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08.00 Ünnepi Szentmise
11.00 Ünnepi képviselő-testületi ülés

(Római Katolikus Templom)
(a Polgármesteri Hivatal előtti park)

Kelebia Községi díjak átadása

13.00-19.00 Kispályás labdarúgó bajnokság

(focipálya)

a KIE kupáért

19.00 Antall József miniszterelnök 1993-as Szent István Napi beszéde - részlet
(nagyszínpad)
19.05 Szózat
19.07 Maczkó József Kelebia község polgármesterének köszöntő szavai (nagyszínpad)
Megnyitó-díjátadás

19.10 Kelebiai Daloskör fellépése
19.30 Bácska Banda Folkzenekar (két hegedű, brácsa és nagybőgő)
Erdélyi népdalok, történetek.

20.10 A Kelebiai Tangó Dance Klub bemutatója
(nagyszínpad)
20.50 Szabadtéri nosztalgiabál, az 1950-es 60’- as évek bomba slágereivel.

Fellép a szegedi Jack Pot - swing és rock’a billy banda
(nagyszínpad) közben és utána óriáskivetítőn audio-video, retro- music show
(Elvis Presley, Beatles, Jerry Lee Lewis, Rolling Stones, Beach Boys stb.)

21.50 Tábortűzzel egybekötött
látványos

Parti Tűzijáték

(nagyszínpad)

22.00 Szabadtéri nosztalgiabál folytatása
(nagyszínpad)
13.00-18.00-ig Gyermek foglalkoztatás a játszótér mellett: játszóház, kézművesség, arcfestés, vetélkedők, origami, rajzverseny, csoportos játékok, stb.

A továbbiakban hideg sör és egyéb italok, sült csirke, hurka - kolbász, s minden, mi szem-szájnak ingere...

Jó szórakozást, mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvény a Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár és a Kelebiai
Ifjúsági Egyesület közös szervezésében jön létre.

(nagyszínpad)
(nagyszínpad)
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ERDEI ISKOLA...2005

4.ÉVFOLYAM
Első nap

Útban az erdei iskola felé megﬁgyeltük a tájat, a szántóföld
– erdő – rét arányát, mit termesztenek a szántóföldeken, mivel
foglalkozhatnak az itt élő emberek.
Megérkezésünk után elrendezkedtünk, megismerkedtünk a közvetlen környezettel, s magával az épülettel. A gondnok segítségével megfogalmaztuk az együttélés, a helyes viselkedés szabályait. Felhívtuk a gyermekek ﬁgyelmét a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságára. Iránytűvel meghatároztuk
helyzetünket, melyik irányban milyen település található.
Sétát tettünk a kb. 3 km-re lévő faluba, megtekintettük
nevezetességeit (templom, Teleház, helyi néprajzi gyűjtemény,
kopjafa, Magyar László Emlékfa ), megﬁgyeltük a település jellegzetes épületeit.
Egyszerű térképvázlatot készítettünk csoportonként a bejárt
útvonal, a megtekintett épületek bejelölésével, gyakoroltuk a
térképjelek használatát.
Második nap
Egy irodalmi szemelvénnyel indítottuk a napot, majd sétát tet-

tünk a közeli szántóföldekre. Megﬁgyeltük a jellemző gabonaféléket, összefüggést kerestünk a termesztett növények, a
domborzat és az időjárás között. Számba vettük a földeken folyó
munkálatokat, fajfelismerési gyakorlatot tartottunk. Agyag és
gabonaszemek felhasználásával egy elképzelt gabonaisten
szertartásának kellékeit, szobrocskáját készítettük el. Pékmester
segítségével kipróbáltuk a kemencében sütést, pipícske
készítését. A tűzrakás szabályaira ﬁgyelve tábortűz mellett,
közös énekléssel búcsúztattuk a napot.
Harmadik nap
Mérési lapon időjárási megﬁgyeléseket rögzítettünk, hasonlítottunk össze.
A legelőtulajdonos segítségével az állattartásról, a legelő
hasznosításáról beszéltünk a gyerekekkel, háziállatokat
simogathattunk, megismerhettük főbb szokásaikat, életmódjukat, átismételhettük, s kiegészíthettük eddigi ismereteinket a
ház körül élő állatokról.
Zoometeorológiai megﬁgyeléseket elevenítettünk fel.
Vizsgáltuk a levegő szennyeződését különböző helyeken.
Gyógynövényeket kerestünk, kamillát gyűjtöttünk, s kezdtünk
szárítani. Este nagymama segítségével népdalt tanultunk, néptánclépéseket sajátítottunk el.
Negyedik nap

