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A zsűrit is „lefőzték”
Új közösségi térként is funkcionál a
jövőben Kelebia piactere, amit a spárga és kacsa gasztronómiai fesztivál keretében avattak fel.
Bográcsokban, tárcsákban, de még
egy újonnan épített kemencében is készültek a kacsaétkek a kelebiai spárga-,
és kacsaételek napján. Kozla László
egy ötletes hordóban – amit legtöbben
csak mozdonynak mondtak – sütögette kacsapecsenyéjét, míg Vankó László jókora adag sárgaborsó gulyást sörgetett a bográcsban. Az ínycsiklandozó
illatok lassan betelték az új félfedett
piacteret és környékét, ahol már gyülekeztek a vajdasági, erdélyi vendégek, kiállítók is. Akadtak Kelebiáról elszármazottak is a kiállítók között, mint
például Horváth Helga szappankészítő
mester, aki főként kecsketej alapú különlegességeket ajánlott.
A piactéravatón Maczkó József kelebiai polgármester kiemelte, hogy egy
új közösségi tér jött létre, ami a kapcsolatteremtések fontos helyszíne lehet a jövőben. Bányai Gábor, a megyei
közgyűlés elnöke pedig úgy vélekedett,
hogy a megye egyik legszebb piacterét sikerült megvalósítani Kelebián. Vitéz Sálek Csaba áldását követően újra
a kulturális programoké és gasztronómiáé lett a főszerep, és a főzőverseny
résztvevői ismét bizonyították kreativitásukat.
– Amit csak bírtam végigkóstoltam,
minden nagyon finom volt, de ennél
többet már nem bírok enni – mesélte egy süteménnyel kezében a „meglepetésvendég” Szendrei József, tízszeres válogatott kapus. Az utolsó magyar
világbajnoki győzelem (a Kanada elleni 2–0, 1986-ban) részese a tőle megszokott nyíltsággal szólt a magyar fociról is, ami szerinte zsákutcában van.
Mint mondta: a spanyolországi légióskodást követően szívesen szerepet
vállalt volna a magyar futballban, de
nem volt szükség a tapasztalatára, s
ma már meccsekre sem jár.
Sokféle finomság készült
Időközben a zsűri dolga is megszaporodott, hiszen a 22 „kacsás” mellé,
megérkezett a 31 „spárgás” is, akik
otthon készíthették el versenyműveiket. Paskó Csaba, alsó-kelebiai plébánost is lenyűgözték a különleges
spárgás étkek. – Nálunk, alig 16 kmre innen alig ismerik a spárgát, pedig
itt a bizonyíték mi mindent lehet készíteni ebből a zöldségféléből – mondta
a zsűritag Paskó atya, aki maga is ra-

forgalmazhatják termékeiket. A határ
menti szomszédtelepülések a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Tanyafejlesztési Program nyerteseiként hozhattak létre a védjegyet a
helyi termékek számára. A Bácskai Becses márkától azt várják, hogy a helyben megtermelt termékek gyorsabban,
hatékonyabban jussanak el a fogyasztó asztaláig, ráadásul a helyben tartott,
fogyasztásra elkötött pénz a két település gazdaságát erősítheti.
Tapodi Kálmán
jong a konyhaművészet iránt, s főzőműsorokat is vezet. Mint gasztrohonlapján írja: „szívesen főzök, kóstolok és
ismerek meg új ételeket, és a gasztronómián keresztül új embereket.”
Az édességek voltak a nyerők
A spárgás ételek közül idén a desszertek voltak a nyerők, így Batik Noémi fagylaltja – ami fehér csokis mascarpone alapba főzött fehér spárgából,
és az abba variegált zöld spárgából készült –, és Mészáros Réka „Lotti spárga
szelete”. A Tavaszi Hérics táncegyüttes
tagjainak megérte kemencét építeni,
mert a sült kacsáikkal elsők lettek, a
községi konyha csapatával együtt, akik
káposztás kacsát tálaltak. A közönségdíjas Iván Éva rakott spárgája lett.

INDUL A BÁCSKAI BECSES
KVÍZJÁTÉK
Kedves Kelebiaiak!
Ezen a héten indul a Bácskai Becses Kvíz!
7 héten át!
A végén a fődíj igen becses ajándék lesz, szóval megéri!
A játékszabályok:

Bemutatkozik a Bácskai Becses
Tompán szombaton délelőtt 10 órakor avatják fel a város megújult piacterét. A nap másik kiemelkedő eseménye lesz, amikor bemutatják Tompa és
Kelebia termékeinek közös védjegyét,
ami a Bácskai Becses nevet kapta. A
helyi gazdák ezután ezzel a védjeggyel

1. Minden héten 1 kérdés jelenik meg a www.kelebia.hu oldalon – a kérdések
KIZÁRÓLAG Tompa és Kelebia települések honlapján jelennek meg
2. A kérdés az adott hét vasárnap 24:00 óráig érhető el.
3. A helyes válaszokat a bacskai.becses@gmail.com email címre küldhetik
el.
4. A helyes választ mindig közzétesszük a honlapon.
5. Az új kérdéssel egy időben kerül fel a honlapra az előző kérdés helyes válasza.
6. Az nyer, aki a legtöbb helyes választ adja!
7. A hamarosan induló www.bacskaibecses.hu oldal időnként segíthet a kérdések megválaszolásában.
8. Figyeljék folyamatosan a híreket!
9. A játék nem kötelező, de aki elfogadja a feltételeket, játszat. És… nyerhet!
10. A nyertes jutalmát a Bácskai Becses újabb nagy rendezvényén veheti át
2014. július 26-án!
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Kacsafőző verseny és spárgafesztivál Kelebián

2014. május 24-én szombaton Kelebián ismét egy jó ötlet megvalósításának
lehetett mindenki részese, aki elment a
Piacavatóra és a Művelődési Ház szervezésében megrendezett Spárgafesztiválra.
A Polgármesteri Hivatallal karöltve
egy tartalmas kulturális programokban
bővelkedő nap keretében a gasztronómiáé volt a főszerep.
Kelebia és környékének apraja-nagyja igyekezett, hogy méltó étel- remekekkel köszöntsék egymást.
A főszerep a spárgáé volt,- mely méltatlanul még mindig háttérbe szorul napi
táplálkozásunkban. Szerencsére a helyiek nemcsak termesztik, de ismerik is az
alapanyag titkát, és ötletekben sem volt
hiány, hogyan hasznosítható ez a kultúrnövény.
Nagy élmény volt együtt – egy közös
asztalon – látni a spárgatortát a különféle saláta variációkkal, a spárga-fasírttal,
puffanccsal, a spárga rakottasokat.

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Tisztelt Versenyzők!
Az idei esztendőben ismét
megrendezésre kerül
a Kelebiai Kárpát Fesztivál
keretében a főzőverseny.
Helyszín: Agrárkereskedelmi Központ- Félfedett piaccsarnok környéke
A rendezvény ideje:
július 27. (vasárnap)
A zsűri: Németh József a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Vendéglős és Hagyományőrző
Bizottság Venesz-díjas elnöke.
A főzőversenyre bármilyen
bográcsos étellel lehet nevezni hozott alapanyagból.
Meghívom Önt és Társait a nemes
küzdelemre.
Jelentkezési határidő: július 21.
Jelentkezni Kovács Mártánál
a 06-30/466-58-95
telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!

