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Óvodaátadó 2020
Településünket, Kelebia községet a
trianoni békediktátum hozta létre. Azóta éli kényszerpályás életét. Ma már

lokk építésére, és minimális udvarrendezésre. A pályázataink nyertek: egyrészt 5 millió Ft-ot, másrészt 30 millió

talán nem is annyira kényszerpályás
életét, hiszen az itt létrejövő valódi
emberi közösségek lüktető ereje valamelyest begyógyította a történelem
vágta mély sebeket.
1924. decemberétől, a falu születésnapjától kezdve vasútállomás, iskola, templom épült a településünkön.
Kelebia községben az első önálló óvodát egy csoportszobával, egy mosdóval és konyhával 1948-ban építették.
Az új szárny építésére 3 csoportszobával 1975-ben került sor. 2015-ben
Európai Uniós pályázaton nyílászárókat cseréltünk, szigeteltük az épületet, napelemeket és napkollektorokat
raktunk fel 21 millió Ft összegű beruházás során.
2019-ben mini bölcsődével bővítettük az óvodát, amelyet 13 millió Ft pályázati forrásból hoztunk létre. Ugyanebben az évben pályáztunk a Magyar
Falu Programban, egyrészt új kerítés építésére, másrészt tetőcserére,
mozgáskorlátozott feljáró és vizesb-

túra fejlesztés, egy korszerű épületkialakítás csak akkor ér valamit, ha az a
lakosság, a helyi közösség életét, túlélési esélyeit növeli. Ahhoz, hogy ez
valóra váljon, egyénekre, személyekre, egyéniségekre és személyiségekre
van szükség. Ezen sorból ki kell emelnem a vezetőket:

lem hozzájárulhattunk az álmok megvalósításához.
Az óvoda tekintetében a jövő kettős pilléren áll. Egyrészt, a kormány
kiemelkedően kezelt családpolitikáján, amelytől a gyermeklétszám növekedését várjuk, másrészt még vannak fejlesztési terveink, amelyeknek a

Ft-ot ítélt meg a Miniszterelnökség. Itt
szeretném megköszönni Bányai Gá-

- 1985 előtt Kovács Szilveszternét
- 1985 után Nagy Lászlónét, Rékné Androvics Máriát, Szmolenszki Má-

bor FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőnknek a közbenjáró segítséget.
Kitűzött fejlesztési céljainkat láthatóan megvalósítottuk. Egy infrastruk-

tyásnét, és a jelenlegi intézményvezetőt Iván Évát.
Azt mondják, hogy a gyermekekben érnek meg az ősök álmai. Remé-

megvalósításában számítunk a Magyar
Falu Program pénzügyi kereteire.
Konkrétan a következő években
szeretnénk megújítani az óvoda udvarát, új játékok beszerzését tervezzük,
és beltéri karbantartásokat hajtanánk
végre. Ezen túl az Ady Endre utcáról
nyíló és a Siflis Szabadkai Géza tornacsarnokig terjedő volt óvodaköz (ma
már Siflis Szabadkai Géza köz) földesútját fogjuk szilárd burkolattá kiépíteni.
A beruházásban aktívan résztvevőknek köszönöm a munkát! Kiemelten köszönöm a szülőknek és az óvoda
dolgozóinak azt a példamutató hozzáállást, amellyel erősítették a közösség
erejét, bizonyítva azt, hogy Kelebián
lehet még a jövő nemzedékéért lelkesen dolgozni.
Kívánom, hogy tartsák meg erejüket!
Isten áldja meg szép óvodánkat!
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester
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PEREPUTTY EGYESÜLET HÍREI
2020. október 17-én Egyesületünk
szervezésében lezajlott egy nagy szabású futballtorna. A torna koordinálását

részt vett ennek a nagyszabású rendezvénynek a szervezésében és lebonyolításában.

egy mentor segíti, a még színvonalasabb báb játékok elsajátításához, oktatásához.
Mészárosné Franzer Hajnalka vette a
kezébe. A kicsit hideg idő ellenére örömmel léptek a kelebiai sportpályára a gye-

Köszönjük!
Egyesületünk új sportággal bővítette
a palettát. 2020 szeptemberétől, minden

rekek. 7 csapat versenyzett egymással.
A kora délutánig tartó rendezvény kellően elfárasztotta a gyerekeket. Nagyon jó
mérkőzéseket láthattunk. Mindenkinek
jól esett az ebéd, mely töltött káposzta
volt. Az ebéd utáni eredményhirdetést
a résztvevő csapatok izgatottan várták.
Egyesületünk csapata az I. kelebiai
színhelyű MLSZ Grassrootts Tornán a II.
helyezést érte el. Különdíjasaink is lettek.
Kovács Jácint legtöbb gólt lövő, míg Ercsi Patrik a legjobb kapus címet nyerte el.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatásokat, a szabadidőt nem
sajnáló munkát minden Egyesületi tagunknak, a Pünkösdi Gyermekvédelmi
Szolgálatnak, az MLSZ Grassrootts szakosztályának, a Tavaszi Hérics Tánccsoportnak, Kelebia Község Önkormányzatának és minden olyan vállalkozónak, aki

szerdán 15:00 – 16:30 óra közötti időszakban, a Farkas László Általános Iskolában Szabó-Galiba Attila vezetésével Darts
szakkört indítottunk. A gyerekek hatalmas örömmel fogadták a lehetőséget. A
Darts matek sikeresen hozzájárul a gyerekek szellemi fejlődéshez, segíti őket a
számok világában történő eligazodásban.
Játékos, sportszerű oktatással hozzájárulunk az itt tanuló gyermekek fejlődéséhez, sikereiknek növeléséhez, és a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Köszönjük
Fodor Betty intézményvezetőnek a támogatását a szakkör megvalósításához.
A 2020-2021-es tanévben Egyesületünk támogatást nyújt az iskolában Berkó Istvánné vezetésével működő Napraforgó Bábcsoportnak. Bábokat,
bábozáshoz szükséges eszközöket vásárolunk. Berkó Istvánné munkáját pedig

Hamarosan további hírekkel jelentkezünk!
Pereputty Egyesület

Három generációval
az egészségért

Januárban indult a Három generációval
az egészségért program, amely három településen (Kelebia, Tompa, Balotaszállás)
öt háziorvosi praxis szoros együttműködését
jelenti. A háziorvosok kardiológussal, pulmonológussal, dietetikussal, pszichológussal és
gyógytornásszal közösen igyekeznek a Délvidék egészségügyét összekovácsolni, és
egészséges életmódra nevelni a lakosságot.
A program keretében ingyenes szűrővizsgálatokat biztosítunk, dohányzás ellenes
kampányt indítottunk, és fogyókúra-versenyt is hirdettünk ebben az évben, ami
nagy sikerrel zárult, ugyanis jelentős kilóktól szabadultak meg a lakosok.
A programban sportprogramokkal próbáljuk ösztönözi egészséges életmódra,
rendszeres testmozgásra a lakosságot. En-

nek keretében rendszeresen vannak asztalitenisz foglalkozások és kerékpártúrák mindhárom településen.
Októberben megtartottuk a kelebiai,
tompai gyerekeknek és felnőtteknek az év
utolsó közös kerékpártúráját. Ennek keretében meglátogattuk a Felső-Bácska-Homokhát Natúrpark kelebiai kerékpáros
pihenőhelyét, ahol Maczkó József polgármester úr mutatta be az épületet.
Ezúton szeretnénk megköszöni minden
segítő kéz munkáját, különösen a Kelebia
Farkas László Általános iskola igazgatónőjének Fodor Bettynek, a Tompai Szabó Dénes Általános iskola igazgatónőjének Fődiné
Hrombola Csillának és a Kelebiai Polgárőr
Egyesületnek.
Molnár László
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Ifj. Gilicze Lajos: Koporsó szögek
Leborulok lábad elé nemzetem,
s imára kulcsolom kezem,
ki koporsójába szöget vertek a századok,
de poraiból mindig föltámadott.
Az első szöget verte kutyafejű tatár,
Ölte halomra a magyart Muhinál,
fuss jó Béla király, üldöz tatár nyila,
oly messze van még Trau és Klissza.
A második szöget oszmán török verte,
Mohács mezején kardját magyarba fürdette,
menekül Lajos király, lovát ugratja,
majd teste elmerül az Csele patakba.
A harmadik szöget az osztrák ütötte,
midőn „felszabadítóként” a törököt kiűzte,
majd itt maradt nyakán a magyarnak,
Bocskai, Rákóczi bontottak ellene zászlókat.
Negyedik szög volt negyvenkilenc nyara,
megint messze repült a szabadság madara,
a jó”sógor”, bár mondják, rokon ilyet nem tesz,
mégis a bitófán tizenhárom magyar teste lengett.
Az ötödik szög volt gyászos Trianon,
mindegyik között a legnagyobb,
szétszakadt az ország és a nemzet,
mindent, ami magyar tömegsírba tettek.
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Iskolai hírek
Az október sem telt eseménytelenül a Farkas László Általános Iskolában.
Október elseje az idősek napja és a
zene világnapja is egyben. Idősekről
szóló történetekkel, zenehallgatással
köszöntöttük.
Október 4-e az Állatok Világnapja,
melynek alkalmából tanulóink részt
vettek az adománygyűjtésben, soksok kutyaeledel gyűlt össze. Az adományozók jutalmul palacsintapartin
vehettek részt.
Október 6-án megünnepeltük
minden osztályban az Aradi Vértanúk
emléknapját, gyertyákat gyújtottunk
hőseinkért.
Szelektív hulladékgyűjtő versenyre
hívtuk diákjainkat a Fenntarthatósági
Témahét keretében.
Október 7-től új Darts szakkör in-

dult, melyre örömmel járnak felsőtagozatosaink.
Október 8-án kerékpártúrán vettek részt tanulóink és pedagógusaink
a Délvidék egészségéért - Három generációval az egészségért program II.
fordulójában. Az élményekkel teli kerékpározás mellett finom gyros pitában ételt kaptak a résztvevők az elveszett energiák pótlására.
Ebben a hónapban elkezdődtek a
gyerekek egészségügyi szűrései.
Október 23-át osztályszinten ünnepelte minden diák. A diákönkormányzat tagjai részt vettek a település ünnepélyes koszorúzásán.
A Farkas László Általános Iskola
Facebook csoportjában rendszeresen
láthatók pályázati felhívások, amelyekre tanulóink jelentkezhetnek.
Radnai Béláné

Egy tanító tapasztalataiból…
Ez is függőség?

Majd mikor azt hittük, nincs több szög a zsákba,
akkor szakadt ránk a kommunizmus átka,
piros szerszámkönyves pufajkások árja,
küldött több ezer embert a halálba.
A hetedik szög kilencszázötvenhat,
mikor a szabadság újra felvirradt,
munkások, diákok mentek barikádra,
s százakat lőttek a szovjetek halálra.
Hiszem, hogy egyszer a szögek elrozsdálnak,
a vérrel mosott kövek megtisztulnak,
s drága nemzetem oly nagy lesz, mint régen,
mint az Árpádok, és Mátyás király idejében.
2020.08.20.

KÖNYVELŐIRODÁM
MEGNYITOTT!!
15 éves szakmai tapasztalattal vállalom
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
mezőgazdasági őstermelők
teljes körű könyvelését és bérszámfejtését.

Rác Rita
mérlegképes könyvelő
Tompa
Tel: 06/30/ 9075242
email: rackonyveles@gmail.com

Mit tapasztal a szülő, ha kezd kialakulni a számítógép függőség gyerekeknél?
Valahogy úgy indul, hogy a gyerek másokkal beszélgetve kipróbál egy-két
számítógépes, telefonos játékot. Amikor a környezet nem eléggé “ingerdús”
számára (nincsenek programok, szülők elfoglaltak, problémák vannak körülötte), elkezd játszani.
Aztán: Egyre több időt tölt a gép előtt. Kezdi elhanyagolni a hobbijait, amiket régen szeretett. Csak arról beszél (ha beszél), hol tart éppen a játékban.
A baráti kapcsolatai áthelyeződnek a virtuális világba, vagy az „igazi barátságot” az együttjátszás élménye adja. A tanulmányi eredménye fokozatosan
romlik, egyre kevesebbet tanul. A realitásérzéke változik: egyre erősebb „sikerforrás” a számítógépes játékok során elért eredmény. Ha megtiltod neki
a további játékot, az veszekedésekhez, dührohamokhoz, rongáláshoz vezet.
Mit tapasztal a számítógép függő gyerek?
Már elképzelni sem tudja az életét számítógép, vagy telefon nélkül. Lehangolt, szorongó, ha nem jut hozzá a megszokott játékokhoz. Gyakran fáradt, álmos. Elveszti az időérzékét. Megfeledkezik a biológiai szükségleteiről (evés, ivás, pihenés) a játék közben. Nem érdekli más, csak a játék. Nem
is érzi, hogy ez az egész probléma lenne. Ez az ő világa, és mindenki hagyja békén!
Tudnunk kell!
A játékszenvedély oka legtöbbször a magány, a befelé fordulás, és az önbizalomhiány. A játék csak pótlék. A számítógép függő gyermekek közül a
legtöbb figyelemre, önbizalomra, törődésre vágyik. Mikor ezt nem kapja
meg, kudarcai vannak, egyre inkább menekül a monitor elé. A gyermeknek
segíteni kell visszarázódni a mindennapi életbe. Társas kapcsolataiban, sikereiben kell őt megerősíteni. A játék tiltása helyett érdemes alternatív programokat ajánlani neki, természetesen közösen.
Közreadta:
Horváth Zoltánné
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MERÜLJÜNK EL ISTEN TITKAIBAN!
Az utóbbi időben – viccesen szólva - úgy
látszik, rám jár a rúd. Több vallási témában
„idegesítettek fel” naiv butaságokkal. Látnom kellett, hogy jónéhány embernek milyen torz az Isten-képe. Olyan, ami miatt
nem csoda, hogy elvetik Istent. Isten nekik
egy szívtelen és életidegen személy. A túlvilágról való elképzelésük gyerekes. Egyik vallását nem gyakorló hívemnek, a hitben való
járatlanságáról árulkodott ez a mondata, bár
tréfának szánta: „Majd ha meghalsz, az egyik
felhő csücskén szoríts nekem is egy helyet.”
Mellesleg, ha hittanosaink csak néhány évet
járnak hittanra és így nem mélyedhetnek el
a hit titkaiban, akkor majd legtöbben az „ellentábor” létszámát fogják szaporítani. Sokakkal beszélgetve azonnal kitűnik, hogy hitetlenségük oka az, hogy nem mélyedtek el
soha a hitünk tanításaiban.
A mai nagy elvallástalanodásnak sok okát
emlegetik. Én most csak egyet akarok kiemelni. Kunbaján egyszer Biblia órán megkérdeztem, mi az oka, hogy itt ilyen kevesen járnak templomba. Egy idős asszony
ezt mondta: „Azt mondják, főként a fiatalabbak, hogy a mise unalmas, a vallás tanítása unalmas”. Én is azt gondolom, hogy
annak tényleg unalmas a mise, és unalmas
kötelességteljesítés a vallásgyakorlatok, akik
felszínesen, nem magukban elmélyítve viszonyulnak nagy hitigazságainkhoz. Nem
merülnek el bennük. Nem elmélkednek rajtuk hosszan, olykor megrendülve, izgatottan,
néha még ujjongva is.
Szerintem nem hogy órák hosszat, de napokig is lehetne azon gondolkodni, elmélkedni, csodálkozni, hogy Jézus milyen óriási szeretetet tanúsított irántunk Nagypénteken.
Ha megkérdeznénk Tőle, tudta volna-e még
jobban bizonyítani irántunk való szeretetét, vajon mit válaszolna? Sokunk szerint ezt:

„ennél jobban már én sem tudtam volna!”
Aztán milyen döbbenetes a karácsonyi inkarnáció (megtestesülés). Ember ilyet soha
ki nem találhatna. Az Isten földre szállásához
képest a holdra szállás csak egy bolhaugrás
volt. A hatalmas, naprendszereket, galaktikákat teremtő és irányító Isten megszületik,
felsír egy kisbaba testében, „rongyos istállóban”, állatok etetőjében. A betlehemi csodán
tényleg még napokat is lehetne ámulni, benne elmélyedni. Földi életében nagy szegénységben élt, nem volt lakása. Arimateai József
sírjába fektették, mert még sírhelye sem volt
ahová eltemessék.
Miután Jézusnak minden vére kifolyt harmad napon feltámadt. Ez annyira „hihetetlen”, kirobbanó és fergeteges tény, nem
csoda, hogy azóta is mindent megtesznek ellenségei, hogy letagadják. Ehhez minden lehetőséget, kitalációt latba vetnek: azt
hazudják, hogy Jézus holttestét ellopták az
apostolok; tetszhalott volt; csak az apostolok
vágyálmaiban támadt fel; agyon hallgatják…
Pedig a világ legbutább emberének is világos
az a tény, hogy az apostolok egy hazugságért, egy valótlanságért nem haltak volna
kegyetlen mártírhalált.
És mi is feltámadunk. Remélhetőleg legtöbbünk egy boldog örök életre. Természetesen nehéz elképzelnünk, pl. amikor édesanyánkat elkísérjük a sírhoz, ahol földet
húznak rá, és ott „porrá lesz”, hogy majd
újból fogjuk ölelni vagy hallani a hangját. De
akármilyen nehéz elhinni, mi ujjongunk Istennek ezen a csodálatos tettén, szeretetén. Alleluja!
Azután vár ránk a gyönyörű Mennyország, ahol helyet készített nekünk Jézus (Jn.
14. 2.). Ez olyan szép és jó, hogy le sem lehet
írni. Emberi szavak nem is tudják visszaadni.
Nem véletlen, hogy Jézus se próbálkozik vele.

(Persze, azért előízét megtapasztalhatjuk szívünk tisztaságában, jóságában és békéjében.
Ebből aztán hosszú ideig élhetünk.) A men�ny boldogságáról egy elárvult 10 éves bajai
kislány jut az eszembe. Az iskolában dolgozatot kellett írni evvel a címmel: „Az én édesanyám.” Ez a kislány mindjárt az elején kérdezte a tanár nénitől, hogy ő hogyan írja meg
a dolgozatot, amikor két hete eltemették
anyukáját. A tanárnéni ezzel biztatta a kislányt: „meglátod, a tied lesz a legszebb, mert
az tudja csak igazán, hogy mit ér egy édesanya, aki már eltemette.” Csak hogy ez a kislány annyira kereste a legszebb szavakat, jelzőket a jellemzésére, hogy közben kiszaladt
az időből. Édesanyja jóságához mérten majdnem minden szót fakónak, semmitmondónak talált. Így aztán csak 2-3 mondatig jutott.
Közben megszólalt az óra végét jelző csengő.
Erre sírva ráborult a padra. Könnyei elmosták a címet: ”Az én édesanyám”. A tanár néni odament hozzá. Átölelte a vállát. Egy nagy
piros ötöst írt rá a csodálkozó gyerekek gyűrűjében. Majd így szólt: „Ez olyan szép, hogy
le sem lehetett írni!”
Ha mélyen belegondolunk, szinte beleremegünk abba az aránytalanságba, ami a
földi élet hossza és az örökkévalóság között
van. Valakitől hallottam ezt az elgondolkodtató hasonlatot: ” A Mennyországban a földi életünk hossza még 1 percnek sem felelne
meg.” Már azon is hosszan el kell gondolkodnunk, hogy ez esetben, mekkora súlyos felelősség nehezedik nyúlfarknyi életünkre. Jól és
jóra használjuk-e ki életünk perceit?
Észrevettem, hogy sok embernek azért
van olyan töpörödött, kicsinyes Istenképe és
gyenge hite, mert nem tud megbirkózni Isten mindenhatóságával, és sok nem is akar.
Pedig, ha elgondolkozunk Gábor főangyal kijelentésén, hogy „Istennek semmi sem le-

tuk meg a karácsony előtti kirakodó vásárunkat. A rászoruló családok
ingyenesen válogathattak a használt
ruhák, cipők, könyvek közül. Természetesen nagy örömünkre többen jelentős összeggel támogatták ezt az
adománygyűjtő akciónkat. Segítet-

A vírus helyzet miatt nagyon visszafogottan tudjuk csak végezni a munkánkat. Októberben két fontos eseményről kell beszámolnom.
Az országos segélyszervezet a kandallóprogramban 2014. óta közel kétezer esetben tudott a családoknak
segíteni a fűtésben, ahol nem volt egy-

általán kályha korábban a házban.
Écsy Gábor országos igazgató szerint fontos cél, hogy a rászoruló családok
lehetőség szerint még a fűtési szezon
megkezdése előtt megkapják a támogatást. A kandalló programban idén 110
kályhát kaptak idősek és családok országszerte a Karitásztól. Az 5kW teljesítményű, fa tüzelésű kályhákkal egy nagyobb helység fűtését lehet megoldani.
Kelebiai csoport is pályázott egy kályhára, amit Kalocsáról a megyei központból
Kocsis György tanyagondnok hozott el,
melyet hálásan köszönünk.
A segélyprogramhoz lehet csatlakozni a 1356-os adományvonal hívásával (egy hívás 500,- forint támogatást jelent).
Október 19-én a Piactéren tartot-

Karitász hírek
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hetetlen”, akkor óriási távlatok nyílnak meg
előttünk (Lk.1.379.) Már bele lehet szédülni abba a gondolatba is, hogy Isten mennyi
sok csillagrendszert tart fönt és irányít. Az elmúlt napokban megmosolyogtató volt hallani, amint az egyik hívem egész komolyan
mondta, hogy a Jóisten nem hallotta meg kérését és nem teljesítette, mert biztos valahol
más földrészen levő valakinek a könyörgésére figyelt és így el volt foglalva, el volt vonva tőle a figyelme. Hogy is tudna „szegény”
egyszerre figyelni a közel 8 milliárd emberre
és személyes kapcsolatban lenni mindegyikkel. Valaki meg azt vetette fel, hogy nem unjuk - e meg a mennyben levő „egyhangú”
örök boldogságot. Hiszen itteni tapasztalatunk az, hogy csak valameddig tart a boldogság. Megnyugtattam, hogy Istennek semmi
sem lehetetlen, ne féljen, Ő ezt is megoldja.
Isten minden szükséget be tud tölteni. Minden problémára van megoldása, gyógyírja.
Sokan az Eucharisztiát sem tudják elfogadni. Azt hogy Krisztus (teste és vére) rejtőzködik abban a fehér kis ostyában. Bálványimádónak titulálnak minket. Már a
Bibliában is hallunk olyan tanítványokról,
(Jn.6. 25-66.) akik elhagyták Jézust, amikor még az Utolsó Vacsora előtt beszél erről.
De Jézus nem mondta nekik, hogy gyertek
vissza, én nem komolyan gondoltam. Radó
Polikárp, egyik professzorom mondta erről
a nagy titokról, Jézusnak erről a mérhetetlen alázatáról, hogy „köveket etet az értelemmel”! Mi mégis boldogan hiszünk ebben
a hittitokban, az Eucharisztiában, és nagyon
várjuk a jövő évi Eucharisztikus Kongres�szust is.
Még sok hittitokba lehetne hosszan belemerülni. Adja meg a Jóisten mindannyiunknak, hogy egykor odaát ezek a kimeríthetetlen titkok végnélkül boldogítsanak
bennünket.
Pribitek László

tek, hogy segíthessünk!
Sajnos a szokásos évi megyei karitász találkozó is elmarad a vírushelyzet miatt.
Mindenki vigyázzon magára! Vigyázzunk egymásra!
Horváth Zoltánné
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Felelősséggel egymásért 4. rész –
Tiszteletet és tiszteletlenséget kifejező magatartásformák
Az elmúlt alkalommal közzétett tiszteletről szóló gondolatokat szeretném
gyakorlatias formában is tárgyalni ebben az írásomban. Természetesen, ez
inkább gondolatébresztő tud lenni a
terjedelme miatt, de azért mindenképpen fontos, hogy kapjunk impulzust a
kapcsolataink kezelését illetően viselkedésformákra lebontva is, melyek
elősegíthetik ebben a tudatosságot és a
felelősségvállalást életünk során. Vannak kialakult társadalmi normák, írott
és íratlan szabályok, melyek keretbe
rakják és elősegítik az alapvető tiszteletadás gyakorlatát. Ezek közé tartoznak az idős-fiatal, szülő-gyermek, férfinő, főnök-beosztott, vezető-követő
stb. kapcsolatokra vonatkozó etikai és
udvariassági szabályok, melyek eligazítást adnak és keretek között tartják
a köszönés, megszólítás, megjelenés és
sok más egyéb viselkedés szokásrendszerét. De azért tudjuk azt is, hogy éppen az apátlan társadalmi jelenség erősödése, valamint a példamutatás és
következetesség elmaradása miatt a
gyermeknevelés területe egyre súlyosabb csorbát szenved, ami miatt erősen
kezdenek elmosódni a társadalmi alapkövek a tiszteletadás területén.
- Tiszteletet kifejező magatartásformák:
* A legalapvetőbb, amikor tiszteletben tartom embertársam mindenkit
megillető jogait és szükségleteit, szándékosan és tudatosan nem akadályozom és korlátozom abban.
* Figyelmességemmel és előzékenységemmel udvarias magatartást gyakorlok felé, mely gesztus értékű jelzés
a tiszteletem kifejezésére.
* Tiszteletemet fejezem ki azzal is,
ha fajtól, nemtől, kortól, bőrszíntől függetlenül jóhiszemű vagyok, kommunikációmat, reakcióimat nem mérgezi
semmilyen előítélet, ugyanolyan jó esélyekkel indul mindenki a tőlem kapott
megbecsülésben.
* Az elismerő szavak, társaságban,
nyilvánosság előtt kimondott jó dolgok
valakiről, szintén az iránta érzett tiszteletről tanúskodnak.
* Tiszteletadásom érződik akkor is,
ha kikérem valaki tanácsát egy engem
érintő dologban, látásaimat, javaslataimat alávetem kritikájának, komolyan vesszem véleményét és megfontolom azt.
* Újabb módja a tisztelet gyakorlásának, amikor őszintén törődök valaki
érdekeivel, jólétével. Még azon az áron
is javát keresem, ha az nekem áldozat-

