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Feel Good Dance Company

Langaléta Garabonciások

A Feel Good Tánciskola 2013ban alakult Iván Gerda, Terhes
Edit és Gyuricza Fanni vezetésével. A hip-hop táncoktatás Szegeden, Hódmezővásárhelyen,
Kiskundorozsmán, Sándorfalván, Makón, Zsombón, Békéscsabán és Szentesen folyik.
Fontos számukra, hogy diákjaik jó hangulatban sajátítsák el
a hip-hop táncstílus sokszínű mozgásvilágát. A hip-hop táncórákon fegyelmet, áldozatot és kitartást tanulhatnak a táncolni vágyók mindamellett, hogy az órák megtanítják a gyerekeket az egységes munkára, alkalmazkodásra a tánc adta felhőtlen kikapcsolódás élményei mellett.
Az oktatás már négy éves kortól elérhető kezdő, középhaladó, haladó és a legkitartóbbaknak versenyzői szinten. Csoportépítő workshopok, nyári táborok és rengeteg
közös program teszi egy nagy szervezett családias egységgé a tánciskolát.
A Kárpát Fesztivál vasárnapján a kelebiai közönség ízelítőt kap a táncstúdió repertoárjából.

A Langaléta Garabonciások sok éve járják már az
országot- világot gólyalábaikon, s ejtik ámulatba a nézőket. Vásári komédiájukat
nem csak a hazai fesztiválokon ( nyírtábori Szárnyas
Sárkány Hetek, Mesterségek Ünnepe, Egri Várjátékok, Diósgyőri Várjátékok,
Budapesti Tavaszi Fesztivál), de Európa számos más
városa is élvezhette már. Együttesük négy tagot számlál. Eszközeik óriásbábok,
mímesjátékok, hangos muzsikálások, s ravasz szófacsarások.
A szabad téri fesztiválok elmaradhatatlan színfoltja, a gólyalábas alakoskodók
játéka. A közönség közé vegyülnek, megviccelik a közönséget: kicsiket és nagyokat a játékokba, tréfás vetélkedőkbe bevonva teremtenek feledhetetlen hangulatot. Kelebián is jártak már többször, legutóbb két éve humoros előadásukkal színesítették a Kárpát Fesztivál főzőversenyét.

XIV. Kárpát Fesztivál

Burai Krisztián
Énekes, dalszerző, zenei producer. Országos hírnevét előbb a Megasztár majd a
Voice versenyzőjeként szerezte. Olyan előadókkal dolgozott és dolgozik együtt, mint
Kállay- Saunders András, Rúzsa Magdi, Patai Anna, Fehér Zoli, Lakatos Yvett vagy épp
Király Viktor. A hip-hop világában is otthonosan mozog: Curtis-sel, és G.w.m-mel, és
Essemmel is készített dalokat. Saját dalai
hihetetlen nézettséget produkálnak a videó
megosztó oldalakon. A fiataloknak nagy
kedvence, sokuknak példaképe. A Kárpát
Fesztivál keretein belül, július 23-án 19 órai
kezdettel lép fel Kelebián.

ezredfordulóra ugyanis Koltay 8 elhivatott
és invenciózus zenészt gyűjtött maga köré, még lendületesebbé, hitelesebbé téve a
formációt. 25 éves jubileumi koncertjük alkalmával megkapták „A Magyar Szabadság” díjat, két esztendőre rá pedig Koltay Gergely munkásságáért átvehette a
Mádl Ferenc köztársasági elnök által adományozott „Magyar Köztársasági Aranykeresztet”.
Kelebián a Kárpát Fesztivál 2. napján július 22-én 20 órától lépnek színpadra.

Kormorán
A Kormorán egy folk-rock, etno-rock,
nemzeti rock zenekar. 1976-ban alapította Koltay Gergely és Papadimitriu Grigoris
a formációt, amely a honi zenei életben elsőként ötvözte programszerűen a népzenei elemeket a nemzetközi rockzene stílusjegyeivel.
A Kormorán az elmúlt több mint 3 évtizedben eljutott szinte minden európai országba,
koncertezett a tengerentúlon, és több zenealbumot jelentetett meg külföldön.
Az együttes koncertprogramjain kívül egy sor albumot készített pop énekeseknek, blues és rock sztároknak, valamint színészeknek. Megannyi színpadi mű,
opera, valamint filmzene bizonyítja a zenekar sokszínűségét s alkotóerejét (Julianus,
Honfoglalás, Sacra Corona, Trianon, A Költő visszatér, Elektra mindörökké, Zúgjatok
harangok, A Megfeszített, A Napba öltözött leány). Ennek köszönhetően összesen
már majdnem 100 albumot, hanganyagot és más hanghordozót adtak ki. A Kormorán első fénykora a 80-as évekre tehető, 2000 óta pedig másodvirágzását éli. Az

Neoton Familia
1965-ben két közgázos fiatal, Pásztor
László és Galácz Lajos az akkori divatnak
megfelelően egy Mikulás-napi egyetemi
versenyre beatzenekart alapított, a Neotont. Balázs Fecó billentyűssel kiegészülve
1968-ban megnyerték az Országos Ki mit
tud? vetélkedőt a Nekem eddig Bach volt
mindenem című dallal. Ugyanebben az évben még megjelent a Kell, hogy várj, a Neoton első nagy sikere.
1972-ben Jakab György (billentyű) és
Tiboldy János (basszusgitár) csatlakozott
Pásztorhoz, Galáczhoz és a Debrecenit
még korábban felváltó Ambrus Zoltánhoz.
Többféle követhető stílus is felmerült a fiúk
fejében, amit végül az 1972-es Ki mit tud?on feltűnő lányvokál, a Kócbabák csatlakozása döntött el véglegesen. Ebben az időben figyelt fel a zenekarra dr. Erdős Péter,
a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat igazgatója. Az ő vezényletével alakult meg a
Neoton Família 1977-ben. Szintén ’77-ben
jelent meg a Csak a zene című album, amihez kapcsolódva a zenekar turnéra indult
itthon és a szocialista országokban. A turné

a nagylemez nyitódaláról a Köszönjük Mr.
Edison címet kapta, ami a fonográf felfedezésének 100. évfordulóját köszöntötte.
A turné közben jelentette be az alapító Galácz Lajos, hogy kiválik a zenekarból, és a
zene helyett a családjának szenteli inkább
az életét. Hosszas keresgélés után vette át
az ő helyét Baracs János, aki mindvégig a
Neoton basszusgitárosa maradt.
1979 fordulópont volt a Neoton Família
történetében. A cannes-i MIDEM fesztiválon ők kísérték a magyar popzenét képviselő szólistákat, és ezáltal ők is eljátszhattak pár saját dalt. Ekkor figyelt fel rájuk a
külföldi szakma. Az év végén megjelent a
Napraforgó című lemezük, ami itthon hirtelen a slágerlisták élére juttatta az együttest. A Santa Maria, a Szédült napraforgó
vagy a Hegyirabló ismert slágerek lettek.
Ambrus Zoltán és Fábián Éva kiválása után
1980 elején elkészült a lemez angol nyelvű
változata, a két új tag, Végvári Ádám (gitár) és Bardóczi Gyula (dob) kiegészülésével (Kati és a Kerek Perec), ami megjelent
Spanyolországban, Japánban, az NSZKban, Dániában, később Mexikóban, Brazíliában és Dél-Koreában is. Az erről kimásolt
kislemezek sikert hoztak Spanyolországban és Japánban is.
A következő pár évet a Família folyamatosan a stúdióban és koncerttermekben töltötte, a Don Quijote a slágerlistákon
szerepelt Magyarországon és külföldön,
1981 végén 42 állomásos turnét adtak Japánban. 1983 januárjában Pál Éva elhagyta a zenekart, a Kócbabákból Csepregi Éva
maradt az egyedüli „kócbaba”.
A sikereknek nem lett ezzel végük,
1983 októberében Ádám és Éva a Neoton

