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Ünnepi szentmise keretein belül emlékeztünk Szent Istvánra
közöttünk. Ha bevalljuk, ha nem akkor
is itt lakozik bennünk: a szívünkben,
gondolatainkban, hétköznapjainkban,
ünnepeinkben, felhőtlen örömeinkben
és félelmeinkben. Biztos vagyok benne, hogy tiszta értékeket képvisel, génjeinkbe beépülve egyenes tartást ad és
irányt mutat ezen zűrzavaros világban.
Csupán egyetlen dolgot kell tennünk:
felszítani a szunnyadó parazsat, lánggá tenni magunkban a homályos füstöt.
Értékeket kell megfogalmazni, építő
célt kell kitűzni, és emberi közösségeket szükséges kovácsolni ahhoz, hogy
egy-egy hasonló ünnepünk megtöltődjék szellemmel, és értelmet kapjon.
Szent István király nem csupán országot, hitet, egyházat adott a népének örökéül, hanem olyan szellemet
is, amely máig meghatározza kultú-

Maczkó József polgármester úr beszédéből idézünk:
„Büszkeség és öröm tölt el bennünket első királyunkra emlékezve. Történelemformáló egyéniségéről és életművéről igaz képet adni akkor sem
könnyű, ha kortársról van szó. István
királyról, mint személyiségről hű képet
adni lehetetlen vállalkozás. Azonban arról a szellemiségről, amely hatalmassá
tette őt igenis lehet, és kell is beszélni!
A Történetíró ezt írja Szent Istvánról:
Olyan örökséget hagyott ránk, hogy nélküle megmagyarázhatatlan lenne életünk, lé-

ránkat, s méltán sorolható be az egyetemes kultúra örök értékei közé. Ezen
kultúra megőrzésére hívom fel a figyelmet. A kultúrára, amely a hit, a remény
és a szeretet hármas pillérén nyugszik,
amelyet átitat a nemzettudat és együvé tartozás kovásza, és nemzettörténeti örökségünk megőrzése.
Ezt kaptuk, erre vigyázunk, és ezt
adjuk tovább. Ha ez nem így lesz, a nép
elsorvad, a Szent Istváni Hagyaték porrá válik és elfújja a történelem vihara.
Őrizzük a hagyatékot szívünkben,
életünkben, emberségünkben és községünk szellemi életében. Erre kérek
mindenkit ma, Szent István napján, államalapításunk ünnepén.”
Az ünnepségen közreműködött a
Kelebiai Daloskör, és az alsókelebijai
Tamasi Pál Cserkészcsapat.

tünk és történelmünk. Vagyis neki köszönhetjük, hogy élünk és magyarok vagyunk.
Ő magyar hazánkat a keresztény hit
és erkölcs sziklájára építette. Géza fejedelem és Szent István király sem keletet sem nyugatot nem választotta, mert
mindkét oldalon igyekeztek az egyházat a maguk uralma alá vetni, hanem az
igazi szikla-alapot választották, a tiszta
evangéliumi-krisztusi hitet.
István halála előtt országát, koronáját a Szent Szűznek ajánlotta. Hazánk
azóta Mária országa.
Szent István öröksége még itt van

Tájékoztatjuk a község
lakosságát

az általános szomszédjogi szabályokról
a házi csatornabekötések során:

A bekötést megrendelő tulajdonosnak tartózkodnia kell
minden olyan magatartástól, tevékenységtől, amivel szomszédját ( szomszédjait ) szükségtelenül zavarná, vagy amellyel
szomszédját jogainak gyakorlásában akadályozná. Bekötőnek
a szomszéd zavarása, területének háborítása nélkül, kellő gondossággal, körültekintéssel szükséges a munkálatokat elvégeznie, elvégeztetnie, úgy hogy azzal szomszédjának birtokát,
vagy szomszédjának életvitelét ne zavarja, pl kiásott földet ne a
szomszéd telkére borítsa, a szomszédot kijárásában ne akadályozza, a munkákat nappali napszakban végezze, végeztesse.
A szomszéd csupán az un. szükséges zavarást, pl. területének elkerülhetetlen használatát köteles tűrni, elviselni. Elkerülhetetlen használat, pl, ha a kiásott föld elhelyezésére más mód
nem lehetséges, mint a szomszéd területe.
Minden érintett érdeke a fentiek figyelembe vétele, mellyel
elkerülhetőek a szükségtelen szomszédjogi viták.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal

Karitász hírek…
Egyesületünk munkatervében több gyermekprogram is szerepel, ezek között pl. kirándulás szervezése a MÁRIS tanyára. Erzsike néni évek óta nemcsak az idősebb embereket, hanem a szociálisan rászoruló gyermekeket is számon tartja. Augusztus 6-ra kaptunk meghívást.
A MÁRIS busz reggel 8 órára érkezett az iskolánk elé, ahol 54 gyermek várta a kísérő karitász tagokkal együtt. A MÁRIS tanyán Erzsike néni már a kapuban várt bennünket, és a szeretetteljes üdvözlés után közös fénykép is készült erről a napról. Az ebédlőben helyezkedtünk el, ahol uzsonnára zsíros kenyeret, ásványvizet kaphattak a gyerekek. Mint minden évben most is a főszerep a gokartoké
volt. A tűző nap ellenére, délig játszottak a gyerekek, körbe-körbe „tekerve” a hatalmas pálya szélén.
Minden évben a felügyelet mellett „szívbe markoló” dolgokat is észlelünk. Két kislány egész idő alatt
csak kerékpározott. Nagyon szeretnének bicikliket, de sajnos anyagi helyzetük ezt nem engedi meg.
Megpróbálunk mi karitász tagok segíteni, de minden felajánlást szívesen elfogadunk. Nagyon tetszett
a gyerekeknek a mese város, a baba múzeum, a régiségeket bemutató múzeum, az ugráló vár, a kőrhinta és sorolhatnám….
A finom ebéd után –paprikás krumpli nokedlivel, kolbásszal, salátával- még vattacukrot is készítettek a „szakács nénik”. A bolti „vásárlásra” már néhányan előre készültek. Okosan és néha elcsábulva a vásárlásnál, igen hasznos és szép ajándékokkal kedveskedett Erzsike néni. Még mindig maradt a
délutánból annyi idő, hogy még egy-két kört megtegyenek a gyerekek a pályán a lábbal hajtható gokartokkal. Azt hiszem, hogy mindannyian elfáradtunk, gyerekek és felnőttek egyaránt, de örömteli napot tölthettünk együtt.
Erzsike néni, köszönjük!
Természetesen üres kézzel nem jöhettünk el. Néhány hatalmas táska társasjátékot is kaptak a gyermekek, már karácsonyra.
Kelebiai Karitász
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„Tartsuk tiszteletben egymás munkáját!”
A Kelebiai Hírmondóban szeretnénk
a kelebiai életet minél sokrétűbben bemutatni. Rendszeresen beszámolunk a
történésekről, pályázatokról, ünnepségekről, programokról, községünk csoportjainak fellépéseiről.
Vannak témák azonban, amelyeket eddig még nem sikerült körbejárni. Ezek közé sorolható a Kelebián folyó
közmunkaprogram is, amely sokak által nem túl hálásnak tartott téma, most
mégis szeretnénk egy kicsit más fényben megvilágítani a dolgokat.
Aki ebben a segítségünkre volt, a riportalanyom, Polyákovics Béla.
– Először is azt szeretném tisztázni, hogy milyen minőségben
vagy jelen az önkormányzatnál?
Milyen fő feladataid vannak?
– Hát, ha tudtam volna, hogy ezt fogod kérdezni, magammal hoztam volna
a munkaköri leírásomat, abban szépen
meg van fogalmazva. De félre a tréfát.
Elsősorban a közfoglalkoztatottak reggeli irányítása, a munkavégzés ellenőrzése, a polgármesteri hivatal műhelyének irányítása, a gépek rendszeres
karbantartása a feladatom.
Ezen belül kell beszélnünk a közfoglalkoztatottak feladatairól is mivel ebből lehet igazán leszűrni, hogy milyen
sokrétű és szerteágazó a közmunkaprogramban dolgozók tevékenysége:
• Ide soroljuk a parkok, terek ápolását, rendben tartását. Ide tartozik a fű
rendszeres locsolása, és levágása, a kihelyezett virágok ültetése, gondozása,
cseréje stb.
• Már második éve folyik egy 2 hektáros önkormányzati tulajdonban lévő
terület megművelése. Ezen a területen
termesztünk hagymát, céklát, paradicsomot, burgonyát, olyan növényeket,
amelyeket a kelebiai konyhán haszno-

