek rovatban találhatjátok. Ez utóbbi tartalmaz egy Gérecz Attila- válogatást, valamint 18 költőtől egy-egy verset.
A döntőről
- Az előzsűrizés során kiválasztott legjobb zenekarok nyilvános döntőn vesznek
részt.
- A zsűri a versenydalok meghallgatása után visszavonul, és meghozza a döntését.
- Ünnepélyes eredményhirdetés és fogadás zárja az eseményt.
Kérdéseiket az iroszovetseg.1956@gmail.com e-mail-címen is feltehetik.
A programot az 1956-os Emlékbizottság támogatja és A magyar szabadság éve
elnevezésű sorozat keretében valósul meg.
http://iroszovetseg.hu/1956/zene/palyazat.html

SZAVAKBAN LOBOG - PÁLYÁZAT KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEMISTÁK RÉSZÉRE
A Magyar Írószövetség az 1956-os Emlékévben képzőművészeti
pályázatot hirdet az egyetemista korosztály részére.
A pályázat célja
A pályázat célja a forradalom képzőművészeti feldolgozottságának tovább gazdagítása új, kortárs művekkel, amelyek hitelesen és magas színvonalon mutatják
fel, hogy a mai fiatal nemzedék miképp látja és láttatja történelmünk meghatározó
eseményét, valamint a forradalom irodalmi, írókkal kapcsolatos vonatkozásait.
Pályázati tudnivalók, feltételek
- A pályázó a Képzőművészeti Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vagy
valamelyik tanárképző egyetem szakirányú képzésének hallgatója.
- Téma: „írók a forradalomban”. A téma szabadon kezelhető, de a műveknek mindenképp utalniuk kell az 1956-os forradalom és az akkor szerepet játszó költők,
írók kapcsolatára, vagy a Magyar Írószövetség szellemi jelentőségére, vagy az azóta született irodalmi alkotásokra, amelyekben megjelenik a forradalom.
- Képméret: 68 cm (széles), 98 cm (magas)
- Eljárás: festmény vagy grafika (bármely eljárással)
- A pályaműveket szakmai zsűri bírálja
- Előzsűrizés: az alkotásokat kérjük jó minőségben befotózni, és a beküldési határidőig e-mail- ben megküldeni.
A pályázat díjazása
- I. díj: 300 000 Ft
- II. díj: 200 000 Ft
- III. díj 100 000 Ft
A zsűri a beérkezett pályaművek mennyiségétől és minőségétől függően dön-

ti el, hogy kiosztja-e valamennyi díjat, vagy hogy esetleg megosztott díjat ítél-e
oda.
A pályázat legjobb alkotásaiból októberben 23-án kiállítás nyílik az Írószövetség székházában.
A pályázat ütemezése
- A befotózott művek mellékleteinek megküldési határideje: 2016. szeptember 15.
- A pályázatok előzsűrizésének határideje: 2016. szeptember 30.
- A pályázat eredményének kiértesítése: 2016. október 10.
- A kiállításra beválogatott képek személyes eljuttatása a Magyar Írószövetség titkárságára: 2016. október 15.
- A kiállítás megnyitójának és a pályázat nyilvános eredményhirdetésének tervezett időpontja: 2016. október 23.
A pályázat benyújtása
- A befotózott alkotások képmellékleteit a megadott határidőig a következő email-címre kérjük beküldeni: iroszovetseg.1956@gmail.com
- Méret: max. 5 MB
- A kiállítandó képeket személyesen kérjük eljuttatni a Magyar Írószövetség titkárságára: 1062 Budapest, Bajza u. 18. II. em.
A képeket kérjük gondosan becsomagolni. A csomagolásra írják rá az alkotó nevét, valamint a pályázat ismertetőjét: „Szavakban lobog” - Képzőművészeti pályázat, 1956
Kérdéseiket az iroszovetseg.1956@gmail.com e-mail-címen is felteheti.
A programot az 1956-os Emlékbizottság támogatja és A magyar szabadság éve
elnevezésű sorozat keretében valósul meg.
http://iroszovetseg.hu/1956/kepzo.html
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Megalakult a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózata

2016. július 9-én, Kelebián, a XIII. Kárpát Fesztivál keretén belül, a Kelebiai Levente Egyesület (Magyarországról), a Pro
Veritas Egyesület (Székelykakasd, Székelyföldről), a Híd Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület (Bajsa, Délvidékről),
valamint az Európa Zápszonyért Egyesület (Zápszony, Kárpátaljáról) tagjai megalapították a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatát. A munkában kizárólag
civil szervezetek vehetnek részt. A hálózat céljairól, működési elveiről, feladatairól a Pro Veritas Egyesület külföldi kapcsolatokkal megbízott alelnökét, Botha
Dániel-Töhötömöt kérdeztük.
A nemrég aláírt határokon átívelő együttműködés céljait a következőképpen fogalmazták meg a
résztvevők:
A közművelődésért, a sport- és kulturális élet felemelkedésért tevékenykedő civil szervezetek közötti hosszútávon
fenntartható, példamutató, hatékony,
partneri együttműködés létrehozása,
amely hozzájárul a települések és régiók
ezirányú lehetőségeinek bővítéséhez és
kapcsolatrendszerük fejlesztéséhez.
Az együttműködő szervezetek tevékenységének elsődlegesen a települések
sport, kulturális, közművelődési céljait
segítő civil szervezetek megerősítése és
programjaik gazdagítása, valamint az önkormányzatok ezirányú feladatainak támogatása, továbbá a települések lakossága – kiemelten az ifjúsága – művelődési
lehetőségeinek elősegítése.
Az újonnan alakult hálózat, együttműködve a Kárpát-medencei Kulturális Civil
Szervezetek Hálózatával, hozzájárul a települések arculatának kialakításához, kulturális örökségük megőrzéséhez és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez.
A hálózat nem jogi személy, hanem a
bejegyzett civil szervezetek írásos megállapodásán nyugvó informális közösség.

Az együttműködés fő elvei az önkéntesség, az egyenrangúság, partnerség, tolerancia és nyíltság.
A magyar identitás erősítése
A hálózat tagja olyan civil szervezet lehet, amely egyetért az együttműködési
szerződésben foglaltakkal. A hálózat „alapítóinak” a szerződést 2015. október 10én aláírók tekinthetők. Ezt követően csak
azon társadalmi szervezetek vehetők fel
a közösség tagjának, akiknek csatlakozását a kultúra azonos ágában tevékenykedő alapító tag javaslata alapján a hálózat
tanácsának soros ülése egyhangú döntéssel jóváhagyja.
A hálózat létrehozásától várt eredmények:
– a települések közművelődésének
fejlődése, esélyegyenlőségének erősödése;
– az együttműködő szervezetek, civil szervezetek működésének megerősödése;
– a hazai és a nemzetközi kulturális
kapcsolatok gazdagodása;
– a magyar és az európai identitás
erősödése.
„Mi tulajdonképpen a hálózat alapítói is vagyunk, mert 2015. október 10én, településünk első írásos említésének
500. évfordulója alkalmából megtartott
rendezvényen, a Kelebiai Levente Sport
Egyesülettel már aláírtuk a szerződést. A
hálózat megálmodója Kovács Marcell, a
Kelebiai Levente Sport Egyesület vezetőségi tagja volt. Ez a mostani aláírás a hálózat bővítését jelentette. 2016. július 9-én
a Kelebiai Levente Egyesület (Magyarország), a Pro Veritas Egyesület (Székelyföld), a Híd Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület (Délvidék), valamint az Európa
Zápszonyért Egyesület (Kárpátalja) megalapítottuk a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatát. A hálózati munkában kizárólag civil szervezetek vehetnek részt.