De kóstolhattunk spárgás batyut, finom volt a spárgás rétes, a spárgával
készített házi-sajt, a spárga stangli. Jó
kombinációnak bizonyult a főtt tésztából
készített saláta is. Igen látványos volt a
zöldspárga savanyúság, de igazi meglepetés lett a spárgafagylalt!
A mascarponés, mentás spárga torta pedig az édesszájúakat ejtette ámulatba.
A 28 nevező közül az első helyet a
sütemény jellegű készítmények vitték el idén.1.helyezettek: Batik Noémi
és Mészáros Réka, a 2. helyezett Horváth Zoltán és a Napközi-otthon Konyha csapata,na 3. helyezett pedig Kálmán
Csaba és Szűcs István lettek.
A másik versenyben a „kacsakészítők” ugyancsak kitettek magukért!.
Mivel a közös alapanyag –egész kacsa- volt, és belőle kellett adott időre
finom ebédet készíteni a baráti társaságoknak, családoknak-mindenki szabadon döntött. Készült is sokféle étel,

sültekkel az élen.
Forogtak a pecsenyekacsák a grillen,
a faszénparázson, vagy a kemencében
sültek ropogósra, de készítettek tárcsán
is a rostonsülteket.
Rotyogott a bográcsban a töltött káposzta, melyet füstölt csülökdarabok
tettek még izgalmasabbá, gazdagabbá
a tejföl mellett.
Főtt a finom zúzás raguleves lucskos káposztával, pikáns fűszerezéssel,
aranyló sárga színnel. Nagyon jó érzékkel kínáltak az ételek mellé pirított burgonyát, grillezett spárgát, majonézes
spárgát, párolt vöröskáposztát borral,
egyébbel megbolondítva.
Egészséges élelmiszerek is megjelentek, így a tönkölyös kapros- túrós galuska.
A zsűri - Illés Lajos és Kőrösi Jánosné a Vári Szabó István Szakképző Iskola
tanárai Kiskunhalasról, Csaba atya Kiskelebiáról, a Vajdaságból – elismerése,
tisztelete a szponzorok felé, akik ilyen

remek alapanyagot biztosítottak a versenyhez!
A készítők felé, pedig, hogy a kapott
anyagból mindent hasznosítottak.
A huszonkét versenyző csapatból hosszas mérlegelés után a zsűri a Tavaszi
Hérics tánccsoportot, a Napközi otthon
Konyhájának csapatát az 1. helyre, míg a
Cargó Vasutasok csapatát, és Szádeczki
Béla Grillezett kacsáját a 2.helyre, a Tanyagondnok 3.számú csapatát a 3.helyre sorolta a zsűri.
A jó ötleteket, a szép terítést, a finom
ízeket különdíjakkal jutalmazták.
Gratulálunk a rendezőknek, a szervezőknek a tartalmas, színvonalas programokért!
Köszönet Minden kedves kelebiainak
a jó hangulatért, a kedves vendéglátásért!
Jó munka volt, szép megnyilvánulás,
kellemes együttlét!
Éljen a spárga! Jövőre újra fesztivál!
Üdvözlettel: Illés Lajos
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A Nemzeti Összetartozás Napja –
délvidéki vendégeink tolmácsolásában

Június 3-án, a kelebiai művelődési
házban, a Nemzeti Összetartozás Napja
kapcsán délvidéki vendégeket köszönthetett a közönség. A kispiaci Rákóczi
Szövetség aktivistái vetítéssel egybekötött előadással, valamint gitáros dalbetétekkel tették ünnepibbé a magyarság
együvé tartozásának szentelt napot.
A megjelent helybeli iskolások és felnőttek előtt Pósa Károly, a kispiaci civil
szervezet tiszteletbeli elnöke taglalta a
Délvidék múltját, szerepét, és kötődését az anyaországhoz, különös tekintettel a sorsfordító történelmi eseményekre. Mint elhangzott, az impériumváltás
utáni elcsatolt területek közül talán a déli szomszédunknál megmaradt vajdasági magyar nemzetrész megpróbáltatása
volt a leghangsúlyosabb, hisz a huszadik
század borzalmai 1944 telén a vérengzésekkel, és később, a Jugoszlávia összeomlását követő balkáni háborúk során is

fizikai megsemmisítéssel fenyegették a
bácskai, bánáti magyarságot.
A hajdani, hagyományosan többnemzetiségű régió így mára csak ittott képes fölcsillantani értékeit: a többnyelvűséget, a kultúrák és vallások
sokszínűségét, ahol mostanában inkább
csak megtűrik a másikat, és mindenki a
saját fajtáját részesíti előnyben. A többségi – szerb társadalom – a közelmúlt
diktatúráját, és Koszovó elcsatolását
egyaránt megsínylette. Ebben az állapotában különösen érzékenyek minden
nemzeti jellegű törekvésre, amelyekben számukra kedvezőtlen következményektől tartanak. Megy a hangulatkeltés
a magyarság ellen, és mint lenni szokott

lyeit növeli, hogy az ottani magyarság
lassan száz esztendeje megtanult küzdeni, és jelentős hányaduk szívósan ragaszkodik szülőföldjéhez, hagyományaihoz és nemzeti identitását őrzi. Jó példája
ennek a még mindig pezsgő kulturális
élet, és a civil szervezetek munkájának
hatékonysága. De a legfontosabb, hogy
a délvidéki magyarság immáron nem érzi elhagyatva magát: a néhány éve megújult anyaországi nemzetpolitika révén
tudatosult a szórványmagyarságban is,
hogy a nemzeti összefogásban olyan erő
rejlik, ami – hittel, akarattal ötvözve –
hosszú távon magyarként élhető életet
biztosít minden hazánkon kívül élő nemzettársunknak. A remény madarai a gó-

piaci Rákóczi Szövetség házigazdaként
bemutathassa az észak-bácskai régió
néhány kevésbé ismert, de rendkívül
fontos, és féltve őrzött értékét.

Ács Károly
Riadt kérdés
Lehetek-e, szabad-e lennem,
Ebben a tartós szerelemben?
Mit a test kíván, elnéz a szellem,
Örömök ellen, engedetlen.
– ilyenkor a legártatlanabbak esnek áldozatául a gyűlöletkeltésnek. Magyarverések, diszkriminatív intézkedések,
olykor kifejezetten ellenséges légkör jellemzi a vegyes környezetben élő délvidéki magyarok mindennapjait. Ma az
elvándorlás és a falvak elöregedése a
legnagyobb probléma. Mindazonáltal a
délvidéki nemzetrész megmaradási esé-

lyák. Amíg azok visszatérnek fészkükre,
hozzánk, addig lesz magyar a Délvidéken. – zárta előadását a Rákóczi Szövetség aktivistája.
A rendezvényt időnként Sarnyai Csaba majd Vörös László gitáros-éneke tette hangulatosabbá. Búcsúzásként a vendégek meghívták a kelebiai iskolásokat
egy délvidéki kirándulásra, hogy a kis-

Nézhetem-e, szabad-e néznem,
Miként vétlen, csúf tétlen?
Tetőtől-talpig, velőben, vérben,
Összekapirgált negyvennégy évem.
Fájhatom-e, szabad-e fájnom,
A bélyeget, mit a kor rám nyom?
Szabad-e állnom, halálra várón,
Ezen az egyetlen kerekded világon?

Még igényelhető a Bácskai Becses védjegy
Rendkívül nagy örömünkre szolgál az óriási érdeklődés, ami a
Bácskai Becses védjegyhasználatot övezi. Mivel számtalan kérdést
kaptunk az elmúlt hetekben személyesen is, telefonon is a Bácskai
Becses védjegy használatával kapcsolatban, úgy gondoltuk, hasznos
lehet, ha megjelentetünk néhány
közérdekű, fontos információt.
A Bácskai Becses Tompa és Kelebia közös márkája, amely a helyi
gazdaságot erősíti, a helyi termékek számára kialakított védjegy,
a települések első saját márkája. A helyben megtermelt javakat
védjük vele, a helyi termelőket, és
persze a helyi fogyasztókat is azáltal, hogy biztosan tudható a ter-

mék eredete.
A Bácskai Becses védjegy használatát 2014.04.25-től folyamatosan lehet igényelni. Az érdeklődők
Kelebia község Önkormányzatánál
Vankó Beátától kérhetnek és kapnak segítséget a kérelmek kitöltéséhez, beadásához.
A Bácskai Becses Védjegybíráló
Testület dönt a kérelemről, és pozitív elbírálás esetén védjegyhasználati szerződést köt a kérelmezővel, amiről írásban tájékoztatja a
kérelmezőt. A mai napig 31 védjegyhasználati szerződés született,
még elbírálás alatt 1 kérelem áll.
A védjegyhasználatot kérelmezhetik azok is, akik még nem rendelkeznek őstermelői vagy kister-

melői engedéllyel, de csak ezen
engedélyek birtokában árulhatják a
termékeiket.
A pozitív elbírálás és a védjegyhasználat feltétele: Tompán vagy
Kelebián állandó lakcímmel rendelkező, és/vagy Tompa és/vagy Kelebia közigazgatási határán belül
terméket előállító termelő (természetes és jogi személy) igényelheti.
A védjegyhasználó a szerződés
birtokában használhatja a Bácskai
Becses védjegyet.
A
védjegy
használata
–
2014.12.31-ig történő kérelmezés
esetén – ingyenes.
A védjegyszabályzatban és a
jogszabályokban
meghatározott
őstermelőkre és kistermelőkre vo-

