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Kacsa- és spárgaételek napja – családi nap
Köszönet és hála….ez a két szó jut eszembe a rendezvényről elsőként.
Sokat gondolkodtam a rendezvény előtt, nem ez volt az első és nem is lesz ez
lesz az utolsó rendezvény, melynek szervezésében részt veszünk. Nem véletlenül
írom azt, hogy részt veszünk és nem azt, hogy mi szerveztük.
Minden rendezvény szervezésénél nagyon fontos szempont mindannyiunk számára, hogy egy közösséget hozzunk létre, mindenki legyen szerves része. A kacsa- és
spárgaételek napja az intézmények, a civil szervezetek, magánszemélyek nélkül nem
volna ugyanaz. Azok a csapatok, baráti társaságok, családok, akik jelentkeznek a nap
versenyére mind – mind tudják, érzik amellett, hogy minőségi, látványban, ízvilágban gazdag ételeket készítenek, a legfontosabb a kapcsolatok megélése. Nem volt ez

másként idén sem. Természetesen minden évben meghívást kapnak testvértelepüléseink. Ezen a napon Kishegyes, Bajsa, és Nagyiratos indított csapatot a versenyben.
Már mindenki jól ismeri Őket, mindenkinek van egy kedves szava hozzájuk, szeretnek
hozzánk jönni, és mi is örülünk, ha megtisztelnek minket részvételükkel. Az egész napos programban minden korosztály megtalálta a maga szórakozási lehetőségét.
Ezúton szeretnénk megköszönni Mindenkinek az anyagi, szellemi, tárgyi és fizikai munkában végzett támogatását. Úgy gondolom ez a nap nem jöhetett volna létre összefogás nélkül.
A jó hangulatról tanúskodjanak a képek.
szervezõk
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Kacsa és Spárga Fesztivál-2019 Kelebia
Május 25-én szervezték meg Kelebián Kacsa és Spárgaételek Napját a gyereknapi programok mellé.
A tartalmas, kulturális és szakmai előadásban is gazdag nap keretében a gasztronómia főszerepet kapott. Mindenki igyekezett kitenni magáért és a csapatáért.
Most is a kacsa és a spárga volt a középpontban.
A helyiek nem csak termesztik ezt a zöldségfélét, hanem sokszínűen készítik
is.Bár idén szerényebb volt a jelentkezés a megmérettetésre. Tizenkét versenyművet kóstolhattunk. Zömmel főtt, párolt ételek készültek, de a sült spárgaételek kiemelkedtek a mezőnyből.
Tetszett a zöld-spárgakrémes rolád, a rakott spárga, Kató mama spárgakrém
variációi, a spárgakrémleves gyöngyökkel, a spárga saláta, a spárgás húsgolyók, a
spárgapuffancs, a baconos zöldspárga, a spárga rombuszkák, és a különleges ízkombinációval készült pohárkrém (zöld almával, eperrel kombinált tejszínes spárgakrém). Szépen tálalták a mozzarellás spárgasípokat.
A kacsa hagyományosan sütve a legfinomabb, de számtalan ötlettel rukkoltak
elő a csapatok. Készült: Savanyaleves kacsából, Betyáros bakonyi húsgombócleves, Kacsa „halászlé” Narancsos kacsasült párolt káposztával, spárgával, gyömbérrel, Fehérboros kacsa spárgával, Kacsamell zsályával, Húsos palacsinta, Kacsa giros, Mexikói kacsatokány, Zúzapörkölt, Kacsapörkölt, újkrumplival, nokedlival.
A tizenhét versenyző csapatból a hosszas tanácskozás után a zsűri (Illés Lajos,
Kőrösi Jánosné, Németh Szilvia) a Lecsóval raviolival tálalt kacsamellet, a Sváb kacsa-sültet knődellel, és a Rozmaringos kacsát zsályával tálalva díjazta.
Külön kiemelném még a kacsamell rózsaszínűre sütését, melyet profi módon kiviteleztek, akik erre is vállalkoztak.

Gratulálunk a rendezőknek, a szervezőknek a rendkívül színvonalas programokért!
Köszönet a kedves vendéglátásért, (Kató néninek a meglepetésért!). Minden kelebiainak a kitűnő hangulatért, a kellemes együtt eltöltött napért!
A szép összefoglaló fotókért Taupertnédr.Janosütz Julianna tanárnőnek!
Szép volt,éljen a spárga, a kacsa! Jövőre újra fesztivál!
Szeretettel és üdvözlettel a zsűri nevében: Illés Lajos
Kacsaételek versenye:
1. helyezett:
KSZC Vári Szabó István Szakképző Iskola Kiskunhalas
2. helyezett:
Tavasz Hérics Tánccsoport csapata Kelebia
3. helyezett:
Kelebiai Önkormányzat csapata
A jó ötleteket, a szép tálalást, a finom ízeket, a csapat munkát különdíjakkal jutalmazták.
Így a Veszprémfajszi Baráti Társaságot, a Kishegyesi Kecsketenyésztők Egyesületét, a Kelebiai Karitász Egyesületet, Bajsai vendégeket, Markó Rajmundot, és a
Szekeres Családot.
Spárga ételek versenye:
1. helyezés:
Bíró Melinda
2. helyezés:
Horváth Zoltánné
3. helyezés:
Patocskai Fanni
Különdíj: Az ötlet mely remek ízeket, szép színeket, és gyönyörű tálalást mutatott.
KSZC Vári Szabó István Szakképző Iskola Kiskunhalas
Illés Lajos
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BÁTORSÁG
Jézus feltámadása mellett a legerősebb bizonyíték az, ami miatt az
apostolokból, a „gyáva nyulakból”
„bátor oroszlánok” lettek. Mert mi
is történt? Jézus keresztre feszítése után az apostolok szívében végtelen csalódás volt, életüket féltve
rettegve elbújtak, bezárkóztak. Pár
hét múlva meg bátran – az üldöztetésük ellenére - hirdetik Jézus föltámadását. Nyilvánvaló hogy a kétfajta viselkedés között az történt, hogy
találkoztak a Föltámadottal. (Megis tapogatták, ettek vele…Lk. 24.
36-43.)
Az apostolok ezután Jézus feltámadásából és a Lélekből erőt merítve bátorságuknak számtalan jelét adták. Az egyikről így számol be
a Biblia (Ap. Csel. 5. 27-41). Amiért
merték hirdetni Jézus feltámadását
a főpapok tiltása ellenére, letartóztatták őket. Mikor a főpap újra ráparancsolt az apostolokra, hogy ne
beszéljenek Jézusról, Péter, az egy-

