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Ingyenes ünnepi augusztusi lapszám

SZENT ISTVÁN ÉLETE ÉS JELLEME

Magyarak Nagyasszonya Kápolna
Szent István egy lélekóriás volt. Hazánk ezeréves történetében a mai napig nem találunk senkit sem, akit akár
jellemnagyság, akár bölcsesség, akár
tettrekészség dolgában Szent István
mellé állíthatnánk. Nemcsak nagy uralkodó volt, hanem egyben próféta és
szent is. Mint király hosszú századokra
kijelölte a magyarság politikai és társadalmi fejlődésének irányát, mint próféta biztos szemmel meglátta és immár
ezer esztendőre rögzítette nemzetünk
élethivatását. S végül, mint szent az
élet megszentelésének példáját adta
nekünk is, ma élő magyaroknak. Kár,
hogy sok magyar – köztük sok kelebiai is - elkanyarodott a kereszténységtől
és hátuk mögé dobták a vallást. A Szent
Istvántól való elpártolás pedig mindannyiszor nagy nemzeti katasztrófák felé
sodort bennünket!
István, Géza fejedelem és az erdélyi
Sarolta fia 975 táján született Esztergomban. Szent Adalbert prágai püspök keresztelte meg. Ekkor kapta a

Vajk név helyett az István nevet 1012 éves korában. Ő aztán már nem
csupán ajkán hordozta az evangéliumi igéket, miként félpogány apja, hanem igyekezett azokat valóra is váltani. Mihelyt a trónra került, kemény
szóval azonnal megparancsolta alattvalóinak, hogy hagyjanak fel a pogány
tévelygéssel, térjenek szívvel-lélekkel
az egy igaz Istenhez. Kemény beszéd
volt ez a sok pogány érzésű magyarnak. A lázadók Koppány somogyi főúr vezetésével föllázadtak István ellen.
De ő legyőzte őket Veszprém mellett.
István a győzelmet elsősorban a térítés művének betetőzésére igyekezett felhasználni. Ezért Asztrik pécsváradi apátot elküldte Rómába II.
Szilveszter pápához, hogy tőle királyi koronát és az egyház megszervezésére felhatalmazást kérjen. István,
miután az Asztriktól kapott koronát 1000 karácsonyán a fejére tette, azonnal hozzálátott a nagyarányú
szervezéshez. Ezzel örökre kitörölhe-

tetlenül beleírta nevét a magyar történelembe. Az esztergomi és kalocsai
érsekségen kívül még 8 püspökséget
alapított. Közismert, hogy 10 falunak
kellett egy templomot építenie. Másfelöl megparancsolta minden alattvalójának az egyház parancsainak lelkiismeretes megtartását.
De a leghatásosabb ösztönzést nem
parancsaival adta, hanem saját példájával. Ragyogó élete volt a leghatásosabb tanítás, melyet megértett és a
maga életkörülményei szerint szívesen követett minden keresztény magyar. Hiszen életének tanítása mindenkinek szólt: szeretett éjszakákba
nyúlóan imádkozni és a rászorulókon
segíteni. Mai szemmel nézve mondhatnánk, hogy könnyű volt neki gazdagságából alamizsnát osztogatni a
koldusoknak. Azonban ezt kevés király
tette meg. És ebből is látszott, ahogy
ő élte az evangélium egyik legfontosabb tanítását (Mt. 25 fejezetének tanítását az „utolsó ítéletről”). Többek

között elrendelte, hogy a szűkölködőknek állandóan mindennapi költség
álljon rendelkezésükre.
Életében tömérdek csapás és megpróbáltatás érte. Különösen családi
életében érte tragédia őt és feleségét,
Gizellát. Fiai még gyermekkorukban
meghaltak. Egyedül Imre herceg maradt életben. De őt is huszonnégyéves
korában egy vadkan halálra sebezte.
Ő lett volna az utódja. A király számára ez volt valamennyi csapás között a
legfájdalmasabb. Ebben az időben már
ő is egyre betegebb lett. Lelkét pedig a
bizonytalan jövő és a trónöröklés kérdése őrölte… Megérett az Ég számára. Már csak egy kívánsága volt, hogy
Nagyboldogasszony ünnepén haljon meg, akinek pártfogásába ajánlotta magyarjait. És az Úr teljesítette
hű szolgájának vágyát: 1038. augusztus 15-én szólította boldog színe látására. Halálát az egész nemzet fájdalma és gyásza kísérte. Testét sok ezres
tömeg jelenlétében a székesfehérvári
Boldogasszony-templomban helyezték nyugovóra.
Már közel fél évszázada pihent itt,
amikor Szent László király elrendelte a sír felnyitását. Ekkor épen találták a jobb kézfejét, amelynek később
kalandos sorsa lett. Volt a Berettyó
egyik völgyében elásva, azután Székesfehérváron, Lembergben, a raguzai domonkosok kolostorában, a budai
királyi palotában. Jelenleg a budapesti Szent István bazilika egyik kápolnájában őrzik.
Szent István emléke ma is mélyen él
sok magyar szívében. Nevét a helységek, puszták és templomok, intézmények és műalkotások százai őrzik. Ma
is megrendülve énekeljük, hívogatjuk,
segítségét kérjük az ősi énekkel:
Hol vagy István király?
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben
Te előtted sírván.
Pribitek László plébános
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Július 21-én, szombaton a XV. Kelebiai Kárpát Fesztivál keretein belül került megrendezésre a Nemzetközi Tánctalálkozó. Öt ország táncosai képviselték nemzetüket az
eseményen, köztük Magyarországon kívül Észtország, Svájc, Szlovákia és Csehország. A táncosok között a kisiskolás korosztálytól a nyugdíjas korosztályig minden korcsoport képviseltette magát, egy dolog azonban minden csoport esetében ugyanolyan volt: a magas színvonalon bemutatott táncprodukciók. A csapatok 20-20 perc fellépési időt kaptak, és ezt az időt a lehető legjobb tudásuk szerint ki is töltötték. A különböző nációk a néphagyományoknak megfelelő viseletet öltöttek, sorra léptek fel
pompásabbnál pompásabb öltözékekben. A pörgős, szépen kivitelezett táncok, a szereplők beleélése mind-mind hozzájárult, hogy a közönség jól érezze magát.
Reményeink szerint a vendég fellépők is elégedetten tértek haza, és hogy jövőre is elhozhatunk egy szeletke Európát a mi kis falunkba.
Bíró Melinda
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Fesztivál élmények testközelből
Idén több diákmunkás segítette a fesztivál lebonyolítását, melyet ez úton is köszönünk. Nem voltak könnyű helyzetben, mert olyanba csöppentek, melyet kívülről
nem lát az ember. Mennyi munka van egy-egy program lebonyolításával, nem ér rá
az ember szöszmötölni, koncentrációt, felelősséget és precíz munkát igényel, még ha
akadnak hibák is. Őket kérdeztük, milyen élménnyel gazdagodtak a három nap alatt:
Kazi B.: - Szerintem ez a 3 nap egész jó volt, nagyon tetszettek a programok,
egy baj volt: a hőség. A saját szemszögemből nézve láttam, hogy a gyerekek mennyire élvezték a különböző programokat, játékokat és a felnőttek is nagyon szerették a koncerteket. Nekem az EDDA tetszett a legjobban, látszott rajtuk, hogy mennyire élvezték a zenét és azt, amit csináltak.
Kumich Á.: - Nekem kiemelkedő élmény volt, hogy a munkánk során betekintést nyerhettünk a rendezvény színfalai mögé és reményeim szerint hasznos tagjává váltunk a szervező csapatnak. Kifejezetten egy programot nem tudnék kiemelni, inkább az tetszett, hogy más szemszögből is átélhettük a fesztivált és ettől talán

még izgalmasabbá vált.
Ürmös M.: - Az EDDA vasárnap lépett fel a Kárpát Fesztiválon. Nekem nagyon
tetszett, mert nagyon jó hangulatot csináltak. Mindenki nagyon várta a vasárnapi
napot. Én a Kárpát Fesztiválon dolgoztam és volt alkalmam találkozni a fellépőkkel. Az EDDA – ban kellemesen csalódtam, mert nagyon aranyosak voltak. Én személy szerint nem szeretem a rockot, de ez nekem nagyon tetszett. Remélem, hogy
még jönnek Kelebiára.
Bozsákovics L.: - Mivel a Kárpát Fesztiválon diákmunkásként dolgoztam, belecsöppentem egy teljesen más világba a szervezés során, ami meglepően tetszett.
A kedvenc napom a szombat volt. A segítői munka során megismerkedhettem a
BIKINI együttessel, ami nagy örömömre szolgált, mert nagyon jól el tudtam beszélgetni az együttes komoly múltjáról. Nagyon jó volt átlátni azt, hogy milyen komoly
dolgokon mentek együtt keresztül. Azt sem gondoltam volna, hogy ilyen sok áldozatos munkával jár a fesztivál.