natkozó előírásokon kívül semmilyen más feltételnek nem kell megfelelni.
A védjeggyel ellátott termékeket
bárhol lehet árulni: otthon, Tompa
piacán, Kelebia piacán vagy bármelyik másik piacon.
A Bácskai Becses védjegy logóját
a védjegyhasználók is elhelyezhetik
az áruikon, de kizárólag az Arculati
Kézikönyvnek megfelelően. Ez elérhető az önkormányzatnál.
A Bácskai Becses védjegyhasználók a felújított piacon, kiemelt
helyen árusíthatnak, kedvezményes piaci díjszabás mellett.
A Bácskai Becses védjegy használatát folyamatosan lehet igényelni.
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HURRÁ, EZ ITT A MENNYORSZÁG!
A mai vasárnap evangéliuma mottójául Assisi Szt. Ferenc mondását
választanám: ”Olyan nagy boldogság vár rám a Mennyországban, hogy
ahhoz mérten semminek tűnik a világ minden gondja-baja.” Márpedig
ez vár ránk, amint Jézus megígérte a
Jn. 14, 1-12-ben. Ezt ezzel kezdi: ”Ne
nyugtalankodjék szívetek, higgyetek bennem”, csak nem gondoljátok,
hogy becsaplak titeket? Jézus szinte
könyörögve kéri ezt.
Ugye, milyen nyugtalan a szívünk,
ha egy nagyon kedves szerettünket
kell kikísérnünk a temetőbe. Ez történt édesanyánk temetésén. Mi adhat
ilyenkor vigaszt? Jézuson kívül senki
más az égvilágon. Ő ígéri, hogy találkozunk eltávozott szeretteinkkel. De
elhiszed-e ezt Jézusnak? Mert vannak, akik nem. De ti, akik ezt olvassátok, ugye nem ezek közé tartoztok?
Jézus egy nagyon vigasztalóval
folytatja: „Atyám házában sok lakás
van.” Nyilván nem „kőműveskedett”
volna össze annyi sok hajlékot az Isten, ha nem akarta volna, hogy azokba beköltözzenek, azok el is legyenek
foglalva. Akkor mi a fészkes csudának? Csak azért, hogy üresen álljanak? Mi következik ebből? Nemde
az, hogy hurrá, mert a legtöbb ember a Mennyországba jut! Bár a nagy
bűnösök biztosan előtte sokáig fognak tisztulni a tisztítóhelyen. Ezeket pontosan nem tudjuk, de ezt a
fohászt tudnunk kell és mondanunk:
„Add Uram, hogy akikkel életem során találkoztam – akár szerettem,
akár nem - mind ott legyen a Mennyben!”
Jézus miben látta feladatát? „Elmegyek és helyet készítek nektek”!
Ő meg is tette a feladatát. Elkészítette lakásunkat a kereszten. Rajta nem múlik. Most már a többi csak
rajtunk múlik. Hogy beköltözhetek-e
vagy nem. Úgy éljünk hát, hogy a nekünk elkészített ”lakásba” beköltözhessünk! Tehát Jézus megtette a magáét. Tegyük meg mi is a magunkét!
Hogy ez sikerüljön, újfent imádkozzunk: „Add Jézusom, hogy ne keseredjek el az élet”tüskéitől”, a magam
gyengeségeitől és soha el ne fáradjak
megbocsátani, szeretni. Hisz ezek az
életben a legnehezebbek.”
Jézus még egyszer nyomatékozza: akarom, hogy „ti is ott legyetek,
ahol én vagyok.” Jézus tehát minden

kétséget kizáróan akarja, hogy ott legyünk a Mennyországban. Még azokat is szeretné ott látni, odavinni,
akik nem is akarnak. Azokat is, akik
nem foglalkoznak evvel, csak anyagiakon, érvényesülésen jártatják az
eszüket. Azokat is, akik nem hisznek,
sőt ellenségeit is. Honnan tudjuk ezt?
Hát Istenem, mi mindent megtett ellenségeiért, a farizeusokért is, hogy
higgyenek neki - szelíd szóval, dorgálással, értük való imádkozással (a
kereszten). A Biblia ezt így szögezi le: „Isten azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön…(I.Tim.2.4.)Aki
hisz és megkeresztelkedik, üdvözül…
(Mk.16.16.) Bízunk az élő Istenben,
aki minden embernek,elsősorban a
hívőknek üdvözítőjeI.Tim.4.10.)”
Ha még gyilkosait is szerette volna bevinni a Mennyországba, akkor
mi ne féljünk! Hogyne akarna minket is, akik bár bűnösök vagyunk, de
igyekszünk az evangélium útján egyre közelebb jutni a Mennyhez. Igazán
jó katolikusoktól nem egyszer hallani, hogy félelemmel, kétségek között
beszélnek a saját üdvösségükről. Bizonytalanok. Azért, mert nem bíznak
a Jóistenben. Nem hisznek igazából
Jézusnak. Jézus szavai mögött pedig
állandóan ott van az aranyfedezet,
hogy nem lehet véletlenül elkárhozni,
avagy üdvözülni(Lk.16.29. )
Kedves olvasóm, hát ezek szerint
biztos lehetsz abban, hogy a Mennyországba jutsz? Egyértelmű válaszom, hogy IGEN. Igen, akkor, ha
hiszel Jézusban és Jézusnak. Ha szereted és szerinte igyekszel élni, bármilyen gyarló vagy. Mert Isten ennyire
jó. Úgy szeret, hogy bármikor a nyakadba borulna. ( Lk.15.20.) . Még ha
mégoly szutykos is vagy. Szerintem
azért ürültek ki a templomok, azért
tántorodtak el Európában tömegek a
kereszténységtől, mert nem is tudnak Isten hatalmas jóságáról és nem
is hisznek e hatalmas jóságban, amibe beletartozik, hogy „Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön”.
Pláne mink! Egy nem igazán jó „Jóistenben” tényleg nem is lehet hinni. Ugyan, kinek kellene ilyen Isten?
Az olyan Isten, akiről nincs jó véleményünk!
Adjunk Istennek hálát Ferenc pápánkért, aki Isten jóságát nap s mint
nap egyre hihetőbbé teszi (pl. egy
beteg, szörnyeteg arcú ember nyakába borulása révén.) Nekem ő pont

olyan, mint Jézus Krisztus mai, 2014es megjelenése, megjelenítője, mert
ő maga is” szegényeknek szegényül,
betegeknek betegül”( egy régi egyházi énekből).
Jézus beszél még a Mennybe vivő
útról is. („Hiszen ismeritek az utat,
ahová én megyek.”) Ez az Út nyilván
az ő személye, tanítása. De ismerjük e- eléggé ezt az utat? Ismerjük e igazán Jézust? Nem kellene sokkal
jobban megismerni a Bibliát? Naponta mennyit olvasod?
Jézus Fülöp apostolnak ezt mondja: ”Aki engem lát, az látja az Atyát
is.” Majd egyszer látni fogjuk Jézust
odaát. Ez azt is jelenti, hogy látni fogjuk a ragyogó szép és végtelenül jó
Istent. Ugye mennyire elhomályosult
bennünk ennek tudata, ennek a várása? Várunk sok jót az élettől. Várunk egészséget, főiskolát végzett
családtagunknak fölfelé ívelő pályát,
fizetésemelést, a fiatalok izgi szerelmet, jó foci meccset, iskolásaink
már a vakációt várják nagyon. Jó, ez
mind jó. De nincs ezeknél még ezerszer jobb? És amit nem várunk. Vagy
alig várunk. Nem kellene magunkat
csipkedve sokkal jobban várni a találkozást a ragyogó szép és végtelen

jó Istennel?
A mai evangéliumban van még egy
csodás ígéret, ami fölött elsiklottam
volna. Ezért nagyon hálás vagyok
Csillának, egy mélyen hívő asszonynak, aki ráirányította figyelmemet
arra, hogy mi következik Jézusnak e
szavaiból: „az Atya énbennem van”.
De ugyanígy Jézus meg bennem van,
miközben erre a fölötte boldogító bennem lakására sokszor nem is
gondolok. Inkább keserűek vagyunk
és panaszkodunk, hogy Istent távol
érezzük magunktól. Pedig ehhez még
karizmatikusnak se kell lenni, hogy
sok erőt, békét és boldogságot merítsünk abból, hogy Jézus bennem van.
Van Vadkert határában egy szép,
de csúnya nevű tó: Büdöstó. Erről kellett nekünk írni nyolcadikban
egy fogalmazást. Én evvel a mondattal kezdtem el: „A törökökre haláluk után Allah Paradicsoma vár, a
vadkertiekre nyáron pedig a Büdöstó. Most avval fejezem be, hogy kedves olvasóm, kivétel nélkül mindannyitokra a Mennyország vár.
A halálban felnyílik a szemünk és
ujjongunk: Hurrá, ez itt a Mennyország!
dr. Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalataiból...
Milyennek látod anyát, apát?
Minden volt osztályommal fogalmazás órán a leírás tanításakor adtam
olyan feladatot, hogy írják le anyukájuk, apukájuk külső, belső tulajdonságait. Szegények, mit is tudtak kezdeni
ezzel a feladattal? Pl. ezt írták: Édesanyám termete magas, haja barna, szeme barna, ruházata egyszerű. Jószívű,
dolgos. Vagy: Apám közepes termetű,
szemüveges. Nem szereti az öltönyt.
Sokat olvas. Meccset is szeret nézni a
tv-ben.
Egy fogalmazásban nem sok lényeges dolgot lehet megírni, inkább csak
azt, amit a fogalmazásórán tanítanak.
Tömören, lényegre törően, enyhén hűvös tartózkodással. Nem jó, ha a gyerek
csak annyit lát a szülőből, hogy szőke,
barna, izmos, sőt még az sem az igazi, ha tudják, hogy szorgalmas, emberszeretők; biztosan többet is tudnak, de
nem árulják el, mert a lényeg úgysem
érdekel senkit.

Mondom ez volt évekkel ezelőtt. A
napokban olvastam, hogy Kaliforniában
egyetemi kutatók vizsgálták az antiszociális kamaszok és szüleik viselkedését
– kihat-e a következő generációra ez a
viselkedés.
Antiszociális viselkedés: alkohol- és
drogfogyasztás, törvényszegés, veszekedés, konfliktuskeresés.
Sajnos az eredmény tragikus, a
gyermek előtt ez a viselkedés példaként, igazolásként szolgál, szinte felhatalmazásnak tekintik, hogy ők is folytassák a tapasztaltakat.
Természetesen létezik egy fordított
trend is, hogy az alkoholista családban
felnövő gyermek felnőttként antialkoholista lesz, de ez a kevesebb.
Kedves Szülő! Bölcsen válaszd meg
tetteidet, mert amit a gyerekek látnak,
azt teszik majd esetleg ők is...
Horváth Zoltánné
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Iskolai hírek

- A hagyományos iskolai informatika versenyt 2014. május 14-én rendeztük, ahol a
nyolcadik osztályos tanulók mutatkozhattak be.
- Szent László a lovagkirály c. nemzetközi rajzpályázaton iskolánk tanulói közül Balogh Patrícia, Kollár Ella és Simonyi Fanni 3. Osztályos tanulók Ezüst ceruza díjat kaptak. A
díjátadó Nagyváradon volt. (Felkészítő tanár: Balázs Hajnalka)
- Tanulóink május 17-én (szombaton) Szegeden a Medve Szabadtéri Matematikaversenyen mérették meg magukat. A legügyesebbek az idén a nyolcadikos tanulók voltak. Kismedve kategóriában Ughy Renáta, Balogh-Szabó Bence és Balog Dávid 10. helyezést ért el (felkészítő tanár: Gémes Gézáné), de a hetedikesek is szép eredményt értek
el, Berényi Lilla, Kovács István Mátyás, Árva Barbara 11.helyezést ért el (felkészítő pedagógus: Balázs Hajnalka).
- Az IPR pályázat keretében 2 850.000 Ft-t nyertünk. Ennek keretében a szociálisan
rászoruló gyermekeket tudjuk támogatni, és lehetőség van az intézmény tárgyi eszközeinek fejlesztésére is.
- Május 28-án iskolánk 6. és 8. osztályos tanulói kompetenciamérésen vettek részt.
- Május 30-án tartottuk a hagyományos gyermeknapunkat.
- Bozsákovics Luca 6. Osztályos tanuló részt vett a Fedorka VersNap és SoseVolt Versnap Országos Találkozójának döntőjében Szekszárdon, és megkapta az „ígéretes tehetségnek járó” Reménység díjat.
- Május 31-én osztály találkozóra jöttek volt iskolájukba az 1947-1955-ben végzett
öregdiákok.
- A tanév vége felé az osztályok kirándulásokat tesznek az ország különböző
tájaira,városaiba,sőt a határon túlra is.
- Június 2-án (hétfőn) a szülők és a tanulók kedves műsorral, vendéglátással, virággal
köszöntötték a pedagógusokat.
- Június 2-án tartottuk iskolánk névadójának a napját.
- Június 2-án és 3-án Balogh István csillagász tartott előadást a Naprendszerről, a
Napról és az űrkutatásról a 6. és 7. osztályos tanulóknak.
- Június 3-án rendeztük meg iskolánkban a Medve Matek Versenyt. A 4-5. osztályosok közül első lett a Hellodes csapat (Doszkocs Ákos, Volford Bence 4.o), a 6-7-8. osztályosok közül pedig első lett a Rövidnacis macik csapata (Berényi Lilla, Doszkocs Dóra, Árva Barbara 7.o)
- A hely, ahol jó lesz élni c. nemzetközi rajzpályázatunk eredményhirdetésére a Nemzeti Összetartozás Napján kerül sor, június 4-én.
- A 8. osztályosok ballagása június 14-én (szombaton) 9 órakor lesz.
- Az évzáró ünnepség június 20-án (pénteken) 16 órakor lesz.
- A nyári szünetben a következő táborokba mehetnek a tanulók:
Képzőművészeti tábor (helyben) június 23-27-ig. A tábor vezetője: Balázs Hajnalka
Angol-német nyelvi tábor (Orfű), július 7-14-ig. A tábor vezetője: Horváth László
Erzsébet tábor (Fonyódliget), augusztus 17-22-ig. A szervező tanárok: Balázs Hajnalka, Gémes Gézáné,Színes Gabriella.
- Balesetmentes, élményekben gazdag nyarat kívánunk minden tanulónknak!
Iskola vezetősége

Az utolsó osztálykirándulásunk
2014. május 29.-31-ig, 3 napos osztálykiránduláson vehettünk részt Orfű és környékén. Az első megállónk
Mohácson volt, ahol megtekintettük a
történelmi emlékhelyet. Ezt követően
utunk Siklósra vezetett, fáradhatatlanul „megostromoltuk” a várat. Mivel az
ostrom sikertelen volt így Orfűn „foglaltuk el” az éjszakai szálláshelyünket. A
fiúk egyből meglátogatták a közeli focipályát, és a tóhoz is lenéztünk, míg
kísérőink a vacsoráról gondoskodtak.
A második nap 3 múzeumot tekintettünk meg, legjobban a Bánya-múzeum
tetszett nekünk Pécsen. Majd délután
Magyarhertelendre mentünk strandra,

ahol nem maradtunk szárazon! Az élvezetes fürdő után a szálláson este szabad foglalkozás volt (focizás, lovaglás,
filmnézés, ping-pongozás stb..) Az utolsó nap az Abaligeti cseppkőbarlangban
csodálhattuk meg a természet különös
kincsestárát. A pécsi Tv-torony tetejére is sikeresen feljutottunk, ahol gyönyörű kilátás tárult elénk. Élményekkel
gazdagon értünk haza az utolsó osztálykirándulásunkról, ezt a tökéletes
kirándulást köszönjük a legjobb osztályfőnöknek, Jenő bácsinak, és köszönettel tartozunk a többi kísérőnek a fáradhatatlan munkájukért.
Ughy Renáta 8.o

. oldal

Informatika verseny 2014
A hagyomány folytatódott: május 14
-én idén is megrendezésre került iskolánk helyi informatika háziversenye,
információfeldolgozás
tárgykörben.
Nyolcadikos végzős diákjaink általános
témákat dolgoztak fel, a paletta ismét
színes volt. Történelem, irodalom, technika és természetismeret (biológia) témakörből választottak egy-egy kisebb
szeletet, és az informatika segítségével
látványos bemutatót készítettek a közönség és a zsűri nagy örömére.
Feltétel volt, hogy a bemutatókhoz
szükséges információkat, adatokat önállóan kutassák fel, majd az összegyűjtött anyagokat rendszerezték, építsék
fel a látványvilágot – nem utolsó sorban mindezt projektmunka keretében.
Megosztották a munkát, egymást kiegészítették, megvitatták, megvédték
álláspontjukat a téma-, és annak megfelelő bemutatása, megvalósításának

érekében. 5 csapat indult a megmérettetésen. Az első három helyezett - vegyesen - tárgyjutalomban részesült, illetve egy különdíj is átadásra került:
Szarka-Kovács Helga, Szűcs Zita Alexandra és Horváth Georgina hármast
dicséret illeti a munkába fektetett hihetetlen sok munkájukért (Görög mitológia címmel).
A helyezettek:
I. Tóth Fatima Alexandra, Ughy
Renáta: Bűvös kocka
II. Balogh-Szabó Bence, Gálfi Dániel,
Gilicze Lajos:
Vadvédelem
III. Fekete Krisztina, Kákonyi Nikolett:
Szárazföldi közlekedés –
Autók
Gratulálunk a versenyzőknek!
Baráth Sándor
informatika tanár rendszergazda

