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Beszámoló a nyári napközis táborról

Nyári napközis tábor megszervezésére került sor az EFOP-3.3.5-17-201700040 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program kísérleti megvalósítása a Kiskőrösi Tankerületi Központ Intézményeiben
című projekt sikeres elbírálásának köszönhetően 2019. június 24-28. között.
A program - immár a második évben
(2018-ban először) – 27 gyermek részvételével minden nap 8-16 óráig tartott. A táborozók részére a napi négyszeri étkezés, valamint az iskolában és
az iskolán kívüli programok költségei
pályázati forrásból kerültek finanszírozásra.

A heti terv-elemek feladatok, célok
a művészeti nevelés témamodulra építve, új módszerek alkalmazásával kerültek kiválasztásra.
A foglalkozások összeállításakor célunk egyrészt az volt, hogy a tevékenységek lehetőleg egyforma mértékben
tartalmazzanak új tudáselemeket és
élményt is, másrészt pedig az, hogy a
résztvevő gyerekek minél több művészeti ágban és helyzetben tapasztalják
meg az alkotás élményét. Fontosnak
tartjuk, hogy a művészet fogalmai a felszabadult, kreatív alkotás élményével,
az önálló gondolkodással és a közösségi léttel kapcsolódjanak össze. A mű-

vészet nem kiváltság, hanem egyfajta
szemlélet, összekötő kapocs, amelyhez
elsősorban meg kell tanulni befogadni
is. A foglalkozások tematikája segítette az élményközpontú, tevékenykedtetésen alapuló ismeretszerzést, játékokkal, kooperatív munkaformákkal
támogatta a személyiségfejlesztést,
közösségépítést. Változatos tevékeny-

fel és kelti életre a középkori Magyarországot: mesterek, színészek, harcedzett lovasok és íjászok, gyakorlott
madarászok közreműködésével. Sokszínű programválaszték várt bennünket: rendhagyó történelem óra, színházi
előadás (Az Ördög és a szegény Jankó)
mesefalu, állatsimogató, lovagi torna,
íjászat, lovaskocsikázás.

ségeket végeztek: drámajátékok, játékok, vizuális, kézműves alkotások, szövegalkotás, zenehallgatás, mézeskalács
készítés. Kirándultunk a Máris-tanyára a Karitasz Egyesület meghívására, valamint Bikalra az Élménybirtokra, amely Magyarország első tematikus
élményparkja. Egyedülálló módon idézi

Az utolsó napon kiállítás szerveztünk
a hét során elkészült egyedi és különleges művekből.
Reméljük, hogy a következő
évben is lehetőségünk lesz ilyen
vagy hasonló program megvalósítására.
Teleki Edit

Idegen nyelvi tábor Orfűn
Az idei nyáron július 1-8-ig, immár
9. éve rendeztük meg általános iskolánk tanulóinak Orfűn angol és német
nyelvi táborunkat.
A gyerekek a minden napi idegen
nyelvi tanulás mellett számos érdekes programon vehettek részt. Szinte
minden napra jutott valami.
Idén is volt a közkedvelt minigolfozás, fürdőzés a tóban, több ízben az élményfürdőben, valamint barlanglátogatás Abaligeten, sárkányhajózás, túra
a tó körül. Dottoval körül vonatoztuk
Pécs gyönyörű belvárosát, ahol fagylalttal hűsítettük magunkat. Természetesen shoppingoltunk is az Árkád
áruházban. Unaloműzőként fociztunk,
kéziztünk, kosaraztunk, pingpongoztunk, sétáltunk, társasoztunk.
Sajnos Jani bácsit igen, a finom ételeket viszont nem kellett nélkülöznünk.
Laci bácsi, Sára néni, a „nagyfiúk” is
megvillantották főzőtudományukat.
Az utolsó falatig elfogyott a marhapöri meg a gyros, amit készítettek. A sok
önkéntes segítő- Király Edit néni, Jenő bácsi, Luca, Berni- mellett, Óváriné

Andi néni, Betti és Betty néni, Borbás
Mária néni és Ricz Julcsi vállalták még
a szakács szerepét.
A táborba látogató szülőktől mindenféle gyümölcsöt, édességet kaptunk. Nem szenvedtünk semmiben hiányt.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Kelebia Község Önkormányzatának a támogatásért és a gyermekek utaztatásáért; köszönjük a Kelebiai Sportkörnek, hogy biztosította azt a
kisbuszt, amellyel helyben, az egy hét
alatt végig közlekedni tudtunk. Továb-

bá hálásak vagyunk Kis Tibor vállalkozónak, Ábrahám Jánosnak, a Gyermekeinkért Alapítványnak, Varga
Krisztiánnak és azoknak a szülőknek,
magánszemélyenek, akik anyagilag
vagy egyéb felajánlással hozzájárultak
ahhoz, hogy idén is megvalósulhasson
a tábor.
Szeretnénk, ha a következő nyáron
elmondhatnánk, hogy a mi iskolánk
immár 10. alkalommal szervezte meg
a nyelvi tábort, amely ezen a környéken jelenleg egyedülálló.
a Szervezők

Zalakarosi
táborélmény

2019. június 17-22. között nyolc tanuló- kiemelkedő sporttevékenységéértjutalomüdülésben részesült. A zalakarosi
sporttáborban a gyerekek különböző játékos feladatok során ismerkedtek meg
másik három iskola diákjaival, akik szintén itt töltöttek el néhány napot. A reggeli torna után természetesen minden nap
a sporté volt a főszerep. Emellett kiránduláson vettek részt, tollasoztak, fociztak, kültéri tornagépeket próbáltak legyőzni majd levezetésképpen sétáltak a
nem éppen szúnyogoktól mentes környezetben. Esténként közös játék és filmvetítés is volt. Legjobban a strandolásnak
örült mindenki. Bár az esőtől vizesebbek lettek, de a délutáni szárítkozásban is
örömüket lelték. A csütörtöki és a pénteki zavartalan napsütés azonban kárpótolta őket, mert kipróbálhatták az összes vízi
játékot és csúszdázhattak is. A táborzáró
közös fagyizás és beszélgetés után, feledve a nem túl kényelmes tábori körülményeket, másnap reggel sok szép élménnyel indultunk haza.
Nagy Bettina
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KÖSSZ tábor

2019. július 8-13. között került sor immáron hatodik alkalommal a KÖSSZ
(Kelebiai Ökumenikus Szeretet Szövetség) által szervezett táborra, a kelebiai
piactéren, közel 80 gyermek és 30 segítő részvételével. Idén sok új lurkót is köszönthettünk, nagy örömünkre, lelkesedésük utol érte a régi táborozókét. A
lelki részt most a katolikus felekezet adta: Jézus csodáiról hallhattak a szünidejüket itt töltők: hétfőn a kánai menyegzőről,
ahol Jézus a vizet borrá változtatta, kedden a vérfolyásos asszony meggyógyítása, szerdán Jézus feltámadása Dr. Pribitek László plébános úrtól, csütörtökön a
csodálatos kenyérszaporítás Horváth Zol-

tánné Böbe nénitől, pénteken pedig Jézus
vízen járásáról Fodor Mónikától. A hallottakat és az aranymondást lelkesen adták
vissza a csapatok Tibi bácsinak (Friebert
Tibor, kiskunhalasi baptista lelkipásztor).
A tanításokat este, a tábor zárása előtt
mindig megerősítette pár perces jelenet, melyeket Zsilinszki Gergely írt meg
és a szolgálatot teljesítő felnőttek, valamint a tini segítők adták elő nagy lelkesedéssel. A gyerekek néma csendben figyeltek – ekkorra megérkeztek a szülők
is, akik örömmel és kíváncsisággal csatlakoztak a néző közönséghez. A „színjátékok” utolsó nap, pénteken csúcsosodtak:
Jézus feltámadásának megjelenítésekor

Péter, a tanítvány olyannyira megrettent
attól, hogy megjelent nekik az Úr, hogy
leesett a székről. A gyerekek meg ettől
ijedtek meg – teljesen beleélték magukat
az evangéliumi történetbe!
A hét folyamán nem csak belső, hanem külső élményekkel is gazdagodtuk:
járt a kezünk a kézműves foglalkozások
alkalmával: agyagból szív alakú képkeretet kerámiáztunk; kitűzőket, kulcstartókat, bőr karkötőket gyártottunk. Saját
magunk díszítette levendulazsákban gyö-