sítani tudunk. Jelenleg a vöröshagyma
betermelése folyik, de a paradicsomot
is folyamatosan szedik az emberek,
amelyet aztán paradicsomlének kifőznek a konyhai dolgozók.
• Egy másik részfeladat, amelyet ellátunk, az idén elkészült sertéstelepen
lévő 20 db malac nevelése, hízlalása,
amelyet 24 órás ügyeletben oldanak
meg a kijelölt személyek.

ható, mint száraz időben.
• Önkormányzathoz tartozó épületek karbantartásához tartozik minden olyan ügyes-bajos dolog, amelyet
technikailag az ott dolgozók nem tudnak megoldani.
• Segítségnyújtás rendezvényeknél:
ez igazán sokrétű feladatkör, hiszen itt
minden olyan műveletet mi végzünk,
amely több embert, fizikai munkát igé-

• Folyamatban van a régi vágóhíd
helyén a savanyító üzem készítése is.
• Általános feladat a földutak karbantartása, elsődlegesen azokról az
utakról van szó, melyeken a tanyagondnokok rendszeresen közlekednek. Természetesen minden olyan utat
megpróbálunk járhatóbbá tenni, amelyekre valamilyen panasz érkezik. Itt
mindenképpen a lakosság türelmét kell
kérnem, mivel száraz időszakban ezeknek az utaknak a javítása nem javallott,
mivel a száraz homokos talaj megnehezíti a gépek munkáját. Egy kiadósabb
eső után a munkagépek is könnyebben
közlekednek, és a talaj is jobban alakít-

nyel. Ide tartozik a takarítás, szemétszedés is.
– Ezek a jelenlegi tevékenységeitek, de ha jól tudom, az őszre
már vannak új tervek, új feladatok.
– Igen, lassan beköszönt a hűvösebb idő, és a téli tüzelő előteremtésére
is kell időt szakítani, hiszen például az
óvoda fűtése is fával történik.
A másik őszi teendő a hamarosan
épülő kerékpárút előkészületeiként fákat kell majd kivágni a focipálya melletti területen.
Tervben van az óvoda háta mögötti 2 db fűthető fóliasátor rendbetétele
is, melyet palántanevelésre szeretnénk
használni.
Ezen kívül van még 7-8 hektárnyi
terület, melybe a tervek szerint lucernát fogunk ültetni.
A téli időszakra is előre kell készülnünk, hiszen ha leesik egy nagyobb
mennyiségű hó az utak eltakarítása az
elsődleges feladat. Sajnos gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy nem tudjuk kellő gyorsasággal, és hatékonysággal eltakarítani a havat a munkagép,
vagy tartozékok meghibásodása miatt.
Néha a feladat elvégzéséhez a megfelelő ember kiválasztása is akadályokba ütközik.
Ráadásul egy munkagép nem is ele-

gendő, ezért kell civilek bevonásával
növelni a hatékonyságot, ennek előkészítését, egyeztetését pedig már az őszi
időszakban meg kell kezdeni.
– A Kárpát Fesztivál szervezéséből, és lebonyolításából is kivettétek a részeteket. Milyen feladataitok voltak?
– A fesztivál előtt Maczkó József
polgármester úrral, és Kovács Mártával, többször is egyeztettünk a várható teendőkről. Részletekbe menően
lejegyeztem melyik nap milyen feladatokat kell elvégezni. Ennek fényében
kezdtük meg a munkát a tereprendezéssel a helyszínek előkészítésével. A
Musical Gála helyszínén például olyan
egyenetlen volt a talaj, hogy 4 pótkocsi homokot kellett a sátor alá hoznunk.
Felállítottuk a helyszíneken a sátrakat,
kipakoltuk a padokat, székeket, összeszedtük a szemetet, elhelyeztük az árusokat, a körhintásokat.
Ezek általános feladatok voltak, de
volt sok olyan helyzet, amelyeket spontán kellet megoldanunk, de szerencsére
sikerült túljutni a nehézségeken.
A csapatunkból önkénteseket kértünk meg az éjjeliőrség vállalásához, hiszen a padok, a nap végén nem kerültek elpakolásra, így a helyszínen kellett
maradni valakinek, aki figyelemmel kíséri a hajnalig mulatozó emberek tevékenységét, nehogy károk keletkezzenek az eszközökben. S z e r e n c s é r e
kisebb malőröknél nem történt több, de
azért még így is tűntek el dolgok.
– A vízpermetező berendezés a
nagy hőség miatt sokak által áldott része volt a rendezvénytérnek. Kinek az ötlete volt?
– Ez is egy spontán ötlet volt, először nem volt tervbe véve. Pénteken
beszélgettünk polgármester úrral, hogy
valamit ki kellene találni, mert nagyon
meleg lesz. Úgy gondoltam, hogy megpróbálhatnánk egy ilyen porlasztót kirakni, ahogyan egyre több városban is
lehet ilyeneket látni, bár néhányan kétségekkel fogadták az elgondolást. Végül is szombat reggel elkészítettük, és
elnézve az emberek reakcióit, nagyon
hasznosnak bizonyult.
– Nehezen tudod motiválni az
embereidet?
– Vannak napok, amikor nehezebb,
de én azt mondom, hogy csak rá kell
nézni a parkokra, a kertre, amelyeket
megművelünk. Olyan jóleső érzés, amikor érkezik egy vendég valahonnan, és
látja, hogy mennyire rendezett minden,
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hogy milyen szépek a növények, a paradicsomok, a burgonya stb.. De akár a
virágtartók is, amelyeket részben újrahasznosított alapanyagokból készítettünk, felkeltik a járókelők figyelmét, és
elismeréssel nyilatkoznak róluk.
Ezek azok a jóleső pillanatok, amikor értelmét látjuk a munkánknak, ez
a motiváció alapja, hiszen ez az embereink érdeme.
Persze vannak olyan feladatok,
amelyek elvégzésére nincs elég kapacitásunk, gondolok itt a lajtos kocsiból
történő öntözésre, amely hosszadalmas
folyamat. A kocsi megtöltése ugyanis hosszú órákat vesz igénybe, a locsolásról nem is beszélve. Egy aszályosabb időben amire sikerül meglocsolni
a virágokat, addigra kezdhetjük előröl
az egészet. Ilyen esetekben a bicikliút
mentén lévő fákhoz nagyon ritkán tudunk csak vizet vinni, és ez meg is látszik a növényeken. Ez az a pont, amikor
a lakosságot kell megszólítanom. Főleg
azokat az embereket, akiknek a háza
előtt ilyen fák álnak, ha egy mód van
rá, nem tart sokáig, egy vödörnyi vizet
kivinni a fa tövére, és a növény meghálálja. Amint megnő már nem fog annyi vizet igényelni, hiszen a lombkorona árnyékot vet a tövére, így az nem
fog olyan hamar kiszáradni. Mennyi-

Kelebiai Hírmondó

vel szebben fog mutatni a házunk előtt
egy szép lombos fa, mint egy kiszáradt
csonk!
– A művelődési ház mögötti
tér állapotáról vannak információim, de úgy tudom, hogy máshol
is akadnak problémák, amelyek
megnehezítik a mindennapjaitokat. Mondanál pár szót ezekről?
– Elsősorban a rongálásokról kellene beszélni, amelyek a település bizonyos részeit rendszeresen érintik. Ilyen
például, ahogyan te is mondtad a művelődési ház hátsó udvara, ahol a pado-

kat rendszeresen megrongálják, átpakolják, rendetlenül hagyják. Nem volna
azzal semmi baj, ha átrakják őket, csak
illene mindent az eredeti állapotába
visszarendezni. A faházak zárainak állandó leveréséről nem is beszélve. Nem
tudom, mire számítanak a randalírozók, mit találnak odabent?
A másik probléma a parkok öntözőberendezéseinek megrongálása. Ezek
a berendezések lehetővé teszik, hogy
a gyepet különösebb felügyelet nélkül
rendszeresen öntözni tudjuk. A környéken lakók elmondása szerint elsősor-

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Augusztus végéhez érve ismételten
összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.

óráig tartott. A jól sikerült rendezvényen az ásotthalmi vendégeinkkel /18

AUGUSZTUS
-4-én a kelebiai 8 fős delegáció
tagjaként néhányan mi is részt vettünk a Szőlészek és borászok
fesztiválján Bajsán. A rendezvény
keretében több érdekes program
között főzőversenyre is sor került.
Örömünkre szolgált, hogy a főzőverseny első helyezettje Ábrahám
János alpolgármesterünk volt.
-15-én mórahalmi fürdőzésen vett részt az unokákkal jócskán feldúsított 27 fős csoportunk.
Ez alkalommal is mindnyájan jól
szórakoztunk, a gyermekekről nem
is beszélve.
-20-án a községi ünnepség a
római katolikus templomban zajlott
le, melyen Maczkó József polgármester mondott ünnepi beszédet.
-24-én került sor a nyár egyik
legnagyobb eseményére, a zenéstáncos klubdélutánra, amely több
mint egy órás műsorral, tánccal, vidám
beszélgetéssel és vacsorával kb. 22.00

fő/ együtt csaknem 70 fő vett részt. A
mellékelt fotók a rendezvény egy-egy
epizódját mutatják.

SZEPTEMBER
-12-én lesz a havi fürdőzés Mórahalmon, melyre ez alkalommal is
a 10.06-os autóbusszal fogunk indulni a MÁV állomástól.
-26-án kerül sor a Kalocsa Hajós úti céllal betervezett
autóbuszos
kirándulásra,
melyre az autóbusz ülőhely kapacitásának kimerítéséig lehet jelentkezni Horváth Zoltán csoportvezetőnél. Részvételi díj ebéddel
együtt 2000.- Ft/fő lesz. Indulás
a Nyugdíjas Háztól 07.30 órakor lesz.
-28-án részt veszünk a hagyományos ómoravicai sportnapi
rendezvényen, melyre jelentkezni IX. hó 22-ig lehet a vezetőség tagjainál. Indulás a Nyugdíjas
Háztól 13.30-kor lesz. Az útiköltséget indulás alkalmával fogjuk
összegyűjteni.
OKTÓBER
-4-én lesz a hagyományos községi Idősnapi rendezvény, melyről
részleteket majd a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.

. oldal
ban fiatalok szórakozása, hogy az öntözők tetejét lerúgják. Megint csak egy
értelmetlen rongálás, ha olvassák ezt
az újságot, kérem őket, hogy NE TEGYÉTEK!
A parkok nem csak az önkormányzat területei, hanem mindenkié, mindannyiunk gyönyörködtetésére szolgálnak, és általuk az átutazók is láthatják,
mennyire szép, ápolt hely Kelebia. Arról
nem is beszélve, hogy azzal, hogy ezeket a padokat, berendezéseket megrongáljátok, nem tisztelitek azok munkáját, akik ezeket elkészítették, nem
tisztelitek azokat, akik ezeket esetlegesen felajánlották a településünknek, és
plusz feladatot rótok azokra, akik majd
megjavítják őket, a költségekről nem is
beszélve.
– Mi lehetne megoldás szerinted?
– A megoldás talán egy térfigyelő rendszer kiépítése lenne. Ez valóban
költséges, de nagyobb eséllyel lehetne
felelősségre vonni azokat, akik ezeket
a cselekményeket elkövetik.
A kérésem az lenne a falu lakosságához, hogy figyeljünk oda egymásra,
tartsuk tiszteletben mások munkáját,
segítsük egymást, hiszen ha rendezettebbek az utcák, az jobb fényt vet a településünkre is.