Kismalac és a farkasok
„Van egy erdő, erdőháton,
Benne tisztás az irtáson,
Hóba rakva rajta kis ház,
Kis malac itt telel, tanyáz.
Sorokkal kezdődik Móricz Zsigmond
verses meséje. A kelebiai Farkas László Általános Iskolában megjelenítettük
ezt a mesedarabot, bábelőadás formájában. A lelkes kis csapat, akik előadják a mesét, nagy szeretettel készültek,
hogy előadható legyen a darab. Gyorsan elkészült a szereposztás, a bábok,
és a háttérdíszlet. A szöveg megtanulása sem okozott gondot nekik. Az előadások már szinte naponta csalnak

mosolyt a gyermekek arcára. Az alsó
tagozatosokat céloztuk meg igazából,
hogy megnézhessék a mesét, de érdeklődnek a felsőből és felnőttek is, hogy
láthatnák-e?
Szereposztás
Mesélő: Horváth Sebő Renáta
Kismalac: Deli Mónika
Farkas, farkasok: Kövecses Afrodité
Kellékes: Horváth Enikő
A következő előadáson gondolkodunk már közösen. Az ötlet megszületett, hogy mit adunk elő. A bemutatóig legyen titok a mese címe.
Berkó Istvánné

Kelebiai Hírmondó
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Budapesti kirándulás

Május 28-án Budapesten jártunk.
Először a Közlekedési Múzeum kiállításait néztük meg. Megismerkedhettünk a vasút, az autózás, a hajózás történetével. Láttunk fakerekű kerékpárt,
régi háztartási gépeket is. Különleges
érzés volt az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan űrkabinját megtekinteni.
A városban tett séta közben ráismertünk a Városliget fő nevezetességeire és a Hősök terére.
A gyaloglás után jólesett kipróbálni a Babilon Center játékait. Minden-

kinek nagyon tetszett a buborékfújás,
az örvényhenger, a mágneses lánchíd,
a golyóverseny. Majd az ókori Egyiptom világába csöppentünk,ahol részt
vehettünk egy fáraó balzsamozási szertartásán és a múmia lelkének megmérettetésén. Ezután az űrbe repültünk.
Átélhettük a Holdra szállás pillanatát és
érdekes dolgokat tudhattunk meg a világegyetemről.
Reméljük,még sok közös, érdekes
élményben lesz részünk.
5.a és 5.b osztály

Gyermeknap

Az idei évben is megrendezésre került a gyereknap iskolánkban.
A programok a futballpályán és környékén, kint a szabadban kerültek
megrendezésre.
Az alsósok és a felsősök külön, de hasonló akadálypályákon mérhették össze tudásukat. Változatos feladatokkal
összeállított pályákon kellett a gyerekeknek végighaladniuk az alsó tagozatban osztályonként, a felső tagozatban
osztályonként két csapattal.
Az alsósoknál nem volt díjazás, oklevelet kaptak, akik teljesíteni tudták a
feladatokat (minden osztálynak sikerült :)), felsősöknél csapatonként illetve állomásonként pontokat kaptak az

elért teljesítmény alapján, amiket az általuk készített menetlevélben rögzítettünk és a nap végén összesítettünk. A
12 csapat nagyon ügyesen és gyorsan
teljesítette mind a 6 állomást, majd a
hetedik, közös állomást is,ami a rókakeresés volt.
A feladatok leküzdése után az iskola
tanulói vásárolhattak az iskolai bolhapiacon, ahol rengeteg portéka közül lehetett válogatni.
A Karitasz jóvoltából a gyerekek a
nagyon finom lángossal tölthették fel
energiájukat.
Gratulálunk az elért eredményekhez!!!
Bögre Károly
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Palicson jártunk

Május 29-én az első és második osztályosok Palicson voltak osztálykiránduláson.
A busz reggel 8 órakor indult az iskola elől az izgatott gyereksereggel. Első utunk a
Palicsi-tóhoz vitt, ahol a reggeli közben gyönyörködtünk a tó szépségében. Ezután
az állatkertben tettünk egy hosszú sétát. A gyerekeknek a jegesmedve és a fókák
jelentették a legnagyobb élményt. A napot a szabadkai Mc Donald’s-ban zártuk egy
Happy Meal menüvel és egy fagyival. A hosszú nap után mindenki fáradtan, de élményekkel gazdagabban érkezett haza.
Kardosné R. Zsuzsanna

Matekozás a szegedi ligetben

2014. máj. 17-én a Szegedi Medve
Szabadtéri Matekversenyen vehettünk
részt. Szegedre autóbusszal utaztunk,
a verseny helyszíne az Erzsébet Liget
volt. A megmérettetésen felső tagozatos diákok jelenhettek meg. Mindenki
kapott a helyszínen tízórait. Háromfős
csapatokban lehetett nevezni, minden csapat korának megfelelő csoportba került és feladatokat kapott. Az 5.6. osztály a Medvebocs, a 7.-8. osztály
a Kismedve kategóriába került. A verseny 10 órától 15 óráig tartott.

A szervezők 17 állomáson vártak
minket. Nem mondták meg, hogy az
általunk adott válasz helyes-e, hanem
egy másik állomásra küldtek bennünket. Volt egy fő pálya, amiről rossz válasz esetén letértünk, és mellékfeladatok megoldásával juthattunk vissza a
fő útvonalra. Egy feladat megoldásáért
csokoládét lehetett kapni.
A verseny végén minden résztvevő kapott egy ajándék tollat, hűtőmágnest, valamint egy oklevelet.
Molnár Emma 7.b
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Kirándulás Ópusztaszerre

2014. május 28-án a 3. és a 7.b osztály ellátogatott az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. A szülők
segítségével, személyautókkal és kisbusszal juthattunk el. Egy egész napot
tölthettünk ott. Megnézhettük a Feszty-körképet, valamint számos szoborcsoportot, 19. századi házat, a felújítás
alatt álló Pantheont, és a Honfoglalásnak emléket állító építményt is megtekinthettünk. A Pantheonban Magyarország történelmét jelenítették meg,

valamint láthattuk az akkori boltokat,
szalonokat és a börtönbe is benézhettünk. Illusztrálták a Tisza 1838-as kiöntését is. Beülhettünk egy tanórára és
átélhettük milyen volt az akkori tanítás.
Megtekinthettünk egy szélmalmot is, és
részletes leírást kaptunk róla. Kipróbálhattuk az akkori játékokat is.
Mindenki nagyon jól érezte magát.
Elfáradva, élményekkel tele értünk haza.
Molnár Emma 7.b

Művészeti tábor
2014. június 23-27-ig képzőművészeti tábort rendezünk az iskolában.
A foglalkozások minden nap 9-12 óráig tartanak.
A létszámtól függően külön foglalkozások lesznek az alsó, és a felső tagozatos, illetve középiskolás tanulók számára.
Az alsó tagozatosok számára lehetőség lesz papírmasészobrokat készíteni, gyöngyöt fűzni, kavicsot festeni, agyagozni, akrilfestményeket készíteni.
A felső tagozatosok pedig fémdoborításban, gyöngyfűzésben, agyagozásban, kavicsfestésben, akril- és akvarellfestésben próbálhatják ki magukat.
Szeretettel várok mindenkit!
Jelentkezni Balázs Hajnalkánál lehet 2014. június 12-ig (csütörtökig). Tel:
77/454-219

Pizza sütés és salátakészítés

2014. május 20-án, a technika órán ételeket készítettünk. A 7./b osztály készített: kaszinótojást, tzatziki salátát, virsli-, kukorica-, krumpli- és franciasalátát, valamint tojáskrémet. 4-5 fős csoportokban dolgoztunk.
Következő technika órán értékeltük egymás ételeit, majd kiátlagolva mindenki
kapott két jegyet rá.
Molnár Emma
Megbeszéltük technika órán, hogy pizzát fogunk sütni. Elterveztük ki, milyen
pizzát szeretne. Ezek után csoportokat alkottunk. Megbeszéltük ki mit fog hozni.
A sütés napján mindenki izgatottan várta a minél finomabb pizzákat. Kezet mostunk, majd előkészítettük a hozzávalókat. A tésztát a Gréti megformálta, kigyúrta.
Ezután elkezdték a többiek a pizza ízesítését. Volt ott sonkás, kolbászos, kukoricás és paradicsomos pizza is. Mikor már a sütőben volt, mindenki érezte az illatát, és nagyon éhesek lettünk.
Elpakoltuk az üres dobozokat és megterítettünk. Hoztunk tányérokat, poharakat
terítőt és rengeteg üdítőt. Mindenkinek nagyon ízlett a pizza. A végére mindenki nagyon jóllakott. Reméljük, lesz még ilyen alkalom, ahol együtt tudunk dolgozni.
Tóth Gréta és Baranyi Vivien
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Farkas László emlékére
Minden évben, június elején ünnepeljük iskolánk alapítását és az iskolánk nevét
viselő Farkas László tanítóról is ekkor emlékezünk meg.
2014-ben a 7.a osztály vállalta ezt a feladatot. A verses,dalos összeállításból
idézek néhány pillanatot:
Jöjj közelebb
Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