Tánctudásukkal a közönséget elkápráztathatták a Kárpát Fesztiválon – nagy élmény volt a szereplőknek és a publikumnak egyaránt.
Szerdán két vendég érkezett a táborba: Bánvölgyi Helga Ásotthalomról és Kurucsai Szabolcs Kistelekről. Helgával a
csapatok bejárták a közeli erdőt: ehető
gyógynövényeket, vadnövényeket kerestek és megbeszélték: kinek mi található a
kertjében, ki mit ismer fel. Ezeket nyersen
meg is kóstolhatták és teát is készítettek! Szabolcsnál érzékenyítő foglalkozáson vettek részt a gyerekek: Magyarország egyetlen vak séfje (2018-ban Az év

portja egy kis jelenettel és ajándékkal
kedveskedett a résztvevőknek, a tábortűz mellett megcsodálhattuk a csapatok
jeleneteit, és a nap fénypontjára is ekkor
került sor: a csapatok értékelése.
Szombat kerékpárral, autóval indult sisere-had (közel százötven fő) a családi
napra az erdészet focipályához, ahol apa és
fia vártak bennünket: volt akadályverseny
(Kiri Zsolti), keresztény motorosok bizonyságtétele, közös ebéd (Kiri Jani). A legemlékezetesebb feladatok talán a – csapatonként 2-2 ember – WC papapír gurigával
való körbetekerése, illetve a tíz! liter szörp
elfogyasztása volt csapatonként.

nyörködhettünk, poharakat üvegfestéssel mécses tartóvá varázsoltunk át. Madáretetőt barkácsoltunk, melyhez rögtön
egy papagáj is társult – a gyerekek szabadon, fantáziájuknak megfelelően festhették ki. Ezeket utána a csapatok egy
része felrakta a kuckójába, ezzel is díszítve, szebbé téve a környezetüket. A bátrabbak és ügyesebbek sípot is faragtak és
fújták, fújták, ahogy a tüdejükön kifért. Mi
meg hallgattuk. Örömmel.
A lábunkkal roptuk a táncot, amelyet
Bíró Melinda tanított meg nekünk. A gyerekek nagyon ügyesek voltak: már második alkalommal szuperül ment nekik.
(Nagyon jó volt látni az elmélyült koncentrációt az arcokon: előre, kettő, három, kopp; hátra, kettő, három, kopp.)

embere-díjban részesült) és Elvis, a segítő kutyája bámulatba ejtette a felnőtteket
és az ifjakat egyaránt. Rengeteg információval lettünk gazdagabbak, bepillantást
nyerhettünk a látás sérült emberek világába, és azt is megtudtuk, hogyan lehetünk segítségükre.
Csütörtökön kibontakoztathatott a
kreativitás: minden csapat kapott egy,
Kozláné Mészáros Györgyi által összeállított alapanyag-csomagot, abból kellett
készíteni vendégváró falatkákat. Meglepődve tapasztaltuk: a fiúk ügyesebbek
voltak: csak úgy szárnyalt a fantáziájuk,
miközben a zöldég-vitorlásokat alkották.
A pénteki napunk izgalmakkal teli volt:
sor került az angol tábor zárására, a Magyar Apostoli Egyház Pillangó Bábcso-

Ismét sok szép élménnyel gazdagodtunk, és a gyerekek nem csak kaptak, de
adtak is: a hét folyamán műanyag kupakot gyűjtöttek a daganatos betegek javára, és az otthon már feleslegessé vált
plüss figuráikat hozták be, hogy átadják
beteg társaiknak. Ezeket el fogjuk juttatni
a megfelelő helyre.
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindenkinek, aki segítségünkre volt –
bármilyen módon is – abban, hogy újra
megvalósulhasson ez a program!
A tábor kapuja bezárt, legközelebb
2020. június 28-án nyílik meg ismét. Addig
várjuk a gyerekeket a havi foglalkozásokra; a családokat, érdeklődőket a szeptember 8-án tartandó Hálaadó alkalmunkra!
Zsilinszki-Fodor Mónika

. oldal

Kelebiai Hírmondó

XVI. évfolyam 9. szám

A 2.” Hit, Remény, Szeretet Tábor,” melynek megrendezésére:
2019.07.23-26-ig került sor
A tábornak idén is az agrákereskedelemi központ adott helyet. Igyekeztünk
olyan színes, érdekes, és élményekben

szívével lát az ember, ami igazán lényeges az a szemnek láthatatlan.” Délután
a tábori segítők vezetésével kezdetét

bolygós képek. A nap zárásaként elfogyasztottuk az általunk készített ropogós pereceket. A második nap elláto-

gazdag programokat összeállítani, a
gyerekek számára, amelyben mindenki örömét leli, és egyéniségének kibontakoztatásához nyújt segítséget. Ezzel
együtt sok vidámságot és kacagást varázsolnak a gyermekek arcára. A tábort
gitáros-énekes szentmisével nyitottuk
meg a templomban. László atya celebrálta a szentmisét és Soór László tanár
úr gitáros játékával együtt énekelt 35
gyermek és 12 tábori segítő. Ezután
Horváth Zoltánné, Erzsike vezetésével
a kisebbek, Isten csodálatos alkotását,
a Teremtéstörténetet dolgozták fel játékos énekkel fűszerezve. A nagyobbakkal tettünk gondolatban egy „időutazást” a Kis Herceg társaságában a
hiú, a király, a lámpagyújtogató, az üzletember és a föld birodalmába. Így ismerhettük meg, a mai ember elvilági-

vette a délelőtt témáihoz kapcsolódó
kézműves foglalkozás. Készültek hűtő
mágnes figurák, spatulából könyvjelzők, betűtészta és figurákból emléklapok, nemezlabdák, és festett mesebeli

gattunk a Rozsa Sándor Emlékházba,
ahol a gyerekek kipróbálhatták az ostorpattogtatást is, egy tárlatvezetés
keretében megismerkedtünk a híres
betyár életével. Utána egy hűsítő für-

asodott gondolkodásmódját. A róka,
mutat nekünk erre a negatív gondolkodásra örök érvényű példát: „Jól csak a

dővel összekötött ízletes ebédben volt
részünk, Ásotthalmon. A harmadik nap
egy „nagy utazás” keretében ellátogattunk Budapestre, a Fővárosi Állat- és
Növénykertbe, ahol nagy sikere volt a

kisállat simogatónak a gyerekek körében. A negyedik nap vidám kerékpáros vetélkedőt szerveztünk, utána a helyi sportcsarnokban került sor a csapat
egységet építő és közösségi játékokra
két színes óriásernyő és labdák segítségével. Mindenki kipróbálhatta ügyességét, fürgeségét a játékokban. Délután a
néptánc értékeivel ismerkedtünk meg.
A tábort a családokkal közösen, sütögetéssel zártuk a templomkertben.
Szeretném hálás köszönetemet kifejezni minden résztvevőnek és segítőnek. Antonie de Saint Exupery csodálatos gondolatával szeretném zárni a
tábori beszámolót: „Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!”
Jáger Tünde hitoktató

XVI. évfolyam 9. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Cserkészek táboroztak a kelebiai erdőben
Közel kétszáz vajdasági és kárpátaljai gyerek, valamint felnőtt vett részt
a Magyar Vajdasági Cserkészszövetség altáboraiban Kelebia erdős területén, a szkenderjárási tanyán augusztus
elején. A vezetőképző táborokban hétévestől a hatvanévesekig minden korosztály megtalálható volt.
Idén az őrsvezérképző, a kiscserkész-őrsvezetőképző tábor, a kiscserkész- és nagycserkész-mintatábor,
a felnőttképzés, valamint a gazdasági háttérrel foglalkozó altábor csapatai
vertek sátrat az erdőben.
– Van egy általános napirendünk.
Reggel 7 órakor ébresztő, majd reggeli torna, mosakodás, zászlószertartás
és reggeli. Délelőtt programok vannak,
egy órakor ebéd, azt követően csendes
pihenő, és délután folytatódnak a foglalkozások. A vacsora után tábortűzzel zárjuk a napot. Az egyes altáborok
külön programokkal dolgoznak, önálló

életet folytatnak – részletezte Magyar
Dániel, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség mozgalmi vezetője.
A tábor egyik célja, hogy a gyerekek az otthoni kényelmes környezetből,
a komfortzónájukból kimozdítva önállóságot, kitartást tanuljanak és szoro-

sabb kapcsolatok alakítsanak ki egymással. – Mobiltelefonok sem voltak a
gyerekeknél, és fantasztikusan kezelték ezt a helyzetet. Sokat beszélgettek,
illetve játszottak egymással – mondta
Magyar Dániel.
A felnőttképzés tizenöt résztvevője el-

Ahogy elmesélték a nyaralók rengeteg
lehetőség volt nekik: baba- és gyermekjátszó, illetve bábszínház, csúszdás légvár

ször a Magyar Tengert és fürdött benne.
A szálláson kívül a teljes ellátás is ingyenes volt: péntek délután uzsonna, vacsora, szombaton reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna, vacsora, vasárnap reggeli, tízórai és hideg úti csomag.