-6-án a Polgármesteri Hivatal előtti
kopjafánál községi ünnepség keretében
emlékezünk meg az Aradi vértanúkról. Várjuk tagtársaink megjelenését
is!
-10-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre a megszokott
10.06-os autóbusszal indulunk a MÁV
állomástól.
-17-én /csütörtökön/ 16.30 órától Dr. Juhász Miklós tart nekünk előadást a Nyugdíjas Házban „a Parlagfű
átok, vagy áldás” címmel.
-19-én 17.00 órától tartjuk a hagyományos szüreti rendezvényünket az Agrárcentrumban, melyre
meghívjuk az öttömösi, ásotthalmi, bajsai és ómoravicai testvér szervezeteink
képviselőit is. A vacsora menüt később
határozzuk meg. Részvételi díj 1500.Ft/fő lesz. Jelentkezni és a részvételi díjat befizetni a vezetőség tagjainál lehet
X. hó 13-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
várjuk Egyesületünk tagjait. A mórahalmi fürdőzésekre és Dr. Juhász Miklós
előadására pedig meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Kelebia, 2013. 08. 31.
Sutka István Egy. titkár
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Herke Marianna:
„…elsők lettünk Kairóban a Nile Group Festival-on”
- Mióta táncolsz? Hogyan indult
ez el a te életedben?
- 2006 májusában kezdtem, méghozzá úgy, hogy a Vitál TV-n volt egy sorozat, amit Áncsán Anikó vezetett. A műsor
végén elmondta, hogy a következő órán
fátyol táncot fog oktatni. (Érdekes, hogy
jártam már korábban Törökországban, de
soha nem láttam ott hastáncot.) Felvettem a következő műsort, amiben gyerekeknek tanította a fátyol tánc rejtelmeit,
majd próbálgattam én magam is gyakorolni. Akkor még borzasztóan ment, mert
nagyon kötött voltam, és merev, de akkor
sem adtam fel. 2006 májusában elkezdtem a kiskunhalasi hastánc csoportba járni, ahol igen hamar sikerült beérnem a lemaradásom, és mindössze 3 hónap alatt
bekerültem a fellépős csoportba. Velük gyakoroltam, és jártam fellépésekre
, emellett pedig sokat készültem önszorgalomból is. 2009-ben találtam meg a jelenlegi tanárom, Kecskeméti Anettet. ( Az
egyik leghíresebb hazai hastáncfesztiválon
2010-ben ő lett a Miss Hastánc Hungary
nyertese. Azt kell tudni erről a versenyről, hogy improvizációval lehet elnyerni
a közönség és a zsűri tetszését, ami úgy
gondolom, hogy egy műfajban sem olyan
egyszerű.) Tehát jelenleg is Anetthez járok magántanulóként és alkalmanként a
kecskeméti csoportjával is fellépek.
- Mennyi időt vesz igénybe egy
versenyre való felkészülés a mindennapjaidból?
- Verseny és fellépés előtt napi 2-3
órát gyakorlom az adott koreográfiát,
meg még ezen felül készülök a tanítási
óráimra. Most is így van ez, hiszen megyünk majd Városföldre fellépni. Egyébként naponta minimum egy órát hastáncolok.
- Így, hogy említed a tanítást.
Mióta van Kelebián hastánc?
- Heti rendszerességgel már 4. éve.
Szokták mondani, hogy minden kezdet
nehéz. Ez így volt az általam tanított hastánccal is, mivel én az egyiptomi hastánccal foglalkozom. Ez más stílus, mint ami
a köztudatban megszokott, ezért más ruhát, és más eszközöket is igényel, mivel

több fajtája van.
- Nyáron mennyire tudsz haladni a kelebiai csoportoddal?
- Júliusig technikákat vettünk és készültünk a Kárpát Fesztiválra. Jelenleg is
gyakorlunk, mert vendégszerepelni hívtak bennünket Pusztamérgesre, továbbá a tánc világnapjára is készülünk már.
Igyekszünk mindig új műsorszámmal,
vagy legalább egy új tánccal előállni.
- Hol léptetek fel eddig?
- A helyi fellépéseken kívül Tompán,
Szegeden, Budapesten, és most készülünk Pusztamérgesen fellépni szeptember közepén.
- Nektek is van szponzorotok?
- Most abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy Kollár Ella tanítványom
szülei felajánlottak a tánccsoport részére
2 hatalmas tükröt, amit fel is szerelhetünk
a Művelődési Házban. De ez az első alkalom, hogy kaptunk valamit, így bármilyen
felajánlást, szponzort szívesen veszünk :)
Mivel igyekszünk megmutatni a hastánc sokszínűségét, ehhez az kell, hogy
több stílusban táncoljuk. A több stílust
pedig értelemszerűen más – más ruhában táncoljuk. Sajnos a ruhák is elég
drágák, annak ellenére, hogy az anyagot
igyekszem a legolcsóbb helyről beszerezni és a ruhákat is én tervezem, hogy erre
se kelljen költeni. Spórolunk még a díszítéssel is: Tompán varratjuk a ruhákat, de
a díszítést magunk oldjuk meg. Ennek ellenére egy – egy ruhánk több ezer forintba kerül, amit természetesen a szülők finanszíroznak.
- Hány csoport van jelenleg?
- Most csak egy csoportom van. Korcsoportban elsőstől egészen az ötödikes
korosztályt öleli fel 13 fővel. Most csatlakozott 3 új gyerek, akik közül az egyik
vidéki kislány, így már négyen járnak át
Tompáról.
- Úgy hallottam, hogy talán felnőtt csoport is alakul majd. Ez
igaz?

- Igen. Fix. 3 fővel szeptember 4 – én
indul a felnőtt hastánc. Természetesen lehet még csatlakozni, minden érdeklődőt
szeretettel várunk.
Volt már egy próbálkozás korábban,
de sajnos nem sok eredménnyel. Nem is
gondolnánk elsőre, hogy milyen bonyolult mozgások vannak, amihez igen nagy
összerendezettség szükséges. Például a
csípővel gyorsabb mozgást kell végezni,
mint a kezekkel, avagy a két kéznek külön
mozgást kell végeznie, ráadásul különböző tempóban. Ezek sok gyakorlást igényelnek, mire berögződnek. Ám az órákhoz nagyon jó hangulatot varázsolunk és
nem adjuk fel könnyen!
- Ha már a próbákat említed. Hogyan zajlik egy-egy ilyen hastánc
óra?
- Motivikus bemelegítésekkel kezdünk, azaz a bemelegítés során vannak

másra hangolódás megtörténjen. A koreográfia és a mozdulatok begyakorlása
már arab zenére történik. Aztán, ha éppen nem fellépésre készülünk, akkor játékos készségfejlesztő feladatokat szoktunk
végezni. Javítjuk a gyerekek állóképességét, a finommotorikai képességüket és az
egyensúlyérzéküket.
- Mondanál egy példát is erre?
- A kedvenc játékuk az úgynevezett
,,kupakos játék”. Van egy nagy lepedőnk,
viszek be egy nagy zacskónyi kupakot. A
lepedőt leterítjük, és elszórom rajtuk a
kupakot. A gyerekeknek az a feladatuk,
hogy a lábukkal vegyék fel ezeket a kupakokat és úgy helyezzék a dobozba. Szoktam még dobot is behozni, amivel különféle ritmusgyakorlatokat csinálunk. Ezen
felül nagyon szeretik még a gyerekek a
,,Repül a repül a…”- játékot. Aki elrontja,
annak 8 ütemű kis kombinációt kell bemutatnia. Az óra végén pedig szintén játékos módon relaxációs zenére történik
a levezetés. Levezetés után pedig mindig
van valami meglepetés: cukorka, színező
például. Sikeres fellépés után pedig jár a
megérdemelt jutalom.
Júliusban Tompán léptünk fel. Megnézettem velük a videót, ami azért volt jó,
mert a lányok maguk veszik észre a saját
hibájukat. Hoztam már be versenyfelvételeket is, amiből szintén hasznos szokott
lenni. Kiváló a motivációjuk megerősítésére is.

