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A Kalocsai Paprikafesztivál kelebiai büszkesége
Mivel készültetek az étel mellett a sátor díszítésénél?
Kovács Mártának, a Művelődési ház vezetőjének segítségét kértem, aki gyűjtője a népi textíliáknak,

Idén 20. alkalommal került megrendezésre szeptember 16-17-én a paprikafesztivál, melynek célja, hogy népszerűsítse a fűszernövényt, a minőségi
paprikát és termesztésének hagyományait, az ezeréves érseki város történelmi múltját és gasztronómiáját, a
paprikás ételek utánozhatatlan ízharmóniáját, valamint Kalocsa népművészeti örökségét.
A főzőverseny mellett kulturális programokkal is várták az érdeklődőket. Idén Németh József, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke

személyesen hívta meg Jakus Imrét
és társát, Lengyel Gábort – a Kárpát
Fesztivál főzőversenyének első helyezettjét – a paprikafesztivál szombati napjára, hogy részt vegyenek a
versenyben és ezáltal képviseljék községünket is.
Büszkén jelentjük, hogy a Jakus
Imre és Lengyel Gábor által készített
szürkemarhapörkölt ezüst bogrács díjban részesült, melyhez szívből gratulálunk.
A főzőverseny élményeiről kérdeztük Jakus Imrét.

tárgyaknak. Az asztalunkat szép terítővel, kancsóval, tállal díszítettük.
Mindent a népi hagyománynak szenHogyan készültél/készültetek
a versenyre?
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy meghívást kaptunk Kalocsára.
Nagy előkészületet nem igényelt. Megbeszéltük, hogy mit szeretnénk, főzni, majd a főzőversenyt megelőző este előkészítettük a hozzávalókat. Külön
gondot fordítottunk a sátor küllemére
is, amivel a hagyományőrzés volt a cél.
Miért a szürkemarhapörkölt
mellett döntöttél?
Hagyományos étellel szerettünk
volna nevezni, ezért esett a választásunk a szürkemarhára.
A verseny része, hogy a készített ételből kínálásra is kell
biztosítani ételt. Hogyan fogyott a főztöd?
A főzőverseny és program iránt
érdeklődő látogatók körbejárták a
délelőtt folyamán a sátrakat. Kóstoltatni nem lehetett, így küllemre
lehetett foglalni ételt. 10 – 11 óra
körül már lefoglalták a mi sátrunknál kínálásra szánt adagot. Őszintén szólva, ha dupla adagot főztünk
volna, akkor az is elfogyott volna.
Dicsérték a pörköltet, mindenkinek
nagyon ízlett.