2. oldal

Folytatás a 3. oldalon.
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Különféle erdőtípusokban (lombhullató, örökzöld, vegyes)
sétáltunk, hasonlítottuk össze aljnövényzetüket, növényés állatvilágukat. Megﬁgyeltük a telepített erdő jellemzőit,
tanulmányoztuk az erdő szintjeit, ornitológus vezetésével
ismerkedtünk az itt élő sok madárfajjal. Növényhatározást
végeztünk. Beszéltünk az erdő hasznáról. Népi iparművész
segítségével virágkarót faragtunk, kosarat fontunk. Játékos
vetélkedő formájában összegeztük megﬁgyeléseinket, tapasztalatainkat. Egy- a csillagászat iránt érdeklődő- szülő segítségével ﬁgyeltük a csillagos égboltot.
Ötödik nap
Autóbusszal utaztunk Pörbölyre, s útközben megﬁgyelhettük a
Duna magas vízállását, építő és romboló munkáját, a felszíni

formák megváltozását. A további utat kisvasúttal tettük meg
Bárányfokig. Sétáltunk a Dunát végigkísérő ártéri erdőben, ahol
a rendkívül sűrű, dús ártéri fás vegetációt bozótosok, tisztások,
holtágak, és belsőtavak teszik változatosabbá. A mintegy 2,4 km
hosszú tanösvényt végigjárva az alábbi témaköröket ismerhettük meg: Gemenc története, és földrajza, állatvilága, erdészeti-,
természetvédelmi tevékenysége. Gemenc jellemző élővilágát,
védett természeti értékeit, a vadászattal, halászattal kapcsolatos
eszközöket mutatta be az „ Élet az ártéren” című, színvonalas
nemzeti parki kiállító hely.
Visszaérkezés után közös beszélgetést folytattunk az ember
felelősségéről a természet iránt, megalkottuk a „Természetjárók
tízparancsolatát”. Minden gyermek oklevelet kapott, mert mindenki „leg…” valamiben

3.

ÉVFOLYAM

Első nap

Besétáltunk a falu központjába, megﬁgyeltük a falu szerkezetét,
az utcák elhelyezkedését, az épületformák jellegzetes vonásait.
A régi paraszti életre utaló jeleket kerestünk a házak udvarán
és környékén. Választott mértékegység (lépéshossz) segítségével lemértük milyen távolságra van a templomtól az iskola,
az óvoda, a Polgármesteri Hivatal. A visszafelé vezető úton
megﬁgyeltük a művelendő területek kihasználtságát, mennyi a
parlagon hagyott terület, milyen gabona ill. kultúrnövényeket
termelnek. Összehasonlítottuk a falu környékén az erdő, rét és
szántóföld arányát. Az erdei iskolában a lemért távolságokat

Tanévnyitó és tankönyvárusítás!
A tankönyvárusítás 2005.augusztus 26-án (péntek) 14 órától 17 óráig és
augusztus 27-én 8 órától 10 óráig a szokott helyen történik. Kérem, akik
névre szóló számlát igényelnek a pontos Vevő megnevezésével, címével
hivatali időben a titkárságon írásban jelezni szíveskedjenek.
A tanévnyitó 2005. szeptember 1-jén csütörtökön 8 órakor kerül megrendezésre, az ünnepség után megkezdődik a tanítás, a szülői értekezleteket
az osztályfőnökök jelölik ki. Továbbá aki az első tanítási napon már
igényel a napköziben ebédet az szíveskedjék azt aug. 27-ig jelezni a 06
77/454-271-es telefonszámon.