táncmozdulatok, aztán jön az ismétlés.
Általában a gyerekek emlékezetét próbálom fejleszteni azzal, hogy tőlük kérdezem
meg, hogy milyen kombinációkat vettünk az előző órán. Ők mondják, és mutatják is azt, ami az eszükbe jut. Ez számomra is jó visszajelzés, mert látom, hogy
mi az, amit könnyen elsajátítottak, és mi
az, amit még pontosítani kell. Egyébként
az órákon minden zenére történik. Évszak, és ünnep szerint szoktam válogatni a bemelegítő zenét. Vittem már be Hupikék Törpikéket, de a Zenemanókat is, a
lényeg, hogy feszültségoldás, és az egy-

- Gondolom, hogy már az elmúlt
években sikeresen összeszokott a
csapat.
- Így van. A legelején nehézséget okozott az egyszerre történő mozgás, erre még rátetőzött annak a megtanulása, hogy a zene ritmusára táncoljanak,
de úgy gondolom, hogy egészen belejöttek már ebbe a lányok. A ritmusérzéküket
folyamatosan fejlesztem, mert erre nagy
szükség van. Elméletet is szoktam tanítani, de csak a lényeg átadására törekszem.
Fontosnak tartom, hogy tudják honnan
ered az adott tánc, mibe táncolják. Mi-
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ért alakult ki. Kis filmet, képet is szoktam
mutatni a gyerekeknek. Házi feladatot is
kaptak már. 2x8 ütemet nekik kellett kitalálni, bármit, amit a zenére éreznek. Ezt
egy fellépésünkbe is beépítettük.
- Ahogy látom, elég jól fel vannak építve ezek az órák. Végeztél
ilyen iskolát, ahol megtanultad ennek a metódusát?
- Igen. Hastáncoktatóit. Budapesten
az AZIZA ART MOZGÁSMŰHELY nevű
iskolában 2012 nyarán orientális tánc
és show tánc oktatóként végeztem.
Szintén ebben az évben ősszel pedig a
Bellyfit oktatóit tettem le. Maga a bellyfit egy olyan mozgásforma, amellyel
a bemelegítés és nyújtás funkciója mellett a tartáshibát, rugalmassági és állóképességi gondokat is javítani lehet.
Szerda délutánonként a felnőttekkel a
test minden ízületét és izomcsoportját
átmozgatjuk egy jó hangulatú foglalkozás keretében.
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- Ezt is zenére végzitek?
- Igen, mindenhol zenére végezzük a
gyakorlatokat. Itt többnyire nyugodt, lassabb számokat válogatok, hiszen nem
aerobikozunk, inkább befelé figyelünk
testünk jelzéseire.
- Mi a meglátásod, táncon kívül
is tartják a lányok a kapcsolatot?
- Igen. Nagyon jó kis csapat alakult ki.
Múlt órán is kaptam például fonálból készült karkötőt. Karácsony után is mindig
tartunk egy kis összejövetelt, ahol meg
szoktam ajándékozni a tanítványaimat,
és általában én is szoktam a szülőktől
kapni valamit. Talán idén kalapból kihúzzuk egymás nevét, és így mindenki egy
kis személyes ajándékkal meg tudja lepni
a másikat. Majd meglátjuk, hogy sikerüle megvalósítani.
- Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
- Folyamatosan képzem magam külföldi és magyar tanárokkal. Először

Egy tanító tapasztalataiból…
Nosztalgiáztam! Elővettem a régi
CD-ket és átnéztem hogyan is indítottam általában a tanévet. Az augusztus
már a felkészülés jegyében zajlott. Úgy
gondolom soha nem volt olyan évkezdet, hogy ne lett volna előtte idegeskedés, izgalom, bizonytalanság, de mindig
sikerült megoldani a problémákat.
Most nem tudom hogy van, csak ami
a médiában hallható, látható az információm.
Kedves Kollégák, Szülők, Diákok!
Fogadjátok meg szívből jövő tanácsomat!
A mosoly értéke, hogy semmibe sem
kerül, de sokat ad
Gazdagabbá teszi azokat,
akik kapják, és mégsem
juttatja koldusbotra azokat,
akik adják.
Egy pillanatig él csak, de az
emléke örökre megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy
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workshop-okon ismerkedtem meg tanárokkal, táncosokkal. 2007-ben, Egyiptomba helyi táncosokkal is sikerült
ismertséget kötnöm. 2011-ben két magyar hastánckirálynővel folk kategóriában elsők lettünk Kairóban a Nile Group
Festival-on. Ez lényegében egy egy hetes rendezvény Egyiptomban. Egy héten
keresztül az ottani mestertanároktól tanulhatunk, majd pénteken a világ legjobb
táncosaival mérhetjük össze tudásunkat.
A világverseny után másnap van a zárógála fergeteges show – val. Nagyon fárasztó, hiszen az órák angol, arab és néha orosz nyelven folynak és ha már ott
vagyok, természetesen megyek minden
órára, amire lehet.
- Hogyan tudod mindezt összeegyeztetni a családoddal?
- Szerencsére a családom nagyon
megértő és támogat mindenben. A lányom velem táncol a kelebiai csapatban,
a fiam pedig minden fellépésemen az el-

ső sorban tapsol. A férjem mindenhova
elkísér, ahova tud. Minden versenyemen
ott volt. Egyiptomba mondjuk nem jött
velem, mert ott 10-ig reggeli, aztán 6-8
óra tánctanulás, majd hajnal 2-ig szabad
tánc. Így nem családbarát, viszont rengeteget fejlődünk ott.
- Szerencsés vagy, hogy ilyen
támogató háttered van. Kívánom,
hogy maradjon is így! Sok sikert az
egyéni és a kelebiai csoportod fejlődéséhez, fellépéseihez! Remélhetően mások is kedvet kapnak ehhez
a tánchoz.
- Köszönöm szépen. Bízom benne,
hogy sikerül másokkal is megismertetni és megszerettetni ezt a csodás táncot,
ami engem teljesen elvarázsolt. Minden érdeklődőt szeretettel várunk akár a
gyerekcsoporthoz (péntekenként 16 órától), akár a felnőttekhez szeretne csatlakozni (hétfőnként felnőtt torna és hastánc 17 órától).

Iskolai hírek

meg lehetne nélküle, és senki
sem olyan szegény, hogy
ne lenne gazdagabb tőle.
Boldogabbá teszi az otthont,
táplálja a jóakaratot, és a
barátság biztos jele.
Nyugalom a megfáradtnak,
napfény a csüggedőnek,
világosság a szomorkodónak,
és a természet legjobb
orvossága a bajok ellen.
Mégsem lehet megvenni,
elkérni, kölcsönadni vagy
ellopni, csak önként lehet adni.
Ezért hát MOSOLYOGJ!
Egyébként ez a 2003-04-es tanév
archívumában találtam. Azt hiszem nagyon aktuális!
Boldog, áldott, eredményes tanévet
kívánok!
Horváth Zoltánné