telve.
Milyen tapasztalattal gazdagodtál?
Nagyon jó érzés volt egy ilyen nagy
főzőversenyen részt venni. Az ország
több pontjáról érkeztek csapatok. A
verseny lehetőséget adott az ismerkedésre, tapasztalatcserére és új
baráti kapcsolatok kialakítására is.
Emellett az elért eredmény is nagy
büszkeséggel tölt el Bennünket.
Köszönjük, hogy válaszoltál kérdéseinkre.
szerkesztők
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Ezzel a fura címmel jelezni akarom, hogy
hitem szerint mi a fontos, sőt nagyon fontos
egy ember életében. Tehát emberről van szó,
és nem növényről, állatról. Ha gabonáról lenne szó, akkor megemlíteném az esőt, ha szarvasmarháról, akkor meg a takarmányt.
Néhány évvel ezelőtt bekapcsoltam a rádiót. A 70 éves születésnapját ünneplő Darvas Ivántól kérdezték, hogy gondol-e a halálra. Szó szerint ezt válaszolta: - „ Az hülye,
aki nem gondol rá ilyenkor!” Fontos 70 évesen már a halálra többet gondolni, készülni,
de van ennél fontosabb is. Most szerény cikkemben próbálom felsorolni a teljesség igénye nélkül, hogy mi a legfontosabb egy ember életében.
Azzal kezdeném, hogy 44 éves papi szolgálatom során többször tapasztalom, hogy az
emberek nagyon össze tudják keverni a nem
fontosat a fontossal. Sajnos, a fontosat nem
fontosnak tartják és a nem fontosat pedig
fontosnak. De ugyanígy összekeverik a rövid
földi életet a túlvilági élettel, az igazi boldogságot a csip-csup örömökkel.
Szent Bernát a középkorban élt, mégse „középkori figura”, mivel ezt írta: „Őrült
vaksága sok embernek, hogy földi mulandó javakba helyezi minden reményét. Az ember egy ilyen kis valamiért és ilyen rövid idő
alatt elveszti az örök boldogságot, és azért a
néhány napért, amikor élvezheti ezeket a javakat, örök büntetést szerezhet magának.
Mindennek csak a legteljesebb vakság lehet
az oka: mert teljesen érzéketlenné vált Isten
iránt, elvesztette józan eszét, olyan lett, mint
egy állat… Add tehát Uram, hogy minden
szeretettemmel és vágyammal Hozzád tapadjak, aki örök örömöket tartogatsz nekem,
ha nem a múlandó dolgokat szeretem jobban,
hanem Téged.”
Tegnap olvastam ezt Erdő Péter bíborostól:
”legfőbb célunk az örök boldogság”. Ezt vallják sokan a hitüket komolyan vevők, és köztük én is. De jóval több megkeresztelt számára ez teljesen idegenül cseng, lemosolyogják.
Az Új Ember újságban Balás Béla püspöktől
ilyeneket olvashatunk: ”Sem a papok, sem én
nem készültünk fel arra, hogy a templomokból eltűnik a nép. A papok évi jelentésében a
temetések száma háromszor magasabb a keresztelések számánál. Az általános népességfogyásnál – úgy tűnik – még nagyobb arányú
a hívők számának csökkenése… Mégsem
szabad összeomlanom, tartanom kell a lelket a papokban, akik lassan munkanélküliek-
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ké válnak.” (2015 02.28. 3. o.)
E szomorú tapasztalat ellenére is szilárdan állítom hívő társaimmal együtt, hogy
akik a Jóistent, vallást, szentmisére járást és
az örök boldogságra való törekvést kihagyják az életükből, azok rossz lóra tesznek. Elhibázzák egész életüket. Hogy ez tényleg így
van, a haláluk pillanatában fogják megtapasztalni. „Akkor, amikor Jézus eléjük áll szeretettől ragyogóan, irántuk való jóindulattól
és kedvességtől túlcsordulóan.” (Luis Evely:
Az öröm útja 58.o.) Akkor majd fölkiáltanak,
és a fejüket fogják, szemrehányást téve maguknak. Valahogy így: „Ó, ha tudtam volna,
hogy Te ilyen vagy! Ilyen jóságos, ilyen gyönyörű! Hogyhogy nem figyelmeztettek? Az
életem egész más lett volna! Az egész életemben hozzád fordultam volna! Veled jártam volna! Én ostoba, én ostoba, szeretném
a fejemet a falba verni.” De akkor már késő.
Nem születhetsz újra a földre. Bármennyire is
szeretnél. Nem élheted újra elhibázott életedet. Végérvényes.
Böjte Csabának van egy gombolyag-hasonlata. Híveimnek már ajánlottam, hogy
minden reggel mielőtt elkezdenék a napot, sőt
az imádságuk előtt, mondják ki ezt a varázsszót, hogy GOMBOLYAG. Szóval, minden reggel mondják ki és gondoljanak egy pillanatra
erre: az emberi élet olyan, mint egy végtelen
gombolyag, amiből csak egy centicske a földi
élet, míg az összes többi végtelen hosszú fonál a halál utáni örök élet… Próbáljátok ki ti is
így ezt a varázsszót. Istenem, de jó lenne, ha
az a sok-sok ember életében nem tévesztené
össze a földi életet az örök élettel. Nem úgy
élne, rendezkedne be, mohón gyűjtögetne itt,
e nyúlfarknyi élete során, mintha örökké élne itt a Földön. Tőlem szebben jellemzi őket
Füle Lajos a Futás című versében: ”…Fut az
ember az élet után…/Leszegett fejjel gyötri
magát kincseit egyszer csakhogy elérje,/ kergeti álma, hajtja a vére. /Kenyér gurul a lába
előtt, vagyon gurul a vágya előtt. /Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át,/ száz
utcán, téren, ezer veszélyen,/… balga-bután
fut az ember az élet után…/
Ezek után már felsorolok néhányat, amit
nagyon fontosnak tartok:
A lelkigyakorlat. – Híveim körében boldogan tapasztaltam azoknál a forradalmi változást, életük komoly fordulatát, akik elmen-