átváltottuk méterré, deciméterré, centiméterré. Kézműves foglalkozás keretében az előzetesen gyűjtött dobozokból elkészítettük a falu makettjét.
Második nap
Beszélgettünk az erdő életéről, arról, miért fontos,
hogy ne zavarjuk az erdő nyugalmát. Megﬁgyeltük az
erdő hangjait, illatait. Megpróbáltuk hang alapján megkülönböztetni a madarakat, emlősöket, rovarokat. Egy
madarász segítségével távcsövön keresztül ﬁgyeltük a
madarak tollazatát, színét, testfelépítését. Megnéztük
jellegzetes repülésüket, fészkelőhelyet kerestünk. Az
erdei iskola környékén található fákat csoportmunkában
vizsgáltuk. Az első csoport a fák lombkoronáját, levélzetét, termését vizsgálta. A második csoport összehasonlította a fák kéregmintáját, megnézték nyújt-e
valamilyen állatnak otthont a fa, van-e rajta élősködő.
A harmadik csoport az avarszintet vizsgálta, egy szita
segítségével, meggyőződtek arról, hogy az avarban is
vannak élőlények.
Kézműves foglalkozás keretében kartondobozból énekes madarak képét vágtuk ki, majd kifestettük temperával. Ezután a
madarak és más élőlények képét elrejtettük az erdőben és meg
kellett nekik keresni, majd meghatározni a megtalálás helyét.
Megbeszéltük a tápláléklánc szerepét az élővilágban, megpróbáltunk példát keresni rá a közvetlen környezetünkből.
Harmadik nap
Kisétáltunk a közeli szántóföldhöz, megnéztük az itt termesztett
növényeket, elemeztük azokat, megbeszéltük a termesztésükkel
kapcsolatos munkafolyamatokat, felhasználási módjukat. A
termesztett gabonaféléken kívül kerestünk gyógynövényeket, a
növényhatározó segítségével meghatároztuk a fajtájukat, megbeszéltük jellemzőjüket, milyen betegség gyógyítására használhatjuk. Megﬁgyeltük a mező és szántóföld jellegzetes illatát és
hangjait. Felsoroltuk milyen állatoknak nyújthat a szántóföld, a
mező búvóhelyet, élőhelyet. Kézműves foglalkozás keretében
a délelőtti sétán megﬁgyelt táj ábrázolása volt a feladat, kétféle technikával, terménykép készítésével ill. vízfesték
használatával.
Este népdalokat és néptáncokat tanultunk, megismerkedtünk népi
hangszerekkel, a fűzfa síppal, a citerával és a köcsögdudával.
Negyedik nap
Ellátogattunk egy közeli tanyára, ahol megﬁgyeltük az állatok
élőhelyét, gondozását, etetését. Az állattartáshoz szükséges eszközök és használatuk megbeszélése után összegyűjtöttük
Folytatás a 4. oldalon.
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Avagy mit hozott a
II. Kelebiai Kárpát Fesztivál?
Ha egy mondatban kellene kifejeznem, akkor viccesen így
foglalnám össze: a II. Fesztivál rengeteg élményt, munkát,
embert, örömöt és mosolyt, rengeteg izgalmat, bizalmat,
elismerést, tapsot és humort hozott a hétköznapokba. A
visszajelzések alapján a rendezvény mindenkinek képes
volt adni egy kicsit, vagy többet, de senki nem távozott emlékek nélkül. Leírni sem lehet a jókívánságok és gratulációk
sokaságát és ezek következményeit az emberben, amely pillanatokra szinte boldog, de pironkodó állapotok határára juttatja el a szervezőt. Tavaly minden egyes programról írtam
egy kicsit; ezt most nem teszem. Inkább felelevenítek néhány
érdekesebb háttértörténést, íme.
***
Mindjárt az első napon, a csütörtöki sikeres Kórustalálkozót
követően sor került a kerti ﬁlmvetítésre, melynek kezdete
előtt nem sokkal érkezett meg a néznivaló Szegedről. Akkor
már bizonytalanok voltunk az est kimenetelét illetően, hiszen
igencsak sötétszürke volt az ég alja Csikéria felé. Amikor a ﬁlm
megjött, jött vele együtt a rossz hír is: Mórahalom térségében
annyira esik az eső, hogy nem lehet 50 km/h sebességnél jobban
haladni. Ekkorra már tényleg hezitáltunk, hogy mit tegyünk,
megtartsuk-e a programot vagy sem. Nyilván a helyiek is látták a
vész közelségét, hiszen a
tavalyi hasonló program
után idén jó, ha feleannyi
érdeklődő jött ki a programra. Ők mégis bíztak és nem maradt el az
eredmény sem. Azontúl,
hogy a ﬁlm is jó volt, ha
hiszik ha nem, megúsztuk szárazon. Kisebbfajta csodának lehettünk
szemtanúi, hiszen míg
körben fekete volt az ég
és dörgött, villámlott, addig ha felnéztünk, a fejünk felett egy
kicsi foltban „tisztaság” volt, látszottak a csillagok. Hihetetlen,
de igaz.

***

Pénteken a Crystal zenekar kicsit hamarabb érkezett, mint
ahogyan azt megbeszéltük, ezért azt tanácsoltuk nekik, hogy
nézzenek szét a rendezvényen. A színpadhoz közel eső céllövöldében elkezdtek lövöldözni, különösebb eredmény nélkül.
Addig próbálkoztak, míg végül az üzemeltető egy mozdulattal
letörte a kiszemelt tárgyat és nevetve átadta a zenekarnak azzal,
hogy legközelebb vegyenek magukhoz egy kis célzóvizet, hátha
jobban sikerül majd.
***
A szombati napon zajlottak a II. Kelebiai Kárpát Fesztivál kis-

a
tenyésztett
állatok
hasznosításának lehetőségeit.
Megismerkedtünk különböző
népi mesterségekkel, elsajátítottuk a nemezelés, szövés,
kosárfonás
alaplépéseit,
fortélyait. Délután két csapatot
választottunk és állatnevekkel
egy „számháborút” játszottunk. Este a pásztortűznél
meséket mondtunk az állatokról, majd jellemző tulajdonságaik alapján kellett az
állatokat felismerniük.
Ötödik nap
Megnéztük milyen vízparti
növények és állatok élnek a közelünkben. Megis-

merkedtünk egyes édesvízi
halfajok
tulajdonságaival,
néhány vízi madár táplálkozási, fészkelési szokásaival.
Megbeszéltük a víz jellemzőit,
mikroszkóp
segítségével
megﬁgyeltünk
apró
vízi
élőlényeket. Beszélgettünk a
béka fejlődésének különböző
szakaszairól.
Az elsajátított ismereteket egy
totó és keresztrejtvény megoldásával bizonyították.
Tisztelettel:

