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Határon átívelő népzenei találkozó

Évek óta megrendezésre kerül
a Kárpát Fesztivál keretein belül a
népzenei találkozó.
Az elmúlt évben nem került be a
programba, ezért idén még nagyobb
figyelemnek örvendett. A meghívott csapatok és a környező települések daloskörei nagyon várták már
a meghívást és örömmel tettek eleget a felkérésnek. Testvér telepü-

léseink közül a bajsai Népdalkör és
Citera zenekar és a Nagyiratosi Népdalkör is részt vett a találkozón. A
vajdaságból még a palicis Szederinda Népdalkör vett részt a rendezvényen. A külföldi csapatok mellett
az ásotthalmi, kisszállás, mindszenti,
bordányi és a szatymazi dalkör mutatta be dalcsokrát a találkozón.
Minden daloskör a maximális lét-

számmal érkezett, hiszen hozzánk
jönni fellépni véleményük szerint
megtiszteltetés, mely melegséggel
tölti el szívünket.
Többek között bácskai népdalokat, vajdasági parasztdalokat, zalai
betyárdalokat és általánosan ismert
népdalokat hallhatott a több mint
200 fős közönség.
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesü-

let táncosai kalocsai karikázót adtak elő.
A népzenei találkozó bemutatkozó
részét Bodor Anikó vajdasági népzenekutató tiszteletére közös dallal
zárták a daloskörök. Az este vacsorával, baráti beszélgetéssel, és tánccal folytatódott.
szerkesztők
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Az Évák előre készültek a koncertre...

Soha nem látott tömeg várta Kelebián július 23-án, vasárnap a XIV. Kárpát
Fesztivál nagyszínpada előtt a Neoton
Família Sztárjai koncertjét. A zenekar
repertoárjába a régi nagy slágereken
kívül kevésbé ismert dallamok is bekerültek. A közönség nagy lelkesedéssel
tapsolta végig a majd’ két órás koncertet. Köztük volt Hernádi Gyuláné is, aki
többedmagával már régóta készült erre az eseményre.
A Halasmédiában, illetve a BAON-

on is megjelent rólatok egy kép, amint
az első sorban egyforma pólóban láthatunk benneteket. Mi a története ennek
a momentumnak?
Először a daloskörös próbán hallottam, hogy a Neoton jönni fog a Kárpát
Fesztiválra. Nagyon megörültem, hiszen mindig is imádtam őket. Később
Iván Évával beszélgettem, és neki említettem, hogy szeretnék egy ÉVA feliratú pólót készíttetni, melyet a koncerten
viselek majd. Ő felajánlotta, hogy meg-

Kormorán élmény

csináltatja Szegeden a pólókat (közben
még egy páran csatlakoztak a kezdeményezéshez).
A koncert előtt összevártuk egymást, és beálltunk a kordon mögé az
első sorba.
Hogy tetszett a koncert?
Én kimondhatatlanul nagy élményekkel tértem haza, hiszen még sosem voltam Neoton élő koncerten, egy
röpke ideig kortalannak érezhettem
magam.

Támogatás
és segítség nélkül
nem jöhetett
volna létre

Kedves
Támogatók,
Segítők!
Ezúton szeretnénk megköszönni
minden Támogatónak,
Segítőnek, aki valamilyen formában
– anyagi, tárgyi, fizikai –
A Kormorán együttest már negyedikes korom óta ismerem. Számomra mindegyik zenéjük fantasztikus, de a kedvencem a Volt apám, volt anyám című daluk.
Így amikor a Kárpát Fesztiválos plakáton megláttam őket a fellépők sorában, reménykedtem, hogy ezt a zeneszámot is hallani fogom. A koncertet nagyon élveztem, habár a kedven számom nem volt a műsor része.
Nagyon tetszett, hogy ennyire közvetlenek voltak, hisz bárki nyugodtan odamehetett hozzájuk. Az estének pedig tökéletes befejezése lett, amikor elénekelték a
közönséggel együtt a magyar majd a székely Himnuszt is.
Kollár Valentína

hozzájárult
a XIV. Kelebiai Kárpát Fesztivál
előkészületeihez, lebonyolításához.

Köszönjük!
A fesztivál szervezői

Sikerült az együttes tagjaival a kulisszák mögött találkozni?
Sajnos nem tudtunk bejutni, mert a
stábtagok mondták, hogy nem lesz lehetőség dedikálásra, és fényképezkedésre,
de így is nagyon jól éreztük magunkat,
egy alkalommal a koncert során sikerült
kezet fognom Csepregi Évával.
Az az igazság, hogy még sohasem
voltam ilyen nagy tömeget vonzó koncerten, így ez az alkalom egy meghatározó élmény volt számomra.