és trambulin. Izgalmas óriás labirintus és
óriás társasjáték is volt, de akár az íjászatot, a minigolfot, vagy a különös ügyességet igénylő trükkös biciklit és a hoverboard-ot is kipróbálhatnak
Az anyukáknak a „nyugi-sziget” tetszett legjobban, ahol a 15 perces masszázs által kicsit felfrissülhettek. Volt
arcfestés, kézműveskedés, érdekes előadások, Xbox, szimulátorok és még sorolhatnám.
Volt, akinek az tetszett, hogy Pál Dénes koncerten vehetett részt, másnak a
sétahajókázás, a hadtörténeti kiállítás a
fiúk tetszését nyerte meg.
A legjobb azonban a BALATON volt!
Nem egy a látogatók közül most látta elő-

A honlapon ezt olvastam: „A Családi Erzsébet-táborok kiemelt célja, hogy a
családok minőségi időt tudjanak közösen
eltölteni, és hátrahagyva az otthoni, hétköznapi problémákat, csak egymásra figyeljenek, együtt játsszanak, szórakozzanak, sportoljanak, strandoljanak vagy ha
ahhoz van kedvük, egyszerűen csak pihenjenek.”
A visszajelzések alapján a kelebiai családok is ezt kapták, örülök, hogy a szervező munkámmal ehhez én is hozzájárulhattam
Hálásan köszönjük a lehetőséget a Katolikus Karitásznak és a megyei igazgatónőnek Cselik Beatrixnek!
Horváth Zoltánné

Kelebiai családok hétvégéje Zánkán
2018-ban volt először lehetőség erre a
programra pályázni. Akkor mi nem tudtunk róla. Az idén kaptam a Magyar Katolikus Karitász Központtól, hogy a rászoruló családok együtt tölthetnek egy
hétvégét az Erzsébet Táborok zánkai telepén.

Kezdő pedagógusként többször is
voltam ott felügyelő tanárként, később
a rendszerváltás után továbbképzésen
is. Nekem szép emlékek ezek, gondoltam más is részesüljön ilyenben - jelszó-

val szólítottam meg kelebiai családokat,
mondtam el a lehetőségeket a kikapcsolódásra és írtam meg 8 családnak a pályázatot.
A Családi Erzsébet-tábor turnusai min-

den korosztály számára ideálisak, a programok széles skálán mozognak, és a hétvége során minden ingyenes.

méleti oktatást kapott három hétvégén
keresztül, majd csatlakoztak a Kelebián
táborozókhoz saját altáborukkal. Szabó
Hunor, a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség felnőttképzésért felelős munkatársa lapunknak elmondta, az a céljuk, hogy
ahol a Vajdaságban nincs cserkészet, ott
is el tudják indítani a mozgalmat.
A tábor megvalósulásához komoly
segítséget nyújtott a cserkészszövetségnek Kelebia Község Önkormányzata.
– A Bethlen Gábor Alap és a Magyar
Nemzeti Tanács is támogatott bennünket, a legtöbbet talán mégis a kelebiai
önkormányzat segített. Területet biztosítottak, a szállításból is kivették a részüket, felajánlották, hogy az önkormányzat
konyhája segítségével oldjuk meg az étkeztetést. Nagyon jó kapcsolatunk van
az itteni vezetéssel, hálásak vagyunk nekik – mondta Magyar Dániel.
Forrás: www.baon.hu
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ERZSÉBET TÁBOR-ZÁNKA 2019
A kelebiai Farkas László Általános Iskola tanulói ebben az évben
is sikeres pályázat révén,Zánkán táborozhattak. 38 gyermek vehetett

részt ebben a programban. Volt, aki
már nem először látogatott el a Balatonhoz.
Kényelmes buszos utazással jutottunk el a táborhelyre. Talán az
eddigi legjobb szállást kapva, elfoglaltuk a szobáinkat. A 2-4 fős szobákhoz külön mosdó helyiség, az
épülethez társalgó, felszerelt konyha is tartozott. Baráti társaságok találtak egymásra. Az első napi ebéd
után, berendezkedtünk, felderítettük a környéket, a lehetőségeket.
Mindennap beosztás szerint mentünk étkezni. Ez fontos volt, mivel
2500 gyermeket kellett étkeztetni,
akik között határon túliak is voltak.
Az ellátás az eddigi évekhez képest
jobb volt, mind mennyiségét, mind
minőségét tekintve. Színes programkínálatból választhattunk.

A következőkben vettünk részt:
- Sétahajózás a Balatonon
- Vizi kalandpark
- Sárkányhajózás

- Íjászat
Regisztrációhoz kötött volt az
eddig említett minden tevékenység. Kiegészítő lehetőségek sokasá-

nő délutánt kellett beiktatni. Erre az
időjárás is rásegített, mert 2-es viharjelzésű riasztás volt a szél miatt,
s hűvös is volt az idő.

Mindenki jól érezte magát, de az
otthon hiánya jelentkezett a gyerekeken, az utolsó napon. Pénteken
reggel összepakolva, reggeli után
buszra szálltunk, megindultunk Ke-

- Lézerharc
- Éjszakai akadályverseny
- Túra a Szent Balázs templomromhoz
- Számháború
- Utazó Planetárium

ga színesítette még a programokat.
Fürdés a Balatonban, tábornyitó-táborzáró zenés programmal, Tábori Olimpia- melyen az iskola tanulói
a fociban vettek részt, első helyezést elérve. Gratulálunk nekik! Augusztus 20-i ünnepség, mely nagyszabású tűzijátékkal zárult. Hősök
napja- tisztelegve a mentősök, tűzoltók, rendőrök előtt. Táncház, mely
nem igazán töltötte be funkcióját, majd később átalakult fergeteges utcai táncmulatsággá a szálláshelyek előtt. A hangulatot fokozta a
TESÓK aktív, jelmezes táncos produkciója. Táncolt Mici Mackó, Tigris,
és sok-sok vidám gyermek. Akinek a
tábor ideje alatt volt a születésnapja, azt megünnepeltük. Kapott egy
születésnapi muffint és egy Dobble
kártyát. Egy diákunk részese is volt
ilyen ünneplésnek..
A játékban is el lehet fáradni.
Szerdára a gyerekek kidőltek, pihe-

lebiára. Útközben megálltunk még
Tihanynál. A Dotto kisvonattal végigszáguldoztuk a félszigetet. Soltvadkerten még fagyiztunk egyet.
Kelebián már vártak a szülők.
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Önkormányzatunk kapcsolatrendszere a helyi civil szervezetekkel
Tisztelt Lakóközösség!