/ Róth Márta /
A történelem az iskolánkon is végig vonult, az alap értékek azonban változatlanok. Írni, olvasni, számolni mindenkinek tudni kell! Változó világunkban eligazodni, azonban nem könnyű feladat.
„A múlt tisztelete az a vallás,
mely az új nemzedék köteléke.
Ne veszítsünk semmit a múltból,
mert csak is a múlttal alkothatjuk a jövendőt!”
Farkas László 1899-ben született Kiskundorozsmán. Édesapja erdőőr volt a szabadkai Erdőgazdaságnál. Nyolc testvére volt, édesanyja 3 éves korában meghalt.
10 éves korától minden nyáron az Erdőgazdaságban dolgozott, hogy iskolai költségeit fedezni tudja. A szegedi Tanítóképzőben 1920-ban szerezte meg oklevelét.
1931-től tanított Kelebián 1962-ben bekövetkezett haláláig. 1941-től 1949-ig
az iskola igazgatója volt.
Kézen fogott és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
Az ő szemével kezdtünk nézni,
s ma már a magunkéval látunk.

Tanítónk

Látjuk hazánkat, életünket,
s hogy mit tud tenni egy-egy ember,
de a tengernyi tarka képet
ő töltötte meg értelemmel.
Ezt megköszönni gyűltünk össze,
s amit mondunk nem üres szólam,
a szívünk tiszta muzsikája
csendül e néhány meleg szóban:
amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, őt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
aki vezetőnk, példaképünk
s jó barátunk:
a tanítónknak!

/ Radó Lili /
							
Kropokné K. Erzsébet

Kelebiai Hírmondó
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Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat

A Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat megnyitására és a díjak átadására június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján került sor. Berényi Lilla,
Doszkocs Dóra, Árva Barbara és Ricz
Júlia 7.b osztályos tanulók adtak műsort, melyet Berkó Istvánné tanított
be a gyerekeknek.
Ezután Balázs Hajnalka nyitotta
meg a kiállítást:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Kedves gyerekek!
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Nemzeti Összetartozás Napján, a több, mint 10 éves
múlttal rendelkező Nemzetközi Gyermekrajz Pályázatunk díjkiosztó ünnepségén. Nagy örömünkre szolgál, hogy
az idén is csatlakoztak felhívásunkhoz
a vajdasági intézmények, a bajsai, kórógyi és szabadkai iskolák.
A pályázatot a „A hely, ahol jó lesz
élni” címmel írtuk ki. A szülőfölddel, és
annak jövőjével kapcsolatos alkotásokat vártunk a gyerekektől.
Kíváncsisággal, várakozással töltött el bennünket, hogy a felnövekvő
generáció milyen varázstükröt, milyen
lehetséges jövőképet vetít elénk?
Tekintsünk most e homorú tükör,
homályos, sötétzöld lapjára, amelynek
fényeket felivó, néma, végtelen mélységű varázstere kilendíti képzeletünket a távolba.
A gyermeki lélek különleges világokat, élményeket, érzéseket tár elénk.
Határon innen és határon túl a szülő-

föld szeretete egyet jelent.
Mitől válik szerethetővé a szülőföldünk?
A szavak, amelyek ilyenkor az
eszünkbe jutnak, csak töredékesek lehetnek. Ilyenkor szinte csak dadog az
ember, mert lehetetlen kifejezni mindazt, ami betölti szívünket. Néhány
gondolatot mégis megosztanék:
A szülőföldünk szerethetővé válik az ismerős érzésektől, szavaktól, gondolatoktól, ízektől, illatoktól.
Itt vagyunk otthon a világban, itt ismernek igazán bennünket, itt szeretnek bennünket minden erényünkkel
és hibánkkal együtt. Itt fogadott bennünket egy szerető család, egy szerető
édesanya, édesapa, testvérek, nagyszülők, rokonok. Itt fedeztük fel kisgyermekként először Isten lelke- kedvének réten nyíló, színes vadvirágait,
pillangóit, itt futottunk először mezítláb a selyemzöld fűben, árvalányhaj
cirógatása közben. Itt hallottuk először csivitelni az énekesmadarakat, itt
bújt hozzánk először Bundás, szomorú,
odaadó kutyaszemeivel, és itt dorombolt először ölünkben Cirmos, a barátságos kiscica.
Hétköznapok során együtt örült,
nevetett vagy sírt a család. Ünnepekkor találkozott a rokonság. Itt tanultuk apánktól a ház környéki munkákat,
a kert művelését, az állatok nevelését,
édesanyánktól a házi munkákat. Itt
jártunk óvodába, iskolába, itt kötöttünk életre szóló barátságokat. Itt íz-

lelhettük meg először a szerelem ízét.
Tanultuk és szívtuk magunkba a szeretetet, az önzetlenséget, az
együttérzést, a tisztességet, a becsületet, a harmóniát, a kíváncsiságot, a
tudásvágyat, a megfelelni akarást.
Ez a szívünkben, lelkünkben,
agyunkban, vérünkben lobogó tűz visz
bennünket előre és tart meg az élet
nehéz, küzdelmes útvesztőiben.
A gyerekek alkotásain ezek a gondolatok köszönnek vissza, és természetesen a jövendő:
Eredi iskola, kalandpálya, gördeszka pálya, lóversenypálya, falusi vendéglátás, mozi, bevásárlóközpontok,
utak, vasúthálózat fejlesztése. Mindaz, ami az életünket kellemessé, színesebbé, élhetőbbé teszi.
Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak, hogy foglalkoztak a Szülőföld témájával.
Sose feledjük, hogy szülőföldünk, a
család, a barátok, a szerelmek, az emberi kapcsolatok az egyedüli megtartó
erő. Óvjuk hagyományainkat, tegyük
élhetővé, szép hellyé, jó hellyé, azt
ahol élünk, hogy mi is, gyermekeink és
unokáink is méltó körülmények között
élhessenek. Sose feledjük színeit, illatait, a hozzá kötődő érzéseinket.
Fekete István szavaival zárom gondolataimat:
„ A szülőföld szálai örök összekötők
a tájjal és a földdel, amiből az ember
lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.”