Helyesbítés!
Szegedi Kovács
György
Közöttünk most

(Szalma Zoltán emlékére)
„Egymáshoz jártunk kórházról kórházra,
egymás halálát éljük tovább.”
(Hervay Gizella)
Fáj a csönd éles köve,
szívünk talpát
gyötri , vágja.
Közöttünk most,
réti szél jár,
a koraesti
Somogyi Béla utcán…átsuhan,
azt súgja,”semmit nem jelent”.
S az ágak között bukdácsoló
vérvörös naplemente lassan
átfesti aprócska reményeinket
a saját színére,
ahogyan a helyükön fénylő csillagok
sírón – ragyogva
néznek
le ránk.
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Képzőművészeti kiállítások az Agrárkereskedelmi Központban

A XIV. Kelebiai Kárpát Fesztiválon
két festőművész kiállítása is helyet kapott.
Kollár András, bajsai származású
festő, profi festményeit nézegetve nem
is gondolnánk, hogy csupán 6 éve kezdte a mesterséget.
Kollár András 1951-ben született
Moravicán.
Gyermekként családjával Bajsán lakott, majd megnősült és családot alapítottam, azóta Topolyán él.
A festészetet elemi iskolában és
gimnáziumban szerette meg. Osztályfőnöke Csernik Attila volt, aki egyben
a rajzot is oktatott. Felsőfokú iskola választását nem a művészeti pálya haRégen a kézimunkázás szinte egybeforrt a ruházat díszítésével, majd
a falusi, népviseleti ruhadarabok
visszaszorulásával elsősorban a lakásdíszítés felé fordult. Az elmúlt
évtizedekben a korábbinál sokkal
változatosabb technikák és formavilág fejlődött ki, és napjainkban is folyamatosan tart e változás.

tározta meg,- racionálisabb döntéssel
közgazdász lett.
Testvére Kollár László a festészetet
mester szinten művelte, Bajsára művész
telepet szervezett, alkotóközösséget hozott létre, ahová meghívta Andrást is.
Az ottani hangulat, légkör fogta meg és
hozta ki belőle az alkotás iránti vágyat,
beleszeretett újból a festészetbe.
András próbálkozása nyugdíjba menetele után 2011 év vége felé kezdődött, ekkor már sokkal több szabadidővel rendelkezett. A festészet iránti
szeretet, elkötelezettsége azóta is tart.
„Az élet mindig tartogat meglepetéseket, illetve egyengeti az ember
útját. Már volt egy - két képem, amit

szerettem volna valakinek megmutatni. Topolyán újra találkoztam Csernik Attilával, volt tanárommal, aki egy
nyugdíjasokból álló festőcsapat mentoraként, festészetet tanított és épp órára sietett. Kértem nézze meg képeimet
és ő máris az órájára invitált. Természetesen ebből egy állandó kapcsolat
jött létre és a mai napig tart. Az Ács Lajos festő nevét viselő alkotó közösség
tagja vagyok.”
András példaként elmondta, hogy
Pacséron, Palicson és Becsén működő
amatőr festő csapatokkal tartja a kapcsolatot. Közös kiállításokat és nyári alkotó táborokat szerveznek.
A másik festőművész Cseh Gábor már

Kézimunka kiállítás 2017.

Az alkotás általában túléli alkotóját. Mindannyian szeretnénk nyomot hagyni magunk után az életben,
arról, hogy voltunk és alkottunk, legyen az egy horgolt terítő vagy egy
foltokból összeállított ágytakaró.
A kézműveskedés, varrás, hímzés is a művészet egyik sajátos ága.  
Ez a hasznos időtöltés, boldogsággal
és örömmel tölti el alkotóját és annak közvetlen környezetét. Jó látni
az embernek, hogy mire képes, és jó
dolog örülni a másik sikerének is.
Fontos kiemelni, ennek nevelő hatását is, hiszen ez egy jó példát mutat a gyermekeknek, hogy hogyan
tudják hasznosan eltölteni szabadidejüket. Nem feledkezhetünk meg

nyugtató hatásáról sem, hiszen ez az
elfoglaltság képes elfeledtetni velünk a problémáinkat, képes kikapcsolni és átadni minket a nyugalomnak, békének és a gondtalanságnak.
Testvértelepüléseink kézimunkázó köreit hívtuk meg az idén a kiállításra, illetve azon települések fürge
ujjú hölgyeit, akinél mi is bemutattuk már a Foltocska foltvarró kör
munkáit. Ásotthalmot Németh Szilveszterné Mariska a horgolt terítői,

tálkái és Farkasné Németh Ibolya
csodás gyöngy fái, virágai képviselték. Topolyáról a Nagyapáti Kukac
Péter Magyar Hagyományőrző Társulat kézimunkázó hölgyei hímzéseiben gyönyörködhetünk. Bajsáról
két csoport is bemutatja alkotásait:
a Fürgeujjak kör a fehér hímzést részesítik előnybe, az Etnósok pedig a
szövésben, gyékényfonásban remekeltek. Bácskossuthfalváról a kunsági hímzéssel készült lakástextil
munkák kerültek kiállításra. A Kis-