Horváth Zoltánné
igazgató

pályás labdarúgó sorozatának focimeccsei, ahol a harmadik
helyet a Vasutas csapat, a második helyet a Vám csapata szerezte meg, az első helyre pedig a Határőrség 2. csapata jutott.
Az ebédet követően indult a nagy derbi, vagyis az ügyességi
verseny. Mindjárt az első forduló nagy tetszést aratott a közönség so-raiban, hiszen szétszerelt kerékpárokat kellett a
csapatoknak
összerakni, s a csapattagoknak
megtenni vele egy-egy
kört. Az első pillanatokban még úgy látszott,
hogy a vendégcsapatként szereplő kishegyesi
gárda járt a legjobban,
de amikor a tekerésre
került a sor, a szó szoros értelmében széthullott alattuk a kerékpár.
A csapatkapitány, Dudás
Béla a Kishegyesi Helyi
Közösség vezetője ezek
után viccesen csak anynyit mondott: nem csoda ha szétesik alattuk a bicikli, hiszen
a kempingeket pehelysúlyú embereknek találták ki, amin azért
Ők már jócskán túl vannak.
***
A kora estébe hajlott már az idő, mikor nagy létszámú csoportok váltották egymást a színpadon. Többek között megérkezett a
halasi Fashion Dance Tánccsoport, amely nem rejtette véka alá
elégedettségét a rendezvény nagyságrendjét illetően. Amikor
aztán megtapasztalták, hogy mennyire zökkenőmentesen gördül
a produkció, már nem tudta visszafojtani kíváncsiságát Németh
Zsuzska, a csoport vezetője, s az egyik alkalmas pillanatban
megkérdezte, hogy honnan van nekünk pénzünk egy ekkora
stáb működtetésére? Amikor azt a választ kapta, hogy mindenki
ingyen teszi a dolgát, s hogy ez nem más, mint egy,

4. oldal

Folytatás az 5. oldalon.
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az otthonáért tenni akaró lelkes civil szervezet, a döbbenettől
nevetve csak ennyit mondott: Nahát, néhányszor azért adjátok
már kölcsön nekem is ezt a Kelebiai Ifjúsági Egyesületet!
***
Ezen a napon is elérkezett a várva-várt pillanat: Varga Miklós és
Vikidál Gyula fellépése, amely igazán tűzbe hozta a szórakozó
közönséget. De szemmel láthatóan nem csak a közönség érezte
magát jól, hanem a két előadó is hozta a régen megszokott jó
formát. A szerződés szerint nagyjából egy órát kellett volna játszaniuk, s amikor túl voltunk az első órán, már kezdtünk aggódni, hogy meddig tart a buli. Ugyan nem volt ellenünkre a kissé
meghosszabbodott élmény, de már szóba került, hogy mi lesz,
ha esetleg a repeta-produkcióért repeta-gázsi is jár? A fellépés
után bejöttünk az irodába és kissé halálra vált arccal kérdeztem
tőlük, hogy mire ez a közel másfél órás produkció, mire Vikidál
Gyula azt felelte: Semmi különleges nincs ebben a dologban,
mert a Miklós és én is ugyan évtizedek óta a pályán vagyunk,
de ha a közönség olyan, akkor
ma is tűzbe hoznak minket és ilyenkor nagy kedvvel csináljuk
a dolgunk; ettől szép ez a szakma.
Egy probléma keletkezett ebből,
hogy a tűzijátékot nagyon
gyors ütemben kellett összerakni, mert az engedély is csak tíz
óráig szólt. Végül itt is minden
klappolt, és 22.00-kor megtörtént az égi látványosság.
***
Szombaton már közeledett
az éjfél, amikor kimentem a
területre és meglepődve tapasztaltam, hogy az utcabálon is
legalább ötszáz ember volt még jelen. Amióta itt vagyok, ilyet
még nem láttam. Ez az állapot hajnali kettőig is eltartott, ami
azért is volt érdekes, mert jellemzően ezekben az időpontokban
általában már csak negyven-ötven szórakozni vágyó múlatja
az időt. Szóval éjféltájt meglátogattam a céllövöldés bácsit és
megkérdeztem tőle, hogy na, milyen volt a bevétel? A párbeszéd
röviden így zajlott: - No, bátyám, hogy ment a bolt?
- Na hallod, még nem zártunk kasszát, úgyhogy igazából ezt
most még nem tudom neked megmondani.
- Na de - mondom neki - hát valami azért csak látszik a
bevételből!
- Igen? Hát mi? - kérdezi, mire felelem: - Hát a semmi. Megrökönyödötten kérdezte: - milyen semmi? - Az a semmi - mondom neki - ami a sorokban van a célterületen, mert már még
üres hurkapálcikákra sem nagyon lehetett lövöldözni. - Kérdeztem tőle: - Ha nem ment a bolt, akkor miért nincs a falon a cuccos? - Mire elvigyorodott és csak annyit mondott: - Na jó, jó,
hát végül is ugyan a kassza még nincs zárva, de azért már tele
van! - Ebből a vigyorból tudhattuk azt is, hogy ha neki jól ment,
akkor nem ment az rosszul másnak sem.
***
A ﬁatalok még szombaton megkérdeztek egy ﬁnoman szólva
enyhén kapatos embert, hogy mit szól a műsorhoz. Mire Ő azt
felelte: „Hát a program az nagyon jó, az biztos, csak legközelebb
mondjuk már meg ennek a Pataki Attila művészúrnak, hogy is-

mert Edda számokat is énekeljen, ne csak az újakat!” Mondták a
ﬁatalok, hogy rendben van, fő az, hogy mindenki képben van.

