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Szüreti mulatságtól volt hangos Kelebia

Muskotályos illat fogadta az érdeklődőket a plébánia udvarán, a Szerbiai Kelebiján. Borkóstoló és birkapaprikás, valamint
sportvetélkedők és táncbemutatók tarkították a szüreti napok főrendezvényét a
településen.
A szüreti mulatság zárónapján a forgalmat is leállították a főutcán a díszes menet
előtt. A hálaadó szentmisére igyekeztek a

felvonulók. A helyi templomban megáldották a gazdákat és a terményeket.
A kirakodóvásár legizgalmasabb mozzanata a borkóstolás volt. Számos pincészet kínálta zamatos italát, sok pohár koccant össze.
A szombati napon megrendezésre került a pálinkaverseny melyre 40 féle pálinkát neveztek be. Külön gratulálunk Rácz

Istvánnak, aki narancs-mandarin pálinkájával arany fokozatot nyert.
A szombati és vasárnapi programokban
részt vettek a Tavaszi Hérics Tánccsoport
és a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület Tánccsoportja is.
Paskó Csaba plébános, a rendezvény
főszervezője ekképp nyilatkozott az egyik
helyi tévécsatornának:

„ Én azt hiszem, hogy tradícióiban, kultúrájában él a nép, él a nemzet, és ezt a kultúrát nekünk is ápolnunk kell, és a hagyományokat nekünk is meg kell őrizni. Arról
nem is beszélve, hogy mint hívő emberek,
azt hiszem, hogy van miért hálát adnunk.
Hálát adni a terményekért, hálát adni azért
a sok jóért, amit minden nap kapunk.”
-Bíró Melinda-

Népzenei programok
Szeptember 7-én a bordányi faluházban rendeztek nagy sikerű népzenei találkozót.

A daloskör tagjai szeptember 21-én
Szatymazon egy eredeti hagyományokat
felelevenítő lakodalmas rendezvényen
vettek részt, melyet a helyi közművelődési
és családsegítő egyesület és a Barackvirág
népdalkör szervezett. A programot celebrálta Kovács Krisztián az ország egyik leghíresebb vőfélye.
Volt menyasszony öltöztetés, leány kikérés a hagyományos dalokkal – szövegekkel. A község utcáin népviseletes lakodalmas menet zenével, egyházi és polgári
esküvő, vacsora és minden egyéb lakodalmi szokás. A fiatal pár valódi volt, akik vállalták, hogy házasságkötésüket a régi hagyományok felidézésével tegyék meg.
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Paprikás Ételek Főzőversenye 2013
Kalocsán 1989-től kezdve minden
évben megrendezésre kerül a Kalocsai Paprikafesztivál, melynek keretein belül 2013 szeptemberében immár
17. alkalommal került megrendezésre
a Paprikás Ételek főzőversenye, ahol a
szakmai főző csapatok mellett az amatőr, főzni szerető csapatok és baráti
társaságok is helyet kaptak.
Idén, immáron másodszor Kelebia
színeiben indult Simoláné Márta, akit a
főzőversenyről kérdeztem:
– Nagyon szép eredménnyel
tértél vissza a versenyről, ha jól
tudom tavaly is részt vettél rajta.
Mesélnél erről bővebben?
– Tavaly a Kárpát Fesztiválon különdíjas lettem a bográcsos ételek versenyén, ennek kapcsán hívott
meg Németh József a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Déli Régiójának elnöke a kalocsai versenyre, ahol
harmadikak lettünk a gidapörkölttel. Az
idei Kárpát Fesztiválon már nem sikerült ilyen jó eredményt elérni, de ettől
függetlenül meghívtak minket is Kalocsára, ahol ugyanazzal az étellel indultunk, mint Kelebián.
– Mit főztetek?
– Grillezett csirkepörköltet főztünk,

megfogadtam Németh József tanácsait,
és nem tettem bele zöldfűszereket, hanem saját készítésű fűszerkeverékkel
pácoltam be a csirkéket. Meg is lett az
eredménye, hiszen másodikak lettünk,
ami nagyon felemelő érzés volt.
– Hogyan zajlott a megmérettetés?
– A helyszínen előre felállított sátrakban voltunk elhelyezve, mindenkinek megvolt a kijelölt helye, előkészítő,
és tálalóasztallal. A zsűri folyamatosan járta a sátrakat, figyelte az előkészületeket, a rendet, tisztaságot stb.
Hozzá tenném, hogy egyszerre három
zsűri működött, annyi jelentkező volt.
Mindenkinek meg volt szabva, melyik
asztalhoz kell kivinni az elkészült ételt,
természetesen szép tányérban gusztusosan tálalva. Az ételünkhöz előkészületeit már előző este megkezdtem, hiszen a grillezés hosszú ideig tartott
volna, ezért a csirkecombokat már jó
előre elkészítettem. A zsűri érdeklődve várta, hogy elkészüljön az étel, mert
még nem ettek ilyet, és kíváncsiak voltak a végeredményre.
– Volt segítséged az étel elkészítése során?
– Igen, sőt már előző nap a sütemé-

nyek készítésekor is segítettek a konyhai dolgozók, és a rendezvény alatt is
ott voltak velem. Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek.
– Van utóélete a versenynek?
– Igen. A részvétel egyik feltéte-

le, hogy még a megmérettetés előtt a
résztvevőknek le kell adni az ételek receptjét, melyekből a következő évben
receptkönyv készül, amely tartalmazza a helyszínen a csapatokról, illetve az
ételekről készült képeket is. Ezeket a
Könyveket a helyszínen meg lehet vásárolni.
– Ez a program egy fesztivál része, sikerült megnézni egyéb látnivalókat is?
– Sajnos nem igazán van idő ilyesmire. Azt tudom, hogy volt paprika király- és királynőválasztás, könnyűzenei
programok, gyerekprogramok, kézműves vásár, folklórprogramok stb., de
reggeltől estig sok munka volt a helyszínen, nem csak a főzésről van szó, hanem az ételek elosztásáról is. Ugyanis a
látogatók vásárolhattak jegyeket, melyek segítségével a zsűrizés után körbejárhatták a versenyzők sátrait, ahol
ételekre beválthatták jegyeiket. Ezek
után el kellett pakolni, és este 6 órától
már kezdődött az eredményhirdetés.
– Akkor fárasztó napotok volt.
– Igen az volt, de megérte elmenni,
és elégedetten jöttünk haza.
– Kívánom, hogy jövőre még
egy helyet sikerüljön javítanotok!

A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza szociális,
mentálhigiénés munkatárs és foglalkoztatásszervező munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6423 Kelebia, József A. utca 75.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
szociális munka, a Szakmai Programban foglalt feladatok, tevékenységek ellátása. Az intézmény ellátottjai adottságainak figyelembe vételével kulturális, szellemi
és aktivitást segítő tevékenységek szervezése, bonyolítása. Segítség az intézményi életformához való alkalmazkodásban. Gondozási tervek készítése. Családi, társadalmi kapcsolatok fenntartásának biztosítása, segítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Emelt szintű szakképesítés, rehabilitációs tevékenységterapeuta, rehabilitációs nevelő-segítő, szociális asszisztens, mentálhigiénés asszisztens, szociokulturális animátor,
• szociális munkában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Emelt szintű szakképesítés, szociális asszisztens,
• szociális munkában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• pályázó részletes fényképes szakmai életrajza, képesítést igazoló okirat(ok)
másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2013. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turi Mária nyújt, a 0677/454-224 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet
Otthonháza címére történő megküldésével (6423 Kelebia, József A. utca 75.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
210/2013., valamint a munkakör megnevezését: szociális, mentálhigiénés munkatárs és foglalkoztatásszervező. [MB1]
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Kelebiai Hírmondó - 2013. október 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. október 05.
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Sikerrel zártuk az
„Újra Tanulok” projektet!

Az uniós finanszírozású TÁMOP 2.1.6.
„Újra Tanulok!” projekt 2012-ben vette
kezdetét Kelebián. A program célja a
mélyszegénységben élő, alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű, munkanélküli rétegek felzárkóztatása és megfelelő képzés után a munkaerő piacra
történő visszavezetésük volt. A munkaprogram keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet az ország hétszázötven önkormányzatának bevonásával
háromtípusú képzést nyújtott és nyújt
jelenleg is a munkanélkülieknek, illetve az önkormányzatoknál közmunkát
végzőknek: háztáji növénytermesztő és
tartósító, háztáji növénytermesztő és
állattenyésztő és háztáji állattenyésztő
ismerteket.
Községünkben a tanfolyam 2012.
szeptember 17-én indult 10 fővel a Háztáji növénytermesztés és tartósítási képzéssel. Az oktatás heti 1 elméleti és 2
gyakorlati nap ciklusára épültek. A tanítási napok 6 órásak voltak, hogy a résztvevők számára ne legyenek túl meg-

terhelők. A TKKI a Belügyminisztérium
által jóváhagyott tankönyveket biztosított a tanulók részére. A tanfolyam 1179
órából állt egy évet vett igénybe, mely
elméleti oktatását növénytermesztési
mérnökként szívesen elvállaltam. A tanfolyam gyakorlati oktatója Mityók Endre volt. Az egy év alatt a tanulók élelmiszerbiztonsági és növény-egészségügyi,
általános növénytermesztési és tartósítási valamint munkaerő-piaci ismereteket szereztek és a felsorolt modulokból
2013. szeptember 19-én sikeres záróvizsgát tettek!
A Tanulóink: Csamangó László, Hegedűs Zoltán, Simits Béláné, Dobó Mária, László Jánosné, Szamosvölgyi Tivadar, Vass Lászlóné, Tóth Imréné, Csóti
István, Nyáriné Csókási Irén.
Ezúton is szeretném megköszönni
a tanulóimnak az együtt működést és
gratulálok mindenkinek a sikeres vizsgáihoz!
Hegyesi Tímea
Növénytermesztési mérnök

Tájékoztató szociális nyári
gyermekétkeztetésről
2013. évben is lehetőség nyílt a
gyermekek nyári étkeztetésére, melyet
a települési önkormányzatok részére
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás
igénylésének döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.)
EMI rendelet (továbbiakban R.) szabályoz.
Községünkben 2013. június 17. nap-

jától 2013. augusztus 31. napjáig 54
munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étel formájában a Napköziotthonos Konyháról valósult meg a nyári
gyermekétkeztetés.
A rendszeren gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül 114 fő kiskorú gyermek került kiválasztásra.
Az elszámolást követően 2.708.640
forint összeg került felhasználásra.
Maczkó József polgármester
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Kerítésépítés pályázati támogatásból
Tisztelt Lakóközösség!
Aki „nyitott szemmel” jár településünkön láthatja, hogy a falu több pontján a szennyvízberuházáson túl, kisebb
–nagyobb építési, fejlesztési munkálatok vannak folyamatban. Ezek a következők:
* Kerékpár- és gyalogút építés
* Önkormányzati sertéshizlalda, fóliaházak és savanyító üzem építése
* Kelebia Községi Népi Sportkör által üzemeltetett sportpálya környékének a rendezése
Ezen utóbbiról szeretnék bővebben
beszámolni:
beruházás típusa
külső kerítés
játéktér talajának felújítása
pályakarbantartó gép (fűszellőztető)
pályát körülvevő korlát felújítása
számítógép
szögletzászló
mez rövid ujjú
mez hosszú ujjú
sort
sportszár
sípcsontvédő
utazó melegítő
utazópóló
edző melegítő
edző póló
télikabát
esőkabát
stoplis cipő
cipőtartós táska
utazó melegítő
utazó póló
mez
sort
sportszár
labda 4-es
2*1 méteres kapu
2*1 méter kapuháló
A Kelebia Községi Népi Sportkör 3,4
millió forint önerőt biztosított ahhoz a
pályázathoz, amelyben 11,5 millió forintot nyert.
Tehát 17,4 millió forintos beruházást
és fejlesztést hajthatunk végre, amely
pénzeszköz a kelebiai sportélet feltételrendszerének a javítását eredményezi.

Kérem, engedjék meg, hogy tételesen felsoroljam az elérendő célokat:
A kerítésépítés műszaki tartalmáról
röviden:
* Magasság: 1,8 m
* Betonalakba állított zártszelvényoszlopok között horganyzott acélpálcákból összeállított kerítéselemek lesznek behelyezve.
* Hossza: 360 folyóméter
* Nyomvonala: a kocsma sarkától a
Béke-park sarkáig déli irányból északi irányba
A Béke-park sarkától a volt vágóhídig (savanyító üzemig) nyugati irányból
mennyisége
300 fm
7150 m2
1 db
100 fm
1 db
4 db
32 db
32 db
32 db
32 pár
32 pár
32 db
32 db
32 db
32 db
32 db
32 db
32 pár
32 db
24 db
24 db
24 db
24 db
24 pár
6 db
2 db
2 db
keleti irányba.
A volt vágóhídtól (savanyító üzemtől) a főutcára nyíló nagykapuig északi irányból déli irányba.
Tavaszra várható a nagyszínpad
előtti tér tereprendezése, füvesítése és
automata öntöző-rendszer kiépítése.
Maczkó József polgármester

Bursa Hungarica
Kelebia Község Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2012/2013. tanév második és
a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan
A pályázati kiírást és a pontos feltételeket megtalálják
www.kelebia.hu oldalon!

X. évfolyam 10. szám

Kelebiai Hírmondó

Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. Törvény 13.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Magyarországi kéményseprőmesterek Szövetsége valamint a Magyar Kéményseprők Országos Ipartestülete véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya Kelebia község közigazgatási területére terjed ki.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatást a HALAS-THERMO Kistérségi Kéményseprő Kft. (6400 Kiskunhalas Átlós u. 64.) látja el.
A közszolgáltatás ellátásának szabályai:
1) A közszolgáltató a kéményseprő- ipari közszolgáltatást a 63/2012.(XII.11.)
BM rendeletben meghatározottak szerint látja el.
2) A közszolgáltató köteles negyedévente ügyfélfogadást tartani. Az ügyfélfogadás rendjét előzetesen egyeztetnie kell a polgármesterrel.
3) Az ügyfélfogadás rendjéről a közszolgáltató internetes honlapján történő hirdetmény közzétételével tájékoztatja az ingatlan tulajdonosokat, használókat.
A Közszolgáltatás díja:
1) A közszolgáltatás díját ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
2) A közszolgáltató az érvényes díjakról díjjegyzéket készít, és azt közzéteszi internetes honlapján.
Ez a rendelet 2013. szeptember 15. napján lép hatályba.
Egyidejűleg hatályát veszti a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 19/2004.(XII.17.) rendelet.
Díjtételek:
1. Szilárd tüzelésű rendszerhez tartozó kémény felülvizsgálata (bruttó költség):
2388 Ft/db.
2. Tartalék kémény felülvizsgálata: 762 Ft/db.
3. Hagyományos gázkémény felülvizsgálata: 1270 Ft/db.
4. Turbó gázkazánhoz tartozó kémény felülvizsgálata: 1372 Ft/db.