Ezzel a kiállítást megnyitom.”
Nemzetközi Gyermekrajz Pályázat
2014 eredményei:
Szabadka, Majsai Úti Általános Iskola
1. Vásárhelyi Noémi 1.c., 2. Veréb Lídia 1.c.
3. Pivárcsik Tamara 1.c, Bajsa, Testvériség - Egység Általános Iskola
1. Kőszegi Dorottya, 2. Mészáros Violetta, 3. Petrás Szilveszter
Szabadka, Széchenyi István Általános
Iskola
1. Szklenár Violetta, 2. Polyákovity
Szilvia, 3. Agatity Anita
Dicsérő oklevelek: Szárity Noel 2.oszt.,
Erdélyi Andor 1.oszt., Somogyi Ákos
1.oszt., Kőrösi Vivien 1.oszt., Kovács
Leóna 2.oszt.
Gézengúz Óvoda Kelebia
Dicsérő oklevelek: Rácz Roland, Paska Patrik
Kórógy Általános Iskola
1. Ivána Hucek
Kelebia, Farkas László Általános Iskola
Alsó tagozat
1. Papdi Liza 4.o, 2. Kozla László 4.o,
3. Farkas Alíz 2.o
Dicsérő oklevél: Oltyán Renáta 4.o
Felső tagozat
1. Vankó László- Dózsai Ferenc 6.o,
1. Berényi Lilla 7.o, 1. Árva Barbara Doszkocs Dóra 7.o, 2. Jancsik Henrietta 6.o, 2. Fazekas Diana – Papdi Éva
6.o, 3. Jakus Luca – Toldi Violetta 6.o,
3. Fábián Liliána 7.o
Különdíj: Jancsik Henrietta 6.o, Horváth Zsombor 6.o
Dicsérő oklevél: Hász Bálint 5.o, Kovács István Mátyás- Berényi Bálint
7.o, Farkas Erik 6.o
Rajzszakkör
VÁSZONKÉPEK
1. Balogh Patrícia 3.o, Kollár Ella 3.o,
Simonyi Fanni 3.o
1. Árva Barbara 7.o, Doszkocs Dóra
7.o, Berényi Lilla 7.o
2. Kárász Izabella 4.o, Danis Netti 4.o,
Papdi Liza 4.o
2. Sólya Tamara 4.o, Molnár Fanni 4.o, Berényi Dorka 4.o, Herke Noémi 4.o
3. Molnár Bence 3.o, Rácz Tamás 3.o
Különdíj: Herke Dániel 1.o. Danis Felícia 1.o. Nagy Ákos 1.o. Kovács Róbert
4.o. Molnár Emma 7.o. Ricz Júlia 7.o
Köszönjük Horváth Zoltánnénak,
Honfi Erzsébetnek és Berkó Istvánnénak a munkáját, akik a gyermekmunkákat zsűrizték!
Gratulálunk az eléret eredményekhez!!!
Balázs Hajnalka rajztanár
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Óvodai hírek
Anyák napja alkalmából felköszöntötték a gyerekek az Édesanyákat és a Nagymamákat. Minden csoportban az alkalomhoz illő versekkel, dalokkal, tánccal és
ajándékkal kedveskedtek a gyerekek.
A hónap elején a Truffaldino Bábszínház előadását élvezhettük, mint már többször is.
Három mesét láthattak a gyerekek. A mesébe a gyereket is bevonta a Varázsló, ahol néhányan a nagyok közül már a betűk ismeretét, és az olvasás örömét is
megcsillogtathatták.

11. oldal

Díjkiosztó Nagyváradon
2014. május 15-én (csütörtökön) Erdélybe, Nagyváradra utaztunk a „Szent
László, a lovagkirály” c. nemzetközi rajzpályázat díjkiosztó ünnepségére. Az időjárás nem kedvezett az utazásnak, hideg, esős nap köszöntött ránk. Nagyváradra érve azonban már elállt az eső, és egy kicsit kisütött a nap is. A díjkiosztó ünnepségre a Gyermekpalotában került sor. A helyi gyerekek, színészek, énekesek műsorát
tekintettük meg, majd a várva várt esemény következett. Balogh Patrícia, Simonyi Fanni és Kollár Ella 3. osztályos tanulók közös alkotását Ezüst- ceruza minősítésben részesítették. A Farkas László Általános Iskola pedig a díjazott iskolák közé
került a minőségben és mennyiségben beküldött munkák alapján. A tanulók apró ajándékokat kaptak elismerésként az oklevelek mellé. Nagyváradról a főtéri sétát követően indultunk haza. A gyerekek fáradtan, de boldogságtól sugárzó arccal
meséltek itthon élményeikről.
Balázs Hajnalka

Fedorka VersNap és Sose Volt
Versnap

A nagycsoportosok május 5-én ellátogattak a Szent Erzsébet Otthonházba, ahol
Anyák napja alkalmából köszöntötték az Otthon hölgy lakóit. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, mindig nagy öröm számunkra, ha az idős embereknek örömet
tudunk szerezni.
A kiscsoportosok kirándultak Kiskunhalasra, ahol sétáltak egyet a városban,
megnézték az állomás épülete előtt kiállított gőzmozdonyt, és a fagyizás sem maradhatott el. A vonatozás mindig nagy élmény a gyermekek számára, most is volt
olyan kicsi, aki még nem ült vonaton.
Csamangó Laci bácsinak és a Szülőknek köszönhetően a kiscsoportosok legnagyobb örömére, lovaskocsis túrát tehettünk az erdőbe. Utunk először a Halas tóhoz vezetett, majd az erdő ágas-bogas útjain a ,,Rózsa Sándor fájá”-t is megnéztük.
Gyönyörködhettünk az erdő tavaszi pompájában, a mezei virágokban, a tó csillogó
vizében, hallgathattuk a madarak vidám énekét. Az utazás nagy élmény maradt a
gyerekek számára, szeretnénk, ha máskor is tehetnénk ilyen túrát az erdőbe.

15-én Vera néni, a Kids Club angol tanárnője zárófoglalkozást tartott a gyerekekkel a szülők jelenlétében. Az ovisok az év folyamán játékos, énekes formában
sajátíthatják el az angol nyelvet. Számot adtak eddigi tudásukról, melyről egy oklevelet is kaptak. Gyermek és Szülő egyaránt élvezte a bemutatót.
A Szent Erzsébet Otthonház idős lakói 26-án ellátogattak az óvodába Gyermeknap alkalmából. A nagycsoportosok saját készítésű piskóta tekerccsel lepték meg
a vendégeket. Az idősek meséket hoztak nekik, amit felolvastak a gyerekek nagy
örömére. Az idősek sem jöttek üres kézzel, szélforgókat készítettek, amit a gyerekek azonnal ki is próbáltak. Nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk együtt.

Nagyon-nagyon boldog vagyok! Bozsákovics Luca lányom az elődöntő megmérettetése után bejutott a Fedorka VersNap és SoseVolt Versnap Országos Találkozójának
döntőjére, ami tegnap került megrendezésre Szekszárdon. A kiemelkedő versmondók
díjakat vettek át. Lucus korcsoportjában megkapta az „Ígéretes tehetségeknek járó”
Reménység díjat! A rendezvény nagyon jól szervezett, magas színvonalú volt. Az Ország
minden részéről érkeztek résztvevők. Nagyon jól éreztük magunkat! A rendezvényen
nagyon sok tehetséges versmondót és gyönyörű verseket hallottunk!
Bozsákovicsné
Lengyel Bernadett

Kelebiai Hírmondó
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

sítva ezáltal. Mindenki új ágyat kapott,
új éjjeliszekrényt, valamint szobánként
egy-egy asztalt, komódot és két széket.
Ebben az évben is közös programjaink vannak a Gézengúz Óvodával, melyet időseink nagyon várnak és
szeretnek. Május 5.-én Anyák napja alkalmából a nagycsoportos óvodások látogattak el hozzánk és kedves műsorral
köszöntötték a nagymamákat. Május
26-án a mi klubtagjaink és lakóink közül néhányan viszontlátogatásra mentek az óvodába hozzájuk, a gyermeknap alkalmából. Mesét olvastak nekik,
óvodabúcsúztató verset mondtak, és a
saját magunk által készített ajándékkal
leptük meg a gyermekeket. Itt is, és ott
is gyorsan közös hangot találtunk egymással, bátran jöttek oda a gyerekek
hozzánk, és mi is szívesen beszélget-

A teljes beszerzés 962.000,- Ft-ba került, fedezetét az intézmény költségvetése biztosította.
Így most már a régi, 21 éve használt
valamennyi lakószobai berendezés cseréje megtörtént. Reméljük, kiszolgálnak az újak is ennyi időt.
Tájékoztatom kedves olvasóinkat,
hogy szolgáltatásainkról, térítési díjainkról Kelebia honlapján, az Otthonház
címszó alatt találnak leírást.
Turi Mária intézményvezető

tünk velük. A következő képek is arról
tanúskodnak, hogy milyen jól összejöttünk és megértettük egymást.
Az Otthonház belső része, bútorzata teljesen megszépült az eltelt egy év
során. A 2013-as költségvetésünkben
lehetőség adódott megvalósítani a vizesblokkok falazatának kijavítását és
tisztasági festését, valamennyi lakószoba és a társalgó, lépcsőfeljáró festése is megtörtént, illetve az ellátottak
által használt bútorzat cseréjére is sor
került a földszinti szobákban.
Idén május hónapban meg tudtuk vásárolni az emeleti lakószobákba is az új
bútorokat, 15 fő részére jobb komfortérzetet, otthonosabb környezetet bizto-

Karitász Egyesület

Segíts, hogy segíthessünk!
Felhívásunkra ebben a hónapban
is többen ajánlottak fel a gyermeknapi rendezvényekre lisztet, olajat, sajtot,
tejfölt, élesztőt, gázt, kacsazsírt, kecskesajtot így az általános iskolásokat és
az óvodásokat is megvendégeltük egyegy lángossal. Hálásan köszönünk minden adományt!