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

tek egy jó lelkigyakorlatra. Bevallották, hogy
eleddig többnyire unalmas kötelességteljesítés volt számukra a vallás. Most viszont ragyogó arccal számoltak be itthon maradt társaiknak, hogy micsoda lelkesítő, izgalmas
dolgokat hallottak. Kedvet is csináltak egykét hívőnek ahhoz, hogy a következő lelkigyakorlatra ők is elmenjenek. A többibe
viszont az ördög őurasága teljes erővel belecsimpaszkodott, csak hogy visszatartsa őket,
sőt a sikere érdekében még vagy 10 cimboráját hívta.
A szótlan hittérítés. – Ez a hittérítés egyik
fajtája. Ma, főként falvainkban nehéz szíven
találni az embereket szavakkal. Ha szilárd a
hited, már puszta jelenléted is hat. Ezt egy
pap így határozta meg: „nem az érinti meg
az embereket, amit mondok, hanem az, ami a
szavakon keresztül érkezik el hozzájuk, vagy
ahogy némelyek mondják, ami kisugárzik belőlem.”
A Mennyországban való hit. – Sok templomba járó kételkedik benne. Ha kételkedek benne, akkor mi értelme van az életemnek? Ha kételkedek benne, akkor miért járok
egyáltalán templomba?
Jézus hatása. – Egy egész életen át keményen kell küzdenünk, munkálkodnunk azon,
hogy Jézus egyre jobban megérintse lelkünket. A kortársait mind mélyen érintette. Pilátus előtt így vádolták: „Tanításával fölizgatja a
népet egész zsidóföldön:” (Lk. 23.5.)
Az emberek szeretete. – Sok ember nem
szeretetreméltó. A Biblia szerint pedig még
ellenségeinket is kellene szeretni. Petőfi azt
mondja, hogy „aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.” Szerintem lehet. Viszont, aki
az embereket szereti, az egész biztos, hogy
rossz ember nem lehet.
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Isten nélkül nem lehet élni. – Sokan kihagyják életükből az Istent. Mégis tudnak élni
Nélküle. Igen, tudnak, de minek? Igen, tudnak,
de hogyan!? Bárdos Lajos, zeneszerző beszélgetett egyszer egy hitetlennel, aki mondta neki: - Cipész nélkül nem lehet meglenni,
mert ki csinálna cipőt, pék nélkül se, aki süti nekünk a kenyeret, és szabó nélkül se, mert
ki csinálná ruháinkat? De Isten és vallás nélkül
meg lehet lenni. – Igen, meg lehet lenni. De
minek? - vágta rá a zeneszerző.
Ne veszítsük el az Isten és Mennyország
iránti vágyunkat. – Sok megkereszteltnél fordul elő, mert annyira belesüpped a hétköznapi gondokba.
Van-e a világon annál izgalmasabb valóság, mint hogy Jézus legyőzte a halált, és minket is föltámaszt majd boldog Országában.
Az élet dolgait, főként a halált mindig az
evangélium fényében nézzük.
Ha a mise unalmas neked, azon úgy változtass, hogy egészen másképpen állj hozzá.
Éber érdeklődéssel. Isten utáni vággyal. Egészen más érdeklődéssel, igénnyel, mint mikor
leülsz a tévéd elé. Olvasd gyakran legalább
naponta egy fél órát a Bibliát. S főként, ha elkezded élni is azt, néhány hét múlva nem lesz
unalmas a mise.
Az embernek sose volt és sose lesz fontosabb igénye, mint hogy SZERESSÉK.
Legnagyobb bűnünk, hogy egyszerűen
nem hisszük el, hogy Jézus ennyire hihetetlenül szeret minket azáltal, hogy a kereszten
meghalt értem, értünk. Ennél jobban már az
Isten sem tudja kimutatni irántam, irántunk a
szeretetét.
Végül a zsoltáros zárja le az általam néhány életbevágóan fontosnak tartott és titeket segíteni akaró mondatomat: „Nézd meg
Istenem, nem járok-e téves úton, és vezess az
örökkévalóság útján!” (Zsolt. 139. 24.)
dr. Pribitek László
kunbajai plébános

A kelebiai plébánia hírei
A 90 esztendős Kiss Ernő plébános úr 2016. október 22-én, szombaton 10
órakor Vasmisét tart a kelebiai Krisztus Király Templomban.
Dr. Pribitek László

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
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Iskolai hírek