***

A vasárnapi nap most is jó levezetése volt a rendezvénynek, szép,
nyugodt és kellemes, családias hangulatú fogathajtó versenyt
láthattunk. Már aki még látott is, mert ekkorra ﬁataljainkat már
az álomkór kerülgette. A csalaﬁnta Szegedi Szabolcs szólt, hogy
adjon már valaki neki egy napszemüveget, hogy ne lássa senki,
amikor becsukva pihenteti a szemét. A terv egy darabig jónak
is bizonyult, mert a szem a napszemüveg jótékony takarásában
valóban pihent, azonban a fej néhány perc után egyre jobban
meg-megbillent, végül az izmok megadták magukat és teljesen
hátradőlt, mely látványt közepes erősségű horkolás is kísért.
De tény, hogy a szemből továbbra sem látszott semmi. Mindazonáltal kávé helyett az sem volt rossz, amikor a fogatosok
nekiültek ebédelni, s már az asztalnál ülve kiderült, hogy kenyér
egy szál se’, minden bent maradt a Művelődési Házban. No ekkor begyújtottuk autómban az utánégetőket, s amikor elindultunk a kenyérért a zenészek
éppen hozzáfogtak egy muzsikához. Mire visszaértünk, még
csak a muzsika felénél tartottak. Ezóta tudom, hogy az ABS
nem is olyan rossz dolog.
Nos, kedves olvasók, Kárpát
Fesztivál tulajdonosok, hely
hiányában csupán ennyi fér bele
a II. Kelebiai Kárpát Fesztivál
emlékképeinek sorába. Amikor
a rendezvény után egy budapesti rádió megkérdezte tőlem,
hogy miben különbözött az idei
szervezés a tavalyitól, akkor azt válaszoltam, leginkább annyiban, hogy idén nem tartottunk igényt a szerencsére, a produkció elment anélkül is. De ez csak azért történhetett így, mert a
rendezvényben részt vevő szervezők, a kelebiaiak szívvel-lélekkel hajtották végre feladataikat, a kilátogató közönség pedig
nem fukarkodott a biztatással és a tetszésnyilvánítással, vagyis
kerekké és egésszé vált a történet. Mindenkinek megköszönöm
a munkáját azzal, hogy mára biztos, hogy ezt az egészet nem
értelem nélkül csináltuk, a nagy többség mostanra hiszi, hogy
megérdemli ez a település a Fesztivált, s a Fesztivál is megérdemli Kelebiát. Én már most tudom, ha az idei Fesztivál az
utolsó lenne is Kelebia történetében, a következő helytörténeti
könyv már akkor is megemlékezne, ha másról nem, de arról
az összefogásról mindenképpen, mely ez idő tájt a községben
sarjadzott és a Fesztiválban szökkent szárba. S a haszonnövény
maga a napraforgó, amely bármerről is jöjjön a fény, megtalálja
a napot, csak legyen meg az a nap jövőre is.
Remélem, jól szórakoztak, a rendezvény épülésükre szolgált, a
község lakosságának jó egészséget kívánok.
Tisztelettel:

5. oldal

Vadász János
a kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatója,
a II. Kelebiai Kárpát Fesztivál

főszervezője
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Milassin Béla:

EGYKORI MEZÍTLÁBASOK HOMOKBAN
HAGYOTT NYOMÁBAN
(A júliusi számban megjelent írás folytatása)
E részletes ismertetés után én kértem szót. Elmondtam, hogy tanári diplomám megszerzése után újságíró lettem.
Sokáig a Szabad Föld szerkesztőségében dolgoztam, majd feleségemmel együtt hét éven át Drezdában az NDK című lap
magyar kiadását szerkesztettük. Hazatérve több évig a Kulturális Minisztériumban vezető beosztást töltöttem be. Emellett immár több évtizede az itáliai reneszánsz festészet eddig mások
által fel nem tárt részleteit kutatom. Pár évvel ezelőtt Tiziano
titkai címmel könyvem jelent meg.
Feleségem matematika – kémia szakos tanár. Három
gyermekkel gazdagodtunk. Béla ﬁunk és felesége is mérnök.
Bécsben élnek. Részükről két unokánk van. A most érettségizett 19 éves Gábor máris szakképzett tengerészkapitány, s
az Atlanti-óceánt is átvitorlázta, Veronika pedig gimnáziumba
jár. Csaba ﬁunk német – magyar és magyar – német szakos
konferenciatolmács, Lillánk német – rajz szakos tanárként
művészettörténész diplomát szerzett.
Testvéreimről: István méhész és Sellyén él, Anna
budai textilfestőgyár minőségi ellenőre volt. Ilona egészségügyi dolgozóként ment nyugdíjba, Tibor ﬁa elektromérnök. Rajta kívül három nevelt gyermeke van. Tibor öcsém agrármérnök,
jelenleg Kanadában él. Teréz is az egészségügyben dolgozott,
férje orvos volt, Csaba és Lajos ﬁa is orvosi diplomát szerzett,
az Érsekcsanádon lakó Zoltán a műszaki élettel és a kertészkedéssel jegyezte el magát. Feleségével, Erzsivel pompás
virágtengert varázsoltak télikertes hajlékuk köré. Zoltán ﬁuk
villanyszerelő, Tibor kamionvezető. Árpád testvérünk borászati szakközépiskolát végzett és Bátmonostoron méhészkedik.
Katalin lányuk középiskolai tanár, Árpád ﬁuk most érettségizett
és pályaválasztás előtt áll.
A találkozó ötletét adó Magosi Ottó írásos összefoglalójában többek között így emlékezett: „Ide, ebbe a házba, az
akkori Kossuth utca – Béla utca sarkára 1937. március 25-én
költöztünk. A házrészt Márton Imréné, Pilis Julianna tulajdonostól 600 aranykoronáért részletre vettük meg. Innen jártunk
az elemi iskolába, majd vonaton a középiskolába Halasra és
Szabadkára. Itt éltük át a délvidéki bevonulást, majd a második
világháborút és az azt követő ínséges éveket. Sokan voltunk
szomszédok, de jól megfértünk egymás mellett, összetartottunk, segítettük egymást, mert valamennyien szegénységben
éltünk.
Én 1949. november 17-én önként vonultam be katonának Aszódra egy páncélos alakulathoz… 1957-ben Kalocsára helyeztek. 1964-67-ben Budapesten elvégeztem a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémiát páncélos szakon és visszakerültem
Kiskunfélegyházára a 7. gépesített hadosztályhoz. 1984-ben
szívinfarktus miatt nyugállományba kerültem. Azóta kertészkedéssel, hadtörténelemmel és helytörténettel foglalkozom…
Megírtam Kiskunfélegyháza katonatörténetét, amelynek immár
53 éve én is részese vagyok. Ott született a feleségem, gyerme-

keink, s ott váltottunk sírhelyet magunknak. De szülőhelyem,
Kelebia emlékei örökre a szívembe vésődtek.”
Ottó 1952. december 20-án vette feleségül Szabó
Mariannát, aki akkor 16 éves volt. Két gyermekük született: az
ifjú Magosi Ottó József 1953-ban és Magosi György 1956-ban.
Ottó ﬁuk is hivatásos katona lett, ma már nyugdíjas. Leánya,
Erika Marianna 22 éves és keramikus. György ﬁuk erdésztechnikus, jelenleg Dunafalva polgármestere. Most 25 éves György
ﬁa szakács.
A szintén Kelebiáról elszármazott Színes István
Szegedről jött el a régi barátok közé. Elmondta, hogy vezető
pártmunkásként többféle beosztásban dolgozott és gyermekei
boldogulásáról is részletesen szólott. A szomszédból átjött
Vida István is, aki röviden szintén beszámolt önmaga és családja életéről. Régi ismerősünk, Jáger Jóska is odatoppant közénk
és üveg bora kíséretében ismertette szülőfalunk legújabb eseményeit.
A beszámolók után három vers is elhangzott
Kelebiáról. Mindháromból a legszűkebb szülőföldhöz történő
ragaszkodás megható hangja csendült ki.
A jó étvággyal elfogyasztott ebéd után egy ideig még
szabad teret kapott a csevegés, majd az egykori, Gugánovich
Máté-féle mintaszőlőtelepre települt erdő mellett a hajdani kisvasút nyomvonalában elindultunk a Kincses-féle erdészház felé.
Közben a régmúltat hasonlítgattuk a jelen környezettel. Az erdészház közelében megtekintettük azt a hatalmas rezgőnyárfát,
amelynek rendkívül vastag törzse és széles lombkoronája talán
többszáz éves múltjára utal. Ezt követően a temetőbe sétáltunk,
hogy elhunyt rokonaink, ismerőseink, szomszédaink, tanítóink
és barátaink emlékét áhítattal idézzük fel. Ott mutattam meg
testvéreimnek azt a közeli helyet, ahol csaknem száz évvel
ezelőtt két nagy nyárfa árnyékában, még kislány korában Édesanyánk labdával játszadozott, miközben a reá bízott libákra vigyázott.
Bár az említett emlékképeket a múló idő lassacskán
elfedi, de az egykori mezítlábas gyerekek befutott életpályája
ékesen bizonyítja: a legtöbb egyszerű gyermekből nagy érték
kerekedhet, ha töretlen életereje és szorgalma révén legyőzi az
eléje kerülő akadályokat…