Kelebiai lakosként alkotott az elmúlt fél
évben, és eme tevékenység gyümölcsét
tekinthette meg a nagyérdemű az Agrárkereskedelmi Központban.
Gábornak, akinek ez a második kiállítása Kelebián, az a hitvallása, hogy „egy
művésznek érzelmileg azonosulnia kell
azokkal az emberekkel, akik között él,
és azzal a tájjal, ahol él. Ellenkező esetben művészete nem lehet élő és mai”.
Kelebiáról készült festményei hűen tükrözik ezt a filozófiát, és azt gondolom,
hogy, aki megtekintette a kiállítást, azt
elvarázsolták ezek az alkotások, és talán a festő kinyithatja szemünket községünk rejtett szépségeire.
szerkesztõk
hegyesi Női Fórum Kreatív köréből
a legkülönfélébb alkotásokat szemlélhettük meg a fára égetett és tűzzománc képektől kezdve a gyönyörűséges hajócsipke ékszerekig. A
kiállításunk értékes alkotásai a palicsi hölgyek által készített egyházi
oltárterítő garnitúrák, melyet Paskó
Csaba plébános úr bocsátott rendelkezésünkre.
Kelebián is vannak nagyon ügyes
gobelin varrók, horgolók, keresztszemest hímzők és a foltocskások,
aki egy régi hagyományt követve
modernebb kivitelben készítik el alkotásaikat.
Sajnálhatják, akik nem látták ezt
a kiállítást, de őket biztatom arra,
hogy a www.bobemorzsak.blogspot.
com oldalon ezt utólag megtehetik.
Köszönöm a szorgos asszonyi kezeknek, hogy őrzik a díszítőművészet csodálatos motívumait és
rendelkezésünkre bocsátották alkotásaikat.
Horváth Zoltánné
Foltocska klub
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Látványkonyha és bográcsozás

Igen, a Kárpát Fesztivál harmadik
napján, akik a délelőtti órákban kilátogattak a piactér környékére, ebben lehetett részük.
Újítani próbáltunk azzal, hogy Németh Józsefet a Magyar Gasztronómiai
Szövetség Venesz Díjas szakácsát kértük fel egy bemutató megtartására.
A szemünk előtt a színpadon készült
el a különleges lecsó, melyben a szokásoktól eltérően nem tojás, rizs vagy tar-

honya került, hanem tejföl, tejszín, ami
érdekes, de újszerű volt nekünk. Nagyon tetszett, hogy a sertés szűzérme
kolbászhúsos köntösben lett megsütve
és kis szeletekre darabolva kóstolhattuk épp úgy, mint a 6 %-os sós lében
áztatott, hirtelen tűzön sütött csirkemellet. A bemutatóra vidéki vendégek
is érkeztek és nagyon jó ötletnek tartották ezt a programot.
Ezután került sor a 26 különféle bog-

rácsos étel zsűrizésére. Kakasok, birkák, marhák bánták e napot! Pacalból
és babgulyásból se nem volt hiány! Sőt
az iratosiak megmutatták azt is hogyan
készül és milyen ízű a nemzeti eledelük
a mics! Két csapat is készített szuper finom kakastaréj, kakas here pörköltet!
A pálmát, akarom mondani a különdíjat a Tavaszi Hérics „szürkemarha
pörkölt három töltött pöndöllel” elnevezésű remeke nyerte el. Ők képvise-

lik majd a kalocsai rendezvényen szeptemberben községünket!
Arany fokozatot 8 csapat, ezüst fokozatot 11, és bronz fokozatot 7 csapat
kapott - egy-egy ajándék kíséretében.
A zsűri tagjai Kiss Gabika és Molnár
Zolika ők segítették az elnök, Németh
József munkáját.
Ja, és én se maradhattam ki semmiből!
Horváth Zoltánné

Szombat délutáni kulturális kavalkád

Minden évben helyi és környező települések tánccsoportjainak és énekesinek bemutatkozásával kezdődik
a szombati program. Idén egy testvér települési pályázatnak köszönhetően vendégül láthattuk testvér településeink – Kishegyes – Bajsa, Alsó
– Kelebia – gyermek tánccsoportjait.
A gyerekek nagyon színvonalas produkciókkal örvendeztették meg a kö-

zönséget, bár a látogatottsága a programnak a melegre való tekintettel nem
volt túl magas. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat, örültek a meghívásnak és örömmel mutatták be tudásukat. Bemutatkozásukat követően kihasználták a kiegészítő programok
adta lehetőséget, népi fajátékokat
próbáltak ki, légváraztak, kézműveskedtek stb.