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Az új tanévet ugyan nem új, de részlegesen felújított intézményben kezdhették
tanulóink. A nyár folyamán megtörtént a folyosók, illemhelyek festése, az osztálytermekben pedig kisebb javításokat végeztek. Kialakításra került az alsó tagozatosok számára egy tornaszoba is.
2015. szeptember 1-jén ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött az új tanév. 19 kis
első osztályos tanuló tett fogadalmat, hogy ezentúl hűséges és szorgalmas diákja
lesz iskolánknak. Új tanítványaink a 2. osztályosokkal együtt, humoros kis műsorral
mutatkoztak be, megfogalmazva aggodalmaikat az elkövetkezendő életükkel kapcsolatban. Fodor Betty igazgatónő több jó tanáccsal is ellátta a diákokat és megnyitotta a 2016/17-es tanévet.
Az iskola tanulóinak száma 174 fő. Jelenleg 11 tanulócsoportban és 4 napközis
csoportban folyik az oktatás/nevelés.
Főállású nevelőink száma 15 főre csökkent. A távozó pedagógusok helyett az informatikát Soór László, a földrajz tantárgyat Király Edit, a hetedik osztályokban a
biológiát Nagy Bettina, a rajz tantárgyat Kosztánné Stefánovics Katalin tanítja.
Hitoktatóink: Jáger Tünde és Nagy Árpád. Intézményünkben a néptánc oktatását
továbbra is Nagyné Bényi Mária és Juhász János vezeti.
Szádeczki Dezsőné Marika néni 40 éves szolgálat után nyugdíjba vonult.
Az iskolatitkár feladatkörét Szabó G-né Vámos Ildikó látja el.
Szeptember hónapban megalakultak az iskolai munkaközösségek, lezajlottak az
iskolai szülői értekezletek. A szülők megválasztották a szülői munkaközösség tagjait. Mivel Kiss Gabriella megbízatása lejárt, ezért október hónapban sor kerül új elnök választására az Szmk élére. A tanulók megválasztották a Diákönkormányzat
képviselőit. A Dök elnöke Gillányi Gergő, titkára Pető Ágota lett. A különböző szervezetek elkészítették az éves munkatervüket.
Szeptember 12-én a Karitasz helyi „jótündérei” palacsintával lepték meg az iskolásokat. A gyerekek nevében is köszönjük a finom meglepetést.
Jelenleg az alsós és felsős diákok rajz szakkörre járhatnak, bábszakkörön vesznek részt. Mese, és Tehetséggondozó szakkörök beindítását is tervezzük. Már most
megkezdődik a felkészülés a tanulmányi versenyekre és a pályaválasztásra. Szeretnénk hangsúlyt fektetni a környezeti és az egészségtudatos nevelésre is. Ebben a tanévben is folytatódik intézményünkben az iskolagyümölcs és az iskolatej program.
Október hónapban kiemelt feladataink közé tartozik a papírgyűjtés, amelynek
bevételéből az iskolai kirándulásokat szeretnénk támogatni. Ehhez a lakosság segítségét kérjük. Az összegyűjtött papírt október 24-én 14 - 16 óra között lehet az
iskola udvarán elhelyezett gyűjtőbe behozni. Távolabbi terveink között Pet-palack
gyűjtése is szerepel.				
Az iskola vezetősége

Szeptember végéhez érve ismét összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő
eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Szeptember
-3-án 17 fős csoportunk a
határon túli Bácskossúthfalván Szüreti napok című rendezvényen vett részt.
A település határában /Koplalón/ megtartott rendezvényen velünk együtt több százan vettek részt és különleges
élményekben volt részünk. A
mellékelt fotó a rendezvény
egyik epizódját mutatja.
-15-én került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, ahol 15 fős csoportunk ez alkalommal is
nagyon kellemesen töltötte el a rendelkezésre
álló fürdőzési időt. A mellékelt fotó a fürdő bejárata előtt készült megjelent
csapatunk egy részéről.
-24-én 18.00 órától
tartottuk a havi Klubdélutánunkat, amely
keretében a nyugdíjas vasutasok néhány tagja számára arcképes igazolványok
megújításához szükséges fotókat is készítettünk. Az almakóstolóval is gazdagított
rendezvényen kellemesen elbeszélgettünk.
Október
-6-án községi ünnepség keretében az Aradi Vértanúkra fogunk emlékezni,
melyre szeretettel elvárjuk tagtársainkat is.
-7-én 09.30 órakor kezdődő községi Idősnapi rendezvényre vagyunk hívatalosak. E hagyományos rendezvény nagyon gazdag kulturális műsorral várja a
meghívott nyugdíjasokat.
-13-án kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre. Indulás a MÁV állomástól a
szokásos 10.06-os autóbusszal. Az Erzsébet Kártyákat, ill. bérleteket –akinek vanvigye magával.
-15-én 17.00 órától kerül sor az ilyenkor ősszel aktuális ún. Szüreti rendezvényre. E rendezvényünkre meghívjuk a bajsai, a bácskossúthfalvai, az ásotthalmi és az öttömösi testvérszervezetek képviselőit is. A vacsorával egybekötött rendezvényre X. hó 7-ig lehet jelentkezni a vezetőségi tagoknál.
-29-én 16.30 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat, melynek keretében Dr.
Juhász Miklós „Egy kelebiai gyerek életútja az egyetemi katedráig” címmel tart előadást. A nagyon érdekesnek ígérkező előadásra szeretettel várjuk tagtársainkat.
November
-7-én Ásotthalomra vagyunk hivatalosak az ottani nyugdíjasok Szüreti mulattságok c. rendezvényére. Jelentkezni és a részvételi díjat (1.000.- Ft/fő) befizetni a vezetőségi tagoknál lehet X. hó 29-ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól személygépkocsikkal 13.30 órakor.
-17-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre az októberi információk szintén érvényesek.
-18-án 16.00 órától tartjuk a szintén hagyományos Újbor kóstoló c. rendezvényünket, melyen a résztvevők számára a szokásos vacsorát /zsíros kenyér lila
hagymával/ fogjuk feltálalni. Az ingyenes rendezvényre jelentkezni a vezetőségi tagoknál lehet XI. hó 14-ig.
-26-án 17.00 órától tartjuk a havi Klubestünket, melyre szeretettel várjuk
tagtársainkat.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

