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Júniusi események az iskolában
Iskolánk névadójának születésnapját, június 9-én ünnepeltük.Tiszteletére megrendezésre került az I. Farkas
László Kézilabda Emléktorna, amelyet
szeretnénk hagyománnyá tenni. A tornán főképp környékbeli csapatok vettek részt: Tompa, Bácsalmás, Mindszent, fiú- és lánycsapatunk egyaránt
megmérkőzött velük. Az eredményhirdetést és a serlegek kiosztását követően egy kis meglepetésben volt részük a
sportolóknak, pizzával lettek megvendégelve Maczkó József polgármester úr
jóvoltából.
Ez volt az első kézilabda torna, amelyet mi rendeztünk. A sportág népszerűsítéséért az idei tanévtől iskolánk a
KNSK Sportkörrel karöltve kézilabda
foglalkozást szervezett. Iskolánk alsós
lányai rendszeres edzésmunkájukkal,
szabadidejüket, hétvégéiket feláldozva
részt vettek a Magyar Kézilabda Szövetség által megszervezett Kisiskolás
Bajnokságban U7, U8, U9 és U10-es
korosztályban. Alázatos munkájuk taposta ki az utat ahhoz, hogy a tanév
végére e sport olyan népszerűségnek
örvendjen a faluban, hogy alsós fiúcsa-

patunk is megalakult. A felsős lányok
toborzása is elkezdődött, hogy csapataink és a sportolni vágyók számát jövőre tovább tudjuk bővíteni.
Adankó Kitti
testnevelő tanár
A Nemzeti Összetartozás Napját iskolánk június 1-én ünnepelte egy nagyszabású rendezvény keretében, melyen először a hatodik osztályosok színvonalas
műsorát néztük végig. Ezen az eseményen mutatkozott be iskolánk énekkara
is. A rendezvény zárásaként a jelenlévő
gyerekek és felnőttek közösen megtanulták a Magyarország, halld szavunk c. dalt.
Ezen a napon tartottuk a hagyományosan megrendezésre kerülő Nemzetközi rajzpályázat díjkiosztó ünnepségét
is. A rajzpályázatra iskolánk tanulóin kívül sok, szép alkotás érkezett Szabadkáról és Kelebijáról a Széchenyi István
Általános Iskolából, valamint Erdélyből,
Gyergyóújfaluból is.
A nap zárásaként a Grimm-busz
színház Herkules című mesejátékát
nézhették meg a résztvevő gyerekek,
melyen nagyon jól szórakoztak.

Június első vasárnapja Pedagógus
nap. Ez alkalomból az SzMK egy rövid kis műsorral, virággal és süteménnyel köszöntötte iskolánk minden dolgozóját.
Június 12-én „Smoothieparty”-t tartottunk a Gyermekeinkért Alapítvány
segítségével, melyen különböző gyümölcsökből és zöldségekből készült
koktélokat kóstolhattak a gyerekek.
Június 14-én a Gyermekeinkért Alapítvány pályázatának keretében Gyuris
Noémi védőnő az alsó tagozatos tanulóknak a kézmosás fontosságáról tartott előadást.
Május és június hónapban az osztályok az ország különböző tájegységeire
kirándultak. Jártak többek között Szegeden, Jánoshalmán, Ópusztaszeren,
Budapesten és a Balaton-felvidéken is.
Június 16-án tartottuk iskolánk legnagyobb rendezvényét, a nyolcadik

gyományokhoz híven a kitűnő tanulók
könyvjutalomban részesültek. Ebben a
tanévben két nyolcadik osztályos tanuló, Papdi Liza és Molnár Fanni kapott
emlékplakettet a nyolc év alatt nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért. Az SzMK ugyancsak emlékplakettel
köszönte meg Juhász Angéla, Szaniszló
Szilvia és Fodor Betty áldozatos munkáját, amit a szülői munkaközösség
tagjaiként éveken át végeztek.
Június 3. hetében 3 tanulónk jutalomból sporttáborba utazott Mátraházára. Az utolsó héten pedig 30-an napközis táborban vehetnek részt, melynek
helyszíne az iskola épülete. Témája „Ki
vagyok én?” A foglalkozások a művészeti nevelés keretében zajlanak önismeretfejlesztő, közösségépítő játékok
segítségével.
Július 2-9. között 8. alkalommal
mennek Orfűre, nyelvi táborba a tanu-

osztályosok ballagását. A ballagó gyerekeket és vendégeket egy gyönyörűen feldíszített iskola várta, majd a megható ünnepség végén a búcsúzó diákok
egy-egy emlékplakettet kaptak a Far-

lók. Augusztus 19-24-ig pedig Zánkán
nyaralhatnak az Erzsébet táborban.
Az intézmény augusztus 24-ig bezárja kapuit, de ügyintézés céljából minden
szerdán 8-10 óra között felkereshető.

kas László Általános Iskola, Kelebia Község Önkormányzata és a szülői munkaközösség támogatásával.
A tanévet június 20-án délután az
első osztályosok vidám kis műsorával zártuk. Az éneket Soór László tanár
úr tanította be a gyerekeknek. A ha-

Köszönjük minden támogatónknak
az egész éves munkáját, amellyel hozzájárult iskolai életünk megkönnyítéséhez, színesebbé tételéhez.
Tartalmas kikapcsolódást, jó pihenést kívánunk mindenkinek!
Alsós munkaközösség
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Június 12-én „Smoothieparty” -t Kirándulás a MÁRIS-tanyára
tartottunkn az iskolás gyerekeknek

Gyermekeinkért Alapítvány „Menő menza Kelebián” pályázat keretein
belül tovább folytattuk programsorozatunkat Smoothiepartyra invitáltunk
gyerekeket. Szülők bevonásával folytak az előkészületek. Az előre megtervezett italokhoz megpucoltuk a nyersanyagokat. Az összeállított tálakból
préseltünk, turmixoltunk italokat, amiket kancsókba öntöttünk. Volt zöldséges és gyümölcsös ital is. Színek kavalkádja várta a gyerekeket.
Az előadásomban ki lett térve a
szendvicsek ízesítésére, magvak használatára, egészséges pohárdesszertekre, de megbeszéltük, miért jobb az
aszalt gyümölcs, vagy gyümölcs chips
zsírosabb társainál. Nagyon örültem,
amikor a gyerekek vidáman mesélték, milyen mártogatóst csináltak natúr joghurtból, mivel ízesítik, hogy finom legyen, hogy tesznek zöldséget a
szendvicseikbe, vagy, hogy mennyire
szeretik a gyümölcsöket.
A színes képek vetítésénél kiderült,
mennyi mindent ismernek. Sem a zöldségek, sem a gyümölcsök felismerése
nem okozott gondot. Még emlékeztek
a mangó ízére, és örömmel látták, hogy
pohár desszertnek is megállja helyét.
A legnagyobb öröm akkor ért, amikor a kancsókból kínált italokat kóstolgatták. Ugyanis ki kellett találniuk, hogy
mit tartalmaz poharuk. A zöldséges innivalóknál sokan felismerték a brokko-

li ízét, de a szár zellert nem tudták mire vélni. A menta és a gyömbér nem lett
kedvencük. A gyümölcsös italok annál
jobban ízlettek. