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Kupak-szív
A KÖSSZ Egyesület 2020.
július 18-án, szombaton kerékpár túrát szervezett az erdei focipályára. A családi nap
első fénypontja a kupakgyűjtő szív átadása volt, melyet
egyesületünk is adományként
kapott.
Már reggel korán jelentős kupak színesedett a szívben – a családi napra érkező
gyerekek és felnőttek zacskó
számra hozták azokat. Az iskola igazgatónője, Fodor Betty
is felkarolta és felkarolja e nemes ügyet: bíztatja a diákokat
és a szülőket a gyűjtésre! Nagyon köszönjük Neki is!
Ami a tárolóban összegyűlik,
időről időre készpénzre váltja a KÖSSZ. A befolyt összeget
helybéli rászoruló családok,
gyermekek
megsegítésére
fordítjuk, ebben is egyeztetve
az iskola vezetőségével.
A műanyag-felvásárlókhoz
beérkező kupakokat felaprítják és ledarálják, majd több
technikai eljárást követően nagyon apró granulátum
készül belőle. Ebből például

zöldség- vagy gyümölcstároló
rekeszt, szemetes- vagy hólapátot gyártanak.
Amit lehet hasznosítani:
- ásványvizes és üdítős flakonok kupakja
- dobozos gyümölcslé vagy
tej dobozának csavaros kupakja
- flakonos mosószerek, öblítők, tisztítószerek, tusfürdők,
samponok, balzsamok és testápolók kupakja
- fogkrémes tubus teteje
- instant kávé, kakaó por
vagy épp a krémsajt dobozának műanyag fedele is hasznos lehet.
Kérjük a falu lakosságát,
csatlakozzanak minél többen
e nemes elgondoláshoz, gyűjtsük együtt a kupakokat és közös összefogással segítsünk!
Kérjük, figyeljenek oda arra,
hogy a kupakok tiszták, szen�nyeződésektől mentesek legyenek, és lehetőleg ne maradjon rajtuk papír vagy ár
címke.
KÖSSZönjük!
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Egyszer volt Tompán kutyavásár!
Ezzel a címmel került megrendezésre
2020. július 13-17. között a tompai Paska
dűlőn lévő cserkészparkban egy reneszánsz
korabeli tábor, a TOP-5.3.1. A helyi identitás
és kohézió erősítése pályázat keretében (támogatásával).
A résztvevő felső tagozatos gyerekek három településről érkeztek: Balotaszállás, Kelebia és Tompa, összesen 20 fő - 12 lány és 8
fiú. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat és tartalmas programban legyen részük, 11 felnőtt gondoskodott a háttérben. Legfőbb célunk a közösségi emberré nevelés, valamint
a saját településük és nemzeti kultúránk értékei iránti kötődés elmélyítése volt, melyeket a gyerekek saját maguk, egymást támogatva és segítve valósítottak meg, mi csak a
kezdő lökést adtuk meg számukra.
A program ott alvós volt, és kissé rendhagyó: a gyerekek maguk mosogatták el étkezés után a tányérjaikat, melegítették a vizet mosogatáshoz és fürdéshez, napbojler
által melegített vízzel tusoltak kint a szabad
ég alatt, sátorban aludtak és szalma bálákból készített „ülőgarnitúrájuk” volt a „nappalijukban”.
Az 5 nap során az élménypedagógia módszerével bővítették ismereteiket a
résztvevők, keretmesébe foglalva. „A gyerekek Mátyás király korába látogattak el
az időkapu segítségével, és arra törekedtek, hogy önmagunkból a legjobbat kihozva

– megbízható, jellemes, önálló, igazlelkű, a
közjóért tenni akaró emberekké válva, bekerülhessenek a királyt támogató nemesek
sorába, és segítsenek neki felvirágoztatni a
magyar nemzetet.
Egy „jövőbelátó” cigányasszony a tábortűznél szembesítette a tábor lakóit jelen korunk problémáival.
Önnevelésük eredménye a gyűjtött
talentumok (agyag érmék) száma által is kifejeződött.”
Az időkapun való átkelésre hétfőn, a Találkozások napján került sor. Az akkor még
egyébként is visszafogott társaság igencsak
megilletődve állt e próbatétel elé, de jelentjük: mindenkinek sikerült. Onnantól kezdve
már Mátyás király korában teltek a napjaik.
Egy emlékezetes reakció: „Azért kellet
átkelnem az időkapun, hogy megöregedjem?” – hangzott el, mindez egy 12 éves leányzótól!
Felhúzásra került a tábor zászló és természetesen ismerkedtünk is egymással. A bemutatkozás a kelebiai gyerekek részéről így
hangzott: Boldog Balázs, Leleményes Levente, Igazságos István, Pókerező Patrik, Áldott Ádám, Álmos Ármin, Egyetértő Emma,
Lelkes Lídia.
Felállt az udvari személyzet: Ceremónia mester (Végh Lászlóné Zorica), Főkapitány (Végh László), Füves asszony és felcser
(Bánvölgyi Helga), Janus Pannonius (Zsi-