Meghívó

A Gézengúz Óvoda

november 12-én tartja

hagyományos jótékonysági bálját,
melyre minden kedves Szülőt,
volt óvodás Szülőt,
és leendő Szülőt szeretettel vár.
Tombola és egyéb
felajánlásokat szívesen
fogadunk!
Jegyek az óvodában kaphatóak!
Gézengúz Óvoda dolgozói
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Karitász hírek szeptember

Ha szeptember, akkor Palacsinta
party az iskolában! Így volt ez az idén
is. Szeptember 12-én délután a napközis tanulókat látogattuk meg, de nem
üres kézzel, hanem egy-egy tálca kakaós, fahéjas, lekváros, mákos palacsintával, amit az egyesület önkéntesei készítettek. A visszajelzések alapján ízlett a

gyerekeknek! Köszönet a tagoknak az
önzetlen munkájukért!
Szeptember 11-én hálaadó délutánt
tartottak a KÖSSZ szervezésében az
Agrárközpontban, melyen az egyesület
tagjai közül is sokan részt vettek, süteményt sütöttek és a vendégül látták a
megjelenteket.

Egy tanító tapasztalataiból…
A gyerek fantáziája

Azt hihetnénk, hogy képzelődni gyerekjáték, és hogy ez minden gyerek
számára adott képesség. Pedig nem is
annyira egyszerű, mint amilyennek első
pillantásra tűnik. Valójában elég nehéz
olyasmit elképzelni, amit még nem láttunk, vagy nem tapasztaltunk.
A gyerekeknek hihetetlen tehetségük van az új dolgok befogadásához,
megértéséhez. Könnyedén fejleszthetjük képzeletüket és kreativitásunkat,
ha odafigyelünk rájuk A minket körülvevő valóság megértésében fontos szerepe van a képzeletnek. A képzelet segít feltárni a valóság rejtett ösvényeit,
és bepillantást enged a jövőbe, így felmérhetjük az előttünk álló kihívásokat.
Fontos, hogy segítsünk gyerekeinknek
megérteni, hogy mi is az a képzelet, és
hogy hogyan használhatják, hogyan fejleszthetik.
Töltsünk annyi időt gyermekkel,
amennyit csak lehetséges, és segítsük
őt abban, hogy minél több új dologgal
ismerkedhessen meg, ez is segít a kreativitás és a képzelőerő fejlesztésében.
A képzelet fejlesztésének egyik legjobb
módja, ha meséket találunk ki. A vizuális megjelenítés alapja a kreatív gondolkodás. Ha gyermek elég kreatív,
akkor annyi új történetet tud kitalálni,
amennyit csak akar.

A legtöbb gyerek szeret a szabad levegőn játszani. A szabadban lehetőségük
van megismerkedni környezetükkel és a
természettel. Itt rengeteg új dolgot tanulhatnak, ez önállóságukat és gondolkodásukat is javítja. A szabad játék alatt
a gyerekek képzeletben átalakítják az
őket körülvevő világot, egy mászókából
vár lesz, egy mezőből óceán...
Az olvasás nagyszerű módja a képzelet serkentésének. A könyvek folyamatos figyelmet igényelnek, és ez
megerősíti gyermek koncentrációs képességét, aminek az életben is hasznát
látja majd. Olvasás közben gyermek
fejében beindul a belső mozi, már nem
betűket lát, hanem vágtázó indiánokat,
nádasban rejtőző kurucokat. A moziban
vagy a tévében erre nincs szükség, ott
előre elkészített képeket kapunk, amit
valaki más alkotott meg. A képzelet és
a kreativitás csak nyugodt közegben
fejlődik. Teremtsünk gyermek számára olyan környezetet, melyben nem kell
félnie, szorongania, nem kell aggódnia,
hogy kinevetik, ha valami furcsát mond
vagy tesz, ahol nem baj, ha különbözik a többi gyerektől. Bátorítsuk, hogy
merjen kérdezni, ha nem ért valamit, és
hogy mondja el nyugodtan véleményét
a világról.
Horváth Zoltánné
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Északi kirándulás gyöngyszemei