Főzőverseny Júliusban

Ha Kárpát Fesztivál, akkor a harmadik napján, főzőverseny a délelőtti program Kelebián. Így volt ez az idén is. Már hagyománnyá, hogy Németh Józsefet a Magyar Gasztronómiai Szövetség Venesz Díjas, Régiós elnökét, szakácsát kértük fel a zsűri elnökének.
Szokás szerint végigjárta a főzőhelyeket az elnök úr, mindenkit ismerősként üdvözölt,
itt-ott kóstolt egy kis pálinkát, mondott hasznos tanácsot. 11 órától került sor a 22 különféle bográcsos étel zsűrizésére. Most is volt kakas, birka, marha pörkölt! Pacalból és
babgulyásból se nem volt hiány! Sőt a tompai Csak Csajok csapata vega töltött káposz-

tát készített. A különdíjat a „Szádeczki Béla pacalpörkölt remeke” nyerte el. Ő képviselhetné majd a kalocsai rendezvényen szeptemberben községünket!
Arany fokozatot 5 csapat, (Szádeczki Béla, NAV NYOSZ Kelebiai Kulb Módra Misi,
id.Jakus Imre, Csak Csajok, Lukács Géza) ezüst fokozatot 7, és bronz fokozatot 10 csapat kapott- egy-egy ajándék és oklevél kíséretében. A zsűri tagjai Kiss Gabika, Hernádi Mónika és én voltunk, mi segítettük az elnök úr, Németh József munkáját. Nagyon jól
érezhette mindenki magát ezen a rendezvényen is!
Horváth Zoltánné
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Tisztelt Vendégeink, kedves Látogató közönség!

Immár hagyománnyá válik, hogy a
Kárpát Fesztivál ideje alatt rendezett helyi alkotók munkáiból szervezett kiállítás
házigazdája megtisztelő feladatára kérnek fel a szervezők. Így van ez az idei évben is.
Három téma szerencsés találkozását
szemlélhetjük.
Elsőként Gémes Gézáné Szentesi-Tóth Katalin munkásságáról szeretnék beszélni. Katika szegedi születésű. Iskoláit is
a Tisza-parti városban végezte, majd az
élet úgy hozta, hogy néhány éves ópusztaszeri, csikériai kitérő után 1981-től Kelebiára került a család. A helyi általános
iskolában tanított matematika-fizika tantárgyakat. Az ember elsőre elcsodálkozik,
mit keres egy matektanár a művészetek

nélkül jelentkezett rá. Nagyon jó döntés
volt, hatalmas tudásanyaggal ismerkedett meg. Művészettörténetet, anyagismeretet, különböző technikákat sajátított
el. Azóta is folyamatosan képzi magát, sokat tanul szabad idejében, ami nem sok
van, mert még mindig óraadóként fizikát
tanít a helyi általános iskolában.
Egy tanítónak mindig nagy öröm, ha
volt tanítványai rejtett tehetségére hívhatja fel mások figyelmét. Rácz Istvánné
Vida Teréz Ágnes az egyik legsokoldalúbb
műgyűjtő Kelebián. Régi tábori levelezőlapok, régi fényképek, porcelánok, tálaló edények, bútordarabok megtalálhatók
a lakásban, szinte, mint egy múzeum…
Tercsike nem először bocsátja az érdeklődők kíváncsisága elé az általa összegyűj-

világában? Itt azért tudni kell, hogy középiskolai tanulmányait a híres művészeti
oktatásáról nevezetes Tömörkényi Gimnázium alapozta meg. Témái mik is lehetnének mások, elsősorban, mint a család.
Szilvia, Tibor és a négy unoka és a természet szépsége. Emlékszem mikor nyugdíjba vonult próbáltam rábeszélni, hogy
jöjjön a Foltocskások közé ő is. Szabadkozott, hogy más területen szeretné még kipróbálni magát. Akkor nem árulta el, hogy
gyerekkori álmát igyekszik megvalósítani, festészetet szeretne tanulni. Ma már
az internet világában semmi nem lehetetlen! 3 évvel ezelőtt meglátott az interneten egy festőtanfolyamot, és gondolkodás

tött kincseket. Most a szépséges babáit
mutatja be és mesél gyűjtő szenvedélyéről, a babák életkoráról, hozzákerülésének történetéről!
A plakátokon az szerepel, hogy a Foltocska foltvarró klub kiállítása! Ez nem a
teljes igazság, mert mindig vannak mások
munkái is velünk.
Már hagyományos, hogy a kiállításainkra visszük Gyóniné Dr. Nagy Marianna látványban káprázatos mézes alkotásait, aki szintén amatőr tehetség, profi
szinten.
Itt látható Tóth Lajosné, Matuszka Marika gyöngyfűzött, horgolt munkáinak egy
része.

Legújabb mentorálltam Szűcs Eszterke ikebanái.
Idősebb lánykám, Horváth Helga kézműves szappankái…
és a foltocskások alkotásai.

lyán rendezett nemzetközi kiállításon.
Nem ezen a helyszínen, hanem az Agrárközpontban is van egy kiállítás, melyet
mindenki megtekinthet az estebédkor.
Felkérem Horváth Zoltánt a NAV NYOSZ

10 éve működik a klub, több helyen
(Tompa, Öttömös, Ásotthalom, Bajsa,
Kishegyes) megfordultunk már kiállítóként.
Legutóbb meghívtak bennünket a Vajdasági Kézimunka kedvelők kiállítására is
az idén. Szeretném, ha nem dicsekvésnek
vennék, de megkaptuk a bronz fokozatú
érmet és serleget a múlt hónapban Topo-

alelnökét szóljon néhány gondolatot a
vándorkiállításról.
Meggyőződésem, hogy akik ezt a kiállítást megtekintik, nem csak egy esztétikai
élménnyel lesznek gazdagabbak, de kedvet is kapnak a kézimunkához, rájönnek
arra, hogy soha nem késő újat tanulni!
Ezennel a 2018-as kiállításunkat megnyitom, kérem gyönyörködjenek benne!

Köszönet
A Sántha Márta Művelődési Ház dolgozói nevében KÖSZÖNÖM a XV. Kelebiai Kárpát Fesztivál szervezésében, lebonyolításában résztvevők áldozatos
munkáját, amely nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény! Ezúton
KÖSZÖNÖM támogatóinknak, hogy anyagi és tárgyi eszközökkel hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez. Végül KÖSZÖNÖM a programok látogatóinak, hogy
megjelenésükkel megtiszteltek Bennünket!
/L.J/
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Natúrpark a Délvidéken
Örömteli hír, hogy 2018. július 20 – án, a
Kelebiai Kárpát Fesztivál keretén belül a Felső – Bácskai és Homokháti Értékmegőrző
Natúrpark Egyesület nevében a Natúrpark
névhasználat felhatalmazására jogosító oklevelet vehettem át ünnepélyes keretek
között. Az oklevelet az Agrárminisztérium
minisztere Dr. Nagy István írta alá és a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár, Balczó Bertalan adta át.
A natúrparkok jogállásáról a természetvédelmi törvény rendelkezik.
Első találkozásom a natúrparkokkal a
2010 – es évek elejére tehető. Részt vettem a Koppány – völgye Natúrpark címátadó ünnepségen. Akkor döbbentem rá ar-

- Elkezdtem szervezni a Felső – Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark
Egyesületet.
- Felvettem a kapcsolatot a Magyar
Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat vezetőivel
(Sáringer – Kenyeres Tamás, Weidel Walter), akik biztosítottak támogatásukról.
- Tárgyaltam a Kiskunsági Nemzeti Park
és a KEFAG igazgatóival.
- Tárgyaltam a Magyar Natúrpark Szövetség vezetőivel.
- Előadásokat tartottam az alakuló délvidéki natúrparkokról (Budapest, Kiskőrös)
- Tájsétákat és kerékpártúrákat szerveztünk.
- Tárgyalásokat folytattam a Herman Ot-

ra, hogy mekkora vidékfejlesztési lehetőség rejlik egy ilyen jellegű szerveződésben.
Mindezzel párhuzamosan Kelebia község
képviselő – testülete elhatározta, hogy községünknek kidolgozza a 2015 – től 2020 –
ig terjedő idegenforgalmi stratégiáját. 2014
novemberében lakossági fórumot tartottunk a témában, majd 2014 decemberében
szakmai fórumon vehettünk részt Délvidéki
Natúrpark létrehozásának ügyében. Ebben
az időszakban kelebiai lelkes fiatalok is bekapcsolódtak a feladatok végrehajtásában.
Név szerint: Börcsök Zsuzsanna, Bagó Zoltán, Tóth Tamás, Szegedi Szabolcs, Ronyecz
Péter és Kazi Levente. A fiatalok mellett Dr.
Kiss Gábor, Dancs Zoltán szakértők, továbbá Krnács György – természetőr segítették
a munkámat. Jogi oldalról Piegelné dr. Csényi Magdolna ügyvédnőre számíthattam.
Mindannyiuknak ezúton is szeretném megköszönni segítségüket.
A 2014 decembere utáni közel két éves
időszak a közvetlen előkészítésről szólt. A
következő feladatokat hajtottam végre:
- A megyei önkormányzat vezetőségével
sikerült elfogadtatni azt, hogy a natúrpark –
mozgalomnak van létjogosultsága Bács –
Kiskun megyében is.
- Községünk képviselő – testülete elé
terjesztettem a falu idegenforgalmi stratégiáját, amelyet 2015 – ben elfogadott a testület.