linszki Gergely), udvarmesterné (Zsilinszkiné Kovács Ágnes, egyben táborvezető) és
a Várőrség kapitánya (Keresztényi Zoltán).
A kelebiai fiúk már első nap nagy elismerést arattak: Ádám példáját követve elfogadták a felkínált lehetőséget, és saját kezűleg varrtak maguknak evőeszköz tartó
zsákot. Lelkesen öltögettek. Nagy élmény
volt számukra tűbefűzővel való cérna behúzása is. Igen csak álmélkodtak rajta, azt
mondták: ez varázslat.
E napon kezdtük el a tábori induló gyakorlását is, a települések bemutatását (ki mit
tart fontosnak a saját lakóhelyéről), befejezésként pedig meggyújtottuk az esti tábortüzet, melyek fénypontokká váltak: a közös
éneklések, játékok, viccelődések, csillag- és
üstökös nézéssel egybekötve.
2. nap: Nemesedés napja. A gyerekek az
öt nap alatt csoportokban dolgoztak. Kedden minden csapat leírt az általuk fontosnak
tartott tábori szabályokat, amelyek szerintük fontosak ahhoz, hogy minden résztvevő
jól és biztonságban érezhesse magát. Ezek
össze lettek vetve, és amit mindenki úgy érzett, hogy be tudja tartani, elfogadható, az
bekerült a közös tábori szabályzatba, melyet
természetesen ki is függesztettünk a Bástya
fogadó (a helyszín ezt a nevet kapta) hirdetőtáblájára. Forgószínpad keretében ismerkedtek a
1. barantával, mint népi harcművésze-

3. oldal
ti irányzattal, melynek mottója: „A vitézség
nem egy napi tanuság!” (Zrínyi Miklós),
2. az életrevaló 7 szokás elemeivel,
3. kézműves foglalkozáson csempe festéssel.
A nemesedéshez hozzá tartozott a néptánc tanulás is, sőt a lányok saját maguk készítették el ünnepi ruhájukat a királyi pár
fogadására. Addig a fiúk, szintén e jeles eseményre sisakot, mellvértet, páncélzatot és
kardot készítettek. Vacsora közben érkezett
a nagy hír, postagalambbal és rovásírással:
másnap érkezik Mátyás király!
Aki kíváncsi, milyen volt a találkozás Mátyással és Szép Ilonkával és mi minden történt még a királyi udvarban, a következő
lapszámban megtudhatja!
Zsilinszki-Fodor Mónika
tábori krónikás
Zászlófelvonás és a királyi udvar felnőttjei
https://drive.google.com/file/d/1nqumpXlmW37-yCeSuBlWkYGViVJLqZSu/view?usp=sharing
A nappali és az ülőgarnitúra:
https://drive.google.com/file/d/1t3kc1JC-qFyYxItIzD9O2qOC4hIZ9uw7/
view?usp=sharing
varrás:
https://drive.google.com/file/d/1ozJL�lyFlQYP7AdUhFaW-y65kaek3j5QD/
view?usp=sharing
csapat:
https://drive.google.com/file/d/1_XAk0ur5q-95Y8c-b6-89cSNLbb3HO6o/
view?usp=sharing

Tisztelt Kelebiai Lakosok!

Mire való a házi komposztáló?
Komposztálás során a szerves hulladékból - természetes lebomlás által humusz képződik, amely felhasználható
talajjavításra a zöldségeskertben vagy
virágföld készítésre. A komposztáló
egy alul nyitott, fedővel ellátott hengeres edény, ebbe kerül a háztartási szerves hulladék (lenyírt fű, konyhai maradékok, gallyak).

Mire kell odafigyelni?
Oda kell figyelni, hogy a komposztálóban kellően laza legyen az elhelyezett anyag, mert különben erjedés indul be, amelynek jellegzetes „cefre”
szaga van. Ilyen esetben át kell forgatni a komposztot és ha nedves „csöpög”
a komposzt, akkor keverni kell szalmával vagy más laza, száraz szerves
anyaggal fele-fele arányban. Ne dobjunk csontot, követ, vastag fát, fémet
vagy műanyag szemetet a komposztba.
Ha papírt dobunk bele, lehetőleg tépjük
minél apróbb darabokra, hogy gyorsítsuk a komposztálódását.

Hogyan használjuk
a komposztálót?
A komposztálóba beledobáljuk a
háztartási szerves hulladékot, amikor
megtelt, egyszerűen leemeljük a keletkezett kupacról, új helyre tesszük a
komposztálót és kezdjük elölről a műveletet. A kupacokat fél évente villával
átforgatjuk és két év múlva kész a humusz.

Érdekesség
A komposztban „zajlik” az élet. A keletkezett halmokba előbb utóbb beköltöznek különböző állatok, giliszták, pajorok, egerek. Ez természetes folyamat,
azt jelenti, hogy a komposzt „élő” vagyis jól végeztük a komposztálást. Átforgatásnál emiatt érhetnek meglepetések, de egy macska vagy kutya ilyenkor
„kezeli” a helyzetet.

címet, ahol a komposztáló elhelyezésre kerül. Kitöltésre kerül egy átadási jegyzőkönyv és már vihető is a komposztáló.

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft pályázati projekt keretében átadott 300 db házi komposztálót Kelebia Község Önkormányzatának.
A komposztálókat lakossági igénylés
alapján kiadhatunk belterületi ingatlanonként egy darabot ingyenesen.
Hogyan lehet igényelni?
Telefonon a 06 77 454 201 14-es

mellékén vagy a 06 30 627 1822-es
számon.
Emailben a kelebia.onkormanyzat@
kelebia.hu címen.
Személyesen a Polgármesteri Hivatal 4. sz irodájában Zsilinszki Gergelynél vagy a Hivatal udvarában Polyákovich Bélánál.
Az igényléshez meg kell adni
az igénylő nevét, telefonszámát, és a

4. oldal

Kelebiai Hírmondó

XVII. évf. 8. szám

Tisztelt Nyugdíjasok!
Ismét eltelt egy hónap és továbbra is
csak óvatosan tudunk szervezni a járvány fenyegető réme miatt!
Nagyon jól eső érzés volt számomra,
hogy június 27-én 52 fő vett részt a klubesten ahol jó ízűen fogyasztottuk el a
Böbe által főzött babgulyást és a tagok
által hozott rengeteg süteményt.
Már mindenki várta ezt a lehetőséget, hiszen március 9-óta nem tudtunk
összejönni!
Július hónapban is megtartottuk a
klubestet 25-én.
Kiss Jani főzte meg a május elsejé-

re szánt marhahúst. Káposztás pörkölt
készült belőle, ami nagyon finom volt és
ízlett a résztvevőknek.
Jó volt látni, hogy most is összejött
40 fő, annak ellenére, hogy ezen a napon került megtartásra a Benzingőz
rendezvény is. Ismét kerültek az asztalokra finom sütemények is!
Sutka Pista fürdőfelelős, már kis
csapattal, két alkalommal is elmerészkedett Mórahalomra.
Augusztus hónapban ismét lesz fürdőzés.
20-án reggeltől a piactéren csalá-

Karitász hírek júliusról

Ebben az évben sajnos elmaradt a KÖSSZ tábor. Úgy döntöttünk, hogy azért
minden hónapban tartunk egy kirándulást. Így volt ez júliusban is. Többen a tagok
közül kísérőként vettek részt a családi napon, míg másokkal kakaós csigát sütöttünk a gyerekeknek, segítőknek.
A hittanosokat is megleptük is a bábelőadás alkalmával házi kelt kaláccsal.
Augusztusban is megrendezzük 3-án a kirakodó vásárt a Piactéren a beiskolázási támogatás céljából.
Horváth Zoltánné

di összejövetel megtartására kerül sor,
melynek keretében szürke marhából
készült pörköltfőző verseny is lesz!
Délelőtt folyamán megtartásra kerül a nemzeti ünnepi szokásos megemlékezés is!
A rendezvényen való részvételre jelentkezni lehet a vezetőségi tagoknál
augusztus 15-ig.
29-én 17.00 órától klubnap megtartására kerül sor.
Szeptemberben is lesz Mórahalmi
fürdőzés.
5-én egy napos kirándulás nagy

busszal Budapestre NAVNYOSZ Nyárbúcsúztató kulturális családi program, a
Duna parton. Felnőtt és gyermek programok is. Indulás 6.00 óra a Nyugdíjas
háztól. Ebédet Módra Misi főz. (1.000
Ft/fö) Az utazás ingyenes! Jelentkezni
nálam lehet. A létszám véges!
23-25 között kerül sor az általam
szervezett három napos Őrségi kirándulás lebonyolítására.
26-án 17.00 ó-tól klubest.
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Horváth Zoltán elnök

Egy tanító tapasztalataiból…
Iskolás lesz a gyerekem!