-2013. szeptember 2-án volt iskolánkban a tanévnyitó ünnepség. A műsort a leendő első osztályosok az óvónénik felkészítésével, valamint a második osztályosok Sógor Lászlóné és Kardosné R. Zsuzsanna tanítónők szervezésében mutatták be.
- Iskolánkban a tanévet 204 tanuló kezdte meg: 98 alsó tagozatos és 106 felső tagozatos diák. A jelenlegi első osztályba 20 gyermek jár, az osztályt két tanítónő Fodor Betty és Vörös Józsefné tanítja.
- Új pedagógust köszönthettünk intézményünkben Lipták Katalin matematika-kémia
szakos tanárnő személyében, aki az 5.b osztály osztályfőnöke is lett egyben.
- Az új tanév a köznevelési törvény hatályba lépése miatt változásokat hozott. A tanulók számára kötelező az iskolában a 16 óráig történő benntartózkodás, ami alól az igazgató felmentést adhat. A kérelmeket előkészítettük, a szülői jelzések alapján pedig az igazgatónő elbírálta azokat.
- Az iskolában a nyár folyamán megtörtént a folyosó festése, így a tanulókat tiszta, esztétikus környezet fogadta az iskolába lépést követően. A folyosó festésének anyagköltségét a tankerület finanszírozta.
- A tankönyveket a tanulók névre szóló csomagokban vehették át augusztus utolsó
napjaiban.
- Iskolánkban továbbra is működik az iskolatej program, heti háromszor kapnak kakaót és kétszer tejet a gyerekek.
- Szeptember 9-től indul a korábbi évekhez hasonlóan az iskolagyümölcs program is.
- Megtörtént iskolánkban az ÁNTSZ ellenőrzés, amely során komoly hiányosságokat
nem tártak fel.
Az iskola vezetősége

Kelebiai Hírmondó
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Csak kattogjanak, csattogjanak azok a fegyverek!
Mielőtt bárki megbotránkozna, előre bocsátom, hogy lelki fegyverek bevetését sürgeti a cím. Már az ókorban Pál
apostol is javasolja a lélek kardját, a hit
pajzsát, az igazság páncélját, az üdvösség sisakját, mint olyanokat, amikkel legyőzhető Sátán Urasága (Ef.6. 15-17.).
A fegyver sok mindenre képes. Rosszra és jóra egyaránt. Képes leigázni, ártatlan életeket kioltani, könnyeket ontatni. De szoktak vele védekezni,
ijesztgetni, békét teremteni -egy időre.
Élelmet is szerezni, vadászni.
Én most a fegyverek nem ilyen használatáról szólok. Azokat a fegyvereket
fogom sorolni – Jézus útmutatása alapján -, amikkel boldogságot, lelki békét
lehet kiharcolni. Érdekes, minden ember
boldogságot, békét szeretne, s mégis oly
kevesen „harcolnak” ezekkel.
Az elmúlt hetekben voltam egy családnál. A nagyobbik hittanos tesó büszkén mesélte, hogyan verte el osztálytársát, aki csúfolta. Ezt anyukája
elégedetten nyugtázta, sőt, mint életprogramot ajánlotta is: „Jól van lányom!
Így is kell! Ez a helyes, amikor keményen
ütsz.”… Tényleg ez a helyes? Így éljünk?
Így élni lehet jó? Mindig ki kell harcolni
igazunkat?
Van Tompán egy naponta áldozó asszony. Őt valóban nagy jogtalanság érte.
És ez úgy tűnik, számára sohasem lesz
megemészthető. Nem fog enyhülni benne a gyűlölet azok iránt, akik igazságtalanok voltak vele. Nem segít neki ebben
a vallás, az ima, a Jézus Krisztus. Bár Jézus neki is kezébe adná az ő békét hozó
és szelíd fegyverét, a megbocsátást, de
elhajítja ezt: „Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, és ne átkozzátok!”(Róm12.14.) Viszont így mikor lesz békéje?
Pál apostol által ajánlott egyik fegyver
ez: mindenért hálát adni. Júniusban a lelkigyakorlatot tartó Kornél atya nagyon
meglepett bennünket. Ő-mint mondtabármikor, ha baj éri, azonnal hálát ad Istennek. Hivatkozik erre a páli mondatokra, hogy „ti adjatok hálát mindenért” és
„az Istent szeretőknek minden a javukra
válik”(Róm. 8.28.). És meg is tapasztalta, hogy Isten ezekből a bajokból mindig
tudott jót kihozni. Az a rossz valami sokkal nagyobb jónak lett az „ugródeszkája”. Mesélte, hogy egyik éjszaka feltörték az autóját, amiből a bűnöző fiatalok
kilopták a rádióját, mobilját és laptopját.
Reggel a mise elején a hívek nagy megrökönyödésére bejelentette, hogy most
a misét a az éjszakai tolvajokért fogja elmondani. Így magyarázta ezt meg:
- E rossz útra lépett, eltévelyedett fiatalokért ugyan ki más imádkozott eddig?
És talán a jövőben se fog senki.
Avilai Sz. Teréz humoros esetével
folytatta. Egyszer sorra egymás után
alapította a kolostorokat. Semmi akadály nem gördült eléje. Szinte hihetetlen
volt számára, hogy minden úgy ment,
mint a karikacsapás. Ahogy befejez-

te munkáját, otthon lelépett a kocsiról.
Felordított. Mivel rosszul lépett, kiment
a bokája. Erre könnyes szemmel felnézett az égre, és azt mondta Neki:
- Azért mondom!
Az életben bennünket sok bántás,
igazságtalanság ér. Ilyenkor két dolgot
tehetünk. Mindenáron kiharcoljuk igazunkat, esetleg minél jobban megtoroljuk. És ha ez nem sikerül, akkor búslakodunk, dühöngünk. Vagy pedig Jézusnak
ezeket a nagylelkűséget ajánló, az igazságtalanságot elviselni tudó buzdítását
tesszük: „ha el akarják venni köpenyedet, add oda köntösödet is! S ha ezer lépésre kényszerítenek, menj el kétannyira!”(Mt.5.41.) De mindezt nem
mulyaságból, fél-cédulásként tenni, hanem Krisztusra szegezett tekintettel,
(aki lebírt volna szállni a keresztről a gúnyolódoknak. Lk.23.35.) Vagyis tesszük
ezt a lélek azon derűjével és örömével,
hogy ez nem más, mint sorsvállalás az
általunk nagyon szeretett Krisztussal.
Tegnap a Fiorettit, Szent Ferenc életét olvastam. Bármilyen régen is élt ez
a csodálatos emberke, és bármennyire
is kényelmes vagyok az ő aszkéziséhez
és Jézus-szeretetéhez mérten, de kicsordult a szememből a könny, amikor arról
beszélt, hogy mi az IGAZI BOLDOGSÁG.
És ti kedves kunbajai, kelebiai és tompai testvéreim, mit éreztek a szívetekben, amikor ezt olvassátok? Ezt, hogy
Leó testvér és Assisi Szt. Ferenc egyszer
csikorgó fagyban és térdig érő hóban
mentek a hegyekben egy távoli kolostor
felé. Megkérdezte Ferenc Leó testvért:
„Tudod-e Leó, hogy miben áll a tökéletes boldogság? Hát tudd meg, nem abban, ha én föltámasztanám a négy napos halottakat, ha a kisujjamban volna
minden tudomány, ismerném a csillagok járását, vagy oly jól tudnék prédikálni, hogy a világ összes hitetlenét megtéríteném. Hanem abban lenne a tökéletes
boldogság, amikor mi csonttá fagyva, az
éhségtől elcsigázva elérjük majd a kolostort és a kapun kopogunk, mire a kapus
mérgesen megkérdezi: „Kik vagytok?”,
mi meg azt feleljük: „Ketten a ti testvéreitek közül”.Ő pedig így válaszol: „Hazudtok, csavargók vagytok, takarodjatok innen!” És kijön egy görcsös bottal,
leteper a földre minket, meghemperget
a hóban és jól agyba-főbe ver minket.
Ha ezeket mi békességgel és örömmel
viseljük, az ÁLDOTT KRISZTUS SZENVEDÉSEIRE GONDOLVA, ÉS HOGY MÉLTÓK LETTÜNK EBBEN VELE OSZTOZNI,
ÉS HOGY IRÁNTA VALÓ SZERETETBŐL
EL KELL TŰRNÜNK A BÁNTALMAKAT,
ó, Leó testvér, jegyezd meg örökre: ebben áll a tökéletes boldogság!” (Fioretti, 45-46.o.)
A megalázás legtöbb embert kiborít,
szenved a megszégyenüléstől. Éjszakáját gyötrelmessé teszi. Pedig Jézus erre is ajánl egy nagyon „éles” fegyvert,
amivel csak győzni lehet. Ez az Isten ál-