A Kelebiai Hírmondó júliusi számában a sportfejlesztés, vagy nem sportfejlesztés? című
cikkem végén ígéretet tettem arra, önkormányzatunk és a helyi civil szervezetek kapcsolatrendszeréről, ennek alapelveiről, egy tényszerű bemutató anyagot adok közre.
Azt gondolom, hogy az igazi civil kezdeményezés három pilléren nyugszik: értékmegőrző
akarat, értékteremtő szándék és valódi közösséget építő jóindulat. Ezek közül, ha egy is hiányzik, akkor roskatag lesz az építmény, romhalmazzá válik, maga alá temetve sok – sok jó
szándékú értéket: többet rombol a létével, mint a nemlétével, ezért aki civil szerveződésbe
kezd, annak kellő alázatot kell gyakorolnia annak érdekében, hogy a körülötte lévő társadalmi közeg magától, szabadon mondja ki az igenlő szót, a támogató hangot és emelje a megfelelő rangjára a kezdeményezőt. Mindehhez sok munkára, kitartásra, emberszeretetre és az
igazság állhatatos keresésére van szükség. Hála Istennek Kelebián sokan csiszolják emberségüket egy – egy civil szerveződés malomkövei között.
Kelebián sok civil szerveződés létezik. Köszönet azoknak, akik tesznek a fennmaradásukért.
De mi köze van mindehhez az önkormányzatnak, mi a feladatunk és… egyáltalán van –
e feladatunk ez ügyben?
A válasz egyértelmű: igen, van hozzá közünk. Igen, van feladatunk a civil kezdeményezések ügyében.
Ha röviden és képletesen akarom kifejezni, akkor a földre hullott mag csírázásához hasonlítanám a folyamatot. A csírázás láthatatlan módon a földben kezdődik, majd a hajtás a felszínre tör. Az önkormányzat feladata az, hogy a valódi közösségépítő szándékot felkarolja,
fejlődését figyelemmel kísérje és támagassa annak szárba szökkenését. További feladatunk
az, hogy a vadhajtásokat lemetsszük és koordináljuk a különböző szervezetek egymás melletti életét. Fő feladatunk az egyensúly megtartása. Kelebia Község Önkormányzatának vezetése ezen alapelvekre építve az „élni és élni hagyni” jelmondatot szem előtt tartva viszonyul
a helyi közösségépítő kezdeményezésekhez.
Lássuk, hogyan is működik mindez a gyakorlatban, kiemelve egy – egy példát.
Mielőtt azonban rátérnék, a tételes tájékoztatásra kérném, engedjék meg, hogy az egyházi szervezetekkel kiegészítve felsorolás szintjén tájékoztassam Önöket a helyi (kelebiai) közösségi (civil) szerveződésekről:
- Római Katolikus Egyházközség
- Református Egyházközösség
- Baptista Közösség
- Magyar Apostoli Egyház kelebiai közössége
- Kelebiai Ökumenikus Szeretet Szövetség Egyesülete
- Kelebiai Karitasz Egyesület
- Kelebiai Nyugdíjas Egyesület
- Kelebiai Polgárőr Egyesület
- Kelebiai Ifjúsági Egyesület
- Kelebia Községi Népi Sportkör
- Kelebiai Levente Sportegyesület
- Dr. Császár Jenő Kelebiai Horgász Egyesület
- Tavaszi Hérics Néptánccsoport közössége
- Kelebiai Daloskör közössége
- Farkas László Általános Iskola Szülői Munka Közösség
- Gyermekeinkért Alapítvány
Az a tapasztalatom, hogy sokkal több közösségépítő kezdeményezés létezik községünkben, azonban a felsoroltak karakteres és többségében szervezeti formában jelennek meg.
Ami egyébként nagyon helyes, és a forrásszerzés érdekében hasznos is.
Büszkén mondhatom el, hogy minden egyházi és egyesületi vezetővel rendszeres az önkormányzat kapcsolata. Az egyházi közösségek és több helyi szerveződé bevonásával évente megrendezik a KÖSSZ egyesület vezetésével azt a napközis gyermektábort, amely a térségben egyedülálló módon, ingyenes foglalkoztatást szervez a nyaralni nem tudó, rászoruló
gyermekeknek. Az önkormányzat ingyenes helyszín és étkezés biztosításával járul hozzá a
tábor sikeréhez. A szervezők minden évben megköszönik a segítséget, amely gesztus egy
egészséges kommunikációs folyamat lezárása. Remélem, jövőre is jó munkatársak lehetünk.
A Karitasz Egyesület évente több alkalommal segélycsomagokkal segíti a rászorulókat. A
szervezet kiemelkedő rendezvénye az adventi időszakban megrendezett magányosok karácsonya. A feladatok végrehajtásában a tanyagondnokaink személyszállítással és a csomagok kijuttatásával segítenek. Az önkormányzat segítségét minden esetben köszönettel illetik a szervezők.
Kelebia Község Önkormányzata, több mint 10 éve a Karitasz Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület és a Polgárőr Egyesület kérésének eleget téve külön objektumot biztosít ezen szervezetek működésének érdekében. A sportpályával szemben lévő civil ház önkormányzati
tulajdonban van, és a rezsiköltségeket is átvállalta a tulajdonos. Ezen túl elsősorban a nyugdíjasoknak szállítása lehetőségeket is biztosítunk különböző kirándulások, fellépések alkalmával. A folyamatos és az egy szintről történő kommunikáció mind a civilek, mind az önkor-

mányzat részéről elégedettséget eredményez.
A kelebiai sportélet ügyében a Községi Népi Sportkörrel és a Levente Sportegyesülettel állunk kapcsolatban. Az előző (Népi Sportkör) ügyintézője (Molnár László) sok munkát belefektetett abba, hogy az úgynevezett TAO (Társasági adó visszaosztása) pályázatok nyerjenek.
A legtöbb esetben a 30% - os önerőt az egyesület megoldotta, de volt úgy, hogy az önkormányzatnak kellett „beszállni”. A pálya és környékének rekonstrukciója, a kelebiai kézilabda
elindítása, a sportcsarnok rentábilis üzemeltetése döntő részben Molnár úrnak köszönhető. Ez
az igazság. Mindezért Kelebia Község Sportjáért Díjban részesítette a képviselő testület. Az
utóbbi (Levente Egyesület) ügyintézőjét (Kovács Marcellt) szintén Kelebia Község Sportjáért
Díjban részesítette a képviselő testület. Ennek fő indoka egyrészt a sportszervezői tevékenység, másrészt a kelebiai sport történetét feldolgozó Reflektált amnézia című könyv megírása
volt. A Kelebiai Valóság logója alatt megjelenő és a Levente Egyesület által kiadott füzetben
írtakról a következő észrevételeket teszem:
-Egyrészt dicséretes az, hogy vannak olyan kelebiaiak, akik értékmegőrző akarattal tartják fel községünk múltjából azokat az elemeket, amelyekkel erősíthetjük a jelen erkölcsi és
hitbeli erejét.
- Másrészt örvendetes, hogy vannak építő ötletei a Levente Egyesületnek is. Itt azonban
felhívnám a figyelmet arra, hogy Kelebia Község választott testülete képes önálló döntéseket
hozni egy – egy kritikus vagy szélsőséges esetben is.
-Harmadrészt a sértettséget félre kellene tenni, már csak azért is, mert a fekete pontok újra és újra rajzolásával a fentebb említett három pillér közül a közösségépítés soha nem valósul
meg. Így történhetett meg az, hogy az említett füzetecske 3/4 részének értékeit az 1/4 rész
sárdobálása tönkre tette. Végül Siflis Géza múltját és életét értékeljük és elismerjük. Ennek jeléül a képviselő testület úgy döntött, hogy az általános iskolánál lévő tornacsarnok az Ő nevét
veszi fel, sőt az iskola és óvoda között lévő úgynevezett óvoda út, Siflis Géza közre fog változni. Mindez akkor realizálódik, amikor pormentes utat építtetünk az említett közben. A Levente Egyesület és az önkormányzat korrekt viszonyának bemutatásához még az is hozzájárul,
hogy számos esetben étkezés biztosításával, illetve Székelykakasdra történő szállítási kapacitással segítettük a szervezetet. Tovább lépve köszönetet érdemel a Kelebiai Daloskör és a Tavaszi Hérics Néptánccsoport kitartó és állhatatos munkája. Minden rendezvényünkön ott vannak, öregbítve a település hírnevét, példát mutatva szakmaiságból és alázatból.
Van egy civil kezdeményezésből fakadó nagy rendezvényünk, ez az adventi forgatag. A
Gyermekeinkért Alapítvány, A Szülői Munkaközösség, a Karitasz Egyesület, a KÖSSZ Egyesület, a Nyugdíjas Egyesület összefogásával jöhet létre évről évre. Természetesen ebből sem
maradhat ki az önkormányzat. Tudom, kissé hosszúra nyúlt a cikkem, de úgy éreztem, hogy
így a választási ciklus végén egyfajta összegzéssel és köszönettel tartozom a falu lakosságának. Az összegzések sora azonban, még nem fejeződött be. Az októberi számban az elmúlt 5
év önkormányzati munkáját értékelem. Kérem, olvassák figyelemmel.
Köszönettel:
Maczkó József polgármester

Tisztelt Lakosság!
Kelebia Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága települési támogatás formájában szociális célú tűzifa támogatást állapít meg annak a szociálisan rászorult
személyeknek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 % át. (2019. évben 85.500 Ft)
A szociális célú tűzifa támogatás megállapítására irányuló kérelemhez csatolni kell:
a háztartásban élő személy/személyek a kérelem benyújtását megelőző
havi nettó jövedelméről szóló igazolást:
- nyugdíjas kérelmező esetében a 2019. évi „zöld” nyugdíjközlőt;
- közfoglalkoztatottak esetében a munkaszerződést
- munkavállaló esetében az előző havi bérjegyzéket,
Tüzelőanyag-juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, legfeljebb 5
m3 mennyiségig, kizárólag természetbeni ellátás formájában.
Az elbírálás során előnyben kell részesíteni azt a személyt, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult,
d) időskorúak járadékára jogosult,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,
f) aki esetében a kihűlés és fagyhalál veszélye fenn áll.
A szociális célú tűzifa iránti kérelmet a Kelebiai Polgármesteri Hivatal 6. számú irodájában lehet benyújtani 2019.09.02. napjától ügyfélfogadási időben, az arra rendszeresített formanyomtatványon a jövedelemigazolásokkal együtt.
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
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Nyertes pályázatokkal Kelebiáért
A kelebiai képviselő-testület döntéselőkészítő munkája a bizottsági üléseken zajlik.
A hatékonyság érdekében a műhelymunkára az összes testületi tag, a szakemberek és az érdekeltek is meghívást
kapnak.
Általában egy-két órás tanácskozás
után születnek a javaslatok, amelyek a
testületi ülésen már letisztult határozatként kerülnek előterjesztésre.
Szerencsére az elmúlt öt évet nem
jellemezte a képviselők távolléte. Mindannyian aktívan részt vettünk az előkészítő és döntéshozó munkában.
Együttmunkálkodásunk java részét a
polgármesteri programban meghatározott célok elérése kötötte le. A célok
elérésének egyik eszköze a hazai (magyarországi) és európai uniós pályázatok adta lehetőségek kiaknázása.
Az elmúlt két hónapban kihirdetett
nyertes pályázataink a következők voltak:
1. A magyar falvak program keretén

belül a Római Katolikus Egyházközség
3 millió Ft-ot nyert a parókia melléképületének tetőcseréjére. Az önkormányzat a műszaki előkészítő munkában vett részt.
2. A magyar falvak program keretén belül az önkormányzat 2 millió 655
ezer forintot nyert a háziorvosi rendelők (I. és II. körzet) bútorzatának, műszerparkjának korszerűsítésére.
3. A tanyaprogram lehetőségeit kihasználva pályázatot adtunk be a kolbászsori tanyaház fejlesztésének II. ütemére. A pályázatra 8 millió Ft-ot ítéltek
meg. Ennek segítségével bővíteni tudjuk a tanyaház szolgáltatásait, amelyek
jelenleg is a vasútföldöm élő gyermekeknek és családoknak biztosítanak
művelődést és szórakozást.
4. A belügyminiszter 2019. augusztus 21-ei döntése alapján a szociális tűzifa-pályázatunkat pozitívan bírálta el,
így 1 millió 900 ezer Ft-ot nyertünk 89
m3 fa vásárlására.

(Ezzel kapcsolatos felhívásunkat ebben a lapszámban olvashatja a kedves
olvasó.)
Természetesen vannak bírálat alatt
lévő pályázataink is. ezek a következők:
1. A Napköziotthonos Konyha komplex felújítása és eszközbeszerzés. Ez a
fejlesztés 40 millió Ft-ot igényel.
2. Útfelújítás és szélesítés az Ady
Endre utcán az iskola gyalogos átkelőjétől a vámpalotáig. Ez a fejlesztés 17
millió Ft-ot igényel.
3. Óvoda tetőcseréje, vizesblokkok
rekonstrukciója és egyéb apróbb korszerűsítések. Ez a fejlesztés 30 millió
Ft-ot igényel.
4. Az általános iskola és óvoda közötti út aszfaltos úttá való kiépítése. továbbá belső parkolók létesítése. Ez a
fejlesztés 30 millió Ft-ot igényel.
5. Óvodaudvar rendezése és kerítés építése. ez a fejlesztés 5 millió Ftot igényel.
6. Deák Ferenc utca északi részén

makadámút építése (a meglévő folytatása) 300 méter hosszan. Ez a fejlesztés
9 millió Ft-ot igényel.
A régebben nyert, de kivitelezés
alatt vagy előtt álló projektjeinkről az
októberi összefoglaló, tájékoztató cikkemben fogok beszámolni.
Sok mindent lehet mondani (a tényekkel vitatkozni értelmetlen dolog),
de Kelebia fejlesztésének az érdekében
minden lehetséges pályázati lehetőséget kihasználtunk. Ezért van az, hogy
községünk 2019 évi költségvetésének
fő összege (bevétel-kiadás) eléri az 1
milliárd forintot. Mindenki tudja, hogy
az eredmények ideig-óráig jönnek csak
a jó szerencse égisze alatt „csak úgy”,
döntő részben sok-sok fejtörés és izzadságos munkával tudjuk céljainkat sikerre vinni. A tapasztalat az, hogy csak
így érdemes dolgozni.
Köszönettel:
Maczkó József pm.

Térségi összefogással Kelebiáért
Több ízben beszámoltam már arról,
hogy Kelebia Község Önkormányzatának a vezetésével két éve sikerült egy új,

térségi, határ menti együttműködést létrehozni, és egy új szemléletű regionális
egyesületet alakítani, amelynek a központja községünk. A szervezet neve: Felső – Bácska és Homokhát Értékmegőrző
Natúrpark Egyesület.
Én, mint a vezető ember azt gondolom, hogy a településfejlesztés nem
képzelhető el térségfejlesztés nélkül.
Ennek a gondolatnak a jegyében fogtam
bele a szervező munkába és sikerült 12
települést meggyőznöm arról, hogy van
értelme járási -, megye-, és országhatárt átlépni egy – egy valódi együttműködés érdekében. Az építő munkámra a
megyei elnök (Rideg László) is felfigyelt,

aminek az lett a következménye, hogy
egy kiemelt turisztikai projektbe hívta be az egyesületet konzorciumi tag-

ként. A projekt címe: Az Eurovelo 13
kerékpáros útvonal és környezetének
ökoturisztikai fejlesztése. A kiemelt turisztikai projektcélra közös pályázatot

adtunk be. A pályázaton 200 millió forintot nyertünk a következő célok elérésének az érdekében:
1. A határ mentén 3 natúrparkos te-

kerékpáros nyomvonal kitáblázása. Ezt
szintén az egyesület irányítja.
3. Marketingterv készítése. Megyei
feladat.

lepülésen (Bácsalmás, Tompa, Kelebia)
kerékpáros pihenőhelyek és a helyi értékeket bemutató látogatóközpontok
építése. Ennek lebonyolítója az egyesületünk.
2. Nagybaracskától Ásotthalomig a

4. Tanulmánytervek készítése. Megyei feladat.
A látogatóközpontok építésére 50
– 50 – 50 millió forintot sikerült megszerezni. Büszke vagyok a projektre, hiszen így az ásotthalmi bekötőút sarkán
lévő épületet (Vörös tanya) egy kerékpáros turisztikai központtá sikerül átalakítani. A közbeszerzési eljárások befejeződtek, a kivitelezőkkel megkötöttük a
szerződéseket és a munkálatok is elkezdődtek. Reményeim szerint jövő nyáron
már turistákat, kisdiákokat és egyetemistákat is tudunk vendégül látni az objektumban.
Maczkó József
Natúrpark Egyesület elnöke
polgármester
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MIÉRT JÓ JÉZUST KÖVETNI? II.
A jó keresztény bizonyítékokat szerez
a Bibliából a legfontosabb igazságokról.
Arról, hogy Jézus valóban Isten, ezt több
helyen is mondta (Jn.14.6 11.24-25). Ezután két lehetőség van. Ha mégse Isten,
akkor csaló, ámokfutó. Viszont hiteles,
kiegyensúlyozott, csodálatos „ember”.
Arra is bizonyítékot kapunk a Bibliából,
hogy mi is feltámadunk, ahogyan Jézus.
Ez levezethető Jézus istenségéből, feltámadásából, az apostolok gyökeres megváltozásából, miután Jézussal találkoztak,
s végül abból, hogy a feltámadásba vetett
hitüket vérükkel pecsételték meg.
A Biblia világosan megmutatja az élet
célját. Ez a Mennyország. Aki ezt a célt
nem éri el, az a Pokolban landol. Először
is - nem ijesztgetni akarok - de egyszer is
belegondolt sok ember, hogy mit kockáztat Isten elvetésével, amikor egy hatalmas, örökké tartó boldogság helyett választja az örök, soha véget nem érő pokol
szörnyű szenvedését? (Persze nem ég ott
a tűz.) A bevásárló központokban (a Határ Discontban, a Pennyben) bő a választék, de a földi életünk folytatásában csak
2 közül választhatunk: a Pokol és a Mennyország ezek. A hitetlenek közül néhányan csak nevetnek ezen. Erről eszünkbe
juthat az a gyerekkori játékunk, aminek a
neve: „Ki nevet a végén?!”
A jó keresztény nem hökken meg
azon, amin nem kell. Pl. valaki megkért
a napokban, hogy imádkozzak egy szirénázó mentővel szállított 83 éves néni
gyógyulásáért. Mondtam neki nem ezért
fogok imádkozni, de azért, hogy üdvözüljön, igen. Nem akarok rosszakarója
lenni, hiszen Parkinson-kórjából és több
más súlyos fájdalmakkal járó betegségéből már úgyse gyógyul ki. Én, ha az üdvét kívánom, akkor sokkal jobbat kívánok neki minden másnál. És egyébként
is nem az egészség és a hosszú élet a
legfőbb érték egy hívőnek, mert messze
megelőzi azt a Mennyországba jutás boldogsága. Jézus nem a földön ígérte meg
az igazi boldogságot, hanem odaátra. A
nigériai keresztényekről olvashatjuk egy magyar orvosnő, Fodor Réka vallomásából - a legutóbbi Új Ember újságban
(8.o.): „A temetésen halleluját zengenek,
mert valóban hiszik, hogy a mennybe jutnak. A végstádiumba levő kórházi betegek esetében is ugyanezt tapasztaltam,
akik megnyugodva várták, hogy hamarosan színről-színre láthassák Istent, Jézus Krisztust.”
Egy keresztény tudatában van annak
a legnagyobb bajok és szenvedések közepette is, hogy milyen nagy jóban lesz
része odaát. Szent Pál: „a jelen szenve-