6. oldal

Milassin Béla

TÜDŐSZŰRÉS
2005. szeptember 6-tól szeptember 13-ig, naponta 8 órától
11 óráig községünkben tüdőszűrés lesz a Művelődési Házban. A tüdőszűrő vizsgálaton való megjelenés minden 14
évesnél idősebb személy részére KÖTELEZŐ, a távolmaradó az 1999. évi LXIX tv. alapján pénzbírsággal sújtható.
Polgármesteri Hivatal

III. évfolyam 8. szám

2005. augusztus

www.kelebia.hu

Már az Interneten is!

bálon. E tárgyban alkalmazkodnunk kell a fő rendezvényhez és
ezért ﬁgyeljük a községi idősnapi program tervezetét!

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Egy igen mozgalmas és eseményekben gazdag hónap van
mögöttünk, melynek nyugdíjas vonatkozásairól fogok röviden
beszámolni, majd vázolom az előttünk álló feladatokat is.

Kelebia, 2005-08-04
Sutka István titkár

JÚLIUS:
A II. Kelebiai Kárpát Fesztivál keretében került sor az ún. Dalostalálkozóra 14-én. A találkozó sikeres lebonyolításához
nagyban hozzájárult a Nyugdíjas Egyesület stábja is a fellépő
együttesek megvendégelésével. A találkozón első alkalommal
vett részt és nagy sikert aratott az Ómoravicai Dalárda, melyet az ómoravicai testvér egyesületünk /Nyugdíjas Egyesület/
közreműködésével sikerült meghívni a rendezvényre. A dalosok
fellépése után következett a Nyugdíjas Bál, melyen élő zenére
táncolhattak a résztvevők. A jó zene gyorsan a táncparkettre
parancsolta a táncos lábú közönséget és ez az állapot néhány
perccel éjfél előttig eltartott.
A Kárpát Fesztivál hátralévő napjaiból pénteken és szombaton
egyesületünk néhány vállalkozó szellemű tagja lángost sütött
a Nyugdíjas Ház kertjében és méltányos áron vendégül látta a
Fesztivál közelben szórakozó, erre igényt tartó közönségét.
21-én a kellemetlen esős idő ellenére 16 fővel Mórahalomra
utaztunk a termálfürdőbe. Ezalkalommal sem csalódtunk,
mert a kellemes környezetben jól szórakoztunk /fürödtünk, úszkáltunk, szaunáztunk, beszélgettünk stb./.
30-án a menetrend szerinti havi Klubdélután keretében,
nagy-nagy kánikulában és a szokottnál szerényebb létszámban
találkoztunk a Nyugdíjas Házban. A megjelenteket ez alkalommal teával, zsíros kenyérrel és süteménnyel, valamint ﬁnom
borral fogadták a szervezők. A kellemes légkört tovább fokozta
egy az egészségünkkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés, melyet
meghívott vendégünkkel, Madácsi Edittel folytathattunk.
AUGUSZTUS:
Tervezett programok: 11-én strandolás Kiskunhalason, 19-én
a Szegedi Szabadtéri Színház előadásának megtekintése, 20án a községi ünnepség idején lángossütés a Nyugdíjas Házban,
27-én Klubdélután meglepetéssel /kultúrműsorral/.
SZEPTEMBER:
4-én 10.00-17.00 óra között Eü. nyílt napot tart a már ismert kiskunhalasi egyesület a Nyugdíjas Házban. A nyílt nap
keretében ingyenes egészségfelmérés, CANDIDA TESZT stb.
lesz, melyre várunk minden érdeklődőt.
9-én Eü. előadás lesz „őszi légúti betegségek” címmel 17.00
órától a Nyugdíjas Házban. Előadó: Dr.Császár Jenő háziorvos.
Az előadásra várunk minden érdeklődőt! 17-én Szüreti
Batyusbál lesz a Nyugdíjas Házban 19.00 órától. A bálra
tagságunk mellett meghívjuk az Ifjúsági Egyesület tagjait és
a Szociális Otthon dolgozóit, lakóit! 24-én a szokásos havi
Klubdélután lesz, mely egybeesik a községi idősnapi rendezvénnyel. Várhatóan tagságunkból többen hivatalosak lesznek
az idősnapi programra is, ezért bizonyára nem lesz annak
akadálya, hogy a klubdélutánra érkező -idősnapi rendezvényre
nem hívott- egyesületi tagok 15.00 órától az iskola tornacsarnokába menjenek és ott részt vegyenek a szokásos élő zenés
7. oldal

Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár
augusztus 22. és augusztus 30. között zárva
tart. Az első nyitva tartási nap augusztus 31.
szerda lesz.
Megértésüket köszönjük.