tal jár. Az ilyen megnyilvánulás azt jelzi az érintett személy számára, hogy ő
értékes.
* Ajándékainkkal nem csak a szeretetünket, hanem hálánkat, tiszteletünket is kifejezhetjük. Az ajándék mintegy
záloga, szimbóluma tiszteletünknek és
annak az értéknek, amit a másik emberben látunk.
- Tiszteletlenséget kifejező magatartásformák:
* Kihasználás, visszaélés
Sokféleképpen tehetjük ezt a saját céljaink érdekében anélkül, hogy a
másik érdeke számítana. Leuralhatunk
valakit puszta akaraterőnk segítségével, alkalmazhatunk társadalmi, vallási, pszichológiai, érzelmi nyomást,
kényszert vagy zsarolást. Tehetjük ezt
körmönfont módon is, manipulálással,
rábeszéléssel, furfanggal vagy csoportkényszerrel.
* Kritizálás, korholás, hibák keresése
Ha valaki ezzel a felsőbbrendű és
törvényeskedő magatartással viseli
magát környezetében, akkor az állandó
negatív, rossz hangulat megteremtésén
kívül károsítja és aláássa az érintettek
önbecsülését is. Még az is elképzelhető, hogy mindezt jó szándékkal teszi,
azonban ezzel folyamatosan azt sugallja a másik ember felé, hogy ő értéktelen. Gyakran készek vagyunk a legros�szabbat elfogadni magunkról, és ha ezt
ráadásul olyan ember fogalmazza meg
felénk, aki fontos számunkra, akkor az
megerősíti legsötétebb félelmeinket.
* Gúnyolódás, megszégyenítés
Nagy fájdalmat okoz, ha valaki kigúnyolja a másik személyét vagy véleményét mások előtt, vagy olyan módon
tréfálkozik vele, hogy zavarba ejti őt.
Még súlyosabb, ha ezt hátrányos helyzetű, előnytelen testalkatú, leépülő korú vagy esetleg fogyatékos, beteg emberrel teszik. Bizony lehet, hogy
könnyelmű tréfánk a másikban mély
megütközést vagy sebet okoz. Sajnos,
ez óvodai, iskolai és munkahelyi közegtől elkezdve történik családokban is,
még keresztény közösségeken és családi berkeken belül is előfordul.
* Mellőzés, figyelmen kívül hagyás
Ha véleményünkre nem is reagálnak, jelenlétünket észre sem veszik,
vagy kívánságainkat nem is annyira
visszautasítják, hanem egy kézlegyintéssel elintézik, egyszerűen levegőnek
néznek minket, akkor megalázottnak,
akár meggyalázottnak, senkinek és
semminek érezzük magunkat.

Bármelyik is történik ezek közül, a
tiszteletlenség érzése mellett megtörténhet, hogy egy időszakra vagy akár
egy életre megnyomorodik valaki lelkileg a hatásuktól.
- Olyan viselkedésmódok, melyek
megnehezítik, hogy tiszteljenek bennünket:
* Alkalmatlanság, ismétlődő kudarcok
A kudarc csak akkor veszélyezteti
más emberek irántunk tanúsított megbecsülését, ha olyan területen ér minket,
melyről azt állítottuk, hogy értünk hozzá,
vagy szorosan kapcsolódik a célkitűzéshez, amelyet vállaltunk. Aligha fogom elveszíteni az emberek tiszteletét amiatt,
hogy nem vagyok jó térképolvasó. De ha
azt állítom, hogy szakértő vagyok benne, aztán egy erdei túra vezetése során
jól eltévedünk, akkor valószínűleg hamar elveszítem túravezetői hírnevemet.
Ezt helyes önismerettel, alázatos, de felelős szolgálatkészséggel lehet kiváltani.
Ne állítsunk magunkról többet, mint ami
igaz, és amit mondtunk, ahhoz tartsuk is
magunkat, így kevesebbet fognak bennünk csalódni.
* Felelőtlenség
Amikor valaki a saját vágyainak kielégülését hajszolja és nem törődik azzal, hogy tetteinek következményei
vannak másokra nézve, vagy megpróbál kibújni a felelősség alól, és másokat
hibáztat saját cselekedeteinek következményeiért. A felelőtlen viselkedés
gyorsan megfoszt minket az emberek
tiszteletétől.
* Önzés
A történelem nem jegyzett fel olyan
társadalmat, amelyben tisztelték volna