tó Intézet vezetőivel.
- Tárgyaltam a Vidékfejlesztési Államtitkárság államtitkárával.
- Kerestem a forrásszerzési, pályázati lehetőségeket.
Az előkészítő munkának három fontos
eredménye született:
1. 2016. szeptember 6 – án sikerült egy
nagyszabású fórumot szervezni natúrpark
ügyben, ahová országos, megyei és helyi
szakmai képviselőket hívtunk meg. Itt már
jelen volt Bányai Gábor FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselőnk is.
2. 2017. február 7 – én megalakult kelebiai székhellyel a szerveződő egyesületünk,
majd május 12 – ei törvényszéki végzéssel

bejegyzésre került.
3. 2017. év végén a Földművelésügyi Minisztériumhoz beadásra került a natúrpark
névhasználati kérelem, majd 2018 februárjában értesítettek a pozitív döntésről.
A hivatalos címátadási ünnepség a választások és a minisztériumi átszerveződések miatt csúszott 2018. július 20 – ára.
A Felső – Bácskai és Homokháti Érték-

kéria, Öttömös, Ásotthalom, Kelebia.
A 12 település közigazgatási területének
kiterjedése 68. 279 hektár. A lakosságszám:
27. 205 fő (2015 – ben). A natúrparki térség a Duna - Tisza közi síkvidék és a bácskai
síkvidék területére terjed ki. A határ menti
területekkel való hagyományos együttműködés táji szempontból egységet biztosít a
natúrparki térség számára. Homokháti terü-

megőrző Natúrpark alapvető célja: a térségben lévő helyi hagyományok, természeti, épített, turisztikai, kézműves és szervezeti
értékek megőrzésének és erősítésének érdekében közös erővel fellépni a helyben élők
jövedelemszerző és tudásgyarapító lehetőségeinek kiaknázásában.
Az egyesület alapító önkormányzatai:
Bácsalmás, Tompa, Katymár, Madaras, Mátételke, Tataháza, Kunbaja, Bácsszőlős, Csi-

leten védett növényritkaságok találhatóak,
mint például az egyhajúvirág, a tarka sáfrány, homoki kikerics, mocsári kardvirág és
a pókbangó. Itt él Európa egyik legritkább,
kritikusan veszélyeztetett emlősállata a délvidéki földikutya.
A bácskai löszhát értékes növénye a gyűszűvirág. Két különleges löszfal található
Katymáron és Madarason.
A térségben két országos jelentőségű védett terület és két természeti emlék található, amelyek összkiterjedése 1353,5 hektár.
A natúrparki térségben 8 műemlék védelem
alatt álló épület, építmény és három tanösvény található.
A jövőt tekintve olyan értékőrző és értékteremtő, élő és élhető táj kialakítása a
cél, ahol komplex értékszemléleten alapuló
helyi – térségi fejlesztések valósulnak meg,
s ezek hozzájárulnak az itt élők magas életminőségének megteremtéséhez, fenntartásához.
Köszönöm a figyelmet!
Maczkó József
egyesületi elnök
polgármester
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Pályázati támogatással kerékpáros pihenőhely épül Kelebián
A natúrparkról szóló cikkemben jeleztem, hogy a Felső – Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark
Egyesület alapvető feladatai közé tartozik egy középtávú fejlesztési stratégia kidolgozása. Ez a fejlesztési terv
elkészült. A dokumentumban a több
települést érintő, hálózatos jellegű
fejlesztésekre is nagy hangsúlyt fektettünk. Ezen belül is a kerékpárutak
nyomvonalának kijelölésére, kitáblázására, tervezésére és építésére koncentráltunk. A kerékpárutak fejlesztésének témakörében az Eurovelo 13
– as, vasfüggöny kerékpárút nyomvonala érinti Bács – Kiskun megyét, közvetlen a határ mentén, Nagybaracskától Kelebiáig. Ennek a szakasznak a
fejlesztését céloztuk meg, összefogva
a Bács – Kiskun Megyei Önkormányzattal. Közös pályázatot adtunk be a
társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés keretében Településfejlesztési Operatív
Program pályázati kiírásra.
A pályázat címe: Az Eurovelo 13
kerékpáros útvonal és környezetének
ökoturisztikai fejlesztése.
A beadott pályázatunk nyert. Önerőt nem kell biztosítani a megvalósításhoz. A projekt összköltsége: 200
millió Ft.
Röviden a vasfüggöny kerékpárútról:
A kerékpárút nyomvonala 10 ezer

400 kilométer. Az északi tengertől a
fekete tengerig kígyózik végig Közép – Európán. 20 országot érint,
Magyarországot kb. 250 km hosszúságban. Az Európai Parlament 2005
– ben fogadta el a vasfüggöny kerékpárút nyomvonalát, majd 2011 szeptemberében az Európai Kerékpáros
Szövetség beikatatta az Euroveló Hálózatba.

A TOP – 1.2.1 – 16 nyertes projektünk segítségével elkészül Bács – Kiskun Megye kerékpáros fejlesztési stratégiája, továbbá a natúrpark területén,
a határ mentén, egy hálózatos kerékpáros nyomvonal kijelölése történik
meg egy tanulmányban úgy, hogy a
turisztikai, építészeti, természetvédelmi elemeket is megjelenítjük.
Bácsalmáson, Tompán és Kelebián

Szent László nap a vitéztelepi (négyestelepi)
iskolánál
2018. június 30 – án került megrendezésre Kelebia Község Önkormányzata és
a kisszállási Főnix Egyesület közös szervezésében a hagyományt teremtő „Csillagok között fényességes csillag” elnevezésű rendezvény.
A program kora reggel zarándoklattal
kezdődött a Szent László zarándokúton,

mely a kelebiai Krisztus Király Templomtól indult. Főbb állomása között volt a kelebiai Szent István szoborkompozíció, 101
– esi templomiskola, majd a négyestelepi templomiskola. A vendégek fogadása
után került sor a Tanács Miklós emlékére
állított tábla felszentelésére. A szentmise
után Turcsányi László részésre Maczkó József polgármester úr átadta Laci bácsi részére „gyémánt díszoklevelét”.
Majd Tóth Péter Lóránt Radnóti- és
Latinovits – díjas előadóművész, világjáró versmondó mesélt nekünk Szent Lászlóról.
A kulturális műsorban közreműködött a Kelebiai Daloskör, a kelebiai Tavaszi Hérics Tánccsoport, Csóti Kálmánné népdalénekes, a kisszállási Művelődési
Ház és könyvtár szereplői, Valamint Tösmagi Erzsébet.

kerékpáros pihenőhelyeket építünk.
Bácsalmáson a Kígyós tó mellett,
Tompán a Szt. Anna templom mellett, Kelebián az ásotthalmi bekötőútnál lévő Vörös Imre bácsi féle (Kovács
Tanya) tanyán.
Ezen fejlesztések mellett Nagybaracskától Ásotthalomig az Eurovelo
13 nyomvonala kialakításra kerül. Kelebián a Vörös tanya felújítására várhatóan 50 millió Ft – ot költhetünk.
Ennek következtében: nyílászárókat cserélünk, szigeteljük az épületet,
megoldjuk a víz- és villanyellátást, kiépítjük a fűtésrendszert, felújítjuk a
pincéket és kerékpártárolókat építünk. Ezeken túl külső játszóteret és
külsõ – belső kiállító tereket hozunk
létre.
Projektünk alapvető célja a szemléletformálás. A kerékpározáson keresztül az egészséges életmódra való
nevelés, továbbá a térség megismerésének erősítése mind a gyermekek,
mind a felnőttek körében.
Projektünk közvetett célja: az Eurovelo 13 magyarországi szakaszán
felmerülő kezdeményezések összefogása, koordinálása és programszintre emelése.
Mindehhez szükséges a kormányzati, megyei és a helyi akarat.
Maczkó József
Egyesületi elnök
polgármester