Egy család életében az egyik legizgalmasabb időszak, amikor a kisgyermek átlépi először az iskola kapuját. Tanítóként nekem is mindig az
volt a legnagyobb kihívás, hogy a kis
elsősökkel hogyan tudok boldogulni. A májusban megtartott szülői értekezleten ecseteltem a szülőknek
miben kérek segítséget, a nyár folyamán mire ügyeljenek, hogy zökkenőmentesen kezdhesse a gyermek a
tanévet.
Ha a gyermek egészségesen,
egyenletesen fejlődött, akkor erre az
időszakra már kialakultak azok a képességek, amelyek szükségesek az
olvasás, írás elsajátításhoz. Nem árt
azonban, ha a szülő is tájékozott abban, melyek is az iskolaérettség ös�szetevői. Már az óvodában alakul a
gyermek feladat-és szabálytudata,
ami képessé teszi cselekvései irányítására. Kialakul szándékos és tudatos figyelme, összpontosítani tud
a feladatokra, fejlődik emlékezete.
Képessé lesz a hangok tiszta ejtésére, szókincse gazdagodik, mondatokkal fejezi ki gondolatait. Megtanul tájékozódni a saját testén, és a térben.
Ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról, környezetéről.
Míg az óvodában esetleg csak elvétve, a rajzok készítéséhez volt
szükség ceruzára, az iskolapadba kerülve akár napi több órán keresztül is
biztosan kell tudni tartania a betűk
és számok tanulásához. Hogyan segíthetünk ezen? Apró elemekből álló építőjátékokkal, gyöngyfűzéssel,
gyurmázással, vagyis a finommotorika fejlesztésével. (Sokat segíthet a
ceruzafogás gyakorlásában a ceruzafogó is).

Nehezen telnek az iskolai mindennapok, ha a gyermek nem tudja önállóan be- és kipakolni az iskolatáskáját, a tornazsákját, vagy
gondjai akadnak az öltözködéssel. Az
is nagyon fontos, hogy ha problémája adódik, képes legyen azt szóban
kifejezni, a pedagógus tudtára adni,
segítséget kérni. Ehhez magabiztosságra és tiszta beszédre van szüksége.
Az önállóság kialakítása már egészen kisgyermekkortól kezdődik.
Fontos, hogy a gyermeknek adjunk
időt és hagyjuk, hogy az életkorának
megfelelő feladatokat egyedül végezhesse.
Az óvodai foglalkozások kötetlen jellege után nagy váltás a kis 6
évesnek a 45 perces órák rendszere. Ebben az életkorban még nehéz
hosszabb ideig megtartani a figyelmüket, így ez a terület mindenképpen fejlesztésre érdemes. Próbáljunk
olyan társasjátékokat adni a kezükbe, amik kitartást, hosszabb időt kívánnak tőlük.
A szociális képességek fejlesztése is nagyon fontos, hiszen lényeges,
hogy jól érezze magát az osztályban,
képes legyen a többiekkel jó kapcsolatot kialakítani, barátkozni. A szociális érettség ezen felül magában
foglalja a szabálykövetést, az önálló munkavégzést és az együttműködő hozzáállást.
Csak reménykedni tudok abban,
hogy a vírushelyzet miatt sikerül zökkenőmentesen kezdeni a tanévet,
mert a digitális oktatás a legnagyobb
terhet éppen a kis elsősöknek és szüleiknek jelentene.
Horváth Zoltánné