A program a csodálatos hangú testvérpár Kiri Erika és Kiri Edit előadásával
folytatódott, akik közel fél órán keresztül
szórakoztatták a sokasodó közönséget.
Majd az elmúlt évhez hasonlóan
idén is vendégül láttuk a Suhancok nevű formációt, akik fergeteges táncprodukciójukkal egy kisebb történetet
adtak elő. A fiúknak, mint a géppuska sorozata, úgy járt a lábuk, szemmel

alig lehetett követni. Az előadás végére a levegőt is utalványra vették. Néptánctudásuknak csak a kreativitás tud
határt szabni.
A kisszínpadi produkciókat Madách
Színház előadóinak fergeteges musical
és operett összeállítása zárta, amelyhez már megtelt a több mint 200 fős
kistérségi rendezvény sátor.
szerkesztõk
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VALLÁSOSNAK LENNI JÓ, DE CSAK HA JÓL!
Arról akarok írni, hogyan legyünk és
hogyan ne legyünk vallásosak. Mert lehet jól vallásosnak lenni és lehet rosszul is, egyenesen kártékonyan, mint
a farizeusok. Amiből végülis Jézus keresztre feszítése következett be. Ezért
is figyelmeztet bennünket Jézus:”Ha
életszentségetek (vallásosságotok) fölül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a Mennyek
országába.(Mt.5.20.) Ez megdöbbentően kemény figyelmeztetés. Magunkba kell tekintenünk. Felülmúlja-e vallásosságunk a farizeusokét?
Tán még egy kis hittanos is meg tudná mondani, miért rossz, eltorzult a farizeusok vallásossága. Mint „szakmai
ártalom” megkövesedett bennük a képmutatás. Nagyon vallásosok voltak, de
nagyon rosszul. Szinte a vallás bajnokai
voltak, amikor a törvényeket maximálisan akarták teljesíteni, de nem annak
szellemét, lelkét, szívét. Jézusnak szinte egész működése arra irányult, hogy
rávezesse őket – persze egész hallgatóságát is - a helyes vallásosság útjára,
de mindhiába. Ennyire nehéz lenne valakit kivezetni, kihozni a farizeusi vallásosságból? Ez elgondolkodtató.
Vallásosságuk lényege volt a Törvény, a Tóra betűjének megtartása, szinte istenítése. A Törvénynek ez
a külsődleges megtartása, számukra
sokkal fontosabb volt, mint a szeretet,
vagy a Jóisten utáni vágyakozás. Jézus
kihangsúlyozta, hogy nem akarja eltörölni a Törvényt. Tökéletesíteni akar-

ja. Ez pedig jelenti a szolgálatkészséget, a szeretet mindenkori elsőségét.
Szívből tenni a jót mindig. Nem szívből
teszi az ember a jót, ha azzal indokolja
meg, hogy „mit szólnának az emberek,
ha nem tenném meg?”
Minap hallottam jó, frappáns példákat Bábel érsek úrtól a farizeusi, csak
a Törvény betűjét megtartó vallásosságról, amit nekünk felül kell múlnunk,
ha a Mennyországba be akarunk kerülni. Egyik. Előírás, hogy a húsvéti gyónást el kell végezni Szentháromság vasárnapjáig. Valaki azt mondta, hogy
még Szentháromság vasárnapja előtt
elvégezte a gyónását, bár nincs bűne. (Viszont már ez az állítása is bűne volt, hiszen ez hazugság.) Így ugyan
teljesítette a parancsot, de a gyónása fabatkát sem ér… Régen az érvényes misehallgatás feltétele az volt,
hogy felajánlásra odaérkezni és áldozás után már el lehet távozni. Voltak is
néhányan, akik ilyen „karcsúsított” misét hallgattak. Így aztán a 3. parancsot
ugyan teljesítették, de a szívük nagyon
idegen, távoli volt a szentmisén a Szentostyában jelenlevő Jézustól… Régen
több „parancsolt”(kötelező) ünnep volt,
mint ma. Amikor közülük többet „tanácsolt” (nem kötelező) ünneppé tett az
Egyház, akkor mindjárt felére csökkent
ezeken a tanácsolt ünnepeken a hívek
száma. Vagy klasszikus példa a kibérmálkozóké. Bérmálás előtt, hogy bérmálkozhassanak, járnak misére. Utána
sajnálatosan a legtöbbjük hátat fordít a