Famíliából elnyerte a Yamaha Music fesztivál nagydíját a Holnap hajnalig című dallal.
Itthon évről évre megjelent a Neoton Família stúdióalbum, ami minden évben hozta a slágereket.
1985-től Csepregi Éva együtt dolgozott
a skót származású Bob Heatlie-vel, aki elsősorban szólókarrierjét egyengette. Heatlie olyan dalok szerzője, mint a Párizsi lány,
a vihart kavart OK Gorbacsov vagy az Így
vagy úgy. Egyre több zeneszerző-team
dolgozott a Neotonon belül, és ez nemcsak sikeres dalokat, hanem feszültséget
is szült. Mindez a rendszerváltással egyidejű 1990-es szétváláshoz vezetett. 1992ig Csepregi Éva Végvári Ádámmal és Baracs Jánossal, Pásztor László pedig Jakab
Györggyel és Bardóczi Gyulával folytatta
a zenélést (Szulák Andreát választva szólistának). 1992-ben Csepregi Évának megszületett Bob Heatlie-vel közös fia Dávid,
ezzel Éva egy időre főállású anyaszerepre
cserélte a mikrofont.
1995 végén Jakab Györgynél az orvosok
betegséget diagnosztizáltak. Pár hónappal
később, 1996. február 15-én elhunyt. Néhány nappal később elhunyt az egykori vokalista Juhász Mária is. A haláleset viszont
ismét összehozta a régi tagokat. Az utolsó
nagy Família koncertet Jakab György emlékére 1998-ban, György-napon rendezték meg a Budapest Sportcsarnokban.
Hét évvel később, 2005-ben, még egyszer színpadra lépett a zenekar, maratoni
három órás koncertet adva hatalmas színpadképpel, fényjátékkal, rengeteg vendégzenésszel. Azóta Csepregi Éva, Végvári és Baracs Neoton Família Sztárjai néven
szoktak együtt fellépni.
Hozzánk a Kárpát Fesztivál 3.é napján
július 23-án vasárnap érkeznek, és 20 órától a nagyszínpadon adnak koncertet.
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Tájékoztató

A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Minden év májusában az képviselő –testület az előző év költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendelettervezetet tárgyal meg és fogad el. Így történt ez 2017
májusában is. A 2016. évi költségvetést a képviselő – testület 2016. február 26 – án
fogadta el és három alkalommal módosította évközben.
A bevételek 3 milliárd 265 millió 179ezer forintos főösszeggel teljesültek, amely 100,
06 % - os teljesülés.
A kommunális adóból és a helyi iparűzési adóból 65 millió 712 ezer forint folyt be.
Ebből 24 millió 78 ezer forint a kommunális adóból. A gépjármű adóból 4 millió 979
ezer forint értékű bevételünk származott.
Felhalmozási célú bevételeink a következőképpen alakultak:
- Önerős költségvetési felhalmozási támogatás: 10 millió 205 ezer forint
- Eszközértékesítés: 200 ezer forint
- Napelemes pályázat támogatása: 2 millió 120 ezer forint
- Szennyvízberuházás támogatása: 26 millió 284 ezer forint
- Tanyafejlesztés: 1 millió 809 ezer forint
- Informatikai fejlesztés (ASP): 3millió 295 ezer forint
- Előző évi maradvány felhasználása: 343 millió 33 ezer forint
A kiadások 3 milliárd 198 millió 540 ezer forintban teljesültek. Ezen összeg egyrészt
működési kiadás (53, 6%), másrészt felhalmozási kiadás (46, 4%).
Kelebia Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadását 3 milliárd 265 millió 179
ezer forint teljesített bevétellel és 3 milliárd 198 millió 540 ezer forint teljesített kiadással jóváhagyja.
Az önkormányzat adósságállománya 2016. december 31 – én 0 Ft!
A pénzmaradvány tekintetében a 2017. évre áthozott összeg: 66 millió 641 ezer forint.
Ebből 43 millió 508 ezer forint már kötelezettséggel terhelt, a 12 millió 853 ezer forint szabad maradvány.
Tisztelt Olvasó!
Kedves Kelebiaiak!
Látható, hogy a bevételeinkkel takarékosan és hatékonyan gazdálkodtunk. Sikerült lezárnunk és elkezdenünk nagy beruházásokat. Sikerült egyedülálló módon külön
kormányzati forrásokhoz jutnunk. A jó gyakorlatokat megtartottuk a rosszakkal szakítottunk. Végül engedjék meg, hogy tényszerűen soroljam fel a 2016. év legfontosabb eredményeit:
1. Az állami finanszírozáson túl az ügyeleti rendszer működtetéséhez 6 millió 421
ezer forintot adtunk önerőből.
2. Szociális fát tudtunk osztani rászorulóknak 1 millió 973 ezer 580 Forint értékben.
3. Közfoglalkoztatás keretén belül 9 millió 586 forintot tudtunk tartós, nagy értékű
eszközvásárlásra költeni (Pl.: fűkasza).
4. A Csiszári legelőn kerítést építettünk az önkormányzati szürkemarha állománynak önerőből 1 millió 524 ezer forintból.
5. Sz6ent István és Szűz Mária szobrot állítottunk 8 millió 890 ezer forintért közadakozásból, önkormányzati önerőből és pályázati forrásból.
6. A kelebiai sportcsarnok építésének első ütemét végrehajtottuk, amelynek teljesített költsége 302 millió 231 ezer forintban realizálódott.
7. Kamerarendszer kiépítésére nyertünk 25 millió 731 ezer forintot.
8. A volt tüzép telepet megvásároltuk önerőből 1 millió forintért.
9. Informatikai eszközbeszerzés a Polgármesteri Hivatal részére.
10. Tervek készítése:
- Deák Ferenc u. déli része
- A sportcsarnokot megközelítő út
- Temetőt megközelítő út
- Kerékpárút az Őskeresztény Imaháztól a vasútállomásig
- Szent Erzsébet Otthonház bővítési tervei
Természetesen a tervek azért készülnek, hogy megvalósítsuk őket. Ennek érdekében kilincselek a minisztériumokban, és készülünk egy – egy aktuális pályázatra.
Ehhez a munkához kérem segítő imájukat és emberi jóindulatukat.
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester
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Tanyafórum