Idén állítjuk össze 2017-es évi együttműködési programunkat. Már tárgyalások vannak felvidéki, őrvidéki és morvaországi egyesületekkel is. Az aláírás
helyszínén személyesen is megköszöntem Bányai Gábor országgyűlési képviselőnek és az Országgyűlés FIDESZ-frakciójának, Maczkó József polgármesternek
és a Kelebiai Önkormányzatnak, valamint
Kovács Marcellnak és a Kelebiai Levente
Sportegyesületnek, Székelykakasd 500.
évfordulójára elkészített székelykapunk
felállításában nyújtott anyagi és erkölcsi
segítséget. Megköszöntem, hogy több
száz kilométerre tőlünk, előzetes ismeretség hiányában is megbíztak bennünk
és segítségünkre siettek” – mondta el lapunknak Botha Dániel-Töhötöm.
A rendezvényen részt vett még dr. Baloghné Baricz Valéria és Börcsök Zsuzsanna a Szegedi Tudományegyetem részéről,
akik az anyaország határain kívül élő magyarokkal kapcsolatosan végeznek kutatásokat. A jelenlévő intézmények képviselői mind támogatásukról biztosították
az együttműködési egyezmény aláíróit.
„A mesterséges határvonalak nem választhatják el egymástól a nemzetrészeket”
„Hogy miért fogadtuk el szívesen
ezt a felajánlott lehetőséget?
Azért mert tisztában vagyunk azzal,
hogy a mesterségesen meghúzott határvonalak nem választhatják el egymástól

a nemzetrészeket. Bár külön-külön másképp éljük meg mindennapjainkat saját
szülőföldünkön, az anyaországban, Vajdaságban, Kárpátalján, Erdélyben, Felvidéken, az Őrségben, Muravidéken, Morvaországban, a nyugati diaszpórában, de
van egy metszéspont, ami összeköt minket, ez pedig a közös nyelv, a közös kultúra, a közös történelem. Ugyanúgy meg
vagyunk győződve arról is, hogy a hálózatba belépő egyesületek más és más
okból jöttek létre, más és más helyzetek, körülmények, elvárások és remények járultak ahhoz, hogy az egyének
egyesületbe tömörüljenek, de a metszéspont ugyanaz, a magyarságuk. Az egyesületeink közötti kapcsolat megerősítheti külön-külön mindegyik egyesületet, a
megosztott tapasztalatok által, a közösen
eltervezett és megvalósított tevékenységek által. Tudjuk azt is, hogy a különböző lehetőségekkel bíró és különböző körülmények között működő szervezeteket
nem egyszerű összehangolni, de bízunk
abban, hogy megfelelő bölcsességgel, jól
átgondolt, kidolgozott tervekkel, és ami
a legfontosabb, jóindulattal és sok hittel
át lehet hidalni a különböző sajátosságok
miatti nehézségeket” – tudtuk meg még
a székelykakasdi Pro Veritas Egyesület alelnökétől.
Forrás:
Központ
- Maros megyei hetilap
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Ismét jelentkezek, hogy összefoglaljam a hónap Egyesületünket is érintő
eseményeit, majd vázolom az előttünk
álló két hónap terveit, feladatait.
Július
-8-10. között zajlott le a XIII.
Kárpát Fesztivál, mely ez alkalommal is nagyon gazdag és érdekes
programokat kínált a résztvevőknek.
Külön kiemelném a 8-i sikeres borversenyt, melyet Horváth Zoli szervezett és a 10-i főzőversenyt, melyen
versenyzőként Kiss Jani tagtársunk is
eredményesen szerepelt. A mellékelt
fényképen Kiss Jani töltött káposztáját fogyasztó nyugdíjas csoport látható. Gratulálunk Janinak a sikeres szerepléshez.

-14-én a szokásos kis csapatunk a
havi mórahalmi fürdőzésen vett
részt és töltötte el nagyon kellemesen
a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-16-án Egyesületünk 12 fős csapata Bajsára utazott, ahol un. Sportnap keretében nagyon kellemes vendéglátásban részesült.
-16-án a Szegedi Szabadtéri
Színház „Én és a kisöcsém” c. előadását nézte meg 11 fős csapatunk.
Mondanom sem kell, hogy nagyon
kellemes és szórakoztató előadást
láttunk. A mellékelt fotó előterében
a kelebiai nyugdíjas csapat tagjai láthatók.