GYÉMÁNT
DÍSZOKLEVÉL
elnyerése
2018.június 30-án vehettem át
Maczkó József Kelebia polgármesterétől a GYÉMÁNTOKLEVELET szellemi létem szülőhelyén a
„Csillagok között fényességes
csillag”

A rendezvény nem titkolt célja, hogy
a jövőben hagyományt teremtsen az itt
élők körében és a Szent László zarándokutat megtéve, a programokkal együtt
emlékezzünk meg a régi időkről.
szerkesztők

ünnepélyes rendezvényen Kisszállás Négyestelepen, az egykori Kelebia
Vitéztelepen, ahová a Kelebiai ÁMKban történő nyugdíjba vonulásom után
2001-ben „föl-földobott kő”-ként visszatértem.
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A LEVENTE EGYESÜLET 8 ÉVE

Eddigi legnagyobb rendezvényünk
előtt tekintsük át megalakulásunktól
napjainkig terjedően eddigi tevékenységünket, mely világosan mutatja azt
az utat, amelyet egyesületünk zászlajára tűzött:
- 2010. 10. 25-én megalakul a
KLSE, az ifi csapatot elindítjuk a
2010/2011 évad, Legenda Kupa nevet viselő Csongrád megyei bajnokságban, 65 év után ismét Kelebiai Levente névvel. Erre a lépésre azért volt
szükség, mert a Népi Sportkőr megyei
III-ban való szereplésével az addigi ifjúsági csapatot nem indíthatták a korábbi
megye II-es csoportban, mi pedig szerettük volna együtt tartani a közvetlen
utánpótlást jelentő fiataljainkat.
- 2011-től elindítjuk a Levente,
Szent István kupákat és tovább visszük a Radnai Kupa hagyományőrző,
nemzetközi focitornákat. 2011. 10. 23-

te Szilveszter keretében felszenteljük
a KLSE díszzászlaját. A 2011/2012-es
bajnokságban önállóan indítjuk serdülő csapatunkat.
- 2012. nyarán a TAO pályázati lehetőség miatt átadjuk a gyerekeket a
Népi Sportkörnek, ugyanis az újonnan
alakult Levente SE nem tudott volna
pályázatot beadni. Előző évi utazásunk
következményeként Kelebiára érkeztek montecassianoi vendégeink.
- 2013-tól elevenítettük fel a Szent
Lászlóról elnevezett, 1940-ben Hóman Bálint által először kiírt kupa
küzdelmeit. A többi focitornák, minden esetben Dél-vidéki vendégcsapatokkal megrendezésre kerültek.

án saját költségen - tolmáccsal -Montecassianoba utaznak a KLSE képviselői,
hogy a sportkapcsolat 20. éves jubileuma alkalmával meghívjuk focicsapatukat Kelebiára, valamint előmozdítani
a testvér-települési aktivitást. Tárgyatunk Vittorio Marinelli sportszergyártóval, aki korábban nagyvonalúan támogatta kapcsolatunkat, don Egidio
Tittarelli atyával, akinek egyházi rezidenciáján több esetben megszálltak
játékosaink, Paolo Latinivel, aki az önkormányzatban a kelebiai kapcsolatokért felel. 2011. 12. 31-én Leven-

- 2014-ben állítjuk helyre Siflis Géza nyughelyét a kelebiai temetőben. Vámos János ötlete, a székely
kapu felállítása egyesületünk javaslatára lett Trianon Emlékmű a kettős
kereszttel és a Turul szoborral. Az Őrvidék földmintáját mi hoztuk be a kettős kereszt talapzatába.
- 2015-ben megszervezzük a székelykakasdi székelykapu felépítésének pénzügyi támogatását, melyet
egyesületünk, Kelebia önkormányzata és a Fidesz frakció is segít. Székelykakasdon október 10-én részt vettünk

a székelykapu felszentelésén. Az ottani Pro Veritas Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk.
- 2016-ban Kelebián a Kárpát-aljai „Összefogás az Európai Zápszonyért”, a Dél-vidéki „Híd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület”,
a székely „Pro Veritas Egyesület” és
a KLSE megalakítjuk a „Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatát”. Ebben
az évben adjuk ki a „Reflektált amnézia” című sporttörténeti kiadványunkat. A könyv bemutatóját az önkormányzat ellehetetlenítette. Jellemző
a helyi hozzáállásra, hogy amíg az ország legnagyobb gyűjteményét képező Széchenyi Könyvtárban, a Testnevelési Egyetem könyvtárában, vagy
a kiskunhalasi könyvtárban olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériuma által is támogatott kiadvány, addig
Kelebia könyvtárában (önkormányzati érdeklődés hiányában) nem. Az év
végén előadást tarthattunk a Szegedi Tudományos Akadémián a Levente Egyesület történetéről, mely 1925ben kezdődött. Ez évben, egyesületünk
közérdekű adatszolgáltatás keretében
kikérte a 2010-es templom pályázat dokumentációját. Kiderült, hogy
2 millió forint értékben, a Krisztus Király templom dísz kivilágítására (még
2010-ben) megtörtént a kifizetés hat
reflektor felállítására,
amiből a munka nem
került elvégzésre. Az
adatokat nyilvánosságra hoztuk, ennek
hatására a részleges
pótlás megtörtént,
novemberre kigyulladtak a fények, három reflektor felszerelésre került…
- 2017-es évre a Kárpát Fesztivál időpontját előre

egyeztetve megszerveztük a Magyar
Nemzeti Összetartozás Hálózatának
találkozóját, minden elszakított országrész kulturális és sport képviseleteinek
szerepvállalásával, a most augusztusi rendezvénynél is színesebb, kulturális betétekkel. Mivel előtte felmerült a
Kárpát Fesztivál nevének megváltoztatása, amivel egyesületünk nem értett egyet, azt javasoltuk, hogy név változtatás helyett töltsük fel tartalommal,
amelyhez a Levente Egyesület kapcsolatrendszere tálcán kínálta volna a
megoldást. Ezek után, meghívót kaptunk a program véglegesítésére, ahol
közölték velünk, hogy az időpont változott... Ezzel kárba veszett az a részletes szervezői munka, amely négy ország magyarságát kapcsolhatta volna
össze a sport és kultúra viszonylatában.
A Kárpát Fesztivál ezzel nevéhez illő és
méltó tartalmat kaphatott volna. Aztán az év folyamán, az általunk javasolt
sportcsarnok - Siflis Gézáról történő elnevezése kapcsán alakult ki méltatlan
helyzet, javaslatunk elutasításának körülményei következtében.
- A 2018-as évben új alapszabályt
fogadtunk el, melyben a hagyományőrzést, a határainkon túli magyarságért történő szerepvállalásunkat foglaltuk bele. Idén három pályázatot adtunk
be, ebből kettő nyert, egy van még el-
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bírálás alatt. Egyik Siflis Géza Emlékév szervezésére, halálának 70. évfordulóján, - mely október végétől veszi
kezdetét -, ebben a Fidesz helyi szervezete és Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk is meghatározó szerepet
vállaltak. Másik az augusztusi rendez-

vényünk bonyolítására. Harmadikat itt
most nem részletezzük, mivel elbírálása nem történt még meg. Legnagyobb
és hosszú távú célunk, új alapokra helyezni működésünket, a pénzügyi önállóság megteremtése. Ezirányú törekvéseink folyamatban vannak.

MIBŐL MŰKÖDIK
A LEVENTE EGYESÜLET?
A Levente Egyesület (2010) csak rövid ideig tartozott a Magyar Labdarúgó Szövetség égisze alá. A 2011/2012-es serdülőcsapat szerepeltetése után 2012 nyarán
átadtuk igazolt és nálunk egyesületi tagsággal rendelkező, de még életkoruk miatt
nem igazolt játékosainkat a Népi SK-nak. A lépésre azért volt szükség, mert a Levente Egyesület nem, a Népi SK pedig pályázhatott a TAO-s pénzekre. Ekkor egyesületünk megszüntette az MLSZ-hez fűződő tagsági viszonyát és a Magyar Szabadidősport Szövetség tagjai maradtunk, amely 2010-től folyamatos. Az alábbiakban
ismertetjük azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek lehetőséget biztosítottak az eddigi működésünkre:
2010. évben tagdíjak
2011. évben: Alapítványi támogatásból
Bács Megyei Szabadidősport Szövetség (BKMSZSZ)
2012. évben: BKMSZSZ
2013. évben: BKMSZSZ
Alapítványi támogatásból
2014. évben: BKMSZSZ
Alapítványi támogatásból
2015. évben: BKMSZSZ
Pályázatból
Alapítványi támogatásból
2016. évben: BKMSZSZ
2017. évben: Pályázatból
2018. évben: Pályázatból
ÖSSZESEN:

30.000,- Ft
300.000,- Ft
50.000,- Ft       
225.000,- Ft
225.000,- Ft
200.000,- Ft
225.000,- Ft
300.000,- Ft
225.000,- Ft
600.000,- Ft
350.000,- Ft
225.000,- Ft
500.000,- Ft
1.500.000,- Ft            
4.955.000,- Ft

NYÍLT PROGRAMOK A LEVENTE
SPORTNAPOK KERETÉBEN
AMI TÖBB, MINT SPORT!