XVII. évf. 8. szám

Kelebiai Hírmondó

5. oldal

FEGYVEREK II.
A megalázás legtöbb embert kiborít, szenved a megszégyenüléstől. Éjszakáját gyötrelmessé teszi. Pedig Jézus erre
is ajánl egy nagyon „éles fegyvert”, amivel csak győzni lehet. Ez az Isten által kezünkbe
adott fegyver az a tudat, hogy
ami sokszor az emberek szemében, megítélésében rossz, az Isten előtt pont az ellenkezője. Hát
a mi szemünkben a nagy szenvedés nem rossz, borzalmas-e? Pedig Isten szemében óriási érték.
Rossznak tartjuk, amikor megaláznak minket, pedig lehet, hogy
Isten épp ilyenkor magasztal fel
engem (Lk. 14. 11.). Csak ez később lesz nyilvánvaló, miként a
nagy szenvedés után is szoktuk örömmel tapasztalni, hogy
mennyire megtisztított minket,
kiégetett sok „salakot” belőlünk.
Ma reggel beszéltem a templom előtt egy öreg nénivel, akit
nagyon bántja az, hogy néhány
befolyásos ember rossz véleménnyel van róla. Az evangélium „fegyverével” próbáltam ekként vigasztalni:
- Marika, csöppet se szomorkodjon emiatt, ne törődjön velük, csak azzal törődjön egyes
egyedül, hogy Jézus Krisztus vajon milyen véleménnyel van magáról, mit tarthat magáról! A
többire fütyüljön! És hogy ebből megszívlelt-e valamicskét,
azt bizonyítsa azzal, hogy most
egész hazáig, - az Ady utca 7
számig - végig mosolyogva fog
menni.
Evangéliumi fegyver az okosság, amely nem törődik azzal,
milyen véleményt mondanak róla. Akár rágalmazhatják is. Egyedül az a fontos neki, Isten milyen
véleményt mondana róla. De
sok ember van, akit nyugtalanít
az, hogy nem tartják olyan rendes embernek, mint amilyennek
gondolja magát. Nincs is békéje
amiatt, hogy sok rosszat mondanak róla. Pedig micsoda nagy
nyugalom lenne a szívében, ha
egyedül csak Istennek akarna
tetszeni, az ő kedvében járni,
az ő véleményére adni. Van egy
pap ismerősöm, akinek nem fér
semmi maszat a cölibátusához
(nagy istenszeretete és szentpáli buzgósága miatt), és akit ös�-

szekötöttek egy férjes asszon�nyal. Ő csak mosolyog, amikor
a húga felháborodva mondja neki, védd meg magad, mert hiteltelenné tesznek ezek a pletykák.
Türelmesen ezt válaszolta:
- Minek? De hát tiszta a szívem! Aki rendes ember, az úgy
sem hisz ennek a pletykának.
Rábízom Istenre, hogy védjen
meg Ő… Nos, ez is fegyver: a
szív tisztasága.
Isten különösen az öregeknek
adja a bölcsesség azon fegyverét, amellyel reálisan látják magukat, és hogy mire kell hangsúlyt fektetni.
Nővérem egy vallásos orvos,
aki 75 éves lett. Most nyugdíjazták. Ezért szomorú. Gondja az
is, unalmas otthon, miután nem
kell bemennie dolgozni.
- Ó, Istenem – mondanám neki - hát nem látod az evangélium
fényében, hogy nem ezt a hátralevő nyúlfarknyi földi életedet
kell bebiztosítanod, hanem teljes
gőzzel a halál utáni örökké tartó
életedet?! Most már nem a földies elfoglaltságok a fontosak.
Másnak kell nekifeszülni pl. a
„mennyei kincsek gyűjtésének”.
Nem látod, hogy most már még
fokozottabban a „túlsó part” felé
kell élesítened a látásodat? Nem
akarod látni az óriási különbséget a még hátralevő, egyre több
betegséggel tűzdelt földi éveidnek száma, és az örökké tartó
boldog élet között?
A bölcsesség kardját suhogtató mélyen hívő idős ember már
alig várja, hogy végre találkozzon Krisztussal. Alig várja, hogy
Jézust megölelhesse, amikor jön
elébe szeretettől és örömtől ragyogóan, iránta való jóindulattól
és kedvességtől túlcsorduló mosollyal. Ő, akihez próbálta mindig is igazítani az életét, és akihez már olyan sokszor is szólt
imáiban, de még csak „tükör által és homályban” kapcsolódott
Hozzá. Viszont tudja, hogy Őt akkor majd ragyogó fényességben,
szépségében fogja látni… Már
én is alig várom, hogy lássam az
arcát, a mosolyát Jézusnak, akiről oly sokat prédikáltam és próbáltam az emberekkel megkedveltetni. Pl. a hangja, hangszíne
is nagyon érdekel…

Jézusi fegyver még az elégedettség ebben a tülekedő, a
templomot plázába járással helyettesítő emberek világában.
Ez vonatkozik anyagiakra és hiúságra egyaránt. Van azért a
templomba járó hívők között is
néhány keresztény, akik nem
hajtanak a pénzre. Nem ülnek a
millióikon. Szerényebben élnek,
mint sokan mások. Sose telhetetlenek. Boldogok. Értékes életük és munkájuk kitüntetéseket
érdemelne. Nem kapnak címet,
rangot. De nem is sóvárognak
utána. Nekik nem kell nagyobb
rang, mint hogy „Isten gyermekei”, aki minden vasárnap 10
órakor boldogan várja őket a
templomban. Nekik ez a ház már
a Mennyország „előszobája”.
Íme, néhány fegyver Jézustól,
amiket kezünkbe adna. Fegyvert
foghatunk, de el is dobhatjuk. Viszont ezek megvédik a jó, boldog
és igaz vallásos életet. Ne feledjük, Krisztus egész földi működése arra irányult, hogy egy torz
vallásosságot átalakítson egy jó,
boldog és igaz vallásossággá.
Hisz az a torz vallásosság odáig
fajult, ment el, hogy Őt, a világ