templomnak, Jézusnak.
Érthető, miért mondja az Úr,
hogy a „langyosat kivetem, kiköpöm
szájamból”(Jel. K. 4.16.). Mert az is
több évtizedes tapasztalatom, hogy a
langyos vallásosság mit sem ér, nem
egyszer kártékony, ellenszenvet és
nem vonzást vált ki. Sajnos, van, akit
a „vallásossága” még gyarlóbbá tesz,
mintha nem lenne. Azért használtam az
idézőjelet, mert ez nem is igazán vallásosság, csak a külszínben. Azért, mert
vallásosságuk nem az életük egészét
átjáró kovász, hanem megtalálják benne a kibúvókat, alibiket, mások elítélésének lehetőségeit, a könnyítéseket
(pl. „elkövetem ezt a bűnt, majd úgyis meggyónom”), a képmutatást megtámogató motívumokat, a semmire se
kötelező jámbor gyakorlatokat (például sokkal könnyebb egymásután akár
több száz rózsafüzért elmondani, mint
szívből megbocsátani annak, aki súlyosan megbántott.)Mindenki tudja, hogy
nagyon sok templomba járó, imádkozó, szentségekhez járuló hívő élete ugyanolyan szeretetlen, önző, pénzhajhász, mint a nem hívőké. De miért?
Mert mentségükre szolgál, hogy az
élet igazi, gyökeres megváltoztatása,
a megtérés nagyon nehéz az embernek. Ehelyett híveink jó része – akárcsak Jézus korában az a sok vallását
gyakorló, de helytelenül vallásos zsidó
(Lk.3.7-8) - szertartásokba, imákba, és
a szentnek tartott közösség, a templomi közösség védőszárnyai alá menekül.

Vagy a „későbbe menekül”, azaz halogatja a megtérést. Nagy mesterei vagyunk egyébként is a halogatásnak. Így
aztán elmarad az élet megújítása, az újfajta tettek. …De ebből a templomba
nem járókat elriasztó vallásosságból is
van kiút, és a Jóisten meg is ad hozzá
minden segítséget. És akkor már lehet
is haladni felfelé az őszinteség, a szeretet, az alázat és az evangélium teljessége vállalásának lépcsőfokain. És
ekkor kezd a vallásosságunk egyre izgalmasabb, boldogítóbb lenne. Mert a
rossz vallásosság a tetejében nagyon
unalmas is, unalmas kötelességteljesítés. Sok ember ezért is fordított hátat
a templomnak.
Arra törekedtem, hogy világosabban lássuk: vallásosnak lenni jó, de
csak jól! Ez a néhány eset intő példa legyen, hogy így, farizeus-módra ne legyünk vallásosak. Hanem örömmel. Legyünk csupa szív, másokat is Jézushoz
vonzó, „lábmosó”(Jn.13.2-15.) keresztények. Gondoljuk meg nagyon, hogy a
farizeusok és a mai utódai nem léphetnek be a Mennyek országába. Gondoljuk meg nagyon!
Befejezésül álljon előttünk a jóságáról és a nagy szolgálatkészségéről ismert teológus, Marcell Mihály gyönyörű
szép, megható reggeli szokása. Reggel
kipattant az ágyából, eléje állt szobája
keresztjének. Fölnézett rá és ezt mondta: ”Szolgálatra jelentkezem!” Ezt a
szokást nem vennénk-e át mi is?
Pribitek László plébános

Kirándulás a MÁRIS-tanyára
Sajnos tavaly Tóth Györgyné Erzsike néni elköltözött az égi hazába.
Nagyon bizonytalan volt, hogy lesz-e
folytatása az eddigi lehetőségeknek.
Lányával, Erzsikével beszélgetve biztatatást kaptunk, hogy szeretné továbbvinni ezt a nemes, önzetlen, másokon segítést.
Összekötőnk, Kiriné Fábián Mónika
volt, akivel az időpontokat egyeztetve
július 25-e mellett döntöttünk a kirándulás lebonyolítására.
Ebben az évben elsősorban olyan
gyerekeket vittünk magunkkal, akik
még nem voltak ott, illetve azoknak a
családoknak a gyermekeit hívtuk meg,
akik valamilyen módon segítették, támogatták a Karitász Egyesületet.
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk, igazi kirándulós idő volt! Erzsike

mosolyogva, lelkesen fogadott bennünket és a gyerekeket mindjárt a játékra
ösztönözte. Na, birtokba is vették a régi típusú gokartokat, fiúk, lányok egyaránt. A hinták sem árválkodtak ezen a

napon, sőt a repülős körhinta és a lánchinta is működésbe lépett, ahol türelemmel kivárták a sort a gyerekek,
amíg kipróbálhatták a múlt századi játékokat. Végignézték a Meseváros figu-