A 2018. AUGUSZTUS 18-ÁN 14.00 ÓRÁTÓL, A MÛVELDÉSI HÁZ NAGYTERMÉBEN TARTANDÓ BESZÉLGETÉS NYILVÁNOS LESZ, AZON BÁRKI RÉSZT VEHET.
A MAGYAR NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÁLÓZATÁNAK RÉSZTVEVŐI:
- KÁRPÁTALJÁRÓL AZ „ÖSSZEFOGÁS AZ EURÓPAI ZÁPSZONYÉRT” CIVIL
SZERVEZET
- DÉL-VIDÉKRŐL A „HÍD HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET”
- SZÉKELYFÖLDRŐL A „PRO VERITAS EGYESÜLET”
- KELEBIAI LEVENTE SPORT EGYESÜLET
A beszélgetésen minden résztvevő civil szervezet bemutatkozik, ismerteti működésének körülményeit az adott környezetben.

A LEVENTE SPORTNAPOK
AUGUSZTUS 18-19-20-ÁN
RENDEZENDŐ MÉRKŐZÉSEIN, A KÁRPÁT-MEDENCE MINDEN RÉSZÉRŐL PÁLYÁRA LÉPNEK A
2002/2003-BAN SZÜLETETT FIATALOK.
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Sportműsor részletező

Levente Sport és Szabadidő Napok
Kelebia 2018. 08. 18.
Szent László Kupa

Csapatok érkezése:
8.00-8.20 között.
Átöltözés:		
8.20-8.35 között.
Megnyitó:		
8.40- 8.45 között.
Bemelegítés:		
8.45- 9.00 között.
09.00 - 09.20 Székelykakasd - Horgos
Kelebia - Temerin
09.25 - 09.45 Zápszony - Horgos
Székelykakasd - Temerin
09.50 - 10.10 Kelebia - Horgos
Székelykakasd - Zápszony
10.15 - 10.35 Kelebia - Székelykakasd
Temerin - Zápszony
10.40 - 11.00 Zápszony - Kelebia
Horgos - Temerin
11.10 - 11.20 között eredményhirdetés.
11.20 - 11.40 között fürdés, átöltözés.
12.00 - 12.30 között közös ebéd.
Kettő füves pályán megy egyszerre a játék.
Kelebia 2018. 08. 19.
Szent Korona Kupa
Csapatok érkezése:		
8.00-8.20 között.
Átöltözés:		
8.20-8.35 között.
Megnyitó:		
8.40- 8.45 között.
Bemelegítés:		
8.45- 9.00 között.
09.00 - 09.20 Ada - Székelykakasd
Kelebia - Zápszony
09.25 - 09.45 Péterréve - Kelebia
Zápszony - Székelykakasd  
09.50 - 10.10 Kelebia - Ada
Zápszony - Péterréve
10.15 - 10.35 Kelebia - Székelykakasd
Péterréve - Ada
10.40 - 11.00 Ada - Zápszony
Péterréve - Székelykakasd
11.10 - 11.20 között eredményhirdetés.
11.20 - 11.40 között fürdés, átöltözés.
12.00 - 12.30 között közös ebéd.
Kettő füves pályán megy egyszerre a játék.
Kelebia 2018. 08. 20.
Szent István Serleg
Csapatok érkezése:
13.30-13.50 között.
Átöltözés:		
13.50. 14.10 között.
Megnyitó:		
14.10-14.15 között.
Bemelegítés:		
14.15-14.30 között.
14.30 - 14.50 Zápszony - Székelykakasd
14.55 - 15.15 Kelebia - Tornyos
15.20 - 15.40 Zápszony - Kelebia
15.45 - 16.05 Székelykakasd - Tornyos
16.10 - 16.30 Kelebia - Székelykakasd
16.35 - 16.55 Zápszony - Tornyos
17.00 - 17.15 között eredményhirdetés
17.15 - 17.35 között fürdés, átöltözés
17.50 - 18.30 közös vacsora
A tornát sportcsarnokban rendezzük. Teremcipő kötelező!
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Az utóbbi hónapokban nagyon sokat gondolkodtam, írtam és prédikáltam a Mennyországról, a föltámadásról. Talán túlzásba is vittem volna?
Az egyik tanárnő ajánlott olvasásra
Tompa Mihály-műveket. Én erre kicsit
nagyképűen azt válaszoltam:
- A hátralevő életemben szépirodalommal nem rongálom a szememet,
már csak lelki könyveket olvasok, engem már csak a Mennyország érdekel.
– Vagy van más oka is, hogy erre a témára telepedtem rá? Talán az is, hogy
elértem az öregkort?
Nővérem az elmúlt napokban így
intett: - Miért beszélsz, írsz annyit a
Mennyországról, a feltámadásról, az
Isten utáni vágyról? Ez szélmalomharc. Hiszen ez az embereknek olyan,
de olyan távoli, érdektelen, idegen és
mesés. Ez számukra az „Óperenciás
tengeren és az üveghegyeken is túl”
van. Ezer szállal kötődnek a földhöz.
– Ezt válaszoltam: ”No, látod, pont
én is ezt tapasztalom, hogy ez távoli, és nem érdekli őket. Amiért mégis ezen a témán nyargalok, annak két

Kelebiai Hírmondó
CSAK GONDOLJATOK BELE!
oka van. Az egyik: képzeld el, ha nem
beszélnék róla ismételten, ha nem bizonygatnám a Mennyországot, akkor még távolibb, még érdektelenebb
lenne híveim számára. Ez, azt hiszem,
hogy könnyen belátható? - A másik ok: azért is akarom, hogy a mindennapi életükhöz közelebb legyen a
transzcendencia, történetesen a Mennyország, mert szilárdan hiszem, nem
kellene, hogy idegen, távoli legyen
az emberektől, az emberi természettől. Hiszen „Isten képére” lettünk teremtve. Majd meg is istenültünk Jézus
megtestesülése és föltámadása által
(teózis). Így végül is csak benne lelünk „otthonra”. Rajta kívül mindenütt
csak „partra vont halak” vagyunk. Pilinszky János írja a Halak a hálóban című versében, hogy „csillaghálóban hányódunk, partra vont halak, a szánk a
semmiségbe tátog, száraz űrt harap”.
Végül is – bármennyire megdöbbentően hangzik – úgy illik az ember hétköznapi életéhez a túlvilág témája, a Mennyországról való beszéd, mint kulcs a
zárhoz. Erről szól Szent Ágoston is-

mert szállóigéje is: „Ó, Isten, nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik Tebenned”.
Itt jutottam el a cím felhívásához. Az
már világos, hogy e cikk megírására az
ösztönzött, hogy az emberek túlvilágba vetett halovány hitét erősítsem. Ha
jól meggondoljuk a majd alább felsorolt érveket, reménykedem benne,
hogy többeknek szilárdulni fog majd a
hite. Persze, ha a Jóisten is Szentlelke
erejével megszilárdítja:
1. Elidőztünk már Pál apostol súlyos mondata fölött? ”Ha nincs föltámadás… semmit sem ér a hitetek…
szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél”(1 Kor.15. 14-19.) Hasonlót hallottam egy öreg pap bácsitól:
„Ha nincs Mennyország, akkor a katolikus vallásunkkal elmehetünk Kukutyinba zabot hegyezni.”
2. Évszázadok során a föld összes templomában minden vasárnapi
misében (a múlt vasárnapi misében is)
talán egy szédületes nagy hazugságot
ismételgetünk, amikor a Hiszekegyben
mondjuk:”Hiszem a test föltámadását
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és az örök életet”?
3. A 2000 éves Egyház tévedésben
lenne, miközben életüket adták ezért
az igazságért oly sokan (Pl. Kolbe atya
a mennyországba vetett hit nélkül Auschwitz-ban meghalt volna önszántából egy hatgyermekes zsidó édesapa
helyett? Vagy Szent Damien de Veuster a rothadó, bűzlő bélpoklosok közé
költözött volna rajtuk segíteni Molokai szigetén?)
4. A több 100 pápa között volt sok
szent életű is, mint a legutóbbiak is.
Ők mind - mind csalók lettek volna,
hogy ezzel a „hazugsággal etessék be”
a híveket alaptalanul?
A Biblia és ennek nyomán az Egyház is világosan állítja, bizonyítja, hogy
nem csak ez a világ van, hanem van
túlvilág is, feltámadás, Mennyország,
kárhozat. Ezt gondoljuk meg jól! Erre
tegyünk fel mindent! Ehhez igazítsuk
rövidre szabott életünket!
Végül ez adjon szívünknek nyugalmat, békét és örömet.
Pribitek László
plébános
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Július végéhez közeledve ismét összefoglalom a hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit, majd vázolom az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Július
-5-én és 19-én mórahalmi fürdőzésen vettünk részt és ez alkalommal
többen is kihasználtuk a Mórahalmi Lovas Színház július 29-i előadására szóló
belépőnk nyújtotta ingyenes fürdőzési
lehetőséget is.
-20-22. között zajlott le Kelebián a
XV. Kárpát Fesztivál néven szervezett rendezvény sorozat. A fesztivál
során nagyon sok szép és érdekes élményben volt részük a résztvevőknek.
Pl. a Művelődési Házban többféle kiál-