tal kezünkbe adott fegyver az a tudat,
hogy ami az emberek szemében, megítélésében rossz, az Isten előtt pont az
ellenkezője. Hát a mi szemünkben a
szenvedés nem rossz, borzalmas-e? Pedig Isten szemében óriási érték. Rossznak tartjuk, amikor megaláznak minket, pedig lehet, hogy Isten épp ilyenkor
magasztal fel engem. Csak ez később
lesz nyilvánvaló, miként a nagy szenvedés után is szoktuk örömmel nyugtázni,
hogy mennyire megtisztított minket, kiégetett sok „piszkot” belőlünk.
Ma reggel beszéltem a templom előtt
egy öreg nénivel, akit nagyon bántja az,
hogy néhány befolyásos ember rossz véleménnyel van róla. Az evangéliummal
próbáltam ekként vigasztalni:
- Csöppet se szomorkodjon, Marika,
emiatt, ne törődjön velük, csak azzal törődjön egyes egyedül, hogy Jézus Krisztus vajon mit tarthat magáról! A többire fütyüljön! És hogy ebből megszívlelt-e
valamicskét, azt bizonyítsa azzal, hogy
most egész hazáig, - az Ady utca 7 számig - végig mosolyogva fog menni.
Evangéliumi fegyver az okosság,
amely nem törődik azzal, milyen véleményt mondanak róla. Akár rágalmazhatják is. Egyedül az a fontos neki,
Isten milyen véleményt mondana róla. De sok ember van, akit nyugtalanít
az, hogy nem tartják olyan rendes embernek, mint szeretné. Nincs is békéje amiatt, hogy sok rosszat mondanak
róla. Pedig micsoda nagy nyugalom lenne a szívében, ha egyedül csak Istennek akarna tetszeni, az ő kedvében járni, az ő véleményére adni. Van egy pap
ismerősöm, aki azon kevesek közé tartozik, hogy nem fér maszat a cölibátusához (nagy istenszeretete és szentpáli
buzgósága miatt), és akit összekötöttek
egy férjes asszonnyal. Ő csak mosolyog,
amikor a húga felháborodva mondja neki, védd meg magad, mert hiteltelenné
tesznek ezek a pletykák. Türelmesen ezt
válaszolta:
- Minek? De hát tiszta a szívem! Aki
rendes ember, az úgy sem hiszi. Rábízom Istenre, hogy védjen meg Ő.
Nos, ez is fegyver: a szív tisztasága.
Vagy, ahogy Henri. Boulad egy könyvcíme mondja: „A szív okossága”.
Isten különösen az öregeknek adja a
bölcsesség azon fegyverét, amellyel reálisan látják magukat, és hogy mire kell
hangsúlyt fektetni. Darvas Ivántól kérdezték a 70. szülinapján, hogy gondole a halálra:
- Az hülye, aki 70. évében nem gondolkodik a halálán – mondta.
Ismerek egy vallásos orvost, aki 75
éves. Most nyugdíjazták. Ezért nagyon
szomorú. Attól is fél, mivel csapja agyon
az időt, miután nem kell bemennie, dolgoznia.
- Ó, Istenem – szeretném neki mondani - hát nem látod az evangélium
fényében, hogy nem ezt a hátralevő

nyúlfarknyi földi életedet kell bebiztosítanod, hanem teljes gőzzel a halál utáni ÖRÖKKÉ TARTÓ életedet?! Most már
nem a földies elfoglaltságok a fontosak.
Másnak kell nekifeszülni pl. a „mennyei
kincsek gyűjtésének”. Nem látod, hogy
most már még fokozottabban a „túlsó part” felé kell élesítened a látásodat?
Nem akarod látni az óriási különbséget
a még hátralevő-egyre több betegséggel tűzdelt-földi éveidnek száma, és az
örökké tartó boldog élet között?
A bölcsesség kardját suhogtató mélyen hívő öregember már alig várja,
hogy végre találkozzon Krisztussal. Alig
várja, hogy Jézussal összeölelkezzen.
Megölelhesse, amikor jön elébe szeretettől és örömtől ragyogóan, iránta való
jóindulattól és kedvességtől túlcsordulóan. Ő, akihez próbálta mindig is igazítani az életét, és akihez már olyan sokszor
is szólt imáiban, de még csak „tükör által és homályban”. Viszont tudja, hogy
Őt akkor majd ragyogó fényességben,
szépségében fogja látni… Már én is alig
várom, hogy lássam az arcát, a mosolyát
Jézusnak, akiről oly sokat prédikáltam és
próbáltam az emberekkel megkedveltetni. A hangja, hangszíne is nagyon érdekel.
Jézusi fegyver még az elégedettség ebben a tülekedő, plázás világban.
Ez vonatkozik anyagiakra és hiúságra
egyaránt. Van azért a templomba járó
hívők között is néhány, akik nem hajtanak a pénzre. Szerényebben élnek, mint
sokan mások. Ezekre nem irigykednek.
Sose telhetetlenek. Boldogok. Értékes
életük és munkájuk kitüntetéseket érdemelne. Nem kapnak címet, rangot.
De nem is sóvárognak utána. Nekik
nem kell nagyobb rang, mint hogy „Isten gyermekei”, aki minden vasárnap 10
órakor boldogan várja őket a templomban. Nekik ez a ház már a Mennyország
Előszobája.
Íme, néhány fegyver Jézustól, amiket
kezünkbe adna. Fegyvert foghatunk, de
el is dobhatjuk. Viszont ezek megvédik a
jó, boldog és igaz vallásos életet. Ne feledjük, Krisztus egész földi működése arra irányult, hogy egy torz vallásosságot
átalakítson egy jó, boldog és igaz vallásossággá. Hisz az a torz vallásosság odáig fajult, ment el, hogy Őt, a legjobb embert legyilkolták, két rablógyilkos közé
felkínozták a keresztre. És hogy a torz
vallásosság tényleg elriaszt és ellenszenves, az a nem hívők ajkán sokszor megfogalmazódik:
- Nézd, a templomban csúszik-mászik, de hogy tud gyűlölni és rágalmazni..!
A jezsuitákat Loyolai sz. Ignác „Krisztus katonáinak” hívta. A katona szó talán nem mindegyikünknek tetszik, de
az már egyetemes érvényű, hogy a fönt
említett fegyverek csak „kattogjanak,
csak csattogjanak”!
Dr. Pribitek László plébános
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Új fényben a Kadarka