FELKÉRÉS LAKOSSÁGI
TÁMOGATÁSRA!
Tisztelt kelebiai lakosok!
Gyermekünk a szemünk fénye!
A legtöbb szülő számára kevés félelmetesebb dolog van annál, mint értesülni arról, hogy a gyermeke beteg lett. Ilyen nehéz helyzetbe került a Laczkó család, mert
az orvosok közölték velük, hogy gyermekük Laczkó Flávió súlyos betegségben szenved. A gyermek teste, lelke segítség és gyógyulás után kiált!
Az anyagi nehézségekkel küzdő családnak gondot okoz a betegséggel járó kiadások (gyógyszerek, vitaminok, tápszerek, kezelések, élelmiszer, utazási költség, stb.)
Közös összefogással önzetlenül a GYERMEK GYÓGYULÁSÁÉRT!
A Kelebiai Karitász Egyesület adománygyűjtést szervez a kelebiai lakosok körében a súlyosan beteg 12 éves Laczkó Flávió megsegítésére.
Kérjük az intézmények, vállalatok, egyesületek, Kft-ék, Bt-ék, egyéni vállalkozások stb. vezetőit, dolgozóit, az együtt érző kelebiai lakosokat, hogy pénzbeli adományaikat (anyagi lehetőségeikhez mérten) a következő számlaszámra utalhatják:
Tompa és Vidéke Takarékszövet :
53100049-10071854
vagy az Önkormányzatnál és a Postahivatalban kihelyezett hivatalos gyűjtőládába szíveskedjenek tenni!
Az Egyesület is hálásan köszöni, hogy adományával támogatja a súlyosan beteg
gyermek gyógyulását!
Bármennyi összegű adománynak is szívből örül a család.
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Kerékpár- és gyalogút épül
pályázati támogatásból
Tisztelt Lakóközösség!
Örömmel értesítem Önöket arról,
hogy a szennyvízcsatorna gerincvezetékének lefektetése és a főút helyreállítása után újabb vonalas infrastruktúra építésébe fogott Kelebia Község
Önkormányzata a Bajcsy Zsilinszky utca mentén.
Pályázati forrásból 90 %-os támogatással, kerékpár- és gyalogutat építünk a Kossuth Lajos utcától a vasúti
átjáróig, illetve a vasúti átjárótól a Deák Ferenc utcáig.
A meglévő kerékpárutakat kötjük
össze egy 1350 méteres szakasszal.
A beruházás építési költsége: 40,3
millió forint + ÁFA. Kivitelező: Ker-Ex
’94 Kft.
A tervezett kerékpár- és gyalogút az
5501. sz. állami út mentén a Deák Ferenc utcától jobb oldalt halad, a templom bejárat előtt egy gyalogos átkelő
mentén áttér a baloldalra. Az iskolabejáratot és a vasúti átjárót keresztez-

ve a vasbolt előtt a művelődési ház és a
sportpálya mentén elhaladva a Kossuth
Lajos utcánál csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz.
Az építmény átlagszélessége: 2,75 m
A polgármesteri hivataltól a templommal párhuzamosan a vasboltig térkő burkolatot építünk, a többi szakaszon aszfalt burkolat kerül kialakításra.
A templom, az iskola és a sportpálya előtt gyalogos átkelők felfestésére
kerül sor.
Az orvosi rendelő és a művelődési
ház előtt fél-fedett kerékpártárolók kiépítését tervezzük.
A parkolás érdekében a sportpálya
mentén párhuzamosan leállósáv kialakítása is megvalósul.
Fagymentes idő esetén a beruházást
november 30-ig befejezzük.
A munkával járó kellemetlenségekért elnézést kérek.
Köszönettel:
Maczkó József polgármester

Egy tanító tapasztalataiból…
Hogyan lehet sikeres a gyermek?
Minden szülő azt szeretné, hogy
a gyermeke sikeres legyen az iskolában. Vajon mit kell ezért tenni?
Elég csak a tanítókra, tanárokra bízni, vagy nekünk szülőknek is van feladatunk?
De, jó lenne, ha kitűnne valamiben
a gyermek! Szépen olvasna, pontosan végezné a matematikai feladatokat, testnevelésből a legügyesebb
lenne és még sorolhatnám…
Tudni kell azonban, hogy az iskola az átlagos képességű gyermekre
írt tantervvel dolgozik. Szeptembertől a változások következtében van
lehetőség minden iskolában a tehetséggondozásra is.
De , a szülő még többen szeretne elérni a leánykájával, fiacskájával mit tegyen?
* Az osztályfőnökkel, szaktanárral
konzultálni kell, nem elég csak az iskolába behordani a gyereket!
* A gyerekkel gyakran kell beszélni arról, miért fontos a tanulás, nem
elég csak az ellenőrzőt nézni meg!
* A gyerek mellé le kell ülni kö-

zösen tanulni, nem elég, ha csak
mondja a szülő, hogy tanuljon!
* A pedagógusok tanácsait érdemes megfogadni, nem elég csak a
szülői értekezletre elmenni!
Igen, én azt vallom, hogy a szülőnek kell gyermeke képességének
fejlesztéséről gondoskodni. Ha tud ő
maga üljön le mellé, ha nem forduljon szakemberhez segítségért. Aktív
segítségre van szüksége minden tanulónak. Kérdezze ki, magyarázza el
a tananyagot. Találjon ki játékos feladatot, amely a tananyaghoz kapcsolódik! Fontos, hogy megmutassuk a tanulás örömét a gyereknek,
adjunk neki sikerélményt és önbizalmat! Motiváljuk pl.: menjen versenyekre, tegye próbára magát.
Ez bizony nem könnyű feladat! Aki
felelősséggel vállalta gyermekét annak ez nem teher, hanem öröm, ha
látja a fejlődést.
Tegyünk meg többet, hogy siker
legyen a gyermekünk!
Horváth Zoltánné

Kelebiai Hírmondó
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NINCS JOBB A ZSÍROSKENYÉRNÉL
Szoktam mondani, hogy Jézus
nemcsak egy csodálatos fiatalember
volt, hanem egy elképesztően izgalmas ember. Ilyenkor a szemekből
a kétkedést, az értetlenséget olvasom ki. Ezt: ez is mond csak nagyokat, aminek nagyobb a füstje, mint a
lángja, miért hergel, miért akar fölvillanyozni minket ezzel, amikor Jézus egyszerűen csak egy jámbor, fanatikus, jó ember?
Most megpróbálom bebizonyítani, hogy Jézus valóban izgalmas. Előveszem a lakomameghívásról szóló
beszédét, amitől nagyon megszerettem Jézust (Lk.14.12-14). Bevallom, az egész evangéliumban semmi se lelkesít, tüzel fel annyira, mint
ez a rész. Még a Lázár, a négy napos hulla feltámasztása se. Sőt még
magának Jézusnak a diadalmas feltámadása se. Amikor fölfedeztem,
ráéreztem, az örömtől ujjongani lett
volna kedvem. Táncra perdülni. Szétkürtölni azoknak, akik nem elégszenek meg csip-csup örömökkel vagy
Ézsau egy tál lencséjével. Addig csak
beképzeltem, hazudtam azt magamnak és másoknak, hogy szeretem Jézust. Még az értem való kereszthalála se érintett meg nagyon. Távolinak
éreztem. Nem éreztem személyesen
rám vonatkozónak. Inkább papok elcsépelt patronjának. Így hát Őt csupán mesterséges, kierőltetett érzésekkel szerettem.
Az talált engem szíven, amikor Jézus mondta, hogy kiket hívjunk meg
vendégségbe. Mai szóval buliba. Ne
a barátainkat és pereputtyunkat
hívjuk meg, mert azok biztos, hogy
visszahívnak. Azokat lássuk el finom
falatokkal, akik képtelenek lennének viszonozni a meghívást: „a koldusokat, bénákat, vakokat.” Mai
szóval a csórókat. A hajléktalanokat, közmunkásokat, menekülteket,
akik ázsiai hazájukban egy marék
rizsen tengődtek… Rendkívül fölemelő ebbe beleérezni, hogy a kölcsönösségen alapuló jótett igazában
nem jótett, csak az az, ami önzetlen
és ingyenes!
Persze Jézus nem tiltja a családtagok, a közvetlen ismerősök meghívását. Sőt ő maga is szeretett fehér asztal mellé ülni. Viszont azt
szeretné tőlünk, ha azokra irányítanánk figyelmünket, akik nagyon nehezen élnek, akik a társadalom kitaszítottjai, akik semmiféle viszonzást
nem tudnak adni. A feléjük fordulást