dések nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez...” (Róm.8.18). Assisi Szent
Ferenc: „Olyan nagy jó vár rám a Mennyországban, hogy emellett eltörpül életem
minden gondja-baja.”
A keresztény embernek könnyebben megy a megbocsátás. Pedig ez igazán nehéz. Nem véletlen, hogy az Evangélium, az Újszövetség szinte 3/4 része
a megbocsátásról, a kiengesztelődésről szól. Ott van előttünk a nagy példakép Jézus, aki mindig kész megbocsátani.
A hitetlen emberek előtt meg a sok rossz
példa, a sírig tartó haragok. El kell azon
csodálkoznunk, hogy a harag, bár szervi betegséget és lelki szenvedést okoz,
ennek ellenére mennyire ragaszkodunk
hozzá. Szívesebben megválunk valamilyen vagyontárgyunktól (akár az Audi
gépkocsinktól is), mint embertársunkkal
szemben táplált ellenszenvünktől, gyűlöletünktől. Jézusnak azonban az ilyen haragtartó nem kell. Egyértelműen megmondja: Ha nem bocsátasz meg, semmi
közöm nincs hozzád!
A jó keresztény nem olyan kapzsi,
pénzéhes. Elégedettebb. Tudja ugyanis, hogy a földi kincsnél többet ér a mennyei kincs. Tudja, hogy ami gyönyörűt, jót
megvenne, az csak halovány visszfénye
az Isten országában levőknek.
A jó keresztény egy kicsit jobban
megérti a szenvedést, hogy a Jóisten miért emelte be a Teremtésbe. Mindannyian ódzkodunk, rettegünk tőle, de néhány
jó hatását is látjuk. Kiéget az ember lelkéből sok bűnös hajlamot. Tisztít. Sokakat megtérít. A lelkeket szilárdabbá
teszi. Elgondolkodtat Jézusnak ez a mondata: „Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe”(Lk.24.26). Ha Jézusnak
kellett szenvednie, akkor mi se lehetünk
kivételek. A mennybe nem lehet csak úgy
kényelmesen besétálni. M. Gorkij „Éjjeli menedékhely” című művében van ez a
párbeszéd: -Luka, miért vagy Te ennyire jó? -Azért, mert nagyon sokat vertek.
Egyik barátom ilyen Luka a kelebiai „Kolbász-sor” elején. Mint árvagyereket nevelőszülei állandóan csépelték, szadista hajlamukat rajta zongorázták le, élték
ki. Nagyon jó ember és a tetejében szinte
mindig vidám, elégedett ember a maga
szegénységében és 3 kutyájával.
A keresztény ember nem viselkedik
botrányosan Istennel szemben, nem űz
vele gúnyt, mint oly sokan. Nem utasítja
vissza a világ legnagyobb ajándékát, amit
a legnagyobb szeretettel nyújtott nekünk
az Atya. Arról van szó, hogy Fiát odaajándékozta nekünk, hogy kegyetlen halállal

megszerezze nekünk a Mennyországot,
mire ezt sok ember semmibe veszi, nem
törődik vele. Hasonlattal élve azt mondhatnánk, hogy ez sokkal nagyobb esztelenség és botrány, mintha egy apa adna
fiának 1 millió eurót, mire a fia azt széttépné és arcába vágná.
A jó keresztény tudja, hogy ami itt a
földön életben érthetetlen és kegyetlennek tűnő, az odaát helyére lesz rakva (pl.
tragédiák, Down-kóros újszülött, nagy
szenvedések). Tataházán egy jóságos
édesanya sok szenvedés után elég korán
meghalt. Lánya ilyen szemrehányással élt
Isten felé: „Milyen jó volt anyám, hát nem
ezt érdemelte.” Ezt válaszoltam: „Jézus
se azt az iszonyú halált érdemelte, pedig
ő aztán igazán jó keresztény volt!” Persze, ilyeneket soha se értünk meg, mint
pl. a lengyel zarándok turisták, vagy a
veronai buszbaleset áldozatainak esete.
Isten ott is ott volt. De most nem a csodatevő, a bajt elhárító Jézus, hanem a keresztfán kínoktól nyöszörgő Jézus.
A jó keresztény tájékozott a Bibliában,
mely életünk iránytűje. Tudja, hogy a világ legértékesebb könyve, melyben minden mondat igaz és nem mond ilyen ostobaságokat a túlvilágról, hogy „nem jött
még onnan vissza senki”. Először is Jézus, miután minden vére kifolyt, Húsvétkor visszajött. Vagy megemlíthető a
Tábor hegyi színeváltozás. Jézus mellett
akkor megjelent Mózes és Illés (beszélgettek vele), akik több száz évvel azelőtt
éltek (Mk.9.4-5).
Jól meg tudja a keresztény védeni drága, boldogító hitét. Amikor kételkedik
vagy tagadja valaki a feltámadást és a
Mennyországot, ezeket be tudja bizonyítani észérvekkel. A tagadóknak szembe szegezheti azt is, hogy évszázadokon
át Alaszkától, Ausztráliáig és Tűzföldön
át szerte az egész világon a keresztény
templomokban a hívek imádkozzák: „hiszek a föltámadásban és az örök életben”.
Ők talán egy nagy hazugságot ismételnek évszázadokon át? Olyan bugyuták?
Ennyi becsapott ember lenne, lehetne? El
tudjátok ezt képzelni? Abszurdum, lehetetlenség. Aki mégis kételkedik, az gondolja végig ezt a megokolást.
A jó kereszténynek nem kell hazudnia. Nem szorul erre. Bizonyos szempontból sérthetetlen. A többség hazudik
-akár szavaival, akár életével. Sokszor
azért hazudunk, hogy kivágjuk magunkat
nehéz helyzetből. Mert „mondj igazat, és
betörik a fejed”. Az igaz ember erre ezt
mondja: „inkább törjön be, de mégse hazudok”. Az Úr lát, azt várja, hogy mindig
igazat mondjak, különben elvet és nem

leszek az Övé. Márpedig soha el nem
akarok szakadni tőle. Erről van szó: „Beszédetek legyen: igen, igen; nem, nem”.
Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van
(Mt.5.37).
A jó kereszténynek nem kell pótvallásokat követnie. Jézus és az Ő tanítása elég. Ez a legdrágább kincs, amit a világért se cserélne fel semmi immanens,
evilági dologra. Felsorolok néhány pótvallást. Van, aki szinte vallásos áhítattal
veszi magához a vegetáriánus ételeket.
Húsfélét még 3 ember se tudna beletömni. Manapság sok ember az egészségét bálványozva, minden lehetőséget és
pénzt megad annak érdekében, hogy minél tovább szuszogjon, éljen itt a földön.
Szoktuk nekik mondani, hogy bár a halhatatlan lelkedre fordítanál legalább negyedannyit, mint a testedre, amelyből
kimegy a szusz és hamu, por lesz. Pótvallás lehet a tudomány is, amikor annak
nevében támadják a vallást. Hisz a kettő
„édestestvérek”, s nem ellenségek. Mindkettőn rajta van Istennek ugyanazon pecsétje. Az is pótvallás, amikor valaki Isten
trónjára akar öntelten felülni.
A jó keresztény tud ünnepelni (nemcsak bulizni). Érti az ünnep lényegét a
maga mélységében. Pl. tudja, hogy Karácsonynak az a lényege, hogy Isten Betlehemben emberként megjelent, és hogy
ez milyen óriási következményekkel jár.
Nagyon sok embernek ez a nagy ünnep
csak szép hangulat. De ez a futó karácsonyi hangulat Jézus születéséhez képest olyan semmiség, olyan híg, amit egy
hasonlattal jól lehet érzékelni. Mit éreznél 1 liter finom tokaji bor ízéből, pazar
zamatából, ha beletöltenél, felhígítanád
ezer hektó vízzel. Néha kapok Karácsonyi lapot, melyen csak téli táj, fenyves,
díszek, gyertyák vannak, és a betlehemi születésből semmi. Ilyenkor elszomorodok, hogy így arat az Isten-nélküliség.
Vannak nyugati országok, (az USÁ-ban
is) ahol még a Karácsony szót is irtják.
Minél jobb keresztény valaki, annál
nagylelkűbb, adakozóbb. Azért, mert
tudja, hogy végső soron adományát Istennek adja. Minél gyengébb a hite valakinek, annál fukarabb, annál inkább „fogához veri a garast”.
Íme, néhányat felsoroltam a Jézus követésével járó „gyümölcsökből”. Ezzel az
volt a célom, hogy kereszténységünket,
Jézusunkat még jobban megszeressük.
De egymást is, mert Istent nem lehet az
emberek megkerülésével szeretni. A Jóisten adjon ehhez sok erőt.
Pribitek lászló
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Karitász hírek júliusról
Ebben az évben is részt vettünk a
KÖSSZ tábor lebonyolításában. Többen a tagok közül segítettük a kézműves foglalkozásokat, sütöttünk sós fonott kalácsot a gyerekeknek, segítőknek.
A hittanos táborban is tevékenykedtünk
és élelmiszer adománnyal járultunk hozzá a
sikeréhez.
8 család részére Zánkai Családi Hétvége
programra írtunk pályázatot, melynek ke-