2017.05.25.-én (csütörtökön) délután 16:00 órai kezdettel az Önkormányzat
felkérésére a Kiskunhalasi Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a kelebiai Család és
Gyermekjóléti Szolgálat a Vasútföld és Vermesjárás tanyán élő embereket tanyafórumra hívta össze a Falugondnoki Szolgálat bevonásával.
A fórum eseményei
- Lakosság köszöntése, kulturális műsorral
- Polgármester tájékoztatója a lakosságot érintő kérdésekről
- lakossági bejelentések, panaszok észrevételek.
A fórum teljes időtartalma alatt a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat által szűrővizsgálatot végzett egészségügyi szakemberek bevonásával, melyet a jelenlévők
örömmel fogadták. 40 fő részesült egészségügyi tanácsadásban:
- testsúlymérés, testtömeg index
- koleszterinszint, vércukorszint, vérnyomásmérés
- ortopédiai
- szemészeti vizsgálat
A Magyar Máltai szeretetszolgálat Kiskunhalasi csoportja örömmel tett eleget
Maczkó József polgármester felkérésének, hogy az önkormányzat által szervezett
tanyafórum ideje alatt, szakembereivel és önkéntesei bevonásával egészségügyi
szűrővizsgálatot végezzenek az érdeklődők számára. A kihelyezett látásvizsgálatot
Lipokatity Anett és munkatársa végezte.
Az elvégzett látásvizsgálatok tapasztalata, hogy a rendezvényen résztvevő gyerekek látása kevésbé károsodott, mint ugyanazon korcsoportba tartozó, de városban élő gyermekek látása. Ennek feltételezhető oka, hogy a külterületen élő gyermekek kevesebb időt töltenek a televízió és számítógép használatával.
A fórum családias körülmények között zajlott le. A jelenlévők aktívan részt vettek a lakossági problémáik megvitatásában. Őszintén mertek beszélni aktuális
problémáikról, melyekre a Polgármester Úr készségesen válaszolt, melyben a Oltyánné Kozla Erika Jegyzőasszony és Ábrahám János alpolgármester volt segítségére. A jól sikerült tanyafórum egy közös vacsorával zárult.

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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Április utolsó hetében nyolcadikos tanulók megkapták, mely iskolába nyertek felvételt. Minden nyolcadik
osztályos tanulónk felvételt nyert valamely középfokú oktatási intézménybe.
Ez úton gratulálunk nekik és kívánunk
sok sikert a középiskolás éveikhez.
Május első vasárnapja az édesanyák napja. Nem feledkeztek meg erről iskolánk alsós
tanulói sem. Megható műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.
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Iskolai hírek

dolgozói spagettivel kedveskedtek a
diákoknak. Diákok a program zárásaként gyümölcsöt kaptak desszertként,
melyet Szabó Galibáné Vámos Ildikó-

Az elért eredményekhez gratulálunk
tanítványainknak!
Május 17-én az országos idegen nyelvi és május 24-én a matematika és szövegértési kompetenciamérésen vettek
részt a 6. és 8. évfolyamos tanulóink.
E hónap kulturális programja egy

Május 10-én megrendezésre került a
Medve Matematikaverseny. Bár a korábbi évekhez képest kevesebb csapat
vett részt, de annál nagyobb lelkese-

budapesti színházlátogatás volt Fodor
Betty igazgatónő szervezésében, ahol a
Rómeó és Júlia című darabot nézhették
meg az érdeklődők.

déssel. Jó volt látni diákjainkat, ahogy
a hét állomáson közösen megpróbálták
megoldani a feladatokat. Köszönjük a
pedagógus kollegák és a szülői munkaközösség tagjainak segítségét!
Versenyen a következő eredmények
születtek:
I. Balogh Patrícia, Rácz Tamás és
Szalma Flórián
II. Berényi Dorka, Papdi Liza és Sólya Tamara
III. Farkas Alíz, Huczek Dorina és
Kozla Dorina

Ez év májusában került megrendezésre a DIV atlétikai verseny Kunfehértón. Iskolánk 52 tanulóval vett részt a
rendezvényen Bögre Károly és Horváth László vezetésével. Az eredményekről később számolunk be.
Május 24 és 28 között az iskola 7.
évfolyamos diákjai az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő -Határtalanul! pályázatának támogatásával meglátogatták
Erdély csodaszép tájait. A pályázat lehetőséget nyújtott, hogy a diákok kényelmes szálláson lakjanak, változatos

programokon és egy, a gyergyóújfalui fiatalokkal közös táncházon vegyenek részt.
Május 29-én az időjárás is támogatta a diákjaink számára rendezett gyermeknapot. Az alsósok különböző játékokat próbálhattak ki, mint a „repülő
szőnyeg” és részt vehettek Berkó Istvánné, Edit néni bábcsoportja bábelőadásán. A felsősök különböző állomásokon mérhették össze ügyességüket,
melyet Schád László klinikai szakpszichológus és csapata állított össze. Egy

nak köszönünk.
Ez úton is köszönjük a pedagógusok
segítségét, a Szülői Munkaközösség
szervezését és egész napos munkáját.
Május 30-án a természet szakkörösök Szegedre kirándultak, ahol a
Szent-Györgyi Albert Agórában egy 3
órás előadáson vettek részt, ahol számítástechnika történetét, a Katica nevű robotot és fizikai, kémiai kísérletet
mutatták be, melyet a gyerekek nagy
érdeklődéssel fogadtak. Majd az előadás után Szent István téri Víztorony-

kerékpáros ügyességi vetélkedőn és
kézműves foglalkozáson is részt vehettek az érdeklődők. A felsősök közül legjobban teljesített a 7. a és 7. b osztály
jutalmul csokit kaptak érte. Karitász
lángossal a Napköziotthonos Konyha

ba mentek, ahol a 275 lépcső megtétele után csodálatos kilátás nyílt Szeged
városára és a környező vidékekre.
Május 31-én iskolánk nyílt napot tartott, mely iránt leginkább az alsó tagozatos szülők érdeklődtek.
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Nyertes pályázat a Szent Erzsébet Otthonház bővítésének érdekében
Kelebia Község képviselő-testületének támogatásával 2016 első félévében pályázatot adtunk be a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program forráskeretére az Otthonház bővítésének érdekében.
Pályázatunk bírálata 2017 tavaszára véget ért és május elején eredményt hirdetett a bíráló.
Munkánk eredményeként:
120 millió Ft-ot nyertünk a fentebb említett célra.
A konkrét műszaki tervek látványosabb részéből a mellékelt rajz ad tájékoztatást. A beruházás várhatóan szeptemberben kezdődik.
Maczkó József
polgármester

Ifj. Gilicze Lajos
Gerlepár
Egy gerlepár a csobogóra szállt, szomjat oltani,
vagy turbékolni tán?
Közben izzott a nyár, napégette fűben
szöcskék hada járt.
Én is szomjaztam csókodért, szomjamat feneketlen
kút vize sem oltotta el.
Én is éheztem testedért, éhemet száz kamra
étke sem múlatta el.
Aztán mégis győzött a vágy, s mezítelen,
egymásba fonódott testünket a hold fénye járta át.
Közben izzott a nyár, rozsdás fűben
száz tücsök muzsikált, a szerelem dalát.
Majd elmúlt a nyár, az ősz már be – be
surrant kalpagom alá.
Vele elmúlt a vágy, mint láz, fogfájás,
vagy nátha tán.
Még a kezed fogom, majd a rideg magány
lassan elnyomja lépteid zaját.
Gyere vissza szerelem, gyere vissza nyár,
gyere vissza gerlepár.

2013. 07. 25.