-30-i Klubest ez alkalommal is
nagyon kellemesen telt el és nagyon
jól éreztük magunkat egymás társaságában.
Augusztus
-6-án ismét Bajsára vagyunk hívatalosak ez alkalommal az un. Kadarka
Fesztiválra. Indulás a Nyugdíjas Háztól
07.30-kor a községi mikrobusszal.

-13-án 10 fős csapatunk a Szegedi Szabadtéri Színház „Ének az
esőben” c. előadásán vesz részt.
-18-án lesz a havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a szokásos 10.06os autóbusszal fogunk indulni a MÁV
állomástól. Az Erzsébet Kártyákat és
bérleteket vigyük magunkkal!
-19-én 16.00 órától kerül sor a
szobor avatással egybekötött községi ünnepségre, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-27-én 16.00 órakor kezdődik a
kultúrműsorral és vacsorával egybekötött Klubdélután, melyre
meghívjuk a bajsai testvér szervezetünk képviselőit is. Jelentkezni és
a részvételi díjat (1000.- Ft/fő) befizetni a vezetőség tagjainál lehet
VIII. 20-ig.
Szeptember
-3-án a vajdasági Bácskossuthfalván un. Szüreti napokat rendeznek, melyre Egyesületünk képviselőit
is meghívták. Jelentkezni a vezetőség
tagjainál lehet VIII. 27-ig.
-10-én Balogh Sz. Béla szervezésében egy un. Hálaadó Ökomenikus Nap lesz az Agrárcentrumban,
melyre egyesületünk tagjait is szeretettel elvárják.
-15-én lesz a havi mórahalmi
fürdőzés, melyre az augusztus havi
információk szintén érvényesek.
-21-23. között kerül sor Horváth Zoli szervezésében egy Miskolc-KassaEger útvonalon lebonyolítandó kirándulásra, melyre korlátozott számban
még lehet jelentkezni a szervezőnél.

-24-én 18.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat, melyre szintén várjuk tagtársainkat.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát,
a mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2016. 07. 30.
Sutka István egy. titkár
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Egy tanító tapasztalataiból…
14 napos kihívás szülőknek
Itt találtam! http://www.babaszoba.hu/articles/kisgyerek/14_napos_kihivas_s
zuloknek?aid=20160630213651
Ezt érdemes kipróbálni a szünet hátralévő részében!
1. Nap: Egész nap ne emeld fel a hangod!
2. Nap: Főzz együtt a gyermekeddel! Az előkészületek megosztása jó kapocs és jó
móka is.
3. Nap: Lefekvéskor a szokásos könyvek helyett olvass egy vicckönyvből. Nevessetek együtt!
4. Nap: Tegyél félre mindent, amit csinálsz, ha hozzád beszél a gyermeked!
5. Nap: Hagyj, nekik szeretlek cetliket a lakásban!
6. Nap: Menjetek együtt egy picit sétálni és mondd el neki, mennyire szereted.
7. Nap: Rakj fel valami zenét és táncoljatok együtt!
8. Nap: Nézegessetek együtt fotókat!
9. Nap: Ölelj, ölelj, ölelj, ölelj!
10. Nap: Tartsatok elektronika mentes napot! Társasjátékozzatok, kártyázzatok,
legyetek a szabadban!
11. Nap: Tartsatok csak veled perceket, a házimunka megvár!
12. Nap: Menj be a szobájába és játssz vele! Vedd észre, mennyire saját ízlésük szerint pakolták szét.
13. Nap: Szerepcsere! Egy órát legyen ő a felnőtt, te pedig a gyerek!
14. Nap: Fogadd el minden megnyilvánulását, anélkül, hogy kijavítanád!
Remélem néhányat sikerül megvalósítani!
				