lítás várta a közönséget. Volt Népzenei
Találkozó, Nemzetközi Tánctalálkozó,

ami nem csak a kelebiai, hanem a környező települések lakosait is ide vonzot-

ért el. A mellékelt fotók a Fesztivál egyegy epizódját mutatják be.
-28-án tartjuk a hónap Klubdélutánját a Nyugdíjas Házban, ahova
szeretettel várjuk Egyesületünk tagságát.
-29-én a Mórahalmi Lovas Színház „Rózsa Sándor az Alföldi Betyár
Legendája” c. darabot fogjuk megnézni. Erre az előadásra 30 fő részére vásároltunk belépőjegyet.
Augusztus
-4-én lesz Bajsán a hagyományos
Kadarka Fesztivál, melyre Egyesületünk tagsága is hivatalos. A rendezvény
keretében főzőverseny is lesz, melyen
a mi csapatunk is részt kíván venni. Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas
Háztól 08.00 órakor.
-16-án lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.21 órás
autóbusszal fogunk utazni.

-25-én tartjuk az ún. Sátoros
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Ház
udvarán. A rendezvényre ez alkalommal is meghívjuk a bajsai testvér szervezet tagjait is. A rendezvényen finom
vacsora és élő zene, valamint kultúrműsor várja a résztvevőket. A részt
venni szándékozók VIII. 21-ig fizethetik
be a részvételi díjat (1000.- Ft/fő) a vezetőségi tagoknál.
-30-án kerül sor a Rácz Pista által
szervezett autóbuszos veszprémi kirándulásra, melyről részleteket a kirándulás szervezője /e lapban/ külön
cikkben fog közzé tenni.
Szeptember
-1-jén ún. Szüreti Napokat rendeznek a vajdasági Bácskossuthfalván, melyre mi is hivatalosak vagyunk.
A rendezvényre jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál VIII. 15-ig.
-17-én az ásotthalmi nyugdíjasok várnak bennünket egy hagyományos baráti találkozóra. A találkozón
részt venni szándékozók IX. 10-ig jelentkezhetnek a vezetőségi tagoknál.
Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól 14.30-kor.
-20-án lesz a soros mórahalmi
fürdőzés, melyre a szokásos autóbusszal fogunk elutazni.
-29-én 18.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, de a
mórahalmi fürdőzésekre meghívjuk az
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 07. 26.
Sutka István egy. titkár

KIRÁNDULÁS
Időpont: 2018. 08. 30.
Úti cél: Veszprém

főzőverseny és még sok más érdekes
program /BIKINI és EDDA koncert/,

ta. A vasárnapi főző versenyre Egyesületünk is benevezett és bronz fokozatot

Tervezett programok:
- Szent István Völgyhíd
- Várnegyedi látnivalók
- veszprémi állatkert
Étkezés: Az érsekségi hittudományi főiskola éttermében
Indulás: Tompáról részt vevők: 04:45
Kelebiáról részt vevők: 05:00 (nyugdíjas háztól)
Költség: 6500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2018. 08. 20.
A kirándulás szervezője és elérhetősége:
Rácz István
Kelebia, Ady Endre u. 120.
Tel.: 77/454-044
06-30/349-21-58

Kelebiai Hírmondó
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Kedves Gondozottak!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzak:
Sáringer Mónika védőnő vagyok. Idén
végeztem a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi És Szociális Képzési Karán. Augusztus 1-től a Kelebia Község II. számú körzetét fogom ellátni.
Törökkanizsán, Vajdaságban születtem, szüleimmel és bátyámmal élek
együtt. Nagyon kitartó személyiség vagyok, gyorsan alkalmazkodom az új körülményekhez, feltételekhez. A rám bízott feladatokat mindig a tőlem telhető
legnagyobb precizitással és felelősséggel végzem el.
Nagyon örülök, hogy védőnő lehetek
egy ilyen szép helyen, ahol nagyon segítőkészek az emberek. Nagyon szeretem a gyermekeket, szeretnék segíteni
a szülőknek, ha valamiben bizonytalanok. Jó érzés mellettük állni és támaszt
nyújtani nekik.
Célom, hogy védőnőként minél több

területen tudjak a szülők segítségére lenni.
Elérhető vagyok munkanapokon: 816 óra között a +36 20 626 0661 telefonszámon, illetve személyesen minden
szerdán 9-13 óráig az új védőnői tanácsadóban (Bajcsy-Zs. u 39 szám alatt).
Tanácsadások időpontja változatlanul szerdai napokon lesznek a II-es
körzetben.
Szerdán 8-9 óra között orvossal közösen történő csecsemő-tanácsadás (III körzet vegyes)
Szerda 9-11 óra között Önálló Védőnői Várandós Tanácsadás
Szerda 11-13 óra között Önálló Védőnői Csecsemő-tanácsadás lesz.
Bizalmukat előre is megköszönve
várom már a személyes találkozást.
2018.07.30. Kelebia
Sáringer Mónika
Védőnő

Látás ajándékba
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Búcsúzunk
Kelebia Község Önkormányzata
és a Sántha Márta
Művelődési Ház dolgozói
nevében fájó szívvel
búcsúzunk a 2015-ben,
Kelebia Község Kiemelkedő
Közösségi Munkáért Díjban
részesült
Jáger Istvántól.
Nyugodjék békében.

„Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk magunk után.”
Cicero

köszönetnyilvánítás
Kedves Családtagok, Rokonok, Barátok, Szomszédok,
Munkatársak, Ismerősök és mind azok az emberek,
akik elkísérték (elkísértétek) utolsó útjára, akár gondolatban
is drága szerető Férjemet, bohókás Édesapát (Pityut) ezúton
szeretném megköszönni Nektek.
Maradjon meg lelketekben az a mosoly, jókedv, jó szó, amit
Ő adott, ami belőle áradt. Így emlékezzetek Rá.
Mély tisztelettel és köszönettel: Jáger Istvánné (Mári)

Ifj. Gilicze Lajos
Vadvirág

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi Csoportja és a Lipó Optika
2018. június 5-én ingyenes látásvizsgálatot szervezett a helyi általános iskola diákjai és tanárai részére.
A program célja, hogy a kistelepüléseken élő gyermekek is helyben jussanak
hozzá a szakorvosi ellátáshoz. A vizsgált gyermekek közül 14 főnek szemüveg viselése javasolt, két esetben további szakorvosi vizsgálat szükséges.
Az optika a kihelyezett látásvizsgálat vállalása mellett árkedvezményekkel is segíti a programban résztvevő családokat.
Vágó Katalin
csoportvezető
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunhalasi Csoport
6400 Kiskunhalas, Szent Imre u. 4.
Tel.: 06-30/627-0366 E-mail: kiskunhalasimaltai@gmail.com

Vadvirág nőtt kertemben,
pedig nem is ültettem,
csak hagyom,
Vadvirág fut, szalad, mint fürge kispatak,
fára, kerítésre fon ágakat,
csak hagyom,
Vadvirág illata ébreszt bennem vágyat,
s te lassan leveszed ruhádat,
csak hagyom,
Vadvirág tövise szúr, vág, akad,
ruhám szakad, bőröm hasad,
csak hagyom,
Vadvirág lesi csókodat ajkamon,
s elrejti sóhajom, jajom,
csak hagyom,
Vadvirág körbefon, nem enged,
tart még az érzés, bár a test elernyed, csak hagyom,
még nem tudom hol ér a végzet,
szelíd rónán, vagy zord hegyen,
de síromon majd, vadvirág legyen.
2018. 06. 28.