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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Anyák napja alkalmából a gyerekek minden csoportban versekkel, dalokkal és az általuk készített ajándékokkal köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat.
E szép nap alkalmából a középső
csoportosok meglátogatták a Szent Erzsébet Otthonházban lakó néniket is.
Május 19-én a Gyermeknapon nagy
öröm és vidám hangulat töltötte be az

Kelebiai Hírmondó

Ovis élet májusban

óvoda udvarát. Légvár, csúszda, trambulin, körhinta tette lehetővé a felhőtlen szórakozást. Üdítő, nassolni való és
jégkrém várta az elfáradt gyerekeket.
A nyugdíjas nénik palacsintát készítettek az ovisoknak. Élményekben gazdagon telt el ez a délelőtt.
Május 29-én a Szent Erzsébet Otthonházból látogatóba jöttek az idősek a
középső csoportba. Mesével, közös já-

tékkal kedveskedtek az ovisoknak, akik
sütivel kínálták a vendégeket.
A nagycsoportosokat, mint leendő első osztályosokat meghívták az iskolába,
hogy betekintést kapjanak az iskolás életről. Az elsősök tanító nénije az óvodásokat is bevonta a játékos feladatokba.
Május 29-én a kiscsoportban és a középső csoportban megtörtént az évzáró, melyre
szép műsorral készültek a gyerekek.
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„Zöld mozgalom a szelektív hulladékért!” felhívás keretein belül mi is csatlakoztunk a programhoz. Zöld pólóban
igyekeztünk felhívni a figyelmet a környezetünk megóvására.
Az óvodai élet záró programja a
nagycsoportosok ballagása volt. Szép
tánccal, búcsúzó versekkel, énekekkel
köszöntek el az óvódás élettől.
Óvónők

XIV. évfolyam 6. szám

Kelebiai Hírmondó

A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Ebben az évben is sok közös programunk van a Gézengúz Óvodával, melyet
időseink nagyon várnak és szeretnek. Március 8.-án Nőnap alkalmából a nagycsoportos óvodás fiúk látogattak el hozzánk és kedves műsorral köszöntötték női
gondozottjainkat. Március 11.-én a közelgő Húsvétra készülve, felelevenítve a hagyományokat, szintén meglátogatott minket ez a kis fiú csapat. Hozták a kölnijüket, a néniket jól meglocsolták, verseltek, és átadásra kerültek az apró, húsvéti
ajándékok. Május 3.-án Anyák napja alkalmából a középső csoportos óvodások látogattak el hozzánk és kedves műsorral köszöntötték a nagymamákat. Május végén egy délelőtti napon 8 néni társaságában mi mentünk át közös játékra hozzájuk Gyermeknap alkalmából. Ezt lázas készülődés előzte meg, hiszen ajándékkal és
műsorral készültünk számukra.
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Mindeközben délelőttönként klubosaink és lakóink részére különféle foglalkozások vannak: kötöttruha bontása, fonalgombolyítás karitatív célra, színezés,
kártyázás, társasjátékozás, memória játékok, név és születésnapok megünneplése, egyházzenei előadás. Az intézmény szépítéséről sem feledkeztünk meg, aktív férfi lakóink segítségével sor került virágültetésre. Vannak locsolási felelősök közöttük.
Néhány kép tanúskodik minderről.
További fotók Kelebia honlapján az intézménynél találhatók. Az Otthonház szolgáltatásairól szintén itt is tudnak tájékozódni.
Turi Mária
intézményvezető

. oldal

Kelebiai Hírmondó

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Május végéhez érve szokásunk
szerint ismét összefoglaljuk a hónap
Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
Május
-1-jén un. Családi Majálist rendeztünk a Nyugdíjas Házban, melyen 36 fő
vett részt. A finom ebéddel egybekötött
rendezvény nagyon sikeres volt. Külön
köszönet Kiss Jani főszakácsunknak, aki
elkészítette a csülökpörköltet és a hozzá való köretet. A mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.

-11-én a soros havi fürdőzésre került sor Mórahalmon. A szokásos
kis csapatunk /10 fő/ ez alkalommal is
nagyon jól érezte magát és kellemesen
töltötte el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-22-én Ásotthalmon voltunka Tavaszköszöntő nyugdíjas rendezvényen.
-27-én a bajsai Dr. Oláh Labanc
Magdolna és Jakab Ági tartottak
számunkra egy nagyon érdekes és tanulságos előadást az egészség megőrzéssel kapcsolatban. Az előadás végén
a jelen lévők többsége élt a lehetőséggel és megvásárolta, vagy megrendelte azt a különleges növényi kivonatot,
amit az előadók javasoltak. A mellékelt fotó az előadás alkalmával készült
a résztvevőkről. A rendezvény Klubdélutánként folytatódott a megjelentek
igénye és akarata szerint.
Június
-9-én az un. Trianoni Emléknap
keretében községi rendezvényre kerül
sor, melyre várják Egyesületünk tagjait is.
-11-én Bácskossuthfalvára az un.
Gyöngyösbokrékta nevű rendezvényre
hívtak bennünket. Ugyanazon a napon
Bajsára pedig a Falunapra vagyunk hívatalosak. Ez a program a NEA-NO-17SZ-0661 pályázat támogatásával va-

lósul meg. Mindkét rendezvényre már
betelt a létszámkeret. Indulás a Nyugdíjas Háztól autóbusszal 09.00 órakor.
-15-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.06-os
busszal indulunk.
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Karitász hírek

Májusban tartotta a Gézengúz Óvoda és a Farkas László Általános Iskola is a
Gyereknapot. Az ovisoknak palacsintát, az iskolásoknak lángost sütöttünk. Köszönjük mindenki adományát, segítségét!
Meséljenek a képek!

-24-én 18.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban.

Július
-1-jén Topolyán rendezik a IX. Kézműves és Íjász Találkozót, melyre,
mi is hívatalosak vagyunk. A rendezvényen főzőverseny is lesz. Igény esetén részt fogunk venni ezen a rendezvényen. Jelentkezni Horváth Zoltánnál
lehet VI. 20-ig.
-10-14. között a KÖSSZ Ökumenikus Kézműves tábort az idén is támogatja, segíti Egyesületünk.
-11-én kerül sor arra a szekszárdi
csoportos kirándulásra, amit Rácz
István tagtársunk szervez. Részleteket
is itt olvashatunk a gazdag programot
kínáló eseményről.
-13-án kerül sor a nagyon várt és
szeretett mórahalmi fürdőzésre,
melyre a fenti információ is vonatkozik.
-21-23. között lesz a XIV. Kárpát
Fesztivál, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-29-én Szegedre utazik 14 fős csoportunk, hogy megnézze a Vízkereszt,
vagy amit akartok c. vígjátékot. Indulás
személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól 19.00 órakor.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2017. 05. 31.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

Anyakönyvi hírek
2017. május hónapban elhalálozott:
Lakatos Ferenc József 82 éves
Kiri Mihály 79 éves
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Egy tanító tapasztalataiból…

Anyukák okos telefonnal
Sokat változott a világ pár év alatt
a gyerekneveléssel kapcsolatosan is!
Az anyukák, akik 2-3 kisgyereket nevelnek, másképpen kommunikálnak,
mint évekkel ezelőtt. Régen a játszótéren beszélgettek, most a közösségi oldalakon alakítanak különféle zárt, nyílt
csoportokat és „beszélik meg” ügyesbajos problémáikat. Csereberélnek ruhát, játékot, receptet. Ötletet adnak
egymásnak mit, hol érdemes megrendelni, megvenni. Kinek mi a véleménye a kötelező és az ajánlott védőoltásokról. Szoptatási tanácsokat osztanak
meg egymással és azt, ki mikor és hogyan kezdi a kóstoltatást és a hozzátáplálást.
Mi idősebbek talán könnyebben ítélkezünk a játszótéren mobilt nyomogató anyukákkal kapcsolatban, hogy nem
figyel a gyerekre, pedig lehet, hogy
egyik szemét rajta tartja, a másikkal
pedig dolgozik, pl. bevásárló listát ír,
hogy minden legyen otthon a vacsorakészítéshez. Lehet, hogy valami gyermekpszichológiai cikket olvas, hogy
erőt merítsen, és jobban tudja kezelni
picinye dackorszakát. Megnézi a Köpönyeget, nehogy elázzanak hazafelé menet, esetleg „lő” egy selfie-t a nagyszülőknek, akik 50-200 km-re laknak és
örömmel nézik unokájuk életképeit.