retében péntek 14 órától mehettek a családok Zánkára és tölthették a szombat, vasárnapot színes programok kíséretében.
Szállást, ellátást a Karitász Központ biztosította, csak az utazás költségei terhelték a
családokat.
Augusztusban is megrendeztük 5-én a
kirakodó vásárt az Agrárkereskedelmi Központban, a beiskolázási támogatás céljából.
Horváth Zoltánné

Egy tanító tapasztalataiból…
Közeleg az új tanév!

Hm! Összevont szám lesz a mostani! Mi
legyen a téma, ha nem az új tanévre való felkészülés!
1. Augusztusban érdemes már kicsit
elővenni a tavalyi tankönyveket, átismételgetni a legfontosabb szabályokat, áttekinteni azok alkalmazását. Érdemes időben
beszerezni a szükséges füzeteket, írószereket, egyéb kiegészítő eszközöket, hogy elkerüljük az utolsó rohamokat a boltokban.
2. Tanácsos információt szerezni a következő tanév esetlege új tantárgyairól.
Miről is fogunk majd tanulni. Tanulni nem
kell még csak ismerkedni, ráhangolódni!
Azért a kötelező olvasmányt érdemes olvasni már!
3. Készítsük elő a tanszereket! Legyen
egyéni, nem fontos a legdrágább táskát,
tolltartót megvenni, hanem olyan, ami
egyéniséget tükröz.
4. A nyári szünet a pihenésre való, de
esetleg egyik-másik tanár adhatott nyári
megfigyelési feladatokat. Győződjünk meg
arról ezeket teljesítettük-e! Ezek a feladatok garantáltan nem vállnak a gyerek kárára, hanem jó célt szolgálnak!
5. Legyen időben előkészítve a tanulósarok! Hasznos a táskát időben kiüríteni.
a fiókokat átnézni van-e benne felesleges

kacat, ám az emlékeket helyezzük biztonságos helyre
6. Érdemes megfogalmazni az ú tanévre vonatkozó elérendő célokat! Min kellene javítani, miben kellene előrelépni. Ne
legyenek megvalósíthatatlanok ezek az elképzelések, maradni kell a realitás talaján!
Lehet a szabadidő hasznos eltöltésére vonatkozó célokat is kitűzni!
7. Nem árt tudni, felírni legjobb barát elérhetőségét, ha baj van kihez lehet fordulni, ha valamely tantárgy nehézkesen megy,
esetleg ki tudna ebben segíteni korrepetálni. Tűzoltók-mentők-rendőrség számát
megjegyezni!
8. A nyári szünet hipp-hopp véget ér!
Addig minden percet meg kell ragadni a
pihenésre, relaxálásra, élménygyűjtésre, hogy legyen miből töltekezni az új tanév során. Igyekezzünk minőségi időtöltésre
családdal, barátokkal!
9. Küzdeni és bízva bízni az új tanévben! Egy kis izgulás nem árt, de fontosabb,
hogy tegyünk meg minden tőlük telhetőt a
stressz mentes tanévkezdésért!
Élmény-gazdag, lenyűgöző, eredményes tanévet kívánok szülőnek, gyermeknek, pedagógusnak egyaránt
Horváth Zoltánné

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
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Jóval több, mint táplálás! –
A Szoptatás Világnapja
Augusztus 1-je az Anyatejes táplálás/Szoptatás Világnapja. A WHO és az
UNICEF 1992 óta ünnepli.
A Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy ez több, mint
a gyermek etetése. A világnaphoz Magyarország 1993-ban csatlakozott. Országszerte változatos programokkal és
előadásokkal várják a szakemberek a
kisgyermekes családokat.
Az előző évekhez hasonlóan idén
is megrendezésre került Kelebián az
Anyatejes Táplálás Világnapja alkalmából tartott rendezvény. Az eseményen
résztvevők beszámoltak saját tapasztalataikról, élményeikről, sikereikről vagy
éppen kudarcaikról.
A község védőnői is fontosnak tartják
szorgalmazni a kizárólagos szoptatást
azért is, mert az anyatej segíti a gyermek testi, lelki és szellemi fejlődését. A
szoptatás egy láthatatlan kötelék, ez a
gyermekünkkel való kapcsolódás egyik
legfontosabb módja. A tanulmányok
szerint a szült anyák 97%-a tud élettanilag szoptatni. (Breastfeeding: An Old

Practiceor a New Technique 1991). Ezzel szemben a betöltött 6 hónapos korig szoptatott csecsemők aránya országosan 34,3%. (2017-es adat). A
szülészetekről hazabocsájtott újszülöttek 46,5%-a már nem kizárólagosan
anyatejes.
„Ha egy gyermeket legalább az első fél évben anyatejjel/női tejjel táplál
az édesanya, az az egész életére megalapozhatja a testi illetve lelki egészségét.”- idézte Gyuris Noémi védőnő kolléganő az eseményen, aki hozzátette:
„Kelebián a 2016-os évben a 6 hónapig kizárólag szoptatott csecsemők
aránya csupán 25%, majd ez a szám
emelkedett 2018-ban 29,2%-ra, de
még mindig elmarad az országos átlagtól.„
A rendezvényen jelképes ajándékot
osztottunk szét az édesanyák között,
valamint a kelebiai Polgármesteri Hivatal jóvoltából egy kis megvendégelésre
is sor került.
Ezúton is köszönjük a megjelenteknek a részvételt.
Szűcs Mónika védőnő
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Szokásunkhoz híven ismét összefoglaljuk a mögöttünk hagyott július és augusztus hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló
szeptember hónap terveit, feladatait.
Július
-18-án került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyen 13 fő vett részt és ez
alkalommal is nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-19-21. között zajlott le a XVI. Kelebiai Kárpát Fesztivál, melynek minden jelentősebb programján (népdalkórusok találkozója, magyar néptánc csopor-

tok fellépései, népművészeti kiállítások, humoros főzőverseny Ihos Józseffel, stb.)
jelen voltunk többen az Egyesületünkből is. Itt jegyzem meg, hogy a főzőverse-

nyen bronzérmet szerzett finom töltött
káposztájával Egyesületünk egyik szakácsa Kiss Jani. A mellékelt fotók egyikén
a töltött káposztát fogyasztó tagtársaink,
a másikon a bronzérmes szakácsunk, a
harmadikon pedig a kelebiai Tánccsoport
tagjai láthatók.
-27-én 18.00 órától megtartott Klubdélután keretében finom pacalpörkölttel szolgáltunk a 23 megjelent tagtársunknak. Köszönet Módra Misinek
a szakácskodásért. A mellékelt fotón a
megjelentek egy csoportja látható étkezés közben.
Augusztus
-3-án a Bajsán megrendezett Kadarka Fesztiválra voltunk hívatalosak, melyre mindössze 7 fő jelentkezett, ezért két személykocsival utaztunk.
-15-én volt a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.30-as autóbusszal utaztunk és jól éreztük magunkat.
-20-án többen részt vettünk az Állami ünnepen.

-31-én tartottuk Sátoros Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Ház udvarán, melyen részt vettek Bajsai Testvértelepülésünk képviselői is. A rendezvényen finom
vacsorával (baromfi sülttel) kedveskedtünk a résztvevőknek.