szerű halász így szegült ellene: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek”.
Nézzük, hogy Péternek ez a híressé vált mondata miként gyűrűzhet be a mi kis életünkbe. – Vasárnap reggel esik az eső. Zolinak
az édesanyja ezt mondja:„Zolikám,
ilyen esőben ne menj szentmisére!” A Jóisten pedig ezt mondja neki: „Zolikám, az Úr napját szenteld
meg a szentmisével!” Vajon Zoli a
kettőjük közül melyiküknek fog engedelmeskedni?
A kommunista rendszerben többeknek tiltották a vallásgyakorlatokat. Volt, akiknél ez a tiltás eredményes volt. De sokan voltak, akik
Péter apostolra hallgatva inkább
engedelmeskedtek Istennek, mint
az embereknek, a kommunistáknak.
A kiváló képesítésű régi vadkerti
tanárom, Vácz József, még minden
hétköznapon is elment a templomba. Büntették is ezért anyagi meg-

vonásokkal.
Olvassuk ebben a bibliai részben, hogy az apostolokat bátor hitükért, Jézusért büntetésből jól meg
is botozták. Ez nem kis fájdalommal
járt. Képzeletben elszenvedhetjük
mi is ezt a megbotozást. Még pedig
egy feltételezéssel. Tételezzük fel,
hogy a vasárnapi mise elött a templom kapujában várna ránk két marcona ember bottal a markukban.
Csak azt engednék be, aki kész lenne alávetnimagát előbb a megbotozásnak. Tehát a miséért és Krisztusért ugyanúgy és ugyanolyan mérvű
gyalázatot és fájdalmat szenvednének el, mint Péter és az apostolok ott a jeruzsálemi főtanács előtt.
Mint gondoltok, hányan lennének
aznap a vasárnapi szentmisén?
És ez még mind semmi. Láss csodát! Nem elég hogy szenvedtek, hanem boldogan szenvedtek Jézusért.
Hősiességükről ezt írja a Biblia,
hogy „boldogan távoztak a főta-

nácsból, mert méltók lettek arra,
hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.”
Nem kívánom egyikünknek se a
szentmiséért való megbotoztatást,
de azért tanulhatunk bátorságot, áldozatot, szeretetet, Jézushoz való
ragaszkodást az apostoloktól. Halljuk, hogy napjainkban a legüldözőttebb vallás a kereszténység. Sűrűn
kapunk hírt keresztény templomokban való robbantásokról. Megrendülve vesszük azokat a híreket
is, hogy szír és egyiptomi kopt keresztények hitükért még a vértanúságotis vállalják, hogy brutálisan
meggyilkolják őket. Mi - e békésebb
tájakon - úgy tudunk a nyomukba lépni, ha nem engedjük, hogy a
pénz elhomályosítsa látásunkat, ha
Jézus tanításának nem „langyos”
képviselői leszünk, hanem radikális
megvalósítói.
dr.Pribitek László
plébános

Egy tanító tapasztalataiból…
Kezdődik a szünidő

Kezdődhet a jól megérdemelt pihenés a diákoknak, majd egyszer csak
a pedagógusoknak is. A mi családunkban már hetek óta tart a logisztika:
vajon mikor melyik nagymama ér rá felügyelni a gyermekek bő 10 hetes
nyári szabadságát. A szülőnek sajnos nincs ennyi!
Lehetne táboroztatni is őket, ha elérik a megfelelő korhatárt. A táborozás különösen, ha ottalvós egy más helyzetbe hozza a gyermeket, szabadsággal fűszerezett, új kihívás elő állítja a szülőt gyermeket egyaránt.
A szülőt anyagilag is! A városi napközis táborok, ahol szinte csak gyerekfelügyelet van alig némi speciális foglakozás 20.000 Ft alatt nincsenek. Egyszerű szorzással megállapítható, hogy ez mit jelent olyan családoknál, ahol esetleg nincs nagyszülő, aki 1-2 hetet bevállalna a családi
nyaralás mellett.
Azért mégis arról szeretnék írni, milyen előnyei lehetnek a táborozásnak a gyermek szempontjából, ha a szülő tud rá anyagiakat fordítani:
1. Nagy önállóságra nevel! Saját jogon kell kialakítani kapcsolatokat
kortársakkal, felnőttekkel egyaránt.
2. Megkezdődhet a szülőről való leválás, mely közben a gyereknek
magabiztosságot kell szereznie.

3. Olyan sikerélményeket élhet át, mely személyiségét építi, önbizalmát növeli.
4. A tábor lehet az első olyan helyzet a gyermek életében, amelyben
úgy érezheti, ő irányítja az életét.
5. Itt nem számít, hogy ki jó matekból, kinek vannak tanulási nehézségei. Mindenki tiszta lappal indul és a jó táborban egyenlően kezelik a
gyerekeket. Önmagáért fogadják el.
6. Megélheti a közösséghez tartozás érzését. Közösen átélt élményeket szerezzenek, melyek szép emlékek maradjanak bennük.
7. A jó tábor a toleranciára is megtanít! Megtapasztalhatja a sokszínűséget is, mely az embereket jellemzi.
Kelebián évek óta speciális helyzet van. Szervez az iskola nyelvi tábort, pályázatot írnak az Erzsébet táborokba, van ingyenes (önkormányzat és egyéni támogatással) hittanos és Ökumenikus Kézműves tábor,
sőt második éve bibliai angol tábor is. Legyünk ezért hálásak, becsüljük
meg azok munkáját, akik ebben részt vesznek és segítenek megoldani a
családoknak gyermekük hasznos szabadidős tevékenységét!
Horváth Zoltánné
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Kelebiai Hírmondó
Karitász hírek

Kelebia- Nagykanizsa-Lendva
Május 14-én reggel 7.00 órakor esőben
indultunk el Kelebiáról háromnapos nagybuszos kirándulásra. Az eső sajnos elkísért Bennünket egész utunk során, de ettől
függetlenül kis átalakításokkal meg tudtuk
valósítani az előre betervezett programokat és még ráadásul jól is érezte magát a
csapat.
Kora délután megérkeztünk szálláshe-

Május 25-én a Spárga-kacsa Gasztro-napon a Karitász Egyesület is benevezett
a főzőversenyre. Húsos palacsintát készítettünk, azon kívül segítettünk a kacsasütésben Vankó Lacival. Délután 20 kg spárgából sütöttük a spárgapuffancsot különféle ízesítéssel: medvehagymás, kapros, petrezselymes közül lehetett választani.
Május 27-én tartotta a Gézengúz Óvoda a Gyereknapot. Az ovisoknak palacsintát sütöttünk. Köszönjük mindenki segítségét!
Ebben a hónapban kaptuk a lehetőséget, hogy Családi hétvége Zánkán programra lehet pályázni. Több család is jelentkezett. Közösen írtuk meg a pályázatokat, izgatottan várjuk a visszajelzést.
Horváth Zoltánné
Meséljenek a képek!
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lyünkre, a König Hotelbe és a szobák elfoglalása után elfogyasztottunk egy kiadós
ebédet. Igaz, hogy ez egy előre tervezett
tóparti bográcsos halászlé helyett alakult
így, de a kinti 7 fokos „melegben” esős kísérettel nem esett volna ilyen jól az ebéd.
Ebéd után következett a szemerkélő
esőben városnézés, majd egy 100 főt foglalkoztató bútor üzemnek a meglátogatása, majd azért ellátogattunk rövid időre, a
tópartra is, ahol végig kóstoltuk egy nagykanizsai barátom finom pálinkáit. Azért az
italok nagyon jól estek a csípős hideg szélben.
Ennyi alapozás után vissza a szállodába és kezdődhetett a másik ottani borlovag barátom saját
termelésű borainak estébe
nyúló kóstolása, aki egyébként az idegen vezetőnk is
volt a kiránduláson.
15-én reggeli után indultunk Szlovéniába, Lendvára. Azért itt a határon átkelés kicsit más, mint nálunk a
szerb határ! Úgy mentünk át
Szlovéniába, hogy még a nyomát sem lehetett látni, hogy hol volt valamikor az országhatár!
Rövid vásárlási lehetőség után elmentünk a Makovecz Imre által tervezett Művelődési házba ahol egy nagy ünnepségbe
csöppentünk, kézműves termékek kerültek kiállításra és kínálásra!
A gyönyörű Szent Katalin templom
megcsodálása után következett Lendva-hosszúhegy Vinárium torony, ami 53.5
méter magas és a tetejéről, optimális időjárási viszonyok között négy országba is be
lehet kukkantani!
Az ebéd a híres CUK borházban volt,

aminek a több finom saját előállítású bor
kóstoltatásán kívül az a nevezetessége,
hogy nagyon szép környezetben van és az
ebédre felkínált finomságokat mind családi alapon állítják elő az ottani tulajdonosok!
Külön szuper volt a fiatalasszony Éva felvezető és kísérő szövege. Mindenki dőlt a
nevetéstől!
Következett, Dobronak ahol megcsodálhattuk Európa
leghíresebb és
legszebb Orchidea farmját. Itt
évente több mint
kettő millió orchideát állítanak
elő. Amúgy pedig a látogatható
része az egy igazi trópusi éghajlatú botanikus kert ahol az embernek olya
érzése van, hogy az óriások birodalmában
jár,hiszen olyan hatalmasra nő ott minden
növény. Természetesen volt lehetőségünk
kedvezményesen orchidea vásárlására is!
A Nagykanizsa felé vezető visszafelé
úton még azért megálltunk Tótszentmártonban Vlasics Lajos borpincéjénél és elfogyasztottunk egy szuper marhapörköltet tarhonyával. Természetesen közben
itt is ment a borkóstoló, finomabbnál finomabb borokkal!
Hogy a hangulat még emelkedettebb