az önző embert. Volt, ahol tisztelték azt,
aki büszke vagy kegyetlen, de az önzőt
soha. Az önzés, a haszonlesés, különösen, ha kihasználjuk saját céljaink érdekében vezetői pozíciónkat, hamar megfoszt minket az emberek elismerésétől.
* Kicsinyesség
Ennek sokféle formája van: a férj
nagy patáliát csap, ha reggelijéhez a tojás nem úgy van megfőzve, ahogy szereti, a feleség folyton duzzog, ha valami nem úgy történik, ahogy ő akarja, a
barát halálosan megsértődik, mert nem
kapott választ az utolsó levelére, vagy
gondoljunk egy vezetői csoport tagjára, aki le akar mondani, mert elfelejtették értesíteni arról, hogy egy gyűlés
elmarad. Ha valaki jelentéktelen dolgokat aránytalanul felfúj, az azt mutatja,
hogy van benne valami csökönyös kicsinyesség, ezt pedig nagyon nehezen
tudjuk tisztelni vagy csodálni.
Biztosan lehetne még mindegyik felsorolást folytatni, kiegészíteni, de a célja a leírtaknak az, hogy elindítsa gondolatainkat annak feltérképezésében
saját életvitelünkben, hogy hogyan állunk a tiszteletlenség és a tiszteletadás
területén, és mit teszünk azért, hogy
az irántunk való tiszteletet elősegítsük
mások részéről. Jézus Krisztus szeret és
tisztel bennünket, ebben mutatott példát, amikor a velünk, bűnösökkel való
közösséget választotta és értünk adta
életét. Tiszteljük tehát mi is egymást,
és éljünk úgy, hogy méltók legyünk mások tiszteletére, megbecsülésére.
Horváth Gábor
a Magyar Apostoli Egyház
elnöke

Tisztelt Nyugdíjasok!
Sajnos egy újabb hónap elteltével sem tudok semmi bíztatót mondani a közel jövőre vonatkozóan!
A járvány helyzet egyre fokozódik!
A mai napon megtartott vezetőségi ülésen egyhangúan úgy döntött a vezetőség,
hogy az idei évre tervezett minden összejövetel elmarad!
Csak bizakodni tudunk a járvány mielőbbi lecsengésében és akkor ismét tudunk
újra tervezni és rendezvények keretében találkozni.
Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékeztünk a Kopjafánál.
22-én községi megemlékezésen vettünk részt pár fővel az állami ünnep alkalmából.
Vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be az előírásokat!
Horváth Zoltán
elnök

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Október hónapban született:
Oltyán-Szines Gábor
Szül.hely,idő: Szeged, 2020.10.01.
Édesanyja: Szines Ivett
Édesapja: Oltyán Gábor
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06-70/940-70-80

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

november

orvos neve

ügyelet helyszíne

7

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u 39.

8

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u 39.

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

10

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

Szűcs Mónika védőnő

11

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92.

2020. október hónapban házasságot kötött:
Mogyorósi István és Gáspár Mónika
Teleki Mária anyakönyvvezető

12

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

13

péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

14

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92.

15

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92.

16

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

17

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

18

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92.

19

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

20

péntek

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92.

21

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák utca 92.

22

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

23

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

24

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

25

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

26

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

27

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u 39.

28

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u 39.

29

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u 39.

30

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth utca 8.

Kovács Annabella
Szül.hely,idő: Hódmezővásárhely, 2020.10.20.
Édesanyja. Tapodi Tímea
Édesapja: Kovács Miklós

MEGHÍVÓ VÁLLALKOZÓI
FÓRUMRA
A COVID-19 járvány okozta válsághelyzet enyhítését tűzi ki célul a hamarosan megjelenésre kerülő „Hátrányos helyzetű településeken működő mikroés kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című, GINOP-1.2.9-20 kódszámú felhívás.
A felhívás célja a meghatározott településeken működő mikro- és kisvállalkozások beruházásainak (eszközbeszerzés, ingatlanberuházás, informatikai beruházás, stb.) támogatása.
Az Önök településén 70 %-os intenzitással igényelhető minimum 2.000.000
Ft, maximum 10.000.000 Ft támogatás.
A pályázati lehetőség ismertetésére tartunk fórumot:
2020. november 30-án 17:00 órakor
6423 Kelebián az agrárkereskedelmi központban
(József Attila utca 91.)
A fórumot megnyitja Maczkó József polgármester.
A személyes részvétel mellett lehetőséget biztosítunk a tájékoztatónk online
módon történő figyelemmel kísérésére is.
Bízunk benne, hogy felkeltettük érdeklődésüket, és találkozunk a fórumon
akár személyesen, akár online.
A Ponty-Poronty Kft. pályázatírói csapata

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)

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

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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Büszkeségeink