ráit, sőt voltak az elvarázsolt kastélyban is!
Tízórai, ebéd, uzsonna…volt minden,
ami szemnek, szájnak ingere! Gyümölcsleves, milánói, muffin, főtt kukorica…
Ebéd után következett a ruhák cipők
között a válogatás. Mindenki tetszés
szerint hozhatott egy nagy táska ajándékot. A boltban pedig játékot választhatott fiú, lány egyaránt.
Hálás szívvel köszönjük ezt a szép
napot Erzsike és kívánjuk, legyen erőd
legalább annyi ideig folytatni Anyukád
által Rád hagyott örökséget, amíg Neki adott a Jóisten!
Köszönöm a karitász tagoknak a segítségét és a szülőktől, nagyszülőktől
kapott adományokat is!
Horváth Zoltánné
karitász elnök
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
A hónap végéhez érve szokás szerint összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd
vázolom az előttünk álló két hónap
terveit, feladatait.
Július
-1-jén Topolyán megtartott IX.
Kézműves és Íjász Találkozón
jelentkező hiányában Egyesületünk
nem képviseltette magát.
-11-én zajlott le a Rácz Pista által
szervezett szekszárdi kirándulás
44 fővel, melyen a résztvevők soksok élményt gyűjtöttek és nagyon jól
érezték magukat.
-13-án került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyen a résztvevők /9 fő/ ez alkalommal is kellemesen töltötték el a rendelkezésre
álló fürdőzési időt.
-21-23. között zajlott le Kelebián
a XIV. Kárpát Fesztivál, mely nagyon gazdag programmal csábította

a résztvevőket és Egyesületünkből
is minden nap sokan jelen voltunk
a rendezvényeken. A vasárnapi főzőversenyen Egyesületünk főszakácsa /Kiss János/ is finom ebédet
készített számunkra, melyet a szervezők egy oklevéllel jutalmaztak. Mi
is köszönjük Janinak a fáradozását. A
mellékelt fotók a 23-i ebéd alkalmával készültek.
-29-én 14 fős csoportunk nézte
meg a Szegedi Szabadtéri Színház „Vízkereszt, vagy amit akartok”
c. előadását. Kis csapatunk ez alkalommal is nagyon jól szórakozott.
Augusztus
-5-én kerül sor Bajsán a hagyományos un. Kadarka Fesztiválra,
melyre ez alkalommal csak 2 fő jelentkezett, így nem veszünk részt
rajta.
-8-12. között lesz a -Horváth Zo-

li által szervezett-, sok települést
érintő Erdélyi Körutazás, melynek részletes programját a résztvevők /48 fő/ már korábban kézhez kapták.
-17-én lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a szokásos autóbusszal nem 10.06-kor, hanem 10.21 órakor indulunk a MÁV
állomástól.
-26-án 16.00 órától tartjuk múlt
évihez hasonló sátoros Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Ház udvarán, melyre meghívtuk a bajsai testvér szervezetet is. A rendezvényre
élő zenével és finom ételekkel várjuk a jelentkezőket, akik a vezetőségi tagoknál fizethetik be a részvételi
díjat (1.000.- Ft/fő) VIII. 15-ig.
Szeptember
-9-re meghívást kaptunk Bácskossuthfalvára az ún. Szüreti Na-

Július 10-14 között került megrendezésre a 4. Ökumenikus kézműves tábor
a KÖSSZ rendezésében. Az összefogás
csodájában volt része azoknak a családoknak, akiknek a gyermekei részt vehettek ebben a táborban! ÉS! részt vehettek, mert aki jelentkezett, senki nem
kapott elutasítást!
Mózes élettörténetén keresztül próbáltuk a gyerekeknek a helyes utat
megmutatni, melyet Hegedűs László testvérünk az ő nyelvükre lefordítva
magyarázott el. A megerősítést a minden napi jelenet biztosította, melyet Zsilinszki Gergő állított össze és tábor felnőtt tagjai adtak elő nagy lelkesen.
Kumich Laci bebizonyította, hogy nem

Egy tanító tapasztalataiból…

MÓZES, a kiválasztott nép
iránymutatója
csak Noé, hanem Mózes szerepe sem áll
tőle távol. Sólyom volt a gyermek Mózes
(a tábor kedvence!), mintha csak értette volna miről is van szó, tűrte, hagyta,
hogy még ebbe is bevonjuk őt!
Nagy örömünkre szolgált, hogy az
idén újabb tagokkal bővült a segítők
száma, már megjelent egy-két nyugdíjas pedagógus is! Köszönjük az ő munkájukat is! Az oroszlánrészt mégis a Kumich házaspár, Törökné Mészáros Erika,