legjobb emberét meggyilkolták,
két rablógyilkos közé felszegezték a keresztre. És hogy a torz
vallásosság tényleg elriaszt, nem
vonzó és ellenszenves, az a nem
hívők ajkán sokszor megfogalmazódik (ha nem is jogosan, és
csak evvel takaródznak!)
- Nézd, a templomba jár, de
közben haragban van szomszédjával.
A jezsuitákat Loyolai Sz. Ignác „Krisztus katonáinak” hívta. A katona szó talán nem mindegyikünknek tetszik, de az már
egyetemes érvényű, hogy a fönt
említett fegyverek csak „kattogjanak, csak csattogjanak”! Most
éppen a korona-vírus ellen harcolunk. Segítsen minket a Jóisten ebben a harcban. De ne csak
ez ellen harcoljunk, hanem a Gonosz ellen is harcoljunk a „lélek
kardjával, az igazság páncéljában, és az üdvösség sisakjában.”
Isten segítségével erősödjön
bennünk mindaz a jó, ami a „lélek vírusától” óv meg bennünket
(pl, önzéstől, gyűlölettől)
Dr. Pribitek László
plébános

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

Kelebiai Hírmondó

6. oldal

XVII. évf. 8. szám

Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2020. június hónapban született:

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

Józsa Petra
szül.: Kiskunhalas, 2020.06.26.
Anyja neve: Lengyel Judit
Apja neve: Józsa László

Sziráki Ferenc

2020. július hónapban elhalálozott:
88 éves

2020. július hónapban házasságot kötött:
Veimpert Norbert és Babarci Tamara
Dimitrov Nikola és Ágoston Debóra
Ombodi-Gál Patrik Szilveszter és Deli Dóra Ágnes

Teleki Mária
anyakönyvvezető

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

augusztus
orvos neve
3 hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
4 kedd
Miklósiné Tóth Éva dr.
5 szerda
Rigler László dr.
6 csütörtök
Szarvas Gyula dr.
7 péntek
Friebert Gábor dr.
8 szombat
Friebert Gábor dr.
9 vasárnap
Friebert Gábor dr.
10 hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
11 kedd
Szarvas Gyula dr.
12 szerda
Miklósiné Tóth Éva dr.
13 csütörtök
Szarvas Gyula dr.
14 péntek
Sárvári Erzsébet dr.
15 szombat
Miklósiné Tóth Éva dr.
16 vasárnap
Szarvas Gyula dr.
17 hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
18 kedd
Szarvas Gyula dr.
19 szerda
Miklósiné Tóth Éva dr.
20 csütörtök
Szarvas Gyula dr.
Ünnepnap
21 péntek
Szarvas Gyula dr.
Munkaszüneti nap
22 szombat
Miklósiné Tóth Éva dr.
23 vasárnap
Miklósiné Tóth Éva dr.
24 hétfő
Sárvári Erzsébet dr.
25 kedd
Szarvas Gyula dr.
26 szerda
Rigler László dr.
27 csütörtök
Miklósiné Tóth Éva dr.
28 péntek
Sárvári Erzsébet dr.
29 szombat
Sárvári Erzsébet dr.
Munkanap
30 vasárnap
Rigler László dr.
31 hétfő
Sárvári Erzsébet dr.

ügyelet helyszine
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák utca 92
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki 39
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák utca 92
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Tompa,Kossuth utca 8
Kelebia,Deák utca 92
Tompa,Kossuth utca 8