legyen volt élő zene is. Tangóharmonika és
trombita! Lehetett nótázni és táncolni is!
Mondanom sem kell, hogy ilyen „kemény, fárasztó” nap után mindenkinek jól
esett a pihenés!
16-án reggel a bőséges reggeli után
9.00 órakor startoltunk visszafelé. Azért
még megálltunk Baján a Petőfi szigeten lévő Vizafogó Halászcsárdánál, és búcsúzásképpen elfogyasztottunk egy szabadon választott finom ebédet!
Jó volt a program, jó volt a csapat, jól
éreztük magunkat, amit a mellékelt fotók
is igazolhatnak!
Horváth Zoltán
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Május végéhez közeledve szokásomhoz híven röviden összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő esemé-

volt része annak a 32 főnek, akik részt
vettek rajta. A kirándulás során volt
üzemlátogatás, négy ország megte-

nyeit, majd vázolom az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
Május
-1-jén ún. Családi Majálist tartottunk a Nyugdíjas Házban és az udvarban. Az élő zenével és finom ebéddel is
kiegészített rendezvény nagyon jól sikerült. Bizonyíthatja ezt az a közel 40
tagtársunk is, akik részt vettek rajta és
különböző társas játékokkal (lengőteke, pikádó, stb.) szórakoztak, és szórakoztatták egymást. A mellékelt fotó a
megjelentek egy csoportját mutatja.
-9-én volt a havi mórahalmi fürdőzés, melyen a szokásos kis csapa-

kintésére alkalmas kilátó torony megmászása, orchidea kert megtekintése,
városnézés, borkóstoló, finom svédasztalos étkezés, zene-tánc, stb. A csapat
nevében ez úton is kifejezem köszönetemet Zolinak a kirándulás megszervezésével járó fáradozásáért. A mellékelt
fotók a kirándulás egy-egy epizódját
mutatják.
-25-én részt vettünk a Kacsa- és
Spárgaételek Napja nevű községi
rendezvényen. A nyugdíjas vámosokkal
együtt több, mint 50 fő vendéglátásáról
gondoskodtunk. A rendezvényen vendégül láttunk 22 bajsai nyugdíjast is. A

tunk (8 fő) vett részt és nagyon kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló
fürdőzési időt.
-14-16. között volt a Horváth Zoli által szervezett Nagykanizsát és a
szlovéniai Lendvát is érintő csoportos kirándulás. A kirándulás során nagyon sok és feledhetetlen élményben

mellékelt fotón a bajsai tagtársaink láthatók ebéd közben.
Június
-15-én lesz a Falunap Bajsán,
melyre mi is hívatalosak vagyunk. A
rendezvényen részt venni szándékozók VI. 8-ig jelentkezhetnek a vezető-

ségi tagoknál. Indulás a Nyugdíjas Háztól 12.30 órakor.
-20-án lesz a havi fürdőzés Móra-

rán 14 fős csoportunk a „Hullámzó világ” c. darabot fogja megnézni. Indulás
személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól
19.00 órakor lesz.
-29-én lesz Topolyán a hagyományos
Íjász és Kézműves Találkozó, melyre elvárják tagtársainkat is. Jelentkezni a
vezetőségi tagoknál lehet VI. 22-ig. Indulás a Nyugdíjas Háztól 12.30 órakor.
Július
-18-án lesz a soros havi mórahalmi
fürdőzés, melyre a 10.30 órakor induló
autóbusszal fogunk elutazni.
-19-21. között lesz a XVI. Kárpát
Fesztivál nevű községi rendezvény,
melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-27-én 18.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban, melynek programját a későbbiekben határozzuk meg.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk tagtársainkat, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk Egyesüle-

halmon, melyre a szokásos 10.30-as
autóbusszal indulunk a MÁV állomástól.
-22-én lesz a Szegedi Szabadtéri
Színház csoportos látogatása, mely so-

tünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 05. 30.
Sutka István egy. titkár
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A VITÉZ-TELEP TÖRTÉNETE
Június 29-én Turcsányi László szervezésében, az önkormányzat támogatásával a Főnix Egyesület hagyományos - Szent László
zarándokúttal kezdődő - programot
szervez. A gyalogtúra a templomtól
indul, gyülekezés 6,45-től, indulás
7,00 órakor. A rendezvény további menetéről értesülhetnek a meghívóból. A „Csillagok között fényességes csillag” című rendezvényhez a
Kelebiai Levente Egyesület csatlakozott és másnap délelőtt, a sportcsarnokban rendezi a VII. Szent
László Kupa küzdelmeit.
Ezennel továbbiakban a Vitéz-telep múltjáról és jelenlegi hányattatott helyzetéről olvashatnak:
Az I. Világháborús aktív és veterán vitéz-katonacsaládok, Szeged-Halas, Szabadka városok földjeiről érkező szorgalmas emberek
lakhelye. 1927-től 1948-ig KelebiaVitéz-telep, 1949-től felszámolták,
a környék mai neve: Kisszállás-Négyestelep.
Szerencsésnek mondható, hogy
az utóbbi egy-két évben újra hallani
olyan régen letagadott és a szó szerint is elégetett helynevet, mint a
Kelebia-Vitéz-telep.
„A tudatlanokat tanítani kell”, áll
az ókori keresztény egyházatyák tanításai között, ez a mai is fontos feladat. Így a Kelebiai-Vitéz-telep és
Kisszállás-Négyestelep közötti alapvető földrajzi, közigazgatási, történeti, kulturális-szellemi különbségeket is meg kell mutatni, az
e-témákban érdeklődőket meg kell
tanítani a valóságra, hiszen éppen
eljött ennek az ideje!
Kelebia-Vitéz-telep vitézeinek 51
főépületből és gazdasági épületekből álló teljes telkes, vitézi birtokai
zárt rendszerű, állami mérnökökkel és építőipari kivitelező cégekkel életre hívott kultúr-település
volt, természetes része Kelebia községnek. Ugyanakkor közigazgatási
szempontból nem tartozott Kelebiához, hanem a Belügyminisztérium
megbízásából az Országos Vitézi
Szék Budapestről igazgatta, mind
pénzügyi-gazdasági, mint pedig valamennyi polgári igazgatási eljárás
tekintetében.
Az 1949-től (ÁVH közigazgatási
határozat szerint 1948. nyár közepétől) Kisszállás község kommunista közigazgatása alá kerültek a
felégetett Vitéz-telepi épületek és

vitézi telkek. Azonban ezek, csupán
a felét adták ki a korábbi hivatalos
Kelebia-Vitéz-telepnek. 1949-ben
a Kelebia- Kolbászsoron és a Kelebia-Vasútföldön lévő féltelkes és
telek nélküli vitézek ingatlanjai Kelebia község kommunista közigazgatása alá, míg az úgynevezett Kőrös-oldali és katonaföldi féltelkes
vitézi birtokok Tompa község kommunista közigazgatása alá kerültek.
A Négyes-telepen maradt vitézi telkeken több, a házában, felesége és a gyerekei előtt agyonvert
vitéz értékesebb épületét meghagyták, azokat „jó” elvtársak elfoglalták. A vasút nyugati oldalán
lévő értékesebb talajú (20-25 AK)
Vitéz-telepi birtokokat és házakat
azonban nem kímélték, (itt laktak a
tiszti és tiszthelyettesi vitézek, valamint a vitézi elöljáró, továbbá a
Vitéz-telepi villanytelep is itt volt)
az el nem menekült lakókat agyba-főbe verték, börtönbe hurcolták, Hortobágyra kitelepítették, az
éjnek leple alatt a gyerekek és asszonyok közül többet frissen megásatott gödörbe lőttek a kommunista
AVH-s terroristák.
Történeti, kulturális-szellemi különbségek Kelebia-Vitéz-telep és a
Kisszállás-Négyestelep között: Ke-

lebia-Vitéz-telep 1949-ig létezett.
A nevét egyértelműen a Felvidékről,
Erdélyből és a Délvidékről, „magyar
Bácskából” ide telepített első világháborús hős katonákról, a vitézekről
kapta. A település önálló templomiskolával, iskolaszékkel, temetővel
és önálló római katolikus lelkészséggel rendelkezett.
Gazdasági szempontból is központosított katonai irányítással működtették, szövetkezeti típusú gazdálkodási formában élte virágkorát.
A Vitéz-telep kulturális életét,
Szent László lovagkirály tiszteletéből fakadó vitézi kultusz határozta meg, amely az egyházi és világi ünnepekre egyaránt igaz volt. A
Vitéz-telepi iskola magas színvonalú elemi szintű oktatást biztosított,
mind tanítókban, mint pedig egyéb
oktatási feltételekben jó helyzetben volt. A Vitéz-telepi iskolában
nem csak a katonák gyermekei,
hanem a Szabadka, Majsa, Szeged város földjeiről érkező és letelepült kisbirtokos gazdák (szőlő,
gyümölcs, zöldség termelők) gyermekei is tanultak. A Vitéz-telepi lakosság több mint felét a kisbirtokos gazdák alkották, beleszülettek
a vitézi kultúrába, a katonai értékek tiszteletébe, a katolikus ünne-

2012. július 31-én előkerült az egykori Kelebia-Vitéz-telep volt
templomiskolájának oltárképe. Az oltárképen Szent László lovagkirály
látható. Szent László a vitézek védőszentje. A lovagkirály eszménye Vitéz-telepen a vallási élet és vitézi (katonai) kultúra igazodópontja volt
a két világháború között.
Az oltárképet olajvászonra festette 1935-ben vitéz Galánthay Glock
Tivadar (1872-1956) tábornok.