Őri Vilola, Fodor Mónika, Zsilinszki Gergő vállalták fel.
Mi a többiek is tettük a dolgunkat, ki
csapatot vezetett, lelkesített, ki a kézműves foglalkozásokat irányította, ki
az ételről, szomjoltásról gondoskodott,
ki a takarításról, ki a vályogvetés fortélyait mutatta be a gyerekeknek. Itt voltak a lelkes segítő ifisek, a fiatal anyukák és megfontolt nagymamák. Kozláné
Mészáros Györgyike receptúrájának kö-

pok községi rendezvényre, melyen
már tavaly is részt vettünk és nagyon jól éreztük magunkat. Jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál IX.
hó 1-ig.
-14-én lesz a mórahalmi fürdőzés, melyre a MÁV állomástól a
10.21-kor induló autóbusszal fogunk
utazni.
-30-án 17.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat, melyre ez
alkalommal Gál Győző nyíregyházi
eszperantista fog eljönni és vetített
képes élménybeszámolót tart számunkra a szicíliai és svájci útjáról.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
elvárjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó
lakótársainkat is.
Kelebia, 2017. 07. 30.
Sutka István
egy. titkár

szönhetően különleges sütiket is csinálhattak és kóstolhattak a csoportok!
Segített az önkormányzat, a helyi civil szervezetek, az egyházi felekezetek,
az óvoda dolgozói egyaránt. Mindenki,
mindenki, adakozott, segített anyagilag,
jelenlétével, adományával, munkájával,
melyért nem győzünk eléggé hálásnak
lenni, - az Úr fizesse meg mindezt nekik!
Öröm volt látni a csillogó gyermekszemeket, a lelkes, fáradhatatlan felnőtteket, az esti közös énekbe és imába bekapcsolódó családtagokat!
Tegyük a dolgunkat csak így tovább
önzetlenül, a legfontosabb törvényünknek eleget téve – SZERETETTEL!
Horváth Zoltánné
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Kedves Szülők!

Anyakönyvi hírek

Augusztus 31-én lezárul a 2016/2017-es óvodai nevelési év. Az óvodai ballagáson már megköszöntem a lelkes Szülők segítségét. Ebben az időszakban volt egy nagyobb beruházás is az oviban, amit Szülőtől kaptunk, ez pedig a folyosón és az udvaron telepített kamerák, amit Szögedi Richárd ajánlott fel intézményünknek, és ezúton
szeretném még egyszer megköszönni.
Július hónapban pedig két ovis gyermek Apukája szépítette elgondolásunk szerint
az óvoda folyosóját. Ők Taupert Tihamér és Kiri Ferenc, nekik is nagyon köszönjük a
segítséget! Augusztus hónapra még vidám kikapcsolódást kívánok azoknak, akik erre
az időre tették nyaralásukat, pihenésüket. A kis gézengúzokat pedig szeretettel várjuk szeptember 1-én, pénteken a 2017/2018-as nevelési év első napján az óvodába.
Iván Éva óvodavezető

Júliusi születések
Név: Kiss Erzsébet, szül: Szeged, 2017.07.03.
Anyja neve: Kátai Erzsébet, Apja neve: Kiss Péter
Név: Galambos Lara, szül: Szeged, 2017.07.19.
Anyja neve: Gémes Noémi, Apja neve: Galambos Zoltán
Név: Kiri Jonatán, szül: Kiskunhalas, 2017.07.21.
Anyja neve: Pék Ágnes, Apja neve: Kiri Zsolt
Név: Nyári Nolen Attila, szül: Szeged, 2017.07.30.
Anyja neve: Czékus Dóra, Apja neve: Nyári Attila
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Horváth Edina
Védõnõ

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

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)

Július hónapban házasságot kötött:

Körzeti orvosaink:

Farkas Csaba és Tomak Emine
Csajkás Nándor és Gyömrei Noémi

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

Július hónapban elhalálozott:
Gyarmati Gyuláné 75 éves

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

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

Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
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IV. KÖSSZ Tábor 2017.

Mi, szervezők és segítők ebben az
évben is tele voltunk tervekkel, ötletekkel, már hónapokkal a tábor kezdése előtt összeültünk és egyeztettünk, gyakoroltunk…
A gyerekek lelkesen vágtak neki a
hétnek – a régi táborozók már tudták
mire számíthatnak, az újak pedig izgatottak voltak. :)
Csapatokban rendeződve buzgón
ügyködtünk, és persze versenyeztünk. Megismerkedhettünk Mózes
történetével, kézműves foglalkozásokon készítettünk bálnát /ami párna/,
mózeskosarat, vázát és hernyót, aki-