Szeptember 21 – 23 között, élmény dús, kellemes három nap volt
a NAV NYOSZ kelebiai alapszervezetének az észak-magyarországi buszos kirándulása. Horváth Zoltán
klubvezető – csoportszervező, igen
gazdag programot állított össze.
Sok helyről (Bajáról, Tompáról,
Kelebiáról, Szegedről, Kiskunfélegyházáról, Kecskemétről) jelentkeztek
a kirándulók.
Az első nap úti célja Diósgyőr volt.
A gyönyörű, eredetijében felújított
királyi vár impozáns látványt nyújtott. A kiállítótermek berendezése
igen gazdag volt. Eredeti, korabeli
tárgyak, fegyverek, egyéb eszközök
a néhai elődök életét reprezentálták.
Interaktív táblákon olvashattunk –
híres magyar királyaink – Nagy Lajos, Mátyás, és udvartartása életéről; Beatrix királynéról.
Ezt követően Lillafüreden megtekintettük Magyarország legmagasabb vízesését, gyönyörködtünk
a Palota Szálló fenyőkkel ölelt méltóságteljes épületében, a táj lenyűgöző szépségeiben, s borzongtunk a
sziklamászók látványán.
A kirándulás következő állomása
a szlovákiai Kassa volt. Magyar szót
ugyan nemigen hallottunk, de történelmünk tanúbizonyságai nemzeti
büszkeséggel töltöttek el minket. A
dóm, az Állami Színház, a Városháza
felújított, óvott épületei, a kilométer hosszúságú sétáló utca látványa
egykori magyarságunk gyönyörű
emlékei. Mindezek mellett megtekinthettük Európa második legértékesebb aranykincs gyűjteményét, a

félelmetes páncélajtók védelme között.
A harmadik napon Eger látnivalóiban gyönyörködhettünk. A székesegyház lenyűgöző monumentalitása,
szépséges freskói, belső tere igazi
élmény volt. A közelmúltban felújított Érseki Palota bemutatótermeiben elhelyezett vallási tárgyú relikviák, kincsek is figyelemre méltóak
voltak. Láthattuk Mozart eredeti,
kéziratos levelét, Mikes Kelemen rodostói levelének másolatát. A sokrétű ismereteket nyújtó múzeumtúra
után igazán üdítő volt a Beatles Múzeum anyagának megtekintése. Itt
megállt az idő. Egykori fiatalságunk
emblematikus zenekarának emlékeit
láthattuk, hallhattuk filmen, s lemezeken. Liverpool után, csak itt Egerben van az együttesnek ilyen nagyságú gyűjteményes kiállítása.
A kirándulást a Szépasszony
völgyben fejeztük be, ahol éppen a
másnapi szüreti mulatságra készülődtek. Volt itt borkóstoló a legkiválóbb egri borokból, ízes étkek szem
- szájnak ingere. Ez a program már
a záróaktus volt, egy csodálatos, élményekkel teli kirándulás befejezése.
Köszönjük Horváth Zoltánnak,
hogy fáradtságot nem ismerve, erőt
nem kímélve, feledhetetlen perceket
szerzett mindannyiunknak. Várjuk a
következő - hasonlóan színvonalas
– kirándulásokat is!
Hálás köszönettel a résztvevők
nevében is:
Farkas Ferenc
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt
8 szombat
		
9 vasárnap
10 hétfő
11 kedd
12 szerda
13 csütörtök
14 péntek
15 szombat
16 vasárnap
17 hétfő
18 kedd
19 szerda
20 csütörtök
21 péntek
22 szombat
23 vasárnap
24 hétfő
25 kedd
26 szerda
27 csütörtök
28 péntek
29 szombat
30 vasárnap
31 hétfő
1 kedd

minden esetben hívja az ügyeleti számot.
Szabó Péter dr
Kelebia Bajcsy-Zs u. 56/b
17 órától Dr. Kiss Csaba
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10		
Miklósiné dr Tóth Éva
Tompa, Kossuth u. 10
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92		
Tóth Éva
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
Gyógyszertár: 06-77/454-223

2 ha szántóföld területet keresek megvételre,
vagy bérlésre.
Tel.: 06 - 30/493-72-35
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Anyakönyvi hírek
Születések
Kazi Sámuel Sólyom, Szül: 2016.09.06.
Anya: Őri Viola, apa: Kazi Levente
2016. augusztus hónapban házasságot kötött:
Keresztesi Zsolt és László Erzsébet
2016. szeptember hónapban elhalálozott:
Wagner Siegfried Josef		
74 éves
Hernádi Gyula			
67 éves
Dinnyés József Antal			
78 éves
Vékony István			
86 éves