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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Felelősséggel egymásért sorozat - előszó
Az embernek szüksége van társra, kapcsolatokra ahhoz, hogy boldog legyen és minél inkább kiteljesedhessen. Sokfélék vagyunk, ezért
különbözőek az adottságaink, jellemünk, érdeklődési körünk, gondolkodásmódunk, tapasztalataink,
eltérőek az erősségeink és gyengeségeink. Mindez remek lehetőség
arra, hogy szolgáljunk kölcsönösen
egymás felé, és kiegészítsük egymás hiányosságait, illetve segíthessük egymás fejlődését olyan területeken, amelyekben gyakorlottabbak
vagyunk.
A társadalmon belül sokféle kapcsolatrendszer van, melybe beletartozunk. Eltérő módon, de felelősek
vagyunk egymásért. Magatartásunk
kihat a körülöttünk élőkre, akiknek
reakciója visszahat ránk, ez alapvető csoportdinamikai tény, ezért felelősségteljes gondolkodásra, beszédekre és tettekre van szükség.
Ebben a sorozatban néhány jótanáccsal szeretnék szolgálni, melyek
inspirálhatnak arra, hogy átértékeljük a kapcsolatainkat, és segítenek,
hogy minél teljesebben éljük meg a
felelősséget szeretteink és embertársaink felé.
Felelősséggel egymásért 1.
rész – A visszajelzés kultúrája
Tapasztalatom, hogy ha a bennünk levő tudásnak legalább a negyedét tudatosan alkalmaznánk a
saját életünkben, akkor sokkal harmonikusabban élnénk. Lehetne kedves, szerető kisugárzásunk, segíthetnénk egymást jóindulattal.
Sokkal jobb lenne az életünk, ha
megélnénk a kölcsönös emberbaráti
szeretet szépségét.
Folyamatosan szükségünk van
változásra, jellemünk fejlődésére.
Hajlamosak vagyunk egyértelműnek
venni, hogy amit teszünk, az mindig
jó, pedig mindannyiunknak vannak
vakfoltjai kisebb vagy nagyobb mértékben – ezek feltárásában szükségünk van más emberek őszinte vis�szajelzéseire.
Általában háromféle reakciót tapasztalok, ha változásról van szó:
1. Van, aki mindent távol tart magától, ami jó irányba terelheti az
életét. Nem olvassa a Biblia szavait és az ilyen tartalmú írásokat, így
nincs lehetősége arra, hogy egy magasabb erkölcsi mérce kialakuljon

benne. Embertársait leuralja, elszigetelődik, észrevételeiket visszautasítja, nem enged visszajelzést,
így maradnak a körülmények, vagyis súlyos élethelyzetek által kell ös�szetörni a büszke szívnek, hogy változni tudjon.
2. Van, aki tudását inkább mások
felé fordítja, az emberek visszajelzéseinél pedig alkalmazza a „Mindenki
a saját háza táján seperjen!” elvet,
és megállapítja, hogy másnak is van
legalább annyi hibája, mint neki, tehát nem szükséges változnia.
3. Annak fejlődik, erősödik a jelleme, aki kész változni, hibáit folyamatosan javítani. Figyelembe veszi
a Biblia szavait, az emberek jelzéseit, kiértékeli a vele történteket és
levonja a tanulságokat, majd mindezeket beépíti viselkedésébe.
Ebben a formálódási folyamatban
segíthetünk egymásnak, ha megtanulunk jól adni és jól fogadni visszajelzéseket. Építsük meg a jó visszajelzés kultúráját!
A visszajelzés
alapelvei:
Nem kell mindig mindent szóvá
tenni! Fontos, hogy türelmesek legyünk egymással, számoljunk vele,
hogy az embertársunknak is van lelkiismerete, ami dolgozik benne, és
könnyen lehet, hogy már a kimondás, elkövetés pillanatában megbánta, amit tett. Adjunk tehát időt a vál-

tozásra, a szeretet hosszútűrő.
A jó szándék motiváljon a vis�szajelzésre! Embertársunknak feltétlenül éreznie kell, hogy az őszinte
megjobbítás szándéka vezet minket az észrevételezésben, ezért ezt
lehetőleg mindig négyszemközt tegyük.
A Szeretet hangján szóljunk! A
testbeszédünk, stílusunk, hangunk
hangulata teszi ki a kommunikáció 80 %-át, és csak 20 % az, amit
mondunk. Ezért csak akkor tegyünk
észrevételt, ha segítő szándék van
bennünk és nem vagyunk indulatosak. Lehetőleg személyesen jelezzünk vissza, ne telefonon és ne írásban.
2/3 bátorítás, 1/3 feddés! Minden
emberben van jó, olyan dolog, ami
méltó az elismerésre. Minden vis�szajelzésnél először ezt emeljük ki.
Ha erre nem figyelünk, akkor az ellenkezőjét érjük el, nem megjobbítás
lesz belőle, hanem kapcsolati szakadék és ellenállás. Egyúttal elveszíthetjük a lehetőséget későbbi vis�szajelzések adására is az eltávolodás
miatt.
Ne használjunk negatív jelzőket,
inkább a saját érzéseinkről beszéljünk! Ne azt mondjuk, hogy ilyen
meg olyan vagy, hanem azt, hogy pl.
„ez a válaszod rosszul esett nekem,
úgy érzem nem szolgáltam rá, hogy
így viselkedj” stb. A saját érzéseinkről jogunk van beszélni, ha őszintén