Sokszor amiatt is kifogást emelünk,
hogy sokat néznek tv-t a kisgyerekek.
Anya, aki éjjel 4-5 alkalommal kel fel
a pár hónapos kisbabához, apa kímélni szeretné. A két nagyobb gyermeknek bekapcsolja halkan a Vukot, vagy a
Sam a tűzoltót, közben reggelit készit,
tízórait csomagol, míg anya a picivel piheni az éjszaka fáradalmait…(Érdekes,
amíg 1 gyerek volt, a tv-t nagyon ritkán
kapcsolták be!)
Persze vannak túlkapások, amit később az ember megbán, pl. görget egy
kicsit ó, ezek összeházasodtak, keresztelő volt X-éknél, szülinap Y-nál…Elrakja, csippan, előkapja…idekattan,
odakattan s máris elment az életből
10-15 perc…feleslegesen! Ezeket kell,
kellene kontrollálni!
Hogy mi a megoldás? Hogyan lehet
azon a bizonyos arany középúton maradni és jó példát mutatni a gyereknek?
Én se tudom pontosan. DE! Kedves
Anyukák! Legyenek elvek és ne tankönyvből neveljék a gyerekeket, figyelni kell az igényekre. Meg kell hallgatni
a jó tanácsokat, a kioktatást el kell engedni az embernek a füle mellett! Meg
kell szűrni az információdömpinget!
Remélem, ezt az írást senki nem
tartja kioktatásnak!
Horváth Zoltánné

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet
a Tanyagondnokoknak, mindazon
barátnak, ismerősnek, szomszédnak, Dr. Rigler László doktor úrnak,
aki hosszú éveken át ápolta, gyógyította, enyhített szenvedésén, Paska
István temetkezési ügyintézőnek
önzetlen segítségéért, akik Vízkeleti
Béla temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmamban
velem együtt éreztek.
Megköszönjük a Magyar Honvédség, Hadkiegészítő Parancsnokság és a
Kuruc Vitézek Nyugállományú Vezetőség minden résztvevőjének, hogy férjemet mély tiszteletadással búcsúztatták el és kísérték utolsó útjára.
Köszönettel:
A Gyászoló család és felesége, Vízkeleti Béláné
Kelebia, Vasútföld
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LOVE YOUR BELLY – KIPRÓBÁLTAM!
Kedves Anyatársak! Fontosak vagytok, Ti vagytok a család szíve, épp
ezért az egészségetek is fontos.
Egészségetek megőrzése hozzásegít, hogy önfeledten megélhessétek
a szép közös pillanatokat.
Az anyák napja közeledtével szeretnék nektek olyan témáról írni, ami értetek szól kivételesen és nem a gyerekek
körül forog. Bár tagadhatatlan, hogy ők is
részesei a dolognak. Csodálatos a várandósság, a szülés és a gyereknevelés is, de
bizony vannak nehézségek és sok változás. Azon túl, hogy beletanulunk az anyaságba, el kell fogadnunk testünk átalakulását is. Persze tehetünk a fitt külsőért, az
egészségért és az újra feszes hasért, de
van, ami már nem lesz a régi. Ezt el kell
fogadni, együtt kell vele élni. Ilyen a szétnyílt hasizom!
Persze van remény. Bagyinka Tímea
kidolgozott egy módszert, mely a Love
Your Belly nevet kapta.
Ez egy hasizomfejlesztő és regeneráló tréning. Április 30-án, vasárnap volt
a második Work Day, amit 13 országban, 48 helyszínen rendeztek meg. Már
korábban is hallottam róla, de az elsőről
lemaradtam, most azonban párom ezzel ajándékozott meg előzetes anyák napi ajándékként. A tanfolyam nem olcsó
azonban megéri!
Én Szegedre mentem az Everfit Stúdióba Süli-Rácz Katához és Csanádi Anita
Máriához. Az elején kitöltöttünk egy adatlapot, hogy van-e megállapítva bármilyen
sérv, vagy volt-e valami műtétünk stb. Ezt
követően elmondták, mit is kell tudnunk a
hasizom felépítéséről, a funkcionális szerepéről és arról mit is jelent a szétnyílt hasizom. Ezután egy gyors vizsgálat, ahol a
sérülés hosszát és szélességét megnézve
besoroltak minket egy-egy kategóriába.
Ennek megfelelően pedig elkezdhettük a
gyakorlatok megtanulását.
Nekem szerencsére nem éreztek nagy
sérülést, azonban a nőgyógyászom azt
mondta a várandósságom vége felé, hogy
van egy kis köldök sérvem, emiatt én is
a legnagyobb sérülésűek csoportjába kerültem. Azért persze ajánlották, hogy ha
gondolom, nézessem meg ultrahangos
vizsgálattal, mert tapintásra az én hasamon nem olyan nagy a sérülés. Bár megjegyzem, a doki néni nem vizsgálgatta a hasizmom, csak ránézésre mondta.
A többieké elég egyértelmű volt. Sokan
döbbenten néztek, mikor szembesültek
sérülésük mértékével. Ez olyan, amit fel
kell dolgozni.
Az elején gondolkodtam még, hogy
vajon meg lehetett volna-e előzni az ilyen