nem helyettesíti semmi! Millió rózsafüzér sem.
Szeretné Jézus, ha az önzés köréből kilépve nagylelkűek lennénk.
Tudja, ha nagy a szívünk, akkor sosem feledkezünk meg az adás kötelezettségéről, aminek gyümölcse „finomabb”, boldogítóbb, mint a világ
összes pénze. Ezért az lenne a baj,
ha a jót, amiben részem van, nem
kívánnám a csóróknak is, a viszonozni nem tudóknak is, és nem teszek semmit azért, hogy ők is élvezhessék azt a jót, amit én, például a
vasárnapi rafináltan jó ebéd örömeit. Ugye, hogy törekszünk e napon
minél finomabbat főzni? És a nagymise vége felé már be-be is villannak képzeletembe a jó ízek és gőzölgő illatok. Kecelen történt, ahogy
kiléptem az iskolából az egyik óraszünetben, egy gazdag családból való fiú, Péter hatalmas tábla csokit
rágott befelé. Zsolt, egy igen szegény fiú a közelből úgy nézte, hogy
szinte csorgott a nyála.
– Mért nem adsz a Zsoltnak is? –
kérdeztem tőle.
– Ah, az olyan csóró! Meg ő úgysem tudja sose viszonozni – válaszolta Péter száját elhúzva.
– Gondolod, mert szegény és csóró, ő nem szereti a finomat, csak a
silányt, mivel neki ilyen különleges gyomra van? A szegénynek tilos finomat enni, és csak a gazdagnak szabad jót enni? Miből gondolod,
hogy neki nem ugyanolyan gyomra
van, mint neked? Éppen azért lenne
nagyon szép, ha adnál neki, mert sose tudja majd viszonozni. Érted ezt?
Csak nézett rám nagy értetlenül,
úgy, mint aki nem érti, az agyába ez
nem megy be. De úgy látszik, a szívébe mégis bement, mert egyszerre
csak felragyogott a szeme és gyorsan tört egy nagy darabot Zsoltnak.
Nem tudom, titeket hogyan érintett meg Jézusnak ez az izgalmas kérése, és mit valósítottatok már meg
ebből az izgalmas vendéglátásból.
Mi mindenesetre Rémen Rozikával,
a házvezetőnőmmel a magunk módján igyekeztünk. Tettünk aprócska
volt, de mégis hatalmas boldogsággal járt. Szinte az ég felé röpített.
Ments’ Isten, hogy dicsekedjünk vele, egy öt- és 1egy tízéves cigányfiúcskát többször meghívtunk vasárnapi ebédre. A kisebbik nevét
elfelejtettem, a nagyobbiknak anyukája az Alex nevet adta, mivel egy

menő tévésorozatban így hívták a
főszereplőt, Bubik István színészt is.
Igyekeztünk őket a legfinomabbakkal megvendégelni. Ők aztán biztos,
hogy koldusszegénységük miatt nem
fogják viszonozni. Esetleg avval,
hogy ha megnőnek, „elhúzzák a nótánkat”. Nemcsak a hegedűre gondolok, hanem a cigánybűnözés és
plébániai betörések kapcsán tényleges fizikai atrocitásra is. No, de
ez inkább csak tréfa, hisz e két aranyos fiúcskáról ezt még álmodni sem
merném… Később néhány év múlva
találkoztam a kis fekete nebulóval,
Alexszel, aki nálunk annyi finomat:
töltött káposztát, cigánypecsenyét,
rántott húsokat, tortákat megevett.
Mégis amikor megkérdeztem tőle,
hogy emlékszik vissza, melyik étel
ízlett neki a legjobban, habozás nélkül szinte kiabálva mondta:
– Hát, hát a paprikás-sós zsíros
kenyér! Nincs jobb annál! – És valóban az egyik őszi délutánon hirtelen

ezt kent nekik a Rozika.
Lehet, hogy Alexnek nincs jobb
a zsíros kenyérnél, de bizony nekem a rétes sokkal jobb. Gondolom,
Nektek is. Esetleg te is, kedves olvasóm, buzdulj fel Jézus felhívásán,
és legközelebb kínálj meg egy tál
rétessel olyanokat, csórókat, akik
nem fogják tudni viszonozni. De ne
azért kínáld őket, mert „majd visszafizetik az igazak feltámadásakor”
(Lk.14.14.) a Mennyországban. Hanem azért, hogy átérezd azt a csodálatos érzést, hogy milyen jó nagylelkűnek, önzetlennek lenni, viszonzást
nem várva szeretni. Hogy milyen jó
a szeretet teljességét megcélozni!
Hogy milyen jó az ég felé röpülni!
Ebben én is veletek tartok. Csináljuk együtt! Jézus útján lépjünk egyszerre. Egyszerre, mert „aki nem lép
egyszerre, nem kap rétest estére”!
Dr. Pribitek László
plébános

Almaszüret

Nagyon kedves meghívásnak tehettünk eleget, almát szüretelhettünk Béla
bácsi kertjében.
Szülők segítségével, autókkal mentünk ki egy közeli kertbe, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. A kistraktor pótkocsiján ülve végigszemlélhettük
a birtokot, megfigyelhettük a gyümölccsel teli fákat. Részt vehettünk a termés betakarításában, közben megbe-

széltük, hogy hányféle alma létezik,
miben és hogy tárolják a termést, hogy
az télen is finom, zamatos legyen. A
munka végeztével meg is kóstolhattuk
a ropogós, ízletes gyümölcsöt. Köszönjük szépen a lehetőséget Béla bácsinak,
reméljük jövőre is bő lesz a termés, így
szükség lesz segítségünkre.
Kiscsoportos Óvodások
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Kelebiai Hírmondó

Iskolai hírek

- Szeptember 16-án iskolánkban a Narconon túra résztvevői jártak. A Narconon túra keretén belül néhány elkötelezett kerékpáros elindult a Hősök teréről, és
a határok mentén haladva kb. 1700 km-t tettek meg 14 nap alatt. A kísérők képzett Narcononos előadók, akik az érintett települések iskoláiban tartanak a gyerekeknek drogfelvilágosító előadásokat. A tanulók önkéntes fogadalmat tettek, ami
így hangzik:
„Soha nem nyúlok drogokhoz, és másokat is lebeszélek erről.”

- Szeptember 20-án a Kelebai Karitasz palacsintázással egybekötött játékos
délutánra hívta tanulóinkat. Köszönjük a vendéglátást a tanulók nevében!
- a Kiskunhalasi Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
szakmai tanácskozásra hívta az általános iskolák igazgatóit. Ismertették a megváltozott szakközépiskolai és szakiskolai rendszert, bemutatták az intézményben folyó munkát. A végzős tanulók által készített ételekkel vendégelték meg a résztvevőket. Ezen a rendezvényen iskolánk igazgatója is részt vett.
- Az iskolai SZMK újraszerveződött, elnöke Kiss Gabriella lett.
- Intézményi Tanács szerveződik az iskola, a szülők és a községi önkormányzat delegáltjaiból.
- Október 7-10-ig papírgyűjtés lesz az iskolában. Az udvaron elhelyezett konténerbe bárki behozhatja papírhulladékát illetve a tanulók is szívesen elhozzák a
házaktól.
- Iskolánk egyik tanulója, Laczkó Flávió súlyos betegséggel küzd. Diáktársai, tanárai együttérző szeretetükről tettek tanúbizonyságot, gyűjtést szerveztek a család
megsegítésére. A lehetőségekhez mérten igyekszünk kapcsolatot tartani Flávióval.
Reménykedünk mielőbbi gyógyulásában, hogy újra köztünk lehet.
Az iskola vezetősége
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Minicsoport: Két és fél évesen óvodában
- Mik az óvodaérettség jelei, feltételei?
- Általában elsődleges tényező a szobatisztaság. Ez nem törvényileg meghatározott, de gondoljunk csak bele, hogy
ennyi gyerekkel egyszerre bánni önmagában nagy figyelmet igényel. A feltételek,
a körülmények nem adottak az óvodákba
ahhoz, hogy pelenkázzunk. A dajka néninek nem feladata elsősorban, hogy ezzel
foglalkozzon. Jövő szeptembertől már úgy
jöhetnek óvodába, ha betöltik a 2,5 éves
kort. Egészségileg alkalmasnak kell lenniük, ne legyen fertőző betegségük. Ezekre mindig felhívjuk a szülők figyelmét, és
igazolást is kérünk róla. Már integrált nevelés van, így a mozgássérült és hiperaktív gyermeket is felvesszük. Ezek a legfontosabbak.
- Mi a véleménye az integrált nevelésről?
- Én támogatom. Szerintem egy mozgássérült, autista, vagy down kóros gyermek is lehetne a csoportomban. Sajnos az
integrált nevelést támogatják, de a feltételeket nem biztosítják az óvodák számára. Ennek ellenére én kimondottan jónak tartom, hogy a sérült gyermekekkel
együtt neveljük az egészséges gyermekeket. Mindkét fél szocializációját nagyban
erősíti. A befogadást, az empátiát, az egymásra való odafigyelést, segítőkészséget,
és még nagyon sok mindent csak erősít a
gyerekekben. Arról nem is beszélve, hogy
a társadalomba való beilleszkedést nagyon elősegíti a sérült gyermek esetében.
- Hogyan készülnek a kiscsoportosok fogadására?
- Nagyon sok mindennel! Összehívjuk
a kiscsoportosok szüleit egy szülői értekezletre, ahol bemutatkoznak a leendő
óvó nénik, dajka nénik. Elmondjuk a házi rendet, beszoktatás rendjét. Az óvodai
élet megkezdéséhez szükséges eszközöket ismertetjük, és a családlátogatásokról is időpontot egyeztetünk. –az óvónők a nyár folyamán meglátogatják az
új gyerekeket és szüleiket. Magukkal viszik kis ajándékaikat is, amin rajta van a
gyerekek jele. Ekkor kicsit beszélgetnek
a szülőkkel, és a gyerekkel a család szokásairól. Tájékozódunk a család életkörülményeiről is, ami azt szolgálja, ha szükséges, akkor közvetlenebb módon is tudjuk
segíteni a család életén (pl.: ingyenes iskolabusz lehetősége, étkeztetésbeli támogatás ...stb.) Lehetőséget biztosítunk
még a szülőknek a nyár folyamán, hogy
gyerekükkel bejöjjenek, és együtt szokták az ovit. Ez a beszoktatás első lépése, amikor a szülő mindig itt van a gyermekével. Ő mutatja meg neki a mosdót,
a csoportot, azt, hogy milyen bútorok, játékok vannak az óvodában. Általában
először csak a szülők játszanak a gyermekkel, az óvó néni csak akkor kezd el
bekapcsolódni, ha a gyermek odamegy