Kelebiai Hírmondó
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Idegen nyelvi tábor Orfűn –
2018

Idén immár nyolcadik alkalommal
került megrendezésre július elején, 29-ig az idegen nyelvi tábor általános
iskolánk jelenlegi tanulói és öregdiákjai számára.
A nyelvi tábor egyik célja – a korábbiakhoz hasonlóan – most is a szókincsbővítés és a beszédkészség fejlesztés
volt, valamint hogy megkedveltesse a
gyermekekkel az idegen nyelvet. Mindemellett természetesen hangsúlyt kapott a nyelvtani ismerek bővítése is.

A délelőtti angol és német nyelvi oktatást érdekes délutáni programok követték. Színes szabadidős programlehetőségek álltak a táborozók
rendelkezésére. Fürdőzés, kirándulás
Pécsre, sport és számos érdekes látnivaló.
Ez alkalommal is szeretnénk köszönetünket kifejezni minden táborlakó
nevében a sok segítőnek, akik nélkül
idén sem jöhetett volna létre ez a mindenki által várt hét.

Sportprogram ajánló
08.11 17:00 KELEBIA - KISKUNFÉLEGYHÁZA
08.19 17:00 BÁCSALMÁS - KELEBIA
08.25 17:00 KELEBIA - KISKUNHALAS
09.02 16:30 KISKŐRŐS - KELEBIA
09.08 16:30 KELEBIA - SOLTVADKERT
09.15 16:30 DUNA ASZFALT - KELEBIA
09.22 16:00 KELEBIA - KECEL
09.30 16:00 JÁNOSHALMA - KELEBIA
10.06. 15:00 KELEBIA - SZABADSZÁLLÁS
10.14 15:00 HARTA - KELEBIA
10.20 14:30 KELEBIA - AKASZTÓ
10.27 14:30 KELEBIA - LAJOSMIZSE
11.04 14:00 KALOCSA - KELEBIA
HAJRÁ KELEBIA!!!!!

13. oldal

Ökumenikus angol tábor
A Magyarországi Baptista Egyház jó kapcsolatokat ápol külföldi, köztük amerikai
missziós társaságokkal. Közösségünkben évtizedek óta tartanak különböző gyülekezetek gyermekeknek angol táborokat, kihasználva-elfogadva külföldi testvéreink önkéntes szolgálatát! Ebbe a szolgálatba kapcsolódott be idén nyáron a KÖSSZ is.
Várakozás, izgalom töltötte el a szervezőket, vajon hogyan sikerül a tábor! Vajon a
délelőtti angol tábor és a délutáni kézműves tábor milyen hatással lesz egymásra, lehet együtt a kettőt? Az anyagi és emberi feltételek időben kirendelődnek?
Ebben az évben is bebizonyosodott, hogy Isten szemmel tartja azokat, akik értéket
adnak át! Minden időben és szükség szerint érkezett! A köszönet Őt illeti elsősorban!
De nem feledkezhetünk meg arról a sok segítségről sem, amit magánszemélyektől, vállalkozóktól és a polgármesteri hivataltól kaptunk! Köszönjük!
Nagy öröm volt látni a gyerekek boldogságát, és megtapasztalni azt is, ahogyan
egész Kelebia magáénak érzi évek óta táborainkat!
Friebert Tibor
baptista lelkipásztor
Kiskunhalas
Július 9-13 között került megrendezésre az Angol Tábor Kelebián. A Kelebiai Baptista Gyülekezet és a KÖSSZ Egyesület szervezésében a jelentkező fiatalok, angol
nyelven vezetett foglalkozásokon, kézműveskedéseken és játékokon vettek részt.
Ennek az angol tábornak két célja van: az első, hogy anyanyelven hallják a fiatalok az angolt és gyakorolják a társalgást, a második, hogy alapvető bibliai igéket,
idézeteket ismerjenek meg.
A foglalkozásokat Inez, Kathy és Audean testvérnő tartotta, akik az Egyesült Államokból, Texasból érkeztek. A tábor elején a bemutatkozáskor kiderült: mindegyikük elmúlt 70 éves, többszörös dédnagyszülők, illetve Audean-nek már van ükunokája is. A testvérnők a Baptista Egyház amerikai gyülekezeteiben bibliaiskolákat
tartanak gyerekeknek, és a nyári szünetben missziós utakat vállalnak külföldre. Így
jutottak el Kelebiára is. (Európában először Kelebián voltak.)
A tolmácsolást Kárász Ágnes angoltanárnő vállalta, hogy a kezdő szintű gyerekek is gond nélkül tudjanak bekapcsolódni a foglalkozásokba.
Inez, Kathy és Audean elsőként a Megváltás Karkötő készítését tanította meg a
gyerekeknek, és a karkötőre fűzött hat gyöngy színei - fekete, vörös, fehér, kék,
zöld és sárga- köré építette fel a foglalkozások gerincét. Minden nap, egy-egy szín
jelentését vizsgálták meg a gyerekekkel.
* A fekete jelenti a bűnt, amely Ádám és Éva óta jelen van az emberek
életében.
* A vörös jelenti Jézus vérét, amelyet kiontottak a kereszten.
* A fehér a megbocsátást szimbolizálja,
* a kék a víz általi keresztséget és az Élő Vizet - Isten Igéjét -,
* a zöld a növekedést, vagyis hogy Isten mindannyiunk életén munkálkodik,
* a sárga pedig a Mennyországot, amelyben Jézus helyet készít a számunkra.
Az igei részek értelmezéséhez szükséges angol szavak, képekkel illusztrálva
gyűltek nap, mint nap az Agrárkereskedelmi Központ kistermének a falán. Az angol leckék között a gyerekek szorgos kézzel alkottak: fényképtartó, hajtogatott
fácska, tésztakép, vaníliapuding, üdvözlőlap és könyvjelző készült.
A lábak és a hangszálak edzéséről sem volt szabad megfeledkezni. A tanítások
szüneteiben mozgásos játékokat játszhattak és mutogatással kísért angol nyelvű
énekeket gyakorolhattak a fiatalok.
A változatos program mindig meghozta a gyerekek étvágyát, az ebédhez első
szóra felsorakoztak és átvonultak az iskola ebédlőjébe. Végül pénteken, a tanult
énekekkel adtak műsort a szüleiknek a résztvevők. Persze a kedves texas-i vendégek se mentek haza üres kézzel és szívvel. Az amerikai bibliaiskola diákjainak küldtek kézzel készített meglepetéseket a kelebiai gyerekek.
A hölgyek pedig Jóni Antalnak köszönhetően eljutottak Szegedre egy kis városnézésre, Kiri Istvánnal hintón körbejárták a falut és megnézték a bárómajori Szent
Anna templomot is.
A búcsúzás ezek után már nem ment könnyek nélkül.
Goodbye and God bless you Audean, Kathy and Inez. (Viszlát és Isten áldjon Audean, Kathy és Inez)
Zsilinszki Gergely
önkéntes segítő

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2018. június hónapban elhalálozott:
Házi Mihály János 63 éves
2018. július hónapban elhalálozott:
Miklós Géza 72 éves
Simon Ilona 89 éves
2018. július hónapban házasságot kötött:
Savanya Ferenc és Kormos Réka
Kálmán Csaba és Iván Éva
Kormos Márta anyakönyvvezető
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06-70/940-70-80

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

augusztus

orvos neve

ügyelet helyszine

8

szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

9

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

10 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 10		

11 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 10		

12 vasárnap

Gubás Edina dr.

13 hétfő

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 10		

14 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 10		

15 szerda

Rigler László dr.

16 csütörtök
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Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),

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)

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

HÁZ ELADÓ!

Kelebia, József Attila u. 209. szám
alatti ház eladó!
Tel.: 06-70/369-25-89

akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50

Tompa,Kossuth utca 10		

Kelebia,Deák utca 92		

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József

06-77/737-757, 06-30/7905-779
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Kelebiai Hírmondó

15. oldal

Beszámoló a Hit, Remény és Szeretet táborról
Időpontja: 2018. július 23-25.