Szeptember
-7-én ahagyományos Szüreti Nap lesz Bácskossuthfalván, melyre mi is hívatalosak vagyunk. Jelentkezni lehetett Sutka István csoportvezetőnél.
-12-én lesz a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyre a szokásos 10.30-as
busszal utazunk el.
-17-19. között lesz a Horváth Zoli által szervezett Kirándulás Debrecen, Nyíradony, Vásárosnamény, Vámosatya, Lónya, Nagykároly, Máriapócs, Nyíregyháza
úti céllal.
-28-án lesz a hagyományos Községi Szüreti Felvonulás, melyről részleteket
a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát. A mórahalmi
fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár
Horváth Zoltán egy elnök
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Kovács Marcell
MEGKÉSETT KÖNYV BEMUTATÓ
2016 nyarán egy időpontban jelentek
meg Miskolczi Miklós „Trianon gyermeke Kelebia” és a helyi sporttörténet feldolgozását tartalmazó „Reflektált amnézia” című kiadványok. A könyvek
bemutatójára egy időpontban került
volna sor, azonban a meghívón csak a
Miskolczi könyv prezentációja szerepelt. A kiadó Levente Egyesület tudtára adva ezzel, hogy nem tart igényt
önkormányzatunk a kiadvány propagálására. Pedig hát a história Kelebiáról szól legalább oly mértékben, mint az
önkormányzati pénzekkel agyontámogatott Miskolczi könyv. Az alábbiakban
Turcsányi László gondolatai olvashatók,
amit eredetileg a könyv bemutatóján
szeretett volna elmondani:
REFLEKTÁLT AMNÉZIA
recenzió
A recenzió célja a kelebiai lakosság,
a családok és intézmények formális és
nonformális (hivatalos és nem hivatalos) társadalmi - politikai képződmények figyelmének, érdeklődésének
felkeltése Kelebia sport történetére,
melynek bemutatása során szemléletesen és hitelesen bontakozik ki a település ezer éves történelme.
Üzenet Kelebiának a huszonnegyedik órában. A kiadványban megjelenített világháborúk, Trianon, a létező
kommunizmus, a kemény és puha diktatúrák, Kelebiát sem kímélve széttört
országot és széttört emberi sorsokat
hagytak maguk után. Ma már csak néhány idős személy emlékezetében él élményszerűen és közvetlen tapasztalatként a reális múlt.
A közép és fiatal generációk tudatában tévhitként, a kollektív emlékezetet
illetően pedig a feledés homályába süllyedve, süllyesztve.
Ebből az amnézia-állapotból mozdít ki bennünket a szerző, illetve a
szerzői munkaközösség a történetek, események, cselekvések tényszerű, mikroszintű leírásával, személyek
és tetteiknek bemutatásával, identitást
erősítő és őrző célzattal.
A kiadvány műfajilag egy komplex,
többfunkciós ismeretterjesztő értéktár, lexikon, adattár, stb. jellemzőkkel.
Olyan mobil értéktár, amely cselekvésre motiválja, mozgósítja a többgenerációs jelent (a falu apraját, nagyját) reális
jövőkép megjelenítésével a múlt-jelenjövő progresszivitásának egységében.
Az amnézia mélységéből főnixmadá-

ri effektussal olyan dolgokat, értékvilágot támaszt fel, a „vissza a kályhához”
jegyében, amelyek a viszontagságos
idők folyamán kimosódtak a köztudatból. A kiadvány elévülhetetlen érdeme
a jelen köztudatába történő adaptálása, integrálása. Példának okáért említendő a Római Katolikus Egyház és lelki pásztorainak, egyházi méltóságainak
közéleti szereplése, gróf Zichy Gyula
kalocsai érsek és a helyi plébánosok áldásos missziója, amelyeknek révén Kelebia eredendően - Kelebia címerének
megfelelően - szakrális falunak, római
katolikus településnek tudhatta és tudhatja magát. (Lásd a kiadvány 14. oldala, valamint Kelebia címerének elemző
leírása.)
Tudományos igénnyel és közérthetően elemzi, mutatja be a sport történet, a levente mozgalom, a vitéz-rend
szimbólumait, emblémáit, nevezetesen
a címerek történetét, tartalmát, valamint szimbolikus akcióit, szakrális eseményeit, pld. sportobjektumok, létesítmények, zászlók stb. felszentelését,
megáldását.
Dicséretes a könyv minőségi képanyaga, amely vizualitásával szemléletesebbé, érthetőbbé teszi, a szöveganyagot, emeli a kiadvány esztétikai
színvonalát. „Heuréka” élményt jelent
az olvasó számára önmaga és mások

felismerése.
A könyvből kitűnik, hogy minden
család közvetlenül, vagy közvetetten
érintett és érdekelt a kiadvány megismerésében. Szembesülhet benne kiváló
személyek közjót szolgáló cselekedeteivel, akik öregbítették és öregbítik Kelebia jó hírnevét, elősegítve a település
fejlődését.
A könyv egyben múlt-és jelenbéli kultuszképző eszmények és példaképek tárháza is (pld. Szent István, Szent
László, gróf Zichy Gyula, Klebelsberg
Kunó és a kiadványban szereplő számos kiváló személyiségek, közéleti szereplők). Különös fontossággal bírnak
Ők a fiatal korosztály erkölcsiségét fertőző celebek világával szemben.
A Nemzeti Alaptanterv alkotó ré-

szét képezi a helyi társadalom nevelési
rendszere, tekintettel arra, hogy a helyi
társadalom nevelése egyben politikai
erőtér. Olyan rendszer, amely együttműködésre késztetheti a helyi lakókat.
A kulturális hagyományok ápolását is szolgáló együttműködés szervezésében küldetésszerű szerepe van a
lokális (helyi) elitnek - önkormányzati képviselőknek, pedagógusoknak - az
önkormányzati törvényben foglaltaknak megfelelően.
A nevezett kiadványt kézikönyvként
forgathatják felnőttek, gyerekek, a tanulóifjúság egyaránt. Oda kívánkozik a
családi lakások, közintézmények, nevelési intézmények polcaira egyaránt.
Turcsányi László

Felhívás
A Kelebiai Hírmondó szerkesztősége értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
közelgő önkormányzati választások apropóján lehetőséget biztosítunk az újságban 1/4-es oldalon történő bemutatkozásra azok számára, akik polgármesterjelöltként, illetve képviselőjelöltként kívánnak indulni a választásokon. A
fényképes bemutatkozásokat legkésőbb szeptember 25-ig várjuk elektronikusan a könyvtár e-mail címére: konyvtar.kelebia@gmail.com
/szerkesztők/
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2019. július-augusztus havi születések

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

szeptember

orvos neve

ügyelet helyszine

6

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

7

szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

8

vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Kákonyi Lídia

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Született: Kiskunhalas, 2019.07.14.

10 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Édesanyja neve: Szalma Regina

11 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

12 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

13 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

Született: Kiskunhalas, 2019.08.05.

14 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

Édesanyja neve: Balla Viktória

15 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

16 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

17 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

18 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

19 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

20 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

21 szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

22 vasárnap

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

23 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

24 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

25 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

26 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

27 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92

28 szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

29 vasárnap

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

30 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

Horváth Hunor
Született: Szeged, 2019.07.14.
Édesanyja neve: Kaszala Éva
Édesapja neve: Horváth Barnabás

Édesapja neve: Kákonyi Pál
Nyári Viktória Anikó

Édesapja neve: Nyári Ferenc
Szűcs Mónika védőnő
2019. augusztus hónapban elhalálozott:
Kiri Ferencné 72 éves,
Ledenyák István Miklós 69 éves,
Baranyi József 84 éves
2019. június hónapban házasságot kötött:
Balogh-Szabó Béla és Csíza Viktória
2019. augusztus hónapban házasságot kötött:
Varga Krisztián és Vili Viktória
Teleki Mária anyakönyvvezető

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
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

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

14. oldal

Kelebiai Hírmondó
IX. Szent István serleg

Augusztus 20-án serdülő csapatok számára került kiírásra a IX. Szent István Serleg nemzetközi focitorna. A tornát az Ada
AFK csapata nyerte, második a Bordány SK, harmadik helyezett a Kelebia KNSK gárdája lett. A meghívásos torna negyedik
csapata a Makó UFC közbejött probléma miatt nem érkezett meg. A molinó alatti képen az adai és a kelebiai fiatalok láthatók, másikon Jáger Ágnes adja át a nyertes adai csapatkapitánynak a Magyarok Kenyerét, harmadik fotón a díjazás kellékei
láthatók.
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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.