sérülést, ha jobban rágyúrok a hasizmaimra, de ezt a kérdést fel sem tettem, miután Kata elmesélte, hogy második gyermeke után neki is szétnyílt, pedig ő aztán
nagyon fitt és erős az izomzata. Az edzők
azt is elmondták, hogy több tényezős az,
hogy kinek és mekkora hasizom sérülése
lesz. Befolyásoló tényező az is, hogy hányszor volt várandós, hány éves (a kor előre haladtával a kötőszövetek rugalmassága is csökken) stb.
Ami fontos tény, a szétnyílt hasizom sosem forr újra össze! Azonban ha nem foglalkozunk a regenerálással, erősítéssel,
azzal hogy összehúzódjon, akkor további egészségügyi problémák alakulhatnak
ki. A hasizom funkcionális szerepe a belső szervek tartása, ha elől gyengül a tartás, a test tartása is billen, így pl. derék fájdalmak majd hát és akár nyaki fájdalmak
is követhetik egymást. Ezt nem is tudnám
igazán részletezni, hisz sem orvos, sem
képzett Love Your Belly oktató nem vagyok. A lényeg azonban az, hogy a szétnyílt hasizom regenerálható, összezárható,
ám össze nem forrasztható. Még ha össze
is záródik a szorgos tornának köszönhetően, egy felelőtlen megerőltetés, egy véletlen rossz mozdulat, vagy egy újabb várandósság és újra szétnyílhat. Érdemes ezért
az oktatók azon tanácsait is megszívlelni, amik a hétköznapi életre vonatkoznak:
helyes testtartás, helyes fekvő helyzetbe
helyezkedés, stb. Itt érdemes megjegyezni, hogy Bagyinka Tímea a várandósokra is
gondolt, vannak kismama gyakorlatok is.
Ezekkel majd akkor ismerkedek meg én is
amikor aktuális lesz.
A végeredmény persze nem csak
egészségügyileg jó, hanem újra szép lehet
a hasunk. Itt ismét a két oktatót idézném:
A mozgás 30%, az étkezés 70%! Ha maximalizálni akarjuk a szép has lehetőségét
akkor az oktatók étkezési tanácsokkal is
tudnak segíteni.
Had búcsúzzak a Love Your Belly
szlogenével: Zárjunk össze!
Forrás:https://samutanul.
com/2017/05/06/love-your-bellykiprobaltam/?frame-nonce=1dbdb67cfb
Őri Viola
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MEDUGORJE
I.
Múlt héten pár napig Medugorjéban
voltunk. Ötvenen. De nemcsak mi, hanem
több tízezren. A Föld minden részéről jöttek fehérek, sárgák, feketék. (Évente 2-3
millió ember keresi fel ezt a zarándokhelyet, ahol a Szűzanya már évek óta megjelenik.) Főként imára, bűnbánatra és jóságra
buzdító szavakat intéz a látnokokhoz (Vicka, Mirjana, Iván, Milka). Csodás gyógyulások is történnek.
Mi nem azért mentünk, hogy csodákat
lássunk. Barsy Balázstól megjegyeztem,
hogy az nem jó, ha hitünk erősítéséhez
csodákat várunk. Ezt is mondta:”a Jóisten
nem szereti a csodákat, nem szeret csodákat tenni!”Tényleg, ha megkérdeznének
bennünket, miért zarándokoltunk ide, akkor mit válaszolnánk?
Én először is azért mentem, hogy lelkileg mélyüljek, erősödjek hitemben. Ez nagyon fontos a mai lelketlen, hitközömbös
világban. Látom, aki nem jár misére, nem
imádkozik, annak elsorvad a hite, és már
nem fog neki támaszt, reményt nyújtani
nehézségeiben. Akkor sem, ha mégoly vallását buzgón gyakorló családból is származott. Sőt, akárhányszor hitetlenné is válhat.
Nem hiszem el, hogy valaki vallásgyakotlat
nélkül is lehet jó keresztény. Persze, ritka
kivétel mindig lehetséges.
Miért mentünk Medugorjéba? Szükségünk van ünnepi, emelkedett, természetfölötti pillanatokra. Egy kis „égbe kukucskálásra”. Nem akarjuk, hogy elfásuljon a
lelkünk a mindennapi taposómalomban.
Itt hirtelen 3 ilyen ünnepi, varázslatos élményt említhetek. Este 9-kor szentségimádás volt a templomban és a mellette levő óriási, huzatos téren. Zsúfolásig megtelt
templomban ültünk a misztikus félhomályban. Léleksimogató énekek csendültek fel.
Több nyelven imádkoztak. Az imák közötti
csendek kegyelmet permeteztek, érleltek.
A Szentlélek munkálkodott a sok szívben.
Letettük az Úr és Mária elé sok gondunkatbajunkat, kéréseinket, hogy utána békés
lélekkel távozzunk.
Persze, az ördög nem örül ezeknek az
imádkozó, Istent és Máriát szerető lelkeknek. És hogy tényleg létezik, ennek jelét
adja. Most semmi se zavarta a Szentségimádás áhítatát. Viszont itt nem egyszer
egy-egy ördögtől megszállott a sokaságban ordítani kezd. Elvágódik és tekereg,
mint egy kígyó. Mindig van ott „ördögüző”
pap, aki imádkozik felettük, amíg el nem
hagyja őket a gonosz lélek.
Ünnepi pillanatunk volt az is, amikor átölelhettük Krisztus lábait. Ez egy hatalmas
kifeszített Krisztus-korpusz volt. Acéllábá-

ból folyton nedv csorgott. Ennek a nedvnek
az összetétele ugyanaz volt, mint a torinói
lepel Krisztus-lenyomatának a vérképe.
Többen itattunk föl belőle, hogy otthon is
tisztelettel övezhessük.
Különösen ünnepi pillanatokkal ajándékozott meg bennünket a Cönákulumba
tett látogatásunk. Igen kegyes volt hozzánk
a Mindenható és „Hajnalcsillaga”, Mária,
mert ott hallhattunk megrendítő tanúságtételeket. A Cönákulumban nagyon mélyre
süllyedt szenvedélybetegek, drogos fiatalemberek keresik a kimenekülés útját. Meg
is találják kb. 80 %-ban.
Két 30 év körüli férfi beszélt az idekerülésük körülményeiről, ottani kemény életükről és életük boldogra fordulásáról. Azt
közlöm tőlük, ami közös volt. A szenvedélybetegségük fő oka –megcáfolhatatlanul - életükben a szeretet zátonyra futása,
meghiúsulása volt. Bár anyagiakban mindent megkaptak a szülőktől, csak a szeretetet nem. Ők maguk sem tudtak szeretni,
és önmagukat sem szerették. Itt a Cönákulumban megtanultak szeretni. Kezdetben itt az élet nagyon nehéz volt számukra (5-kor kelés, volt, aki istállóban aludt és
dolgozott néhány hónapig, nem volt mobil, internet és csak havonta 4-5 alkalom
tévénézés). Az új tagokat régebben ott
levők(„őrangyalok”) karolták fel, segítették. Naponta 4 rózsafüzért mondtak el, a
kápolnában Szentségimádási órákat tartottak. Nem voltam még ilyen helyen, de
torokszorító és egymás hitét erősítő lehet,
amikor a kápolnában 40-50 férfi térdel a
szeretet légkörében, imádkozik, és érces
hangon énekel szent énekeket. Még hozzá olyan fiatalok, akik ezelőtt néhány évvel, hónappal még Istentől több fényévnyi távolságban érezték magukat, és csak
nevettek a vallásgyakorlatokon, netán gúnyolódtak. Ezelőtt a halál torkában fetrengtek. Most a szeretet, a kemény munka, az imádságos háttér talpra állítja őket.
Odakint szenvedtek, tengermélységűen
boldogtalanok voltak, és itt egyre nagyobb
boldogságra találnak. Találhat is az, aki
rongyemberből szentember akar lenni.
A két tanúságtevőből annyira sugárzott a szeretet, a béke és boldogság, hogy
kénytelen voltam meg is jegyezni fennhangon, izgatottan: ”Ti sokkal szentebbek vagytok, mint én, mint mink!”… Most
volt nem rég a Húsvét. Milyen szép volt! De
még milyen szép a lelki föltámadás. Nekem
ezek után senki se merje mondani, hogy
unalmas a vallás. Aki mondja, az fatális tévedésben van. A világon a legizgalmasabb
a vallás!
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MEDUGORJE
II.
Miért mentünk el Medugorjéba zarándokolni? Azért, mert szeretjük a Szűzanyát. Nem szégyelljük. Sőt még egyre
jobban akarjuk szeretni. Még sokkal jobban! Hisz mindenegyes zarándoklat közelebb juttat hozzá. – Mit is mondott Jézus
a kereszten Máriáról János apostolnak?
„Nézd, ő a te anyád!”(Jn. 19.27.) Milyen
jó ma, május 7-én, Anyák napján azt fölidéznünk, hogy van édesanyánk. És milyen jó, hogy van egy másik édesanyánk
is, egy égi, aki ugyanúgy szeret minket,
mint saját édesanyánk s imádkozik érettünk „most és halálunk óráján”. A végén
találkozunk, és örökké együtt leszünk velük és Jézussal. Szépek a többi protestáns
vallások is, de ha oda tartoznék, akkor
nem szerethetném ennyire Máriát és nem
reménykedhetnék segítségében. Ezért is
ezerszer „üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Áldottabb vagy te minden asszonynál”(Lk.1.42.)
Azért is mentünk el Medugorjéba, mert
részt akartunk venni kemény, engesztelő,
nagy erőfeszítést kívánó vallásgyakorlaton. Miért? Mert ebben mutathattuk meg
Jézusnak és Máriának, hogy egy kicsivel
jobban szeretjük őket, mint a langyosak,
mint az átlag-keresztények. Evvel akartuk kimutatni, hogy akarunk Jézus mellé sorakozni a szenvedésben: az Ő golgotai keresztútjában mi is meg akarunk
merülni.
Erre volt is alkalmunk itt, amikor a keresztutat jártuk meg, illetve fel –egy magas hegyre. Esett. A csúszós szikladarabokon lett egy kis fogalmunk, halvány
tapasztalatunk Jézusnak még milliószor
nehezebb, kegyetlenebb keresztútjáról.
Néhányan már a második állomástól visszafordultak. Mindenki úszott a verítékben. A 80 éves Bergman apát úr az oldalamon nagyokat fújtatott, de nem adta
fel. Mondtam is neki a csúcson: „Te egy
hős vagy!” A kelebiai két idős asszony, Erzsike és Marika is végigküszködte-szenvedte a keresztutat. Márta nővérem nagyon megütötte a lábát. Éjjel iszonyúan
fájt neki. De másnap reggel, mint csodát
élte meg maga számára, hogy - a Szűzanya közbenjárását nem hiába kérte –teljesen meggyógyult a lába. Lefelé jövet
történt egy mókás eset. Kb. 5 méterre a
parkolóhoz valaki mondta, hogy hál- Istennek leértünk. Még volt időm figyelmeztetni, hogy „nyugtával dicsérd a napot”, és a következő pillanatban, bumm,
már el is terült, mint egy „gyalogbéka”.
Még egy utolsó, de fontos oka volt a
Medugorje-i zarándoklatomnak. Röviden