elmondjuk, hogy valamit hogyan éltünk meg, ezzel tükröt tartunk a
másik elé, szembesítjük azzal, hogy
milyen hatást keltett a viselkedése
bennünk. Azonban az nem helyes, ha
mások tapasztalatairól beszélünk és
nem a sajátunkról, az nem hiteles.
„Sokan ezt mondják…”, „Többen
így látják…”, ebben van egy gerinctelenség, ami blokkolja az elfogadását az észrevételnek.
Részrehajlás nélkül. Egyforma bánásmódban részesítsünk mindenkit,
amikor visszajelzést adunk, ugyanaz legyen a mérce, az elvárások paraméterei és ugyanúgy igyekezzünk
alkalmazni ezeket az alapelveket
mindenki felé, így maradunk igazságosak.
Legyünk készek ilyen módon segíteni mások jellembeli fejlődését,
és igényeljük a jó szándékú visszajelzéseket, tudatosan dolgozzunk
önnevelésünkön, így sokkal nagyobb
mértékben és hamarabb tud kiteljesedni bennünk a szeretet, és sokkal élhetőbb lesz a világ körülöttünk.
Mindez, Isten segítsége és bennünk
munkálkodó szeretete által lehet hatékony. Ő segít nekünk, ha igényeljük, ha behívjuk az életünkbe.
Horváth Gábor
a Magyar Apostoli Egyház
elnöke

8. oldal

A „Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés” című projektk
egy olyan lakosságot, helyi közösségeket megszólító program, melynek köszönhetően közösségfejlesztés és közösségépítés valósul meg a kiskunhalasi

kistérség következő hat településén: Balotaszállás, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Tompa, Zsana. A települések egymással határosak, a konzorcium teljes
területe egy folytonos határvonallal körbeírható. Ez az oka, hogy általánosan a
problémák is megegyeznek, amelyek

Kelebiai Hírmondó
Vasutas múzeum nyílik Kelebián
ban a munkaképes korú felnőtt lakosság
és az ifjúsági korosztály ingázásában,
valamint elvándorlásában mutatható ki.
A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a
településeken olyan önszerveződő kisközösségek alakuljanak ki, melyek a ké-

sőbbiekben képesek a saját lábukon is
megállni, erősödjön identitástudatuk és
a társadalmi kohézió. Ezeken keresztül a projekt célja, a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi lét kialakításával csökkenjen az elvándorlás,
valamint az eddig rejtett, a közösség
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dást igénylő értékek feltárása, beillesztve a jelenleg birtokunkban lévő tudásba,
annak érdekében, hogy a közösség lát-

faházat, melyeket Ottó kitartó és fáradságos munkával, a célnak megfelelően
átalakított, felújított, és berendezett. (A

ható értékei minél gazdagabbá váljanak.
Kelebia esetében a helyi vasút és vasutas közösség történetének feltárása, bemutatása a projekt konkrét célja,
melynek több állomása lesz az elkövetkezendő két évben.
A vasút bemutatását célzó programok között több nagyszabású kiállítást
tervezünk, melynek első eleme Tapodi
Ottó kelebiai lakos által gyűjtött vasutas relikviákból összeállított állandó tárlat, egy kis múzeum, melynek megnyitóját augusztus végére tervezzük.
A kiállítóhely elkészítéséhez Kelebia
Község Önkormányzata felajánlott két

munkálatokról mellékeltünk néhány képet.)
Ottó a kiállításon bemutatásra kerülő relikviákat 2004 óta gyűjti. A Szegedi Vasúttörténeti Alapítványnál dolgozó jó ismerőse, illetve kelebiai vasutasok
segítségével sok tárgyat, köztük sapkákat, könyveket, fotókat és más érdekességeket sikerült összegyűjtenie,
melyeknek egy részét a tavalyi Kárpát
Fesztiválon megcsodálhatta a nagyérdemű Szerb-Magyar Agrárkereskedelmi Központban.
Bíró Melinda

Tisztelt Érdeklődők!

leginkább demográfiai, és szociális jellegűek. Jelentős a közeli nagyváros (Kiskunhalas) elszívó hatása, mely elsősor-

számára nem elérhető, de a közösség
tagjainál megbúvó hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tu-

Virágzó Délvidék Start
Szociális Szövetkezet
professzionális
karos rézsűzúzó új
munkaeszközével
árkok, csatornák,
gát oldalak,
útszegélyek karbantartását
és erdei utak tisztítását vállalja.
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság

Kelebia Község Tájékoztató Lapja

Tördelés és nyomdai munkák:
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. 7/D