Készítette Mészáros Lili

Készítette Tóth Blanka

Tóth Blankának és Mészáros Lilinek a Szilády Áron Református Gimnázium berkein belül lehetőségük nyílt arra, hogy naplementével kapcsolatos fotóikat kiállítsák a Petőfi Irodalmi Múzeumban, méghozzá egy online kiállítás keretein belül. A
beválogatott képek közül mi is bemutatunk kettőt.
Gratulálunk a lányoknak!
Kedves Kelebiaiak!
Önöktől is várunk hasonló pozitív történeteket, sikersztorikat, hogy megjelentethessük a hírmondó hasábjain belül!
-Szerkesztők-

8. oldal
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Értékeink
Október hónap folyamán több, szám
szerint 7 helyi értékkel gazdagodott
Kelebia Települési Értéktára. A kelebiai
Hírmondó hasábjain minden hónapban
bemutatunk egyet-egyet ezek közül az
újonnan felvett értékek közül.
Az első két érték, amit bemutatunk
sorrendben az utolsó volt amit, felvett a
Kulturális és Helyi Értéktár Bizottság a
nemzeti értékeink közé, azonban az aktualitása miatt ezeket választotta az újság szerkesztősége elsőnek ebbe a rovatba.
Október 30-án ugyanis a Kelebiai Levente Sportegyesület és Kelebia
Község Önkormányzata közös szervezésében felavatásra került Siflis Szabadkai Gézáról elnevezett emlékmű a
Farkas László Általános Iskola előtt, valamint a róla elnevezett utcaköz (az iskola és az óvoda között), és a Siflis Szabadkai Géza Tornacsarnok.
Ugyanakkor a Kulturális és Helyi Értéktár Bizottság által felvételre került a
Siflis Szabadkai Géza élettörténete valamint a Kelebiai Levente Sportegyesület a helyi értéktárba.
A javaslatokat Kovács Marcell a Levente Sportegyesület alelnöke nyújtotta be:
Siflis Szabadkai Géza élettörténete
Siflis Szabadkai Géza szomorú és
tragikus életét a Kelebiai Levente Sportegyesület felkutatta, illetve a már évtizedekkel korábban megkezdett munkát folytatva, élettörténetét „Reflektált
amnézia” című sporttörténeti kiadványunkban közzétettük.

Ezek szerint: Szabadkáról 1928-ban
került tehetséges kapusként a budapesti Ferencvároshoz. Előtte a Szabadkai SAND első osztályú csapatának

keztében veszítette életét. 1948. október 29-én temették el Kelebián. A vele történtekről még családon belül sem
lehetett beszélni. Sorsát a feledés ho-

tudatba. Kiadtuk „Reflektált amnézia”
című sporttörténeti kiadványunkat,
melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatott. Megalakítot-

kapusa volt, bekerült a Jugoszláv válogatottba és egyenes útja vezetett az
1928-as amszterdami olimpiára. A Fradinál töltött évek után Kelebiára költözött és itt társadalmi szerepet vállalva a Levente Egyesület vezetője lett.
Azonban több területen is összeütközésbe került az akkori kommunista diktatúrával. 1948 októberében az ÁVH
Budapestre szállította, az Andrássy út
60-ba. Kegyetlen bántalmazás követ-

mályába szánta a diktatúra. A történetre mégis fény derült. Rehabilitációjának
jelentős állomásai a hozzá méltó sírkő
állítása, az október 30-i emlékoszlop
és tornacsarnok névadója. Jövő évben
Siflis Zoltán által forgatott dokumentumfilm bemutatásával válhat teljessé
Siflis Géza kálváriájának feldolgozása.
Személye összeköti Vajdaságot,
Bács-Kiskun megyét és a Ferencvárost. A Fradi Múzeum jelentős részt vállal emlékének ápolásában.
A Kelebiai Levente Sportegyesület (KLSE) a Kárpát-medencei magyar
összetartozás előmozdítója
Hagyományőrzés területén egyesületünk felelevenítette az 1925-ben alapított KLSE értékrendjét. Ennek keretében évente megrendezzük a két
világháború közötti ifjúsági focitornákat, amelyek az Árpád-házi királyainkról, a Szent Koronáról és a levente
mozgalomról vannak elnevezve. Célunk
az, hogy ezeket a tornákat Kárpát-medence viszonylatában hozzuk be a köz-

tuk KLSE kezdeményezéssel a Magyar
Nemzeti Összetartozás Hálózatát, mely
Dél-vidéki, Kárpát-aljai, székelyföldi civil szervezetekből áll. Több évtizedes
kutatómunkával feltártuk Siflis Géza
tragikus élettörténetét, amelyet a feledés homályába szántak. Személye ös�szeköti anyavárosunkat, Szabadkát, a
Ferencvárost - amelynek híres kapuvédője volt - és Kelebiát ahol a KLSE trénere lett. Fiatal életének a kommunista diktatúra vetett véget. Alapítványi
támogatással méltó síremléket állítottunk számára. Szomorú históriájának
reflektorfénybe állítása Kelebia község lakossága számára identitást növelő tényező. A helyi Farkas László Általános Iskola tornatermét és az oda vezető
utat a közeljövőben nevezzük el Siflis
Gézáról. Életének dokumentumfilm készítésével állítunk maradandó emléket.
Az évente rendezett „Levente Sportnapok” díszzászlónk és nagyméretű molinónk kitűzésével válik ünnepélyes eseménnyé.
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