nek volt kedve, sípot faragott vagy
biciklit szerelt.
Lakmároztunk, hogy legyen erőnk
tovább játszani. Gyerekek nagy kedvencei is voltak az étlapon: lángos,
pizza, dinnye.
Szombaton családi nappal zárult a
tábor. Az arcfestésnek és a csillám
tetoválásnak nagy sikere volt. Ennek
az alkalomnak a héten elkészített remek alkotások és énekek megmutatása volt a célja, és hogy a szülők
megtapasztalják: milyen jó hangulatban teltek a napjaink.
Közös ebéddel lett vége ennek a

szuper hétnek.
Szülőként és csapatvezetőként
vettem részt a táborba. Énekeltünk,
önfeledten játszottunk! Jó volt látni a
sok csillogó szemű gyermekeket. Élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Ez jó volt, ez jó volt, ez nagyonnagyon jó volt!!
Kössz, hogy itt lehettem!
Tóth-Bokros Barbara
Idén 4. alkalommal került megrendezésre a nyári szünet egyik legszínesebb programja, a Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség (röviden
KÖSSZ) szervezte kézműves tábor,

melyre minden évben egyre több a
jelentkező. Sokan már az előző években is részt vettek a foglalkozásokon,
de voltak szép számmal új jelentkezők is.
A példás szervezésnek köszönhetően a csapatkapitányok a vegyes
korcsoport ellenére is jól kezükben
tartották a csapatok irányítását. Minden nap közös imádsággal, énekléssel és táncolással kezdődött, majd
bibliai történeteket hallgattak figyelmesen a gyerekek. Ezután belevetették magukat az alkotásba és játékba.
Kipróbálhatták a batikolás művésze-

10. oldal
tét, készült bálnapárna, fasíp, fakanálbáb, befőttesüvegből váza, óriás buborékfújó és elkészítették a kis
Mózest és bölcsőjét.
A szerdai napon a mozgásé volt
a főszerep. Retró játékok keretében
ügyességi vetélkedőben mérhették
össze erejüket a gyerekek. Volt kötélhúzás, zsákban futás, talicskázás
és sorversenyek is. Nem mindennapi élmény volt a vályogtégla készítés,
melynek fázisaiból mindenki kivehette a részét. A nagyobb gyerekek talicskával hordták a vályogföldet, a kicsik pedig élvezettel taposták a sarat.
Ezután minden nap nyomon követték
a vályogtéglák száradását.
A pénteki napon minden csapat
más és más édesség elkészítésével
foglalatoskodott, mellyel a nap végén
megvendégelték egymást.
Minden nap finom uzsonnát és az
adományoknak köszönhetően csemegéket (barack, főtt kukorica) is
fogyaszthattak a táborozók.
Esténként színházi műsorral készültek a szervezők, amelyben fel-

Kelebiai Hírmondó
elevenítették a bibliai eseményeket,
majd a tábor zárásaként közös imádság következett.
Péntek este a szervezők a kiskunhalasi Csemete csoport bábos-zenés
műsorával kedveskedtek a gyerekeknek, szüleiknek és testvéreiknek.
A hagyományokhoz hűen a szombati családi nappal zárult a tábor. A
tompai Golgota gyülekezet dicsőítő csapatának koncertje színesítette
a programot. A gyerekek az ismerős
dallamok hallatán a színpadot megtöltve kapcsolódtak be az éneklésbe.
A délelőtt folyamán a szülők megcsodálhatták az egész héten készült alkotásokat, még a felnőttek is megtanulhattak gumikarkötőt készíteni!
Az ebéd finom babgulyás volt, melyre
minden jelenlévőt vendégül láttak.
Ezt követően a csapatok szorgalmát, kitartását, ügyességét soksok édességgel jutalmazták, majd a
résztvevő gyerekek átvehették a kiérdemelt oklevelet.
KÖSZÖNJÜK, hogy a hét során a
gyerekek igazi értékeket ismerhettek
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meg, részesei lehettek egy jó csapatnak, jól érezhették magukat a nyári hőség ellenére is! KÖSZÖNJÜK azt
a határtalan szeretetet, óriási törődést, odafigyelést, amivel a gyerekeket körülvették!
Példaértékű a szervezők, segítők
részéről az az áldozatos munka, amit
a saját szabadidejükből a közösség
javára fordítottak!
Szavakkal ki sem fejezhetjük a há-

lánkat, amiért a gyerekek és mi szülők is ilyen jól érezhettük magunkat.
Reméljük, hogy jövőre is találkozunk!
Szögedi Ricsi és családja
Kákonyi Pali és családja
https://photos.google.com/share/AF1QipMVm2HaQ48LCsxi4WKJuxB1cnH6DmbXOydgJoDrOO5jn4U1BElb2Ug-Z
ocUqyD0kw?key=cjBobVhmTU5BTlN
pOGwwclBmU3ZFUjRvVVlhbE13
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