hozzájuk. Vagy abban az esetben, mikor a szülő első naptól fogva már reggel
ott hagyják a gyermeket. Ebben az esetben próbálja bevonni az óvodai játékba,
mesékbe, ölbe játékokat játszik velük…
stb. Ez az időszak kb. 2-3 hétre tehető,
de ez lehet rövidebb, és hosszabb is. A lényeg, hogy amikor a gyerekek már megismerkedtek az óvodai környezettel, akkor a szüleik fokozatosan rövidítik a bent
töltött időt. Gyermekfüggő, hogy milyen
fokozatossággal hagyják az oviba a gyermeket. Körülbelül a 3. héten szokott teljesen itt maradni a csöppség. Akkor már
itt is reggelizik, és ebéd után jön a szülő
érte. Attól függ, hogy melyik gyerek hogyan viseli ezt, mennyire tudja elfogadni
az ovi szabályait, miként viszonyul társaihoz… Ha úgy látjuk, és a szülő is úgy véli, hogy a gyermek jól érzi magát az óvodában, már beilleszkedett, akkor akár itt
is aludhat. Ez az általánosan kialakult szokás. Viszont vannak olyan szülők is, akik
ezt nem veszik igénybe, hanem az első
naptól fogva itt hagyják a gyereküket. Így
a beszokást a szülők igényei szerint bonyolítjuk le.
- Ön szerint mi a legnehezebb egy
kiscsoportosnak a szokásrendbe?
- Az étkezés. az, hogy le kell ülni, nem
állhatnak fel evés közben. Az étkezési szokásokat a legnehezebb kialakítani bennük.
Mindenkinek külön szokása van, amit a
családból hoz. Sajnos egyre kevesebb család ül le enni. Nehéz a játékidőt lezárni. Az
udvarról nem szívesen jönnek be enni. A
tisztálkodással is vannak nehézségek. Sokan úgy jönnek, hogy nem is ismerik a wcpapírt, vagy szappannal nem mosnak kezet. Az óvodában az alvásidő kötött. Ebéd
után mindig alvás következik. Azt tapasztaljuk, hogy általában a családokban ez
nincs rendszeresítve, ezért a gyerekeknek
hozzá kell szokniuk ehhez. A papírszalvéta használata is nagy kihívást jelent ebéd
után. Ha már eleve kialakítjuk ezeket a
szokásokat a gyerekben, akkor az óvodába való beszokást ez sem nehezíti.
- Hozhatnak be a gyerekek beszokást segítő játékot otthonról?
- Igen, a kedvenc játékukat, ami lehet
egy plüss figura, kis autó, vagy akár a cumisüveg is.
- Van egy bizonyos idő megszabva, amikortól már nem hozhatják be
magukkal az otthoni játékukat?
- Nincs. Egy idő után önmaguk mondanak le róla. Ők érzik, hogy mikortól
nincs már szükségük az ,,otthon illatára”
itt az oviban. Nem is szokott ebből probléma adódni, van, hogy később is behozzák
még a kedvenc kis alvó pajtásuk a délutáni pihenéshez.
- Ha már a pihenésről ejtünk szót, akkor én is jó pihenést kívánok a csöppségek fogadása előttre, aztán pedig mosolygós napokat!
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Óvodakezdés

Sokan, akik eddig otthon voltak
gyermekükkel, aggódva, izgulva figyelik az elmúlt napok és a következő hetek eseményeit, óvodai kiscsoportot
kezdő gyermeküknél. Ha már járt bölcsődébe, akkor rutinosabbak lehetünk
mi is és a csemete is. Az egyik anyukát,
Csóti Beát kérdeztem:
- Hogyan készítettétek fel gyermeketeket az óvodára?
- Hanna járt korábban gyermekmegőrzőbe. Ott beleszokott ebbe. Sokat beszélgettünk vele arról, hogy az
oviba majd sok gyerek lesz, meg sok
játék… pozitív dolgokat mondtunk az
oviról. Mondtuk neki, hogy anya, apa
dolgozni fog, ő pedig majd oviba megy.
A szomszéd kisfiú is óvodás, és már ő
is mondta, neki, hogy,,majd együtt megyünk oviba és jó lesz. Szóval Hanna
már nagyon várta az óvodát.
- Eddig azért otthon voltál, s
az egész napot együtt töltöttétek. Akárhogy is nézzük ez mindkettőtök életében nagy változás.
Milyen érzések zajlanak le most
benned ezzel kapcsolatban?
- Én nagyon pozitívan élem meg,
semmi rossz érzés nincs bennem ezzel kapcsolatban. Visszakerülünk a régi kerékvágásba és örülünk egy együtt
töltött időnek. Tudom, hogy Hannának szüksége van a gyerek társaságra.
Nincs testvére. Sokat foglalkozok vele,
de jobb mindkettőnknek, hogy a saját
korosztályából is van társasága.