. oldal

Orfű 2013.
Immár 3. alkalommal került megrendezésre július második hetében a
már hagyományosnak mondható angol-német nyelvi tábor Orfűn Horváth László és Nagy Sára szervezésében.
Idén a 4.-esektől a 10.-esekig minden
évfolyamból érkeztek az idegen nyelvből kiemelkedően teljesítő, a nyelvtanulás iránt érdeklődő kelebiai diákok.

barlangban, biciklitúráztunk a tó körül,
sárkányhajóztunk és egy teljes napot
töltöttünk Magyarhertelenden a termálfürdőben.
Csütörtökön délután tartottunk egy
jelmezbált, amelyen szinte mindenki
részt vett, különféle ötletes és vicces
jelmezekkel. Természetesen a legjobbakat díjazta is a zsűri. Este összeül-

A délelőtt a tanulásról szólt. Mivel nagyon sokan voltunk csoportokba
osztottak minket, a csoportok felváltva vettek részt az órákon. A németeseket Sára néni tanította (erről sajnos
nem tudok részleteket). Az angolosok
közül a legkisebbek Laci bácsi egyetemi csoporttársával, Maár Zsuzsannával
a nyelv alapjait vették át, mi 9.-10. osztályosok pedig az érettségin előforduló típusfeladatokat oldottunk meg. La-

tünk a tábortűz körül. Kihirdették a
jelmezbál nyerteseit, majd mindenki
elmondta röviden, hogy hogyan érezte magát a táborban töltött egy hétben, illetve egy kis ajándékkal megköszöntük az összes jelen lévő felnőtt
munkáját.
Bár az idei tábor a nagy létszám miatt más volt, mint a korábbiak, nagyon
jól éreztük magunkat, sok új ismeretre
tettünk szert, sokat nevettünk, mara-

ci bácsi az 5.-6.-osokkal az eddig átvett
nyelvtant ismételte, a 8.-osokat a középiskolai nyelvtanulásra készítette fel.
Az órák közötti szünetekben Fodor
Betty nénivel lehetett kézműveskedni, illetve akinek volt, az a kapott „házi feladatát” oldotta meg. Délutánonként a tónál strandoltunk, a focipályán
játszottunk vagy sétáltunk a környéken. Jártunk Abaligeten a cseppkő-

dandó élményt nyújtott a visszatérő és
az új táborozóknak egyaránt.
Ezúton is megköszönném tanárainknak, a táborban segítő szülőknek, minden támogatónak, hogy segítségükkel
és munkájukkal újra lehetőségünk volt
részt venni a táborban.
Jövőre a már megszokott helyen remélem, újra találkozunk! :)
Papp Bernadett

Koccintás a helyiek zászlós borával, a Kadarkával
Kovács Márta, Horváth Zoltán a Szent Dömötör Borrend tagjai

Borrendek felvonulása
A Kiskőrösi Gondűző Borrend
tagjai

Huszonegyedik alkalommal kerül
megrendezésre a Kiskőrösi szüret és
szlovák nemzetiségi napok rendezvénysorozata az alföldi városban. A
15 ezer lakosú Kiskőrösön még ma is
eléri a 20 százalékot a szlovák nemzetiségű lakosok aránya.
A Gondűző helyi borrend meghívására érkezett szerte az országból
26 borrend képviselője a Kadarka
Szalon péntek délutáni szakmai konferenciájára, borverseny eredményhirdetésre, borlovagrendi avatásra.
Kiskőrös „zászlósborát” adó szőlő, a Kadarka újra régi fényében ragyog, mert több borversenyen ragyogó eredményt értek el vele a
borászok.

Anyakönyvi hírek
2013. augusztus havi születések:
Hegedűs Hanna
Anya: Bessenyei Sarolta, apa: Hegedűs Róbert
Született: Kiskunhalas, 2013.08.04.
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2013. július
A hónap folyamán elhalálozott: Tóth Márton Sándor 69 éves
2013. augusztus
A hónap folyamán elhalálozott: Szeg István 66 éves
A hónap folyamán házasságot kötött: Fábián Edina és Kőszegi János
Teleki Mária aktő.
Kedves Gondozottak!
Az áprilisi hónapban lezajlott EMLŐSZŰRÉS eredményei még mindig
ÁTVEHETŐK az Egészségházban!
Védőnők
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja
az ügyeleti számot.

2013 szept.
13 péntek
14 szombat
15 vasárnap
16 hétfő
17 kedd
18 szerda
19 csütörtök
20 péntek
21 szombat
22 vasárnap
23 hétfő
24 kedd
25 szerda
26 csütörtök
27 péntek
28 szombat
29 vasárnap
30 hétfő

orvos neve
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Szabó Péter dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr

ügyelet helyszíne
Tompa Attila u. 95
Tompa Attila u. 95
Tompa Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Bajcsy-Zs u. 56/b
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Deák 92
Tompa, Széchenyi u. 10

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
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

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)
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RENDKÍVÜLI
LEHETŐSÉG
Tanuljon szinte ingyen idegen nyelvet!
Egy Európai Uniós projekt több mint 12,5 milliárd forinttal
támogatja a magyar állampolgárok idegen nyelvi és informatikai képzését.
A programban résztvevők fejenként 90.000 Ft értékben
tanulhatnak, de csupán 2 vagy 5 % önrészt kell befizetniük.
Ön is jogosult az EU által támogatott nyelvi képzésre, ha
* már elmúlt 18 éves
* magyar állampolgár
* nem vesz részt jelenleg államilag vagy EU forrásból finanszírozott képzésben
* szeretné fejleszteni nyelvtudását.
Minden további információt megtalál a www.tudasodajovod.hu weboldalon,
ahol regisztrálnia kell magát, ha részt szeretne venni a
programban.
Az európai nyelvek Stúdiójával együttműködésben biztosítunk lehetőséget angol és német nyelvtanfolyamra.
Mit tartalmaz a 90.000 forintos támogatási összeg, mely
Önnek maximum 4.500 forintba kerül?
88 órás angol vagy német nyelvtanfolyam+tankönyv+
munkafüzet+szótárfüzet+toll +nyelvtanulási módszertani fejlesztés
Amennyiben érdeklődik a tanfolyam iránt, kérem
jelezze nekünk a Sántha Márta Könyvtár és
Művelődési Ház facebook oldalán,
vagy telefonon: 06/77-454-210-es számon.
A jelentkezést csak tájékozódás céljából kérjük,
semmilyen kötelezettséget nem jelent!

A visszajelzéseket szeptember 25-ig várjuk!
Vagy keresse a nyelviskola szervezőjét,
ha további információra van szüksége:
csorba.orsolya@europainyelvek.hu
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.