Közreadta: Horváth Zoltánné

Családi nap 2016

A Falugondnokok Duna-Tisza köze Egyesülete CSALÁDI NAPOT szervezett
2016. július 30-án szombaton Bócsán az iskola mögötti parkerdőben, csodálatos
környezetben. Folyamatosan érkeztek a különböző településekről a falugondnokok
és a hozzátartozók, baráti társaságok.
A program házigazdája Bócsa Község Önkormányzata; a fő szervezők ebben az
évben is a bócsai tanyagondnokok voltak.
A programban szerepelt:
* Polgármesteri köszöntő
* szabadtéri főzés – 8 bográcsban fő az étel: bócsai, röszkei, szatymazi, tarhosi,
ötttömösi, domaszéki, tabdi mesterszakácsok
* óriáspalacsinta sütés, lángos
* Kelebia lángos
* Ásotthalom reggeli: zsíroskenyér
* vidám családi vetélkedő,
* pihenés, zenekar, borkóstolás
A programra vendégként érkeztek a Kishegyesi Női Fórum Egyesület tagjai. A
mi csapatunk a Klári mama által tanított lángost sütötte nagy sikerrel. Mozgalmas
szép nap volt!
					
Horváth Zoltánné
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt
minden esetben hívja az ügyeleti számot.
2016 aug.
orvos neve
ügyelet helyszíne
1
hétfő
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
2
kedd
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth 10
3
szerda
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
4
csütörtök
Kiss Csaba dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
5
péntek
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth 10
6
szombat
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth 10
7
vasárnap
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth 10
8
hétfő
Kiss Csaba dr.
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 39
9
kedd
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth 10
10
szerda
Bozár Richard dr.
Tompa, Kossuth 10
11
csütörtök
Kiss Csaba dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
12
péntek
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth 10
13
szombat
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth 10
14
vasárnap
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth 10
15
hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa, Kossuth 10
16
kedd
Kiss Csaba dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
17
szerda
Bozár Richard dr.
Tompa, Kossuth 10
18
csütörtök
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth 10
19
péntek
Kiss Csaba dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
20
szombat
Szabó Péter dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 56/b
			
17 ó-tól Dr Kiss Csaba
21
vasárnap
Kiss Csaba dr.
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
22
hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa, Kossuth 10
23
kedd
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth 10
24
szerda
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
25
csütörtök
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth 10
26
péntek
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
27
szombat
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
28
vasárnap
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92
29
hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa, Kossuth 10
30
kedd
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth 10
31
szerda
Rigler László dr.
Kelebia, Deák u. 92

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
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Anyakönyvi hírek
Születések
2016 Július
Név: Ördög Andrea Szonja
Szül: 2016.07.22.
Anya: Vörös Andrea
Apa: Ördög Gábor
Horváth Edina, Védőnő
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
Június hónap folyamán elhalálozott:
Száraz János élt 45 évet
Paprika Julianna élt 78 évet
Július hónap folyamán elhalálozott
Szanyi Antalné élt 95 évet
Ördög Józsefné élt 72 évet
Frindik István élt 64 évet
Vida István élt 59 évet

Tájékoztatás
Magyarországot és egész Európát veszélyezteti a több hullárnban újra és újra
felerősödő migráció és az erőszakos, gazdasági jellegű népvándorlás. Magyarország államhatárának őrzés-védelme európai összehasonlításban is kiemelkedően jó.
A rendőrség, a honvédség megfelelő erőkkel és technikai eszközökkel védi
az országhatárt. Az államhatárról szóló, 2007. évi LXXXIX. törvény 2016. július
5-től hatályba lépett módosítása értelmében a rendőr a külső határ szerinti határvonaltól, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belül feltartóztathatja a Magyarország területén jogellenesen tartózkodó külföldit, és az államhatár
rendjének védelmét biztosító létesítmény legközelebbi kapuján átkísérheti, kivéve, ha bűncselekmény elkövetésének gyanúja merült fel.
Belügyminiszter úr felkérése alapján a 8 km-es határsávban lévő települések
polgárőr egyesületei közvetlenül és koordináltan vesznek részt az országhatár
védelmében. Így augusztus 01-től augusztus 31-ig más települések polgárőrei
is teljesítenek szolgálatot Kelebián. Feladatukat a Kelebiai Polgárőr Egyesülettel közösen látják el.
Kelebiai Polgárőr Egyesület

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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XIII. Kelebiai Kárpát Fesztivál képekben

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