pek és szokások a mindennapjaikat
is meghatározták.
Egyértelműen kimutatható, hogy
a környék iskolái közül a Vitéz-telepi iskola több elismert diplomás
és mester-embert adott, mint más
környékbeli iskolák. Tudóst, ismert
szakpolitikust „termelt” ki a hazának ez az iskola. Nevezetes és dobogós iskolai szintű szellemi és
sport sikereket messze nagyobb
arányban értek el az itt tanuló gyermekek, mint a környék bármely iskolájában tanulók. Különösen kimagaslóan igaz ez a festőművészet, a
tánc és a sakk-kultúra területén.
Később, 1949-től 1975-ig, ebben
az iskolában működő Négyestelepi körzeti iskola is ilyen szép eredményeket produkált! Nos, ebben az
egyben van hasonlóság a KelebiaVitéz-telep és a Négyestelep között,
de csak ebben, és ebben is csak
volt, a hetvenes évek közepéig!
Vitéz-telep 1948-ban történő többszöri AVH-s felgyújtása után
az eredeti vitézi házak nagy részben megsemmisültek. A vitézek téglából épült főépületeit széthordták. A
szinte egytől egyik nagyméretű Bátaszéki Takarék téglából épített vitézi
házakból a Tolna és Szabolcs megyéből betelepített nincstelenek mindenféle mérnöki tervezés nélkül egyéni
kivitelezéssel apró tanyákat építettek fel, vízjárta helyeken is.
Kisszállás-Négyestelep
pedig
most van... Amely nem volt és nem
lesz Vitéz-telep, mert Szent László lovagkirály helyett a vörös csillag lett a védőszentje évtizedekig, a vitéz magyar katonák helyett
az oroszok, majd az AVH-sok jöttek, később a pufajkások érkeztek.
A dolgozó kisbirtokosok helyett a
TSZ alkalmazottak és mezőgazdasági proletárok, a tanítók és a plébános helyett párttitkárok jöttek,
majd a módszerváltás (1990) után
a privatizálók, a csempészek, tolvajok és a haszonlesők hada. Mára
a temető maradt csupán érték számunkra, amely még néhány éve valóságos szeméttelep volt. A Négyestelepi templomiskola megmentése
Turcsányi László több évtizednyi
következetes törekvései következtében műemlékvédelmi státuszt
kapott, így remény van arra, hogy
megmenthető lesz az utókor számára.
Kovács Marcell

XVI. évfolyam 6. szám

Kelebiai Hírmondó

Jelentkezési határidő meghosszabbítva
2019. június 15 – ig!!!
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Születés:
Ürmös Gréta
született: Szeged, 2019 május 08.
an.: Gazdag Alexandra, apn: Ürmös Szilárd
Horváth Hédi
Született: Szeged 2019. május 15.
an.: Hernádi Orsolya, apn: Horváth Tamás
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Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.

védőnők

június

orvos neve

ügyelet helyszine

7

péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

8

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

9

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki

		

10 órától hétfő 8 óráig-

2019. május hónapban elhalálozott:
Csernák Árpád Antal 82 éves

10 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

11 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

2019. május hónapban házasságot kötött:
Vörös Csaba és Soós Melinda
Pozsgai Ákos és Hernádi Márta
Vajda Róbert és Fátyol Ildikó
Kormos Márta anyakönyvvezető

12 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

13 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

14 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki

15 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki

16 vasárnap

Friebert Gábor dr.

kelebia,Bajcsy-Zsilinszki

17 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

18 kedd

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

19 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92

20 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

21 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

22 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

23 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92

Éjjel-nappali ügyelet!

24 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Ügyintéző: Paska István

25 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

26 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92

27 csütörtök

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

28 péntek

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

29 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

30 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben

06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

MÉH-TELEP!
Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
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

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)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757
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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HATÁRTALANUL! 2019. május 07 –11.
Öt csodálatos nap Erdélyben

Mi, kelebiai és kunbajai tanulók nagy
várakozással tekintettünk az erdélyi kirándulásra, hiszen az előző évi program
résztvevőitől sok érdekeset hallottunk e
táj szépségeiről. Lelkesen készítettük el a
gyűjtőmunkáinkat, amelyekben a természeti és a történelmi látnivalókat ismertettük. Izgatottan vártuk az indulás pillanatát,
bár kissé fáradtak voltunk a hajnali ébredés
miatt. 2019. május 7-én kora hajnalban indultunk neki a nagy útnak.
A hosszú utazás után első állomásunk
Nagyszalontán volt, ahol megkoszorúztuk Arany János szobrát, illetve az Erdélyben található egyetlen Kossuth Lajos-szobrot. Ezután a Király-hágó következett, ahol
megcsodálhattuk a magas hegyeket és a
közöttük elhelyezkedő medencéket. Programunk következő helyszíne Kolozsvár

volt. Itt Mátyás király szobrát tekintettük
meg, és helyeztük el a koszorúnkat. Renoválás miatt sajnos a Szent Mihály-templomba nem tudtunk bemenni. Az első nap
látványosságait a Tordai-hasadékkal zártuk. Kihívást jelentett számunkra a függőhídon történő átkelés. Ezután a Gyergyóújfaluban található szálláshelyeinkre
mentünk, ahol vendéglátóink nagy szeretettel és finom, meleg vacsorával vártak. Bár egész nap esett az eső, és ez kissé
megnehezítette a szabadban töltött programjainkat, a táj szépsége mindenért kárpótolt bennünket. Az izgalmas és fárasztó
nap után jólesett a pihentető alvás.
A második napot a helyi Elekes Vencel
Általános Iskolában indítottuk, ahol bemutatták nekünk az iskolát, illetve az ő oktatásuk különlegességeit. Focizni is szerettünk volna a gyergyóújfalui diákokkal, de
az előző napi kedvezőtlen időjárás miatt
veszélyes volt a pálya, így néhány percnyi játék után döntetlenben egyeztünk ki.
Következő helyszínünk a Mohos- tőzegláp
volt, ahol idegenvezetőnk érdekes tájékoz-

tatást adott a helyi növény- és állatvilágról.
Nagyon kellett figyelnünk, hogy hova lépünk, ugyanis egy rossz lépéssel könnyen
a vízbe kerülhettünk volna. A Szent Annató feledhetetlen látványa mindenkit magával ragadott.Mivel a várva várt medve nem
akart megjelenni, elsétáltunk a Szent Anna-kápolnához is. Az időjárás nem kedvezett számunkra, a hóréteg miatt sajnos a
Csicsaj-dűlőre nem tudtunk eljutni. Bár nagyon vártuk ezt a programot, a helyette