2005. július havi anyakönyvi
események
Születtek:

Soós Balázs István
Kiskunhalas, 2005. július 9.
Anyja neve: Csamangó Szilvia
Apja neve: Soós István
Nagy Benedek Máté
Szeged, 2005. július 16.
Anyja neve: Veiner Mónika
Apja neve: Nagy Herbert

Házasságot kötött Kis Anita és Mikó Zsolt.
Meghalt:

Vőneki István
65 éves
László Mihályné 63 éves
Lukács Lászlóné 70 éves
Káposztás Matild 84 éves
Androvics Gyula 65 éves
Fábián Istvánné 64 éves
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Kedves kelebiai Sportrajongók!

A 2005/2006-os idénytől kezdődően megváltoztak a labdarúgás egyes szabályai. Összeszedtük a legfontosabb változásokat, amelyeket az alábbiakban olvashatnak.
Labdarúgás szabályváltozások
·
Mindenfajta ékszer viselése tilos!
·
Ha a játékos (pl. gólrúgásnál) felhúzza a mezét annyira, hogy az arcát is eltakarja, akkor azért sárga lap jár!
·
Bedobásnál a bedobást zavaró játékos 2 m-nél közelebb nem állhat a bedobó játékostól!
·
Azonnali kiállítással járó súlyos sportszerűtlenség az a beavatkozás, amely bármely irányból jön és nem a labdát célozza
(pl. becsúszás esetén)!
·
A gólt rúgó csapat nem viheti ki a labdát a kapuból, az a gólt kapó csapatot illeti, ellenkező esetben sárga lap jár!
·
Lesszabály változások:
o
A bíró csak akkor fújja le a lest, ha az már aktív!
o
Akkor aktív a les, ha a lesen tartózkodó játékos hozzáér a labdához!
o
Akkor is aktív a les,
ha a lesen álló játékos akadályozza a védőt aki a lesen álló
játékos felé irányuló labdát szeretné megszerezni!

Megye II. osztály Déli csoport 2005/2006os évi sorsolás

Felnőtt mérkőzések (az ifjúsági csapat mérkőzései a felnőtt mérkőzés előtt
2 órával kezdődnek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Kelebia KNSK
Bajaszentistváni SK
Kelebia KNSK
Érsekcsanádi KSE
Kelebia KNSK
Bácsbokodi SK
Kelebia KNSK
Vaskút SE
Kelebia KNSK
Katymári SE
Kelebia KNSK
Sükösd SC
Kelebia KNSK
Bácsborsódi SK
Kelebia KNSK

-

Szakmár KSE
Kelebia KNSK
Nagybaracska KSK
Kelebia KNSK
Szeremlei Sk
Kelebia KNSK
Fajsz SE
Kelebia KNSK
Császártöltési EFSK
Kelebia KNSK
Hajós FC
Kelebia KNSK
Kunbaja SE
Kelebia KNSK
Garai KSE

05. 08. 13.
05. 08. 21.
05. 08. 28.
05. 08. 30.
05. 09. 11.
05. 09.18.
05. 09. 25.
05. 10. 02.
05. 10. 09.
05. 10. 15.
05. 10. 23.
05. 10. 29.
05. 11. 06.
05. 11. 13.
05. 11. 20.

17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.00
16.00
15.00
15.00
14.30
14.30
13.30
14.00
13.00
14.00

Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

Megye II. osztály Déli csoport 2005/2006-os
évi sorsolás
Serdülő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kelebia
NBaracska-CSalja
Kelebia
Kelebia
Mélykút
Kelebia
Jánoshalma
Kelebia
Madaras
Kelebia
Érsekcsanád
Kelebia
Nemesnádudvar

-

Vaskút
Kelebia
Sükösd
Baja
Kelebia
Gara
Kelebia
Bácsalmás
Kelebia
Tompa
Kelebia
Szeremle
Kelebia

05. 08. 20.
05. 08. 27.
05. 09. 03.
05. 09. 10.
05. 09. 17.
05. 09. 24.
05. 10. 01.
05. 10. 08.
05. 10. 15.
05. 10. 22.
05. 10. 29.
05. 11. 05.
05. 11. 12.

8. oldal

10.00
17.00
10.00
10.00
16.00
10.00
15.00
10.00
14.30
10.00
10.00
10.00
13.00

Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat
Szombat

· 11-es rúgás: ha a rúgás pillanatában a rúgó játékos csapatából valaki belép a 16-oson
belül a rúgás pillanata előtt, akkor
szabadrúgást
ítél a bíró a 11-est rúgó csapat
ellen!
· A pálya területén a 3
rendező
megkülönböztetett
felsőruházattal lehet jelen úgy,
hogy a bíró mindig láthassa,
hogy hol tartózkodnak! A
három rendezőre vonatkozik az
a szabály is, hogy csak akkor
hagyhatják el a pálya területét,
ha azt a bíró is elhagyta!
· Kiállítással kapcsolatos
szabályváltozás: ha a kiállításkor a kiállított játékos
sportszerűtlenül
viselkedik a bíróval, a bírónak
jogában áll a mérkőzést azonnal lefújni, és ebben az esetben a vétkes csapat 0 pontot
kap
azon a fordulón, attól függetlenül, hogy
milyen eredmény alakult ki a
lefújásig.