- Minden nap mesélsz neki?
- Nálunk minden este mese van. Először a Bogyó és Babócát meséltem,
most már a Peti és Gergőt, és a Gólya,
gólya, gilice mondókás könyvet minden
este elővesszük.
- Ebéd után hazaviszitek a kislányotok, vagy egész napra igénybe veszitek az óvodát?
- Egész napra igénybe fogjuk venni. Most még nem, mert pelusos, de
amint szobatiszta lesz, akkor már itt is
fog aludni.
- Hány éves a Hanna?
- Két és fél éves.
- Mit vársz az óvodától?
- Hogy mindig örömmel fog majd
hazajönni. Sok élménye legyen. Hogy jó
helyen tudjam. De úgy látom, hogy így
lesz. Marika néni nagyon szimpatikus!
- Milyen költségei vannak egy
kiscsoportos szüleinek?
- Úgy gondolom, hogy a ruháztatás a
legnagyobb. Majd az eszközök megvétele. Jó minőségű dolgokat kértek, amivel egyet is értek, de nem tudom még,
hogy mennyi lesz.
- Egységes dolgokat kének?
- Egységes. Megkaptuk, hogy miket
kérnek egységesen. Pl: váltóruha- zoknitól pulóverig (névvel), benti cipő pizsama- póló is lehet, takaró és párna,
nylonzacskó, szalvéta, WC papír, zsebkendő, színes ceruza, rajzlap, gyurma,
írólap stb.
-Tancsik Anikó-
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Szeptember végéhez közeledve ismét
összefoglalom a hónapban történt Egyesületünket is érintő eseményeket, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
SZEPTEMBER
-12-én mórahalmi fürdőzésen vett
részt 15 fős csapatunk. Ez alkalommal is
minden rendben zajlott le és a résztvevők
jól és hasznosan töltötték el a rendelkezésre álló közel öt órás időtartamot.
-26-án Horváth Zoltán vezetésével csoportos autóbuszos kiránduláson vettünk
részt Kiskőrös - Bátya - Kalocsa - Hajós úti céllal. A jól sikerült kiránduláson 51
fő vett részt, melyből 15 fő nyugdíjas vámos, ill. családtag, 39 fő pedig Egyesületünk tagja volt. A kirándulás során megtekintettük Kiskőrösön a Közúti Jármű
Szakgyűjtemény Múzeumot, Bátyán a Chili-Trade Paprika Manufaktúrát, Kalocsán a
Porcelán Manufaktúrát, valamint a Főszé-

aki első lendítésre 8 bábut döntött le.
OKTÓBER
-4-én 09.30-tól a községi Idősnapi rendezvényre vagyunk hivatalosak,
ahol gazdag kulturális program keretében
a Nyugdíjas Egyesület művészei is fel fognak lépni.
-6-án községi ünnepség keretében fogunk megemlékezni az Aradi vértanúkról. A megemlékezés pontos időpontja
még nem került meghirdetésre.
-10-én lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a
10.06-os busszal.
-17-én 16.30-tól kerül sor Dr. Juhász
Miklós előadására „A Parlagfű átok vagy
áldás?” címmel a Nyugdíjas Házban.
-18-án (nem 19-én!) 18.00 órától tartjuk a hagyományos Szüreti rendezvényünket, melyre a bajsai, topolyai,
ómoravicai, öttömösi és ásotthalmi nyugdíjasok képviselőit is meghívjuk. Jelentkez-

kesegyházi Könyvtárat és Kincstárat, Hajóson az Érseki Barokk-kastélyt, majd ugyanitt a Kovács Pincészetben fejeztük be a
programot pincelátogatással és borkóstolóval. Mondanom sem kell, hogy sok szép
élményben volt részünk, amiért köszönet a
kirándulás szervezőinek a Horváth házaspárnak. A mellékelt fotó a kirándulás egyik
epizódját mutatja.
-28-án 15 fős csoportunk részt vett az
Ómoravicán megrendezett hagyományos Sportnapon. Rajtunk kívül még jelen
voltak a muzsljai és topolyai nyugdíjasok
képviselői is. A több órás sportvetélkedés
során lengőtekében, plecsnidobásban és
pikádóban mérte össze erejét öt csapat.
Vacsora után elsőként vehettem át a hősiesen küzdő csapatunkat megillető gyönyörű serleget. Ez alkalommal is szerető
fogadásban és ellátásban volt részünk. A
mellékelt fotón Kazi Pista bravúrja látható,

ni és a részvételi díjat /1500.-Ft/ befizetni a
vezetőség tagjainál lehet X. hó 13-ig.
NOVEMBER
-7-én lesz az aktuális havi fürdőzés
Mórahalmon. Indulás a 10.06-os busszal
a MÁV állomástól.
-11-én Libabál lesz Ásotthalmon,
amire mi is hivatalosak vagyunk. Jelentkezni és a részvételi díjat /1000.- Ft/ befizetni a vezetőség tagjainál lehet XI. hó 7ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól 14.30 órakor
lesz személygépkocsikkal.
-22-én 16.00 órától Újbor kóstoló
lesz lilahagymás, libazsíros kenyér és libatepertő kíséretében a Nyugdíjas Házban.
Jelentkezni és a részvételi díjat /500.- Ft/
befizetni a vezetőség tagjainál lehet XI. 17ig. Akinek nincsen saját bora az bor nélkül
is jöhet. Kívülállók boros részvétele is lehetséges.
-30-án 17.00 órától kerül sor a havi
Klubestre a Nyugdíjas Házban.
Íme a kínálat, melyre szeretettel várjuk
Egyesületünk tagjait. A Parlagfűről szóló előadásra és a mórahalmi fürdőzésekre
meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

X. évfolyam 10. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Sokoldalú tánctanár

A hírmondóban hónapról-hónapra
szeretnénk bemutatni a kelebiai művelődési házban tevékenykedő csoportok tevékenységét, ezáltal egy
kicsit közelebb hozva az embereket
a különböző táncműfajokhoz, hátha akadnak olyanok, akik szívesen
csatlakoznának a csoportokhoz.
Az előző számban Herke Mariannával beszélgettem táncosaival, jövőbeli terveivel kapcsolatban. Most
Papdiné Somogyi Anitát kérdezem,
aki hip-hop tánc és aerobik órákat
tart Kelebián:
- Mióta tartasz Kelebián táncot?
- 3 éve
- Hány csoportod van most?
- Kelebián egy, a CoolGirls, összesen nyolc.
- Biztos nem lehet ennek a
8 csoportnak a próbáit a délutánokon könnyű összehangolni. Ezt még csak nehezíti, hogy
nem egy településen belül tartod őket.
- Bizony nem könnyű, főleg, hogy
többen más településről utaznak át
az óráimra. De megoldjuk! Viszont
így hétvégén is vannak órák.
- Csak táncoktatással foglalkozol?
- Nem! Sportoktató is vagyok, aerobikedzéseket tartok a környék településein. Mozogni, fogyni, kikapcsolódni vágyókat mozgatok meg a
hét minden napján, különböző helyszíneken. És! Most kapcsolódtunk
be egy országos profi tánckomplexumba, ahol további feladatok várnak rám/ ránk.
- Mondanál pár szót erről az
országos profi tánckomplexum-

ról? Milyen feladatok várnak itt
rátok?
- 2013 őszétől indul az „I Love
Dance” komplexum. Ez egy országos
szintű tánc suli, és felkérésükre mi
az „Anita és tanítványai” képviseljük őket a Dél-Alföldi régióban. Több
felkérést, lehetőséget kaphatunk általuk. Egy nagyszabású táncszínházzal is készülünk velük, ami januártól
kerül bemutatásra.
- Elmondanál pár ,,kulisszatitkot” erről a táncszínházról?
Milyen témával készültök?
- Jelenleg 3 témán dolgozik a vezetőség, nagy előkészületekkel, azt
elmondhatom, hogy egy történetet
dolgozunk majd fel, de erről csak pár
hónap múlva mondhatok többet!
- Bevonod a kelebiai csoportot is ebbe a táncszínházba?
- Minden csoport részt fog venni
benne, természetesen ők is.
- Mikor tartasz Kelebián órákat?
- A táncórák minden pénteken
17.30-tól vannak, az aerobikok utána, tehát 19 órától.
- Be lehet még csatlakozni a
csoportba?
- A beiratkozás folyamatos, egész
évben várjuk az érdeklődőket! Az első óra ingyenes is, hogy kipróbálhassa bárki, hogy tetszene-e neki.
- Hány csoport fog együtt
dolgozni a táncszínházba? Hogyan fogjátok tudni összehangolni ezeknek a csoportoknak a
munkáját?
- Ez még a „jövő zenéje”, de eddig
is úgy oldottuk meg a közös produkciókat, hogy településenként különkülön betanítottuk a csoportokat és