Katorzsa Néptáncegyüttes tagjai erdélyi és
moldvai táncokat mutattak be nekünk, és
igyekeztek minket is megtanítani a tánclépésekre. Mi lelkesen kapcsolódtunk be a
körtáncba és a páros táncba is, a „tánctanáraink” dicséretei hatására egyre sikeresebbek voltak a mozdulataink.
A negyedik nap első helyszíne Korond volt, ahol két csoportban látogattunk el a fazekasműhelybe. Itt kipróbálhattuk a korongozást, ügyességünknek és

Csíkszeredán megtekintett Mikó-vár sem
okozott csalódást számunkra. Hiszen ez
az épület valamikor laktanya volt, így sok
fegyvert, korhű katonai ruhát és érdekességet láthattunk. Utunk a híres Csíksomlyóra vezetett tovább. Felmentünk a szabadtéri oltárig, közben megtekintettük

kreativitásunknak megfelelően különböző edényeket készítettünk. Itt Korondon
megcsodálhattuk a székelykaput is, idegenvezetőnk elmondta, hogyan készül, milyen motívumok mit jelképeznek. A parajdi
sóbánya is felejthetetlen emlék marad számunkra a látvány és az egészséges leve-

a pápa közelgő látogatásához kapcsolódó előkészületi munkákat. A második nap
utolsó állomása Mádéfalva volt, ahol megkoszorúztuk a székely népirtás emlékére
állított szobrot.
A harmadik napon a Súgó-barlangba
látogattunk el, ahol zseblámpákkal mentünk, és sok érdekes cseppkövet láttunk,
sőt denevéreket is megpillanthattunk. Ezt
követően a Gyilkos-tóhoz mentünk, ahol
a tó partján sétáltunk, és emléktárgyakat is vásárolhattunk. A nap egyik kiemelkedő helyszíne a Békás-szoros volt, ahol
meredek sziklafalak között túráztunk, és
közben csodálkozva néztük ezt a természeti ritkaságot. Ezt követően megnéztük
a Békás-víztározót is. A táj látványosságai mellett feledhetetlen élményt jelentett
az idegenvezetőnk humoros stílusban előadott ismertetője a megtekintett csodálatos helyszínekről. Szálláshelyeinkre tartva
ellátogattunk Gyergyóújfaluban a rönkházépítéshez, ahol egy épülő rönkházra is felmászhattunk, illetve egy kész rönkházba
is bemehettünk. A nap zárásaként a helyi

gő miatt. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a
bányában a gyógykezelések mellett játszóház, sótörténeti kiállítás, misézőhely is található. Szovátán a Medve-tó körüli séta
volt ezen a napon az utolsó programunk.
Az idegenvezetőtől megtudhattuk, hogy a
tóban iszapfürdő is működik, és ennek köszönhetően az utóbbi időben nagyon megnövekedett a turizmus.
Az utolsó napon megköszöntük szállásadóinknak a szíves vendéglátást, a törődést, a finom ételeket, a velünk kialakított
barátságos és közvetlen kapcsolatot. A búcsúzás után a zetelaki víztározóhoz men-

. oldal
tünk, majd Fehéregyházán megtekintettük
a Petőfi Sándor Múzeumot, ahol érdeklődve hallgattuk és néztük a Petőfi életéről készített filmet. Ezt követően megkoszorúztuk a Petőfi-szobrot és a tömegsírt.
Segesváron sétáltunk a történelmi óvárosban, majd felmásztunk a 172 fokból álló diáklépcsőn, és megcsodáltuk a panorámát.
Következő állomásunk Déva vára volt,
ahová felvonón jutottunk fel. Már a felvonóból is festői táj tárult elénk, a várból pedig csodálatos volt a kilátás a környékre.
Kirándulásunk utolsó helyszíne Arad volt.
Itt koszorút helyeztünk el a 13 aradi vértanú emlékművénél és a Szabadság-szobornál. Rövid sétát tettünk a város központjában és a Maros partján. Este 8 óra
körül indultunk haza. A határátkelőhelyen
sokat kellett várni, de olyan sok élménybeszámolónk volt, hogy a több, mint egy órás
várakozás sem okozott gondot. Késő este
fáradtan érkeztünk haza az élményekkel
teli öt napos erdélyi kirándulásról.
A Határtalanul program keretében várakozásunknak megfelelően nagyon sok
szép helyre jutottunk el, személyesen is
megtapasztalhattuk, megnézhettük az iskolai tanórákon tanultakat. Szembesültünk
azzal, hogy a trianoni diktátum következtében milyen nagy területeket veszítettünk
el, illetve hogy az országhatáron túl nagy
számú magyar testvérünk él. Sok érdekességet is megismertünk, amely egy élet-

re szóló emlék lesz számunkra. Hihetetlen volt, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt,
májusban még havat is láthattunk. Többen
is megfogalmaztuk, amennyiben lehetőségünk lesz rá, máskor is szeretnénk ellátogatni Erdélybe. Szeretnénk megköszönni
mindazoknak a szervezőknek, idegenvezetőknek, szállásadóknak a munkáját, akik
lehetővé tették számunkra ezt a felejthetetlen utazást.
a Farkas László Általános Iskola és a Kunbajai Általános Iskola
7. osztályos tanulói