KÖSSZ nap – Cserkész nap
2016. október 29-én a KÖSSZ szervezésében a tompai cserkészeket látjuk vendégül. A nap folyamán lesz közös játék, ének, kézműveskedés.
A vendégek egy pár perces keret történet hoznak Fekete István: Vuk c. regényéből, melyet ők tanulnak be és adnak elő az érdeklődőknek.
A gyerekek – szokásosan 16 órakor indulnak haza, a közösen elfogyasztott
uzsonna után.
Száraz idő esetén a Kelebia tábláig eléjük megyünk kerékpárral, és közösen,
együtt megyünk a foglalkozás helyszínére!
A találkozó időpontja és helyszíne: 2016. október 29., szombat - Piactér
Száraz idő esetén: október 29. 12 óra,
Eső esetén: október 29., 12.15
Kérjük a szülőket, jó idő estén a gyerekeknek adjanak láthatósági mellényt – a
biztonság érdekében! Belterületen leszünk ugyan, de többen fogunk menni!
A programra mindenkit szeretettel várunk: kicsit és nagyot egyaránt!
KÖSSZ
Kelebiai Ökumenikus Szeretet Szövetség

KÖSSZ foglalkozások
október

2016. október elsején megkezdődtek a KÖSSZ szokásos havi foglalkozásai. Játszottunk, kézműveskedtünk, végig gondoltuk a nyarunk és megosztottuk egymással: ki miért mond köszönetet, miért hálás. Természetesen a fürdés, csúszdázás
szerepelt a legtöbbször, de volt, aki a barátaival való találkozásért volt hálás, vagy
családi eseményekért (nagyszülők lesznek, játék az unokákkal, gyógyulás), kirándulásért – olyan helyekre jutottak el, amely után feltöltődéssel, élményekkel gazdagodva térhettek haza. És voltak olyanok is, akik köszönetet mondtak azért, hogy
az édesapjuknak ezermester keze van és kis házikót tudott építeni számukra – és
természetesen a nyári KÖSSZ tábor is „bekúszott” a képbe!
Fodor Mónika
KÖSSZ
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2017. szeptember 17-én került megrendezésre az első Benzingőz – Őrült
Családi Nap. A rendezvény 3 ember ötlete alapján született (Báthori Gyula, Paska István, Szegedi Szabolcs), de amint
kezdett körvonalazódni a program, egyre több támogató, ötletadó csatlakozott
a kezdeményezéshez. A szervezésben
igyekeztünk egyszerű, de sok érdeklőA várva várt jutalomosztás a ver- dőt vonzó programokat kitalálni. A sok
senyek végére. Természetesen támogatónak köszönhetően becsületkasszás vacsorát tudtunk főzni, kölcsön
nem csak a győztesnek
kaptunk Tompáról egy élő csocsót, és lóerőt nem kímélő technikai bemutatókat szervezhettünk. A gyerekek szórakoztatása fontos szempont volt már a szervezés elejétől fogva, és elégedetten fogadtuk, hogy sokan látogattak ki gyerekeikkel együtt. Az egész családot megmozgató

Felsorakoztak a technikai bemutatóhoz az autók, az ideiglenes depóban
ügyességi játékok után helyi és környékbeli fellépők léphettek színpadra, majd őket
két rockkoncert követett, melyek között tábortüzet gyújtottunk. Örömmel tapasztalhattuk, hogy a tábortűz, a maga egyszerűsége ellenére is sok érdeklődőt vonzott. Összességében elmondhatjuk, hogy az első Benzingőz jól vizsgázott, a visszajelzések is pozitívak voltak, amelyekből párat most megosztunk Önökkel is:
Cuki
Tetszett-e a rendezvény, és ha igen miért?
Igen, nagyon tetszett, és számomra azt volt jó látni, hogy sokan kilátogattak.
Volt olyan programpont amit kiemelnél?
Amikor a Bédics meg a Bátor egymásnak feszültek a Simsonokkal :)
Mit mondanál azoknak akik idén nem voltak, miért érdemes kilátogatni jövőre?
Jó hangulatú rendezvény, és a gyerekek is sok programot találhatnak maguknak.
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Szuki, azaz Vida Norbi, aki már jó ideje most pörgette ki az autóját újra először

Cápa Feri, azaz Varga Feri
a több száz lovas
Cápa hátán

Szabó G. Laci, akinek az autóját később a Tuning Auto Kiállításunkon a
legszebbnek találta a közönség

Nyári Attila
Te voltál aki beülhetett a Cápa Feri
mellé a BMW-be. Milyen érzés volt?
Kicsit tartottam a dologtól, de kíváncsi voltam. Nagy élmény volt, szívesen
kipróbálnám megint.
Mi a véleményed a rendezvényről?
Jó kezdeményezésnek tartom, tetA Tompáról kölcsön kapott Élő- szett.
csocsó nagy érdeklődésnek örKilátogatsz jövőre is?
vendhetett
Az biztos :)
Így a cikkünk végére szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak akik segítették és támogatták a kezdeményezésünket, akik között akad sok magánszemély, de vállalkozók és önkormányzatok is
a támogatóink sorába álltak. Kiemelném családjainkat, akik a rendezvény előtt és
után nagyon sokat támogattak és segítettek abban, hogy egy újabb színfolttal gazdagíthassuk Kelebia Község Rendezvénynaptárát. Köszönnénk még továbbá a rendezvényre kilátogatóknak, hiszen ők a legnagyobb támogatók azzal, hogy eljöttek
megnézni a Benzingőz – Őrült Családi Napot.
Találkozunk 2017-ben is, tisztelettel:
A szervezők