a fellépések előtt tartott főpróbán
„raktuk” őket csak össze.
- Bízhatunk benne, hogy Kelebián is előadjátok a műsorotokat?
- Tervben van! Reméljük oda is ellátogathatunk majd!
- Minden bizonnyal! Milyen
terveid vannak az év elejét illetően? Ha jól tudom, akkor most
volt egy kis nyári szünet a táncóráitokat tekintve. Mennyire
nehéz a lányoknak visszazökkenni a feszített tempójú órákba?
- Az év elején újra hirdettük az
itteni táncoktatást. Fel szeretnénk
tölteni a csapatunkat ifjú tehetségekkel. A nyáron itt szünet volt, de a
régi tagoknak attól nem szűnt meg a
munka, Kisszállásra jártak át az ottani tini csapathoz táncolni. A nyári fellépéseik miatt sem lehetett pihenni, hisz sok helyre hívták őket.
- Amikor vártunk az esti előadókra a Kárpát Fesztiválon,
akkor profikhoz méltón ugrottatok be egy kisegítő produkcióval. Pedig konkrétan nem is
készültetek rá. Sok koreográfiátok van?
- Igen, nemrég számolgattam ös-

sze. Összesen 58 koreó került ki a
kezemből. Persze, ebben vannak
egyszerűbbek is, a kicsi tanítványok
számára.
- Ez nagyon szép teljesítmény! Zömében mindenhova
más koreográfiával készültök?
- Mindig! Nem szeretjük magunkat ismételni! Így a közönség is újat
kap, nem unja meg a táncainkat.
- Mennyi időt vesz igénybe
egy-egy új tánc begyakorlása a
lányokkal?
- Az a koreográfia bonyolultságától is függ, meg a csapat összetételétől, de általában 2 hónap egy
koreó.
- Merre voltatok fellépni a
kelebiai csapattal az elmúlt
időben?
- A környék településeire minden
évben vissza vagyunk hívva; Kisszállásra, Kiskunhalasra, Tompára, Kunfehértóra, de többször voltunk már
a megyén kívül is. Ahová hívnak, mi
megyünk!
- Ez nagyon jó élmény és tapasztalat lehet a lányoknak! Én
sok sikert és kitartást kívánok
Mindannyitoknak! Kíváncsian
várom a táncszínházas előadásotokat!

10. oldal
„a Polgármesteri hivatalból jöttem….”
Az ingatlant kell felmérni a csatornázás miatt, mondta; a szépséghibája a dolognak csak annyi hogy
településünkön a belső bekötések munkálatai még nem kezdődnek el. Erről és a hozzá kapcsolódó
valamennyi tevékenységről az Önkormányzat és a Víziközmű-társulat előzetesen levélben fog minden
érintett ingatlantulajdonost értesíteni. A „trükkös” ezzel a mesével
sajnos bejutott a házba. A házigazda
figyelmét elterelve biztosította társának a szabad terepet a lopáshoz.
„a Banktól jöttünk”, mert meg
kell vizsgálni az itthon lévő bankjegyek sorszámát, hogy nem hamisak-e? És a trükk ismét bevált; a
tolvajnak sikerült megkárosítani a
tulajdonost.
Nem mindenki az, aminek látszik….
A fenti címmel indított figyelemfelhívó, bűnmegelőzési tájékoztató írással igyekezett a Kelebiai Polgárőr Egyesület az elmúlt években a
veszélyekre figyelmeztetni a Kelebi-
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NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!!

lenőrzése után, nyisson ajtót.
* Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon
mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz, egészségügyi intézményhez.
A pénzváltás trükkjével próbálkozót
a legközelebbi üzletbe küldje. A valós adománygyűjtők postai csekken
kérik a befizetést, és nem készpénzt
kérnek. Pénzt ne vegyen elő idegen
jelenlétében, mert ezzel kifigyelhetik,
hol tartja megtakarítását, nyugdíját.
* Amennyiben gyanús körülményt
észlel, azonnal értesítse a rendőrséget az ismert 107-es vagy 112-es telefonszámon, illetve hívja segítségül
szomszédjait, jó ismerőseit!
* Amennyiben mégis megkárosították, tegyen feljelentést megadva
a fontos információkat a nyomozóhatóságnak (az elkövető személyleírása, „munkamódszere”, járműve típusa és rendszáma, távozása iránya, az
elvitt dolog jellemzői).
Az egymásra való odafigyelést, a
gyors és pontos jelzésadást az intézkedő hatóságoknak továbbra is kérjük Önöktől.
Ne fordítson hátat, ha bűncselekményt lát!

ai Hírmondó olvasóit. Most úgy látszik ismét aktuálissá vált a figyelem
felhívás!
Szívlelje meg tanácsainkat, ne
váljon áldozattá…
Villanyóra- leolvasó, gázos, nyugdíjhivatal megbízottja, polgármesteri hivatal alkalmazottja, kábeltévé
szerelő, telefon szerelő, banki alkalmazott. Csak néhány olyan foglalkozás, amellyel visszaélnek a csalók,
és főként idős embereket lopnak
meg. Az elmúlt években rendszeresen igyekeztünk felhívni a figyelmet
a Kelebiai Hírmondó hasábjain ezekre a veszélyekre.
Bűnmegelőzési ajánlásaink:
* Óvakodjon az idegenektől, és
ne engedje be lakásába! Nézzen ki
az ablakon, vagy kémlelő nyíláson,
hogy fel tudja mérni a bejelentkezőt,
győződjön meg arról ajtónyitás előtt,
hogy be van-e akasztva a biztonsági
lánc, mely védelmet ad.
* Ha beengedi a látogatót, lehetőleg legyen Önnel egy szomszéd, egy

Mély fájdalommal, de elfogadva
a Jóisten akaratára
Don Bosco Szalézi Társasága
és hozzátartozói nevében
közöljük, hogy szeretett

P. Nagy Ferenc SDB

szalézi szerzetes, érseki tanácsos
2013. szeptember 26-án életének
93. évében
áldozópapságának
69. évében a székesfehérvári
Papi Otthonban visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Ferenc atya a bács-kiskun megyei Akasztón
született 1920. október 13-án. Első szerzetesi
fogadalmát 1968. június 24-én Győrben a karmelita templomban tette le, majd
1975. szeptember 15-én örökfogadalmat tett. Pappá szentelése
1944. június 3-án volt Kalocsán.
Rendi közösségben ünnepelhettük
vele arany-, gyémánt- és vasmiséjét is. „Feri bácsit” céltudatos, szenvedélyes hagyományápoló, humoros és elkötelezett hivatástudattal
rendelkező, kiemelten missziós lelkű szalézinak ismertük. Nemes lelkét a gondviselő Istennek ajánljuk.
Urunk, Jézus Krisztus, a Jó Pásztor fogadja hűséges, buzgó papját
oltalmába és gondviselésébe!

rokon. Ha ezt megfogadja, sokkal
kevesebb lesz a trükkös látogatója,
de értéke is megmarad.
* Amennyiben a hívatlan vendég
már akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja egy pillanatra sem
felügyelet nélkül. Amennyiben Ön
kellő határozottsággal lép fel, a rossz szándékkal érkező meghátrál és
távozni fog.
* Bárkinek is adja ki magát (bármilyen hivatalos személynek), minden esetben kérjen igazolványt
és személyének azonosítása végett, hívja fel az intézményt, melyre az illető hivatkozik. A cégek valódi munkatársai fényképes azonosító
kártyával rendelkeznek, melyet intézkedésük során felmutatnak, ellenben a csaló szélhámos nem rendelkezik ilyen okmánnyal.
A szolgáltatók nem térítenek vissza készpénzben túlfizetést!
* Lehetőleg a zárva tartott kapun,
bejárati ajtón keresztül kérdezze ki
a becsengetőket jövetelük céljáról
és csak állításuk valódiságának el-

Anyakönyvi hírek
2013. szeptember havi élve születések:
Taupert Anna, anya: Nagy Zsuzsanna, apa: Taupert Tihamér
Született: Kiskunhalas, 2013.09.05.
Márton Borka Sára, anya: Szabó Krisztina, apa: Márton Zsolt
Született: Szeged, 2013.09.07.
Kovács Anna, anya: Harkai Zsanett, apa: Kovács Lénárd
Született: Szeged, 2013.09.12.
Károly Kilián, anya: Lőrentei Alexandra, apa: Károly Szabolcs
Született: Kiskunhalas, 2013.09.15.
Szegedi Sára, anya: Biczók Brigitta, apa: Szegedi Attila
Született: Szeged, 2013.09.18.