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

Családi nap 2019.
A Gyermekeinkért Alapítvány szervezésében 2019. május 25-én került
megrendezésreKelebián a családi nap.
Reggel bemelegítéssel, mozgással kezdődött a nap. Kicsik, nagyok, felnőttek
együtt tornáztak Herke Mariannal.

meghívást kapott egy finom amerikai
palacsintára, mely alapanyagáról Szalai Tibor- azaz „Szasza” gondoskodott.
A finomság elkészítését a kelebiai Virágzó Délvidék Szociális SzövetkezetneK hálásan köszönünk!
Az Agrárkereskedelmi Központban
ez idő alatt Dr. Ladóczki Mária Gasztronomiai utazását hallgathattuk meg.

A közös mozgás után megcsodálhattuk azoknak a gyerekeknek a fellépését, akik rendszeresen aerobik, fitnesz edzéseken vesznek részt. Nagyon
színvonalas műsort láthattunk. A szűnni nem akaró taps minden elárult a fellépésről.

Csodás helyeken járt, különleges ételeket mutatott be, érdekes népszokásokat ismerhettünk meg. Előadása végén
a gyerekekkel földgömbön kereste meg
azokat az országokat, amelyekről hallhattuk beszámolóját.

Közben az osztályok hozzákezdtek a
gulyáslevesek főzéséhez. Indult a verseny az első helyezésért. Minden gulyás
csodálatos volt és persze mind egy kicsit más. Volt füstölt húsos, csipetkés,
sűrűbb és hígabb, csípős paprikás és
nem csípős. A zsűrizést Paskó Csaba
Atya boldogan vállalta.Igazán nehezen
tudott csak dönteni, kié legyen az első
három helyezés.
A gulyásleves után minden gyerek

Ezután a felső tagozatos osztályok
képviselő csapatai mérték össze tudásukat interaktív gasztronómiai játék
keretében. Óriási munka, felkészülés
volt ebben a napban a gyerekek és az
őket segítő tanáraik részéről is. Hálás
köszönetünket fejezzük ki Fodor Betty intézményvezetőnek e színvonalas
műsor összeállításáért és lebonyolításáért, segítő és közreműködő osztályfőnököknek!

XVI. évfolyam 6. szám

A tanulóknak fel kellett készülniük
Görögország, Szerbia, Franciaország és
Magyarország híres épületeiből, ismert
szülötteiből és nemzeti konyhájából.
Gyönyörű plakátok, készültek. Az előadásokon a zsűri is csak ámult, milyen
összetett volt a gyerekek tudása az

Paskó Csaba plébános úrral sokan beszélgettek a főzés-sütés rejtelmeiről,
megjelent könyvéről. Többen fordultak
meg a látványkonyha sátránál, az illatozó sült hús vonzotta oda őket. A déli
órákban volt lehetőség a finomság kóstolására is. Köretként választhattak friss

egyes országokból. A csapatokat segítő
szurkolók végig izgulták a versenyt.
A nemzetek ételeit a zsűri megkóstolta
és értékelte. Közben kvíz játékkal,” versfaragással „voltak a csapatok elfoglalva.
Legnehezebb munkája a zsűrinek volt,
ugyanis nagyon szoros verseny alakult ki
a 4 csapat között. Nemzeti öltözetben
való megjelenés, szép terítés, a feladatoknál elsőnek jó megfejtés elmondása
mind-mind plusz pontokat ért.
A verseny zárásakor tudták meg a
gyerekek, hogy tétje is volt munkájuknak, mert osztálypénzük a játék végén
emelkedett. Nagyon élvezték a tanulók, de mi felnőttek is ezt a csodás délelőttöt.
A délelőtti időszakban, a látványkonyhában dolgozók is kitettek magukért. Csirkemell saslik készült faszénen.

salátát joghurt öntettel, vagy spárgasalátát. A sok dicsérő szó mindennél többet mondott a faszenes grill mellett serénykedőknek.
Persze ez a sok kedves dicséret nem
csak a „sütögetőknek” szólt, hanem főleg az előkészületben részt vevőknek:
Mikó Ritának, Vankó Beátának, Tóthné Csernák Erikának, Ercsiné Törköly
Annamáriának, Napköziotthonos Konyha dolgozóinak, Kis Gabriellának, Szülői
Munkaközösségnek, hisz a saláták elkészítése, a saslik fűszerezése az ő munkájukat dicsérte.
A délutánt Grimm Busz Színház előadása zárta. Ez a műsor főleg az alsó évfolyamosokat vonzotta. A megtelt terem, a sok nevetés is mutatta, hogy a
kicsik mennyire szeretik ezt a műsort.
Gyermekeinkért Alapítvány
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