így fogalmazhatok: egy a szíve-lelke az
ilyen zarándok csoportnak. Közös nevezőn voltunk. Ez a közös nevező volt a már
említett Szűz Mária szeretet, végső soron
még inkább az Isten utáni vágyunk. Ugye,
már a hétköznapi életben is milyen jó hasonszőrűekkel együtt lenni. Amikor senki sem lóg ki a sorból. Istenem, de jó egy
irányba néző emberek között lenni. (Ez
maximálisan csak odaát lesz meg a Mennyországban. Hisz még egy jó családban
sem teljes mindig a harmónia. Vagy itt is
előfordul, hogy a szülő vallásos, a gyerek
már nem.)
Úgy gondolom, hogy akik ott együtt
ültünk a buszon, szinte mindegyikünk
őszintén elmondhatta volna ezt: ”Nekem
nagyon fontos és drága kincs ez az út. És
ha most 3 napra e helyett a zarándoklat
helyett elmehetnék ingyen a Kanári szigetekre, akkor is én Medugorjét választottam volna.”
Aki Medugorjéba eljött, az mind-mind
nem a kirándulásért jött, –bár kirándulásnak is pazar volt virágzó fák között és
zöld bársonnyal borított, sőt hófedte hegyek között, szerpentineken át utazni,
finom ételeket enni - hanem transzcendens célból. Olyanokkal utaztunk együtt,
akiknek gondjuk volt arra, hogy minél
több szeretetet, kedvességet nyújtsanak
a másiknak. De még sok humort is kaptunk egymástól. Vezetőnktől, a mindig
derűs Bolvári atyától szíves kínálást. Minden étkezés előtt nem feledkezett el szent
kötelességéről, a pálinkakínálásról. Tudta azt a kikezdhetetlen és megdönthetetlen igazságot, hogy a pálinka kis mértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer,
és ha nincs, akkor méreg. – Akartak neki
ajándékozni egy szép Szentlélek-szobrot,
de mégse azt vették meg, mert méregdrága volt, 250 euro. Ő ezt így kommunikálta felénk: ”a Szentlélek ajándékaiért
– tudtuk eddig is – hogy meg kell küzdeni, s nem lehet Őt lefizetni. Most már
azt is tudjuk, hogy a Szentlelket nem lehet megfizetni!”
Végül kérdés, hogy irigyeljük-e a látnokokat, Vickát, Mirjanát, Milkát és Ivánt,
akik látták a Szűz Máriát? Hát, bizony
nagy gyönyörűség lenne, ha látnánk mi is
a Szűzanyát. Mégis kettő vigasztalhat. Ide
is vonatkozik Jézusnak Tamás apostolhoz intézett szavai: „Boldog, aki nem lát
és mégis hisz.”(Jn.20.29.) De az is megvigasztalhat minket, hogy eljön az óra, mikor meg fogjuk látni, mi is. Talán meg is
ölelhetjük, ahogy édesanyánkat is.
Pribitek László plébános
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A mi Járásunk Kiskunhalas

2017. június 2 – án pénteken Kelebia is
bemutatkozott a „Bács – Kiskun Megye a
mi megyénk” elnevezésű rendezvénysorozaton, melyem minden Járás települése megmutatja, hogy milyen értékkel bír
a települése.
Nagy izgalommal, ötletekkel telve készültünk, hogy a teljesség igénye nélkül
bemutassuk Kelebiát.
Spárgaszezon lévén kézenfekvő volt,
hogy több étel elkészítésével bemutatjuk a spárgát, melynek termesztésével
nagyon sok kelebiai foglalkozik. Készült
spárga – krémleves, helyben sütött spárgapuffancs, kínáltunk savanyított spárgát tepertőkrémes kenyérrel, pogácsa,
kecskesajt és sok minden mi szem szájnak ingere fogyott a kelebiai standnál.
Ebédre 80 adag marhapörköltet készített