Védőnők

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2013. augusztus
A hónap folyamán elhalálozott: Mátyus Andorné 84 éves
2013. szeptember
A hónap folyamán elhalálozott: Kasza Tiborné 55 éves, Lengyel Istvánné 81
éves
A hónap folyamán házasságkötés nem volt.

Teleki Mária aktő.

Kedves Gondozottak!
Az áprilisi hónapban lezajlott EMLŐSZŰRÉS eredményei még mindig
ÁTVEHETŐK az Egészségházban!
Védőnők
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11. oldal

Motoros túra Montenegróba

Mottó: „Ha ló, akkor motor, ha
motor, akkor túra.”
A nyár végén egy csapat vállalkozó
szellemű ember nekivágott, egy hosszú
motoros túrának Szerbián keresztül Montenegró és Horvátország felé. A részletekről Báthory Gyulát faggattam:
- Hallottam, hogy a nyár végén te
is útra keltél kétkerekűddel. Merre
jártatok?
- Így van. Augusztus 23-tól szeptember 3-ig egy motoros túrán vettem részt,
mely során érintettük a Vajdaság egy részét. Szerb motoros barátainknál Banatski Sokolac-on részt vettünk a Rock Village
fesztiválon, majd Zlatibor érintésével, át-

kelve a hegyeken a Montenegrói Hercegnoviban motoros találkozón vettünk részt
a tengerparton (a Kotori öbölnél).
- Mihez tudnád hasonlítani a
hosszú távú motoros túrát?
- A szabad több napos lovagláshoz, melyben a ló és lovas harmóniában
együtt járják a természetet. Pl.: ha nem
jól irányítod a lovat, akkor ledob, vagy leesel. A motornál is így van. Ha nem uralod a motort, akkor ott is könnyen balesetet szenvedhetsz.
- Hányan indultatok magyar
honból?
- 9 motor és egy kocsi indult neki a túrának. Miskolc környékéről 4-en, Jánoshalmáról 10-en, a vajdaságból ketten (ők
voltak a vezetőink: Hajni és Brankó, akiknek külön köszönettel is tartozunk a segítségükért). Jómagam pedig egyedüliként képviseltem Kelebia színeit.
- Hány km-t vezettetek általában
egy nap?

- 250-600 km-ig, ez változó volt.
- Mennyire volt ez megterhelő
számotokra?
- A rövidebb szakaszok könnyebb motorozásnak tűntek, de a hegyeken át tartó 600 km egy napra már csak azért is
soknak tűnt, mert a sebességkorlátozások miatt, illetve a hegyeken átvezető
utakon -jellegükből adódóan- 20-40 és
60 km közötti sebességgel lehetett közlekedni. Így könnyen kiszámítható, hogy
ezeket a távokat mennyi ideig tartott
megtenni. De ez nem is tűnt vészesnek,
ha azt vesszük alapul, hogy határoktól és
nyelvi korlátoktól függetlenül milyen szeretettel fogadtak minket.
- Mesélnél erről egy kocsit bővebben?
- Hát akkor maga a túra röviden:
Az 1. állomásunk Törökkanizsa volt
ahol a Tisza partján, az ártérben szerény körülmények között tartják a motoros találkozót. Már ezen a helyszínen
megkértem Hajnit (túránk egyik vezetőjét), hogy egy szerb motoros számnak a
szövegét írja le nekem fonetikusan. Miután már a papír segítségével nagyjából
el tudtam énekelni, akkor bebizonyosodott, mint mindig, hogy a zene nem ismer határokat, és közelebb hozza az embereket. Szemük felcsillant, hatalmas
nevetések, mosolyok közepette-nyelvi
helytelenségemet ki-kijavítva- énekelték velem együtt a számot, melynek címe: Motori.
Jó hangulatban töltöttük velük ezt az
estét, majd másnap tovább indultunk.
Szombaton a Banatski Sokolacra motoroztunk, ahol 3 napot töltöttünk a Panonski Gusari motoros klub vendéglátásában a Rock Village Fesztiválon. A
fesztivál jó hangulatú több ezer főt számláló program. (A település mindössze
200 fős.)
Már túránk elejétől fogva láthattuk,
hogy sok esetben sokkal szerényebb,
mondhatni szegényebb körülmények között élnek az emberek, s így a motorosok

lehetőségei is sokkal korlátozottabbak.
Mégis mindent megtettek azért, hogy jól
érezzük magunkat,, kérték, hogy énekeljünk magyarul. Két dalt énekeltünk,
a Gyöngyhajú lányt, és az Erdő közepében állok c. nótákat. Könny csordult ki a
szemükből, miután látták a mieinkben is
megcsillanni a könnycseppeket.
Az utunk következő állomása Zlatibor
volt, ahol a legérdekesebb személynek
maga a vendéglátónk bizonyult, aki meleg vacsorával várt bennünket, melynek
neve lakodalmas káposzta (ez savanyú
káposztából, füstölt húsból és bárány húsból készül). Mellé maguk által sütött cipót,
juhsajtot kínáltak. Természetesen a bará-

ti ölelés és a pálinka sem maradhatott el.
Beszélgetésünk során kiderült, hogy a régi Jugoszlávia határőrzésében nagyon sok
magyart vezényeltek e területhez közel,
így sok magyarral találkozott már, akiket
nagyon szeretett is. Felajánlotta saját fürdőszobáját, de a közel 30 fő mégsem élt
ezzel a lehetőséggel, csak a lányok, a férfiak pedig az én vezetésemmel a közel 50
méterre lévő kis patakban fürödtek, ahol
apró pisztrángok riadtan úsztak a magyar
fürdőzők között.
Következő nap indultunk Hercegnoviba, a tengerpartra. Az első 300 kilomé-

tert szakadó esőben vezettük le, át a hegyeken, alagutakon, hidakon keresztül.
Tulajdonképpen már csak a fejünk búbja nem volt elázva. Délután kettő után a
Nap kegyes lett hozzánk, és menet közben „felszáradva” folytattuk utunkat. Estére fáradtan, de jókedvünket megőrizve hajóztunk át komppal a Kotori-öblön
Hercegnoviba. Sátrainkat este 10 óra
magasságában állítottuk fel. Másnap a
tenger zúgása és a hegyeken áttörő napfény ébresztett bennünket. Ezen a helyszínen 5 napot töltöttünk.
Részt vettünk az itteni motoros találkozón is, ahol kihagyhatatlanul jelen volt
a motorzúgás, a zene és a buli. Az egyik
nap hajókirándulás keretében körbejártuk a Kotori-öblöt, megtekintve annak
kijáratát, ahol valamikori véderőművek
helyezkedtek el, középen pedig Mamula szigete és erődítménye található. Itt
kikötni nem tudtunk,. Aki meg szerette volna tekinteni, az a hajóból kiugorva
úszhatott ki a szigetre. Az osztrák - magyar monarchia idején épült és a politikai
foglyokat őrizték a szigeten az I. és II. világháború idején.
A visszaút előtt még kirándultunk
Dubrovnikba, és meglátogattunk néhány
horvátországi történelmi várost.
Hazafelé Cacakon álltunk meg, ahol
az éjszakát a Cacaki Sárkányok Motoros Klubban töltöttük, és a Szentpétervár- Újvidék-Szabadka útirányon keresztül jöttünk haza.
- Igen mozgalmas lehetett ez a
hosszú kirándulás, és biztosan fárasztó is volt. Terveztek máskor is
ilyet?
- Igen, jövőre Erdélybe tervezünk túrát, egy vagy két kiindulóponttal, ahonnan aztán a szélrózsa irányában bejárnánk a vidéket és a nevezetességeket.
Egy kicsit aggódom az ottani utak állapota miatt, de remélhetőleg, össze tudjuk
hozni majd.
-Tancsik Anikó-
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.
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Rendelési időn kívüli
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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)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