Penováczné Rita
Tetszett-e a rendezvény, és ha igen miért?
Hogyne tetszett volna! :), Sokan voltak, gyerekeknek is volt program, és ilyen
rendezvény még nem volt Kelebián, kíváncsi voltam.
Ti milyen programokat találtatok a gyerekeiteknek?
Az élőcsocsó nagyon jó volt, a Maját ki se lehetett szedni onnan.
Mit mondanál azoknak akik idén nem voltak, miért érdemes kilátogatni jövőre?
Jó hangulatban telt el az egész rendezvény, változatos programok voltak. Jó kikapcsolódásnak tartom.

Gyerekek és felnőttek egyaránt várták a két koncert között meggyújtott tábortüzet

Azt hiszem a kép magáért beszél . . .

. . . ahogy ez is :)
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Szeptember hónapban megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy régóta klubos nénink velünk is megünnepelte a 90. születésnapját. Szekeres
Antalné Irénke néni 1998. március 16
-án nyert felvételt határozatlan időre
a klubba. Azóta tapasztalataival, tenni akarásával, kitartásával, szerepléseivel egyik oszlopos tagja klubunknak.
Sajnos az utóbbi időben egészségi állapota romlása miatt már nem tud részt
venni a klubfoglalkozásokon. A nyár folyamán mi látogattunk el hozzá. Akkor
megbeszéltük, hogy szeptember 29.-én
ezen a nagy napon nekünk még találkoznunk kell, ezt még közösen is meg
kell ünnepelnünk. Tudtam, hogy Irénke
néni kitartó lesz és nagyon fog készülni
erre az eseményre, és reméltem, hogy
egészségi állapota is ezt lehetővé fogja tenni számára. A közös ráhangolódás
meghozta az eredményét, így a klubos
társakkal és velünk is megünnepelte
Irénke néni e jeles napot. A „Szépkorúaknak” járó emléklapot az önkormányzat nevében Maczkó József Polgármester Úr és Oltyánné Kozla Erika Jegyző
Asszony adta át az ünnepeltnek. Marika
lánya, Piroska menye és Piroska unokája társaságában zajlott le az ünnepség,
akik sok-sok finomsággal hozzájárultak
az ünneplés színvonalához. Irénke néni
is készült szokásához híven egy verssel,
amit a jelenlévőknek elő is adott. Igaz,
hogy elhangzott részemről egy köszön-

tő vers Irénke néninek, de ezúton el is
küldöm neki, hogy megmaradjon papíron is az emlékében.
Köszönjük klubos társai és a magunk
nevében is mindenkinek ezt a szép napot.
Turi Mária intézményvezető
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Ökumenikus Hálaadó Nap

2016. szeptember 10-én összegyűltünk, hogy felidézzük a tábor élményeit,
örüljünk egymásnak és hálásak legyünk.
Hiszen mindenkinek van miért hálásnak lennie!
Nagy örömünkre szolgált, hogy jöttek a gyermekek és szüleik - arcukon
mosoly és kíváncsiság.
Ma itt valami történi fog….
A különteremben rogyadoztak a
szépen megterített asztalok a finom
és ínycsiklandozó süteményektől, szorgos kezek és óriási szívek készítették a
vendégek fogadására!
Megvillantak a KÖSSZ feliratú csapatpólók, amiből látható volt az egység
és a hova tartozás.
A rendezvényt megtisztelte Mackó József polgármester úr, Bányai Gábor Országgyűlési képviselő úr és Ők is
megosztották gondolataikat. Méltatták
a rendezvény értékét és a tábor kima-

gasló színvonalát.
Az egyházak részéről a Baptista, Őskeresztény és a Katolikus gyülekezet
pásztorai hirdették Isten igéjét.
Megnéztünk egy bábelőadást, amely
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt tanulságos volt: ,,Bizony sokszor
tüskések vagyunk embertársainkkal.”
Noé történetét színpadi előadásban
láthattuk, énekeltünk és beszámolók is
elhangoztak a tábor élményeiből.
Jó volt látni a hálás, boldog arcokat!
Ettünk a finom süteményekből és kötetlen beszélgetésben volt részünk.
Mindenki örömteli, hálás szívvel térhetett otthonába.
Igen itt ma történt valami….
Én is hálás vagyok, hogy ott lehettem ennek a lelkes, önzetlen csapatnak
a tagjaként.
Tóth-Bokros Barbara
KÖSSZ
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