A katolikus tábor 48 gyermekkel
és 12 fő segítő lelkületű ember összefogásával indult el hétfő reggel 9
órakor. Szent Pál gondolatával szeretném érzékeltetni azt a hitvallást
amelyet én is képviselek: „ Minden-

ki Isten gyermeke, mert benne élünk,
mozgunk és vagyunk (ApCsel 17,28).
A gitáros szentmisével hangolód-

tunk rá lélekben az első napra kitűzött foglalkozásokra. László atya a
gyermekekhez szóló tanításban rá-

tív és játékos formában elevenítette fel Noé „utazását” a gyerekekkel
együtt. A nagy csoporttal részletesen górcső alá vettük a ma élő ember gondolkodását, a történetet biblia dráma segítségével dolgoztuk fel
és megfogalmaztuk a példabeszéd
üzenetét: Isten végtelen irgalmáról. A
hétfő délután a kézműves foglalkozás

mogatásáért. A Gyermekekért Alapítvány nagylelkű segítségéért. Az
önkormányzat kiemelkedő támogatásáért, a kelebiai Karitász felajánlásáért. Gyóniné Nagy Mariannának
a mézes sütemények elkészítéséért!
Szeretném minden kedves segítőnek megköszönni az odaadó munkáját: Ifkovicsné Klárinak, Jáger Ágnes-

jegyében telt el. Színes papírcsónakok, papír gyöngyből és fonalból készült karkötők, tolltartók készültek az
ügyes és fürge ujjak alatt. Jóni Antal kollégám remek állatokat és egy

nek, Taupertné Nagy Zsuzsannának,
Nagy Istvánnénak, a Csernák házaspárnak, Kákonyiné Szalma Reginának, Tóthné Marikának, Mazug
Lajosné, Ibolyának, Ótott-Kovács

bárkát is készített a gyerekekkel. A
második napon az önkormányzat és
a sportkör jóvoltából vízparti élményeket gyűjthettünk. A harmadik napon egy vidám sportos napot szerveztünk a helyi sportcsarnokban .  A
délutánt egy rövid színi előadással és
egy templomkerti sütögetéssel zártuk le a családokkal együtt.
Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki : a Krisztus Király plébánia tá-

Mariannak,Balogh-Szabó Bencének,
és Nagy Évinek. Minden jó szándékú
ember önzetlen felajánlását és támogatását a tábor gyümölcsöző megrendezéséért. Remélem sikerült a
gyermekek láthatatlan tarisznyáját
megtölteni lelki útravalóval és számos élménnyel, amelyekre szívesen
visszagondolnak a nyári szünidőben!

világított a jóravaló törekvésre egy
tanulságos történettel szemléltetve.
A polgármester úr a köszöntőjében
kiemelte a közösség építés szerepét
és szellemiségét a tábor életre hívásával kapcsolatban. Soór László tanár

úr egy vidám és fergeteges „énektornával” örvendeztette meg a gyerekeket. Utána kezdetét vette a délelőt-

ti foglalkozás, Noé történetével és
a tékozló fiú hazatérésével. Ifkovicsné Klári egy sok mozgásos, interak-

Jáger Tünde hitoktató

Kelebiai Hírmondó

16. oldal
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2018. KÖSSZ tábor

„ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE, AKI
ÉN HOZZÁM JÖN, NEM ÉHEZIK MEG ÉS
AKI ÉN BENNEM HISZ, NEM SZOMJAZIK MEG SOHA „ JÁNOS EV . 6;35.
Már tavasz kopogtatott az ajtónkon,
amikor újra elkezdtünk terveket szőni,
hogy mi is legyen az idei táborunkban!
Mi lenne az, ami fogja érdekelni a gyerekeket és meg is tudjuk velük valósítani, mi lesz a téma a hét folyamán? Mennyien jelentkeznek majd, lesz-e elég
csapatvezető, illetve segítő, akik a hét
folyamán vezetik a kis csapataikat.
Sok-sok kérdés, amire az idő előre
haladtával válaszokat kaptunk.
Majd elérkezett a tábor első napja, ahol izgatottan kezdtük a regisztrációt. Amíg a gyerekek ismerkedtek, játszottak, addig a segítőink készítették
elő a kézművességhez az alapanyagokat, eszközöket. Ezek után következett
a tábor megnyitása, majd elkezdtük az
ismert és az új dalokat felidézni, megtanulni.
Levezető mozgásként egy fiatal segítőnk új játékokat mutatott nekünk,
aminek nagy sikere lett. Így történt

meg az, hogy a szülök is elkezdték meg
tanulni mit is jelent a: „Helló! Béla vagyok!”.
Bibliai tanításunkat Tibi bácsi (Friebert Tibor, kiskunhalasi baptista lelkipásztor) vállalta, aki idén a bibliai ételek témája köré fűzte a tanítását: mag,
só, víz, kovász és kenyér.

Ugyanígy, ha az ige magja bekerül a
szívbe és jó talajba hullik, megkapja a
növekedéshez szükséges áldásokat, akkor elindul egy változás életünkben.
Mint minden évben most is versenyezhettek a csapatok egymással.
Pecséteket kaphattunk, ha felmondtuk a heti ige versünket csapatban vagy
egyénileg. De akkor is járt a pecsét, ha
vigyáztunk a rendre, környezetükre és
másokra is.
Kézművesség befejeztével a gyerekek sok-sok játékkal játszhattak, de a
foci sem maradhatott el! Feladatot is
kaptunk szombatra: kis előadással kellett készülni, amit a családinapon kellett előadni.
Az énekeket szorgalmasan tanultuk,

mert péntekre vártuk Pintér Bélát közénk egy koncertre, amely végül sikeres zárása lett a hétnek.
Szombaton reggel biciklire pattant
a tábor apraja-nagyja és elkerekeztünk az erdőgazdaság területére, ahol
már kötetlen program várt ránk. Lehetett focizni, csillámtetkót és arcfestést
csináltatni, majd közös ebéddel zártuk
a napot.
A tábor jó hangulatához tartozik a
sok nevetés, beszélgetés, kreativitás,
játék, amelyben nem szenvedtünk hiányt!
A Jó Isten áldását kívánjuk azoknak
az életére, akik bármilyen segítséget
nyújtottak ahhoz, hogy ez a tábor létre jöhetett!
Kozláné Györgyi
Kozla Bettina

Egy tanító tapasztalataiból…
Dicsérjünk, de hogyan?

Hétfőtől péntekig eljutottunk a mag
a földbe kerülésétől a kenyér megkóstolásáig. Közben szó volt arról, hogyha a mag megkapja a terméshez szükséges feltételeket, akkor lesz lisztünk.
Ehhez adunk sót, vizet, kovászt, amiből lesz kenyerünk. Pénteken örömmel megkóstolhattuk a csapataink által
egész héten gondosan készített kovász
felhasználásával készült kenyereinket.

Azt olvastam, hogy azok a gyerekek, akik többségében olyan dicséreteket kaptak, melyek folyamatokra koncentrálnak – például Kitartóan dolgoztál! vagy Pontos
munkát végeztél! –, sokkal nyitottabbak a nehezebb kihívásokra, könnyebben képesek azonosítani a problémákat és megtalálni rájuk a megoldásokat, mint azok, akiket
inkább személyre vonatkozó dicséretekkel –Okos vagy! Jó fiú vagy!– Ügyes vagy halmoztak el a szüleik. A kutatók szerint ennek oka az, hogy míg a folyamatokra vonatkozó dicséretek fejlesztik a gyerek képességeit, addig a személyre szólók inkább
azt sugallják, hogy a képességeik rögzítve vannak.
A szülő más szemmel látja a saját gyermekét, így hajlamos túldicsérni. Viszont ez
nem feltétlenül jó, mert torzíthatja a gyermek önképét.
Például ha egy átlag alatti rajzát dicsérjük rommá, hajlamos azt hinni, hogy különlegesen szépek a rajzai, és ha másnak megmutatja, aki elmondja a nyers valóságot, csalódni fog és összezavarodik, vagy dacossá válik, hogy márpedig az övé igen is
rendkívüli, esetleg kinevetik, ami senkinek sem esik jól. Persze kell dicsérni, de normális keretek között.
* Ne felejtsük el, hogy az erőfeszítés jó dolog. Nem baj, ha valami nem sikerül, az,
hogy megpróbáltuk, az, hogy dolgozunk rajta, önmagában érték.
* Ne gondoljuk, hogy a képességeink öröktől fogva meglevő adottságok: minden
fejleszthető!
* Ha izgulunk egy feladat elvégzése közben, ne aggódjunk: ez teljesen rendben
van.
* Mindig egy kicsivel többet várjunk el magunktól, mint amennyit eddig csináltunk!
* Engedjük meg magunknak a kudarcot!
* Kezdjük el jól dicsérni gyerekeinket. Vagyis nem őt, hanem amit csinált, amennyit
fejlődött, amit megpróbált: “Most nagyon szépen lerajzoltad a kiscicát”.”Most nem sikerült kirakni a puzzlét. Majd megpróbálhatod később, ha akarod.” „Nagyon pontosan
elkezdted kiszínezni a kisautót!”Mert ugye az a cél, hogy legyen boldog, merjen fejlődni, és merjen bukni is. A siker titka ugyanis a kudarchoz való viszony. Tudjuk, “ha
sohasem hibázunk, az azt jelenti, hogy sohasem próbáltunk ki semmi újat”.
Horváth Zoltánné
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