Összefogással, sok-sok személy segítségével sikeres volt a gasztro-napi szerencse süti adománygyűjtés. Az
egyesület tagjai és a nyugdíjas táncos
asszonyok sokféle süteményt sütöttek,
Riczné Cselédes Ibolya volt a sütifelelős. Szívesen kínáltuk a finomságokat
és mindenki saját belátása szerint adományozott a perselybe. A Kárpát Fesz-

tivál alkalmával szeretnénk az érdeklődő gyerekeknek kézműves foglalkozást
tartani. A szükséges alapanyagok vásárlására fordítunk ebből bizonyos összeget. Köszönjük mindenki segítségét!
Május 24-én meghívtuk azokat a
személyeket és megvendégeltük az általunk készített kacsasülttel (Füzesi Zoli volt a főszakács!), akik Laczkó Flávió
gyógyulása érdekében önzetlenül sokat
tettek. Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy Péter Szabóné Erzsike, aki a betegség kezdetétől a gyógyulásig legtöbbet tett, elfogadta meghívásunkat
és vendégeinkkel töltötte a napot. Azt
sajnáljuk, hogy Flávióék még a fertőzés
veszélye miatt nem lehettek velünk...
Májusban megérkezett a MÁRIS-Tanyára Hollandiából Tóth Györgyné Erzsike néni, aki már eddig is sokat segített a kelebiai családokon. Minden
évben, így már most is használt felnőtt
és gyermek ruhákat adományozott a
Karitász Egyesületnek, melynek kiosztásáról a későbbiekben fogunk intézkedni. Köszönjük nagylelkűségét és jó
egészséget kívánunk további munkál-

kodásához, reménykedve, hogy az idén
is ellátogathatnak a rászoruló gyerekek
az elvarázsolt mesevilágba!
Továbbra is várjuk azoknak a családoknak a segítségét, akik megtehetik,
hogy tartós élelmiszerrel tudják támogatni a nélkülöző embertársainkat.
Horváth Zoltánné elnök
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A Kelebiai Víziközmű-társulat hírei…

adatok eFt-ban

Tisztelt társulati tagok, május 21-én
megtartott Küldöttgyűlésen megtörtént a 2013. év értékelése és a mérlegbeszámoló ismertetése. A Küldöttgyűlés a 7/2014 (V.21) sz. határozattal
egyhangúan elfogadta a 2013. évi mérlegbeszámolót. Az egyszerűsített éves
beszámoló alapján a gazdálkodás legfontosabb adatairól az alábbi táblázatos
formában tájékoztatom a Tisztelt tagságot. A teljes beszámoló a www.kelebia.hu honlapon olvasható.
Tisztelt Társulati tagok, a Viziközmű-társulat részéről megtörtént a hitelfelvételi folyamat elindítása, mellyel
szeretnénk, egyrészről a belső bekötéseket megoldani, hogy ez ne kerüljön többlet költségbe az ingatlan tulajdonosoknak. Másrészről az eddig
elkészült csatornázott részeken az utak
helyreállítását szeretnénk elvégezni. A
hozzájárulások befizetésénél még mindig vannak elmaradások. Kérjük, Önöket rendezzék tartozásaikat.
Kérjük azokat az ingatlantulajdonosokat, akik még nem rendezték a
tulajdonviszonnyal kapcsolatos módosításokat, sürgősen keressék ügyfélszolgálatunkat.
Varga Sándor
IB. elnöke

A Kelebiai Polgárőr Egyesület 2013. évi
egyszerűsített beszámolója

adatok eFt-ban

Varga Sándor PE elnöke

XI. évfolyam 6. szám

Kelebiai Hírmondó

15. oldal

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Az év legszebb hónapjának végéhez közeledve ismét itt vagyunk, hogy beszámoljunk a hónap Egyesületünket is érintő eseményeiről, majd röviden vázoljuk az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
MÁJUS

-1-jén rendeztük
meg az un. Nyugdíjas
Majálist,
melyen kakaspörkölttel és sok süteménnyel, italokkal
igyekeztünk emlékezetessé és ünnepélyessé tenni ezt
a napot. A megjelent mintegy 40 fős
társaság nagyon jól
érezte magát, annál
is inkább, mert élő zenére énekelhettünk és táncolhattunk. Külön köszönet illeti a
rendezvény szervezőit és Kiss János főszakácsot az előkészítéssel és lebonyolítással kapcsolatos fáradozásukért. A mellékelt fotó a jó hangulatot fokozó három tagú cigányzenekart mutatja.
-8-án mórahalmi fürdőzésen vett részt a szokásos /10 fős/ kis csapatunk.
A spárgaszezon és a tavaszi munkák miatt ez alkalommal már több fürdőzni vágyó/szerető is távol maradt erről az eseményről. Akik megjelentünk, ez alkalommal is baráti társaságban élvezhettük a kellemes időjárás és a fürdőzés nyújtotta lehetőségeket.

-24-én az új piactér/piaccsarnok ünnepélyes átadásával párhuzamosan zajlott
le a Községi Gasztrónap gazdag eseménysorozata. A mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.
JÚNIUS
-5-9 között lesz a hagyományos Erdélyi kirándulás Horváth Zoltán vezetésével.
-12-én kerül sor a mórahalmi fürdőzésre, indulás a MÁV állomástól 10.06os busszal.
-14-én utólagos program módosítás miatt Bajsára megyünk az un. Falunapi ünnepségre.
-28-án Topolyára vagyunk hivatalosak a 7. Nemzetközi Íjász és Kézműves találkozóra.
Jelentkezni 20-ig lehet a vezetőségi tagoknál. Utazás személykocsikkal.
JÚLIUS
-5-én a Szegedi Szabadtéri Színház „Zorba a görög” c. előadását fogja megnézni néhány fős kis csapatunk.
-10-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre. Indulás a MÁV állomástól a
szokásos 10.06-os autóbusszal. Bérleteket és az Erzsébet Kártyát ez alkalommal
is vigyük magunkkal!
-25-27 között kerül sor a hagyományos községi ünnepség sorozatra a XI. Kárpát Fesztivál keretében. A több napos rendezvény részletes programját a Kelebiai Hírmondóból is megtudhatjuk.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi
fürdőzésekre meghívjuk az Egyesületen kívüli lakótársainkat is.
Horváth Zoltán Egy. elnök
Sutka István Egy. titkár

Angyali érintés
Elvégeztem egy szappankészítő tanfolyamot – szerelem volt első látásra - és az
óta sem tudunk elszakadni egymástól.
Először csak úgy indult, hogy készítettem néhány szappant a családom
részére, majd lecseréltem a mosószert,

„Olyan csodálatos ez a világ és annyira
nem vigyázunk rá” szokta mondani a párom és milyen igaza van.
Mindig szerettem „alkotni”, de most
megtaláltam azt, amiben kiteljesedhetek.

tusfürdőt, sampont, mosogatószert,
kozmetikumokat. Mára eljutottunk
oda, hogy csak természetes növényi
zsiradékból, olajból előállított saját készítésű kozmetikumokat, tisztítószereket használunk.
Később beindult a fantáziám és így
születtek-születnek a legújabb szappanjaim. Elsősorban az alkotás öröméért dolgozom, mert kikapcsol, feltölt és
csodás érzés valamit létrehozni, majd a
saját magam által előállított dolgokat
használni.
Másodsorban pedig jóleső érzés,

környezettudatosan élni. Igaz, hogy
csak egy ember vagyok a sok millió közül, de én így vigyázok erre a csodálatos világra.
Horváth Helga
hengi73@gmail.com
https://www.facebook.
com/pages/Hengi-szappan/
397250263748604?fref=ts
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az
ügyeleti számot.
2014 juni

orvos neve

ügyelet helyszíne

9

hétfő

Szabó Péter dr

Kelebia, Bajcsy.Zs u. 56/b

10

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

szerda

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

12

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

13

péntek

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

14

szombat

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

15

vasárnap

Rigler László dr

Kelebia, Deák 92

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

17

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

18

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

19

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

20

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

21

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

22

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

24

kedd

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

25

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr

Tompa Attila u. 95

26

csütörtök

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

27

péntek

Somogyiné Gazdag A dr

Tompa Árpád u. 59

28

szombat

Somogyiné Gazdag A dr

Tompa Árpád u. 59

		

17 órától Dr Kiss Csaba az ügyeletes

29

vasárnap

Kiss Csaba dr

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

30

hétfő

Sárvári Erzsébet dr

Tompa, Széchenyi u. 10

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/737-757, 06-30/7905-779
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Anyakönyvi hírek
2014. május havi anyakönyvi hírek
A hónap folyamán elhalálozott:
Fodor Ferencné 65 éves
Popán Pál Attila 46 éves
Teleki Mária
aktő.

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