Szádeczki Béla, akinek ezúton is köszönjük. Sokat elmond, hogy a birkapörköltes
kóstoló jegyet is néhányan marhára cserélték.
A standunkon helyet kaptak Bácskai
Becses termékek is (zöldség, sárgarépa,
saláta stb.).
Quilling képek (Római Katolikus templom, a község címere, magyar címer) díszítették még a standot.
A Megyeháza előtti rendezvénytérre 3
busszal érkezett a kelebiai delegáció, hiszen a Kelebiai Daloskör és a Tavaszi Hérics Tánccsoport is fellépett a kulturális
program keretében. A két csoport résztvevői nagy részt vállaltak a stand és az
ételek elkészítésében is, ezért nekik is köszönjük a közreműködést.
A rendezvényt dr. Kovács Endre Mik-

lós, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
jegyzője nyitotta meg, akit a kiskunhalasi
térség polgármesterei követtek településeik bemutatásával.
A látogatók ízelítőt kaptak még a kiskunhalasi mézes süteményből, a kisszállási disznóságokból és még sok-sok egyéb
ínyencségből, melyet a Kiskunhalasi járás rejt.
Kunsági Bogár Bálint tolmácsolásában
felcsendült Rózsa Sándor története, aki
egykor állítólag sokat betyárkodott a halasi alsó tanyákon. Felléptek balotaszállási citerások, summás dalokkal a kisszállási
népdalkör és a halasi Szilaj Citerazenekar
is méltón képviselte járásunkat.
Megismerkedhettünk a halasi csipke csodájával, és megtudtuk, hogy miért ez a különleges hungarikum a csipkék

királynője. Megtudhattuk, hogy Zsanán
mivel foglalkoznak az emberek, és milyen összefogás kellett az 1979-es gázkitörés megfékezéséhez. Tompa város a
Gyűjtemények házának egy – egy régiségét mutatta be kiállítás formájában. A
kisszállási standnál kézműves termékeket csodálhattak meg a rendezvényre látogatók. Kunfehértó település pedig nyári
programjára hívta fel a figyelmet, a Kunfehértói Sör Fesztiválra.
Ezúton köszönjük Mindazoknak a termelőknek, akik termékeikkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, valamint
azoknak a háttérmunkásoknak, akik segítsége nélkül nem sikerült volna a bemutatkozásunk. A visszajelzésekből kiderül,
hogy igazán színvonalas, igazi értékkel bíró standot állítottunk.

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
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A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

JELENTKEZZEN
MÉHNYAKSZŰRÉSRE!
MÉHNYAKSZŰRÉSRE!
RÉSRE!
Méhnyakrák megel
megelőzés

A méhnyakrák kockázata
csökkenthető:
csökkenthet

A méhnyak a méh legalsó része,
daganatos megbetegedését pedig
méhnyakráknak nevezzük.
Szűr vizsgálattal id
Szűrővizsgálattal
időben
ben felismerhet
felismerhetők
a méhnyak kezdeti elváltozásai,
amelyekb l az évek során kezelés
amelyekből
nélkül méhnyakrák alakulhat ki.
Ez a daganat a második leggyakoribb a
15-45 éves n
nők
k körében, évente
mintegy 400 n
nő hal meg
méhnyakrákban.

Rendszeres mégnyakszűréssel!
mégnyaksz réssel!
•
HPV elleni védőoltással!
véd oltással!
•
Felel sségteljess,, monogám
Felelősségtelje
szexuális élettel!
•

A méhnyakszűrés
méhnyaksz rés fájdalommentes
egyszer eljárás:
egyszerű

A méhszáj felszínéről
felszínérőll és a méh
nyakcsatornájából egyszerű
egyszerű eszközzel
kenetvétel történik. A méhnyakszűrést
méhnyakszűrést a
menstruáció idején nem lehet elvégezni,
ugyanakkor a két menstruáció közötti
időszakban
id szakban bármelyik nap alkalmas a
szűrésre.
sz résre.

Rendszeres méhnyaksz
méhnyakszűrés:
rés:
A rendszeres sz
szűrés
rés feltétlenül ajánlott
valamennyi 25 és 65 év közötti n
nőnek.
nek. Az
ÁNTSZ meghívólevelet küld azoknak,
akik az elmúlt 3 évben nem vettek részt
méhnyaksz
méhnyakszűrésen.
A szűr
szűrővizsgálat
vizsgálat a méhnyakrák
megel
megelőzését
zését szolgálja.

Tegye meg
szeretteiért!

A vizsgálat eredményessége
érdekében a szűrő
szűrővizsgálatot
vizsgálatot
megelő
megelőző
megel ő 24 órában:

A méhnyakrák nem mindig okoz
tüneteket, ezért fontos a
szűr vizsgálat.
szűrővizsgálat.
Az id
időben
ben felfedezett méhnyakrák
gyógyítható!
A méhnyakrákot többségében a HPV
(humán papillomavírus) rák
rákkeltő
keltő típusai
okozzák. A HPV fert
fertőzés
zés minden
szexuális életet él
élő nőt
őt veszélyeztet.
A méhnyak rosszindulatú daganata
kezdetben egészen enyhe elváltozásból,
évek alatt fejl
fejlődik
dik ki. Ez az évekig tartó
fejlődési
dési folyamat rendszerint
semmiféle tünetet nem okoz.
Fontos tudni, hogy a sz
szűr
űrővizsgálatra
vizsgálatra
akkor is szükség van, ha egyáltalán
nincs panasza, nem észlel semmilyen
rendellenességet, fájdalmat.

•
•
•

A HPV fertőzések
fertőzések körülbelül 90
százaléka tünetmentes!
Minden nőnek
n nek javasolt, hogy
rendszeresen vegyen részt
méhnyaksz résen, még akkor is, ha
méhnyakszűrésen,
HPV elleni védőoltásban
véd oltásban részesült. Az
oltás ugyanis bizonyos HPV-típusok
által előidézhet
elő
el idézhető fertőzések
fertőzések ellen véd,
és ritkán ugyan, de olyan vírustípusok
is okoznak rákos megbetegedést,
amelyek ellen az oltás nem nyújt
védelmet. A szűrés
sz rés révén időben
id
idő
felismerhet k a kóros elváltozások.
felismerhetők

Ha az eredmény nem
negatív:
Ha az eredmény negatív:
Negatív eredmény esetén a következ
következő
szűrővizsgálat
rővizsgálat
vizsgálat 3 év múlva esedékes. Tudnia kell
azonban, hogy nincs olyan sz
szűrő
rővizsgálat,
vizsgálat, ami
100%-os biztonsággal emelné ki a betegeket az
egészségesek közül. Ezért ha rendellenes vérzést,
folyást vagy esetleg a nemi élet alkalmával
fájdalmat érez, még egy korábbi negatív
szűrővizsgálat
rővizsgálat
vizsgálat eredmény birtokában is keressen
fel nő
nőgyógyász
gyógyász szakorvost.

ne végezzen hüvelyöblítést
ne használjon tampont
tartózkodjon a nemi élettől
élett .

Csak az időben
id ben felismert betegség
gyógyítható!

Tegye meg
önmagáért!

Legtöbbször az ok
valamilyen egyéb
betegség, csak ritkán
méhnyakrák.
Mindenféleképp fel kell
n gyógyász
keresni egy nőgyógyász
szakorvost további
vizsgálatra, esetleg
kezelés céljából.

Kiadja: BKM KH Népegészségügyi F
Főosztály

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

A szűrés
szűrés
rés életet menthet,
ha meghívót kap
éljen vele!

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)

XIV. évfolyam 5. szám

FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program
keretében a veszélyeztetett női
lakosság emlőszűrő vizsgálata
tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők
meghívólevelet kapnak, akik 2 éven
belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél
felmutatásával a vizsgálat ingyenes,
háziorvosi beutalóra nincs szükség
A kelebiai nők
2017. június 16. és 23. között
kapnak meghívót.
A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház,
Kiskunhalas, Dr. Monszpart László u.
1. Mammográfiás Szűrőközpont
A szűrővizsgálat ütemezésével
kapcsolatban felmerülő kérdésekben
Dr. Sebestyén Julianna radiológus
főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó
vezető operátor készséggel szolgáltat további információt a 77/522072 telefonszámon.
Akinek a meghívólevélben jelzett
időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni, a fent megadott telefonszámon új időpontot
kérhetnek.
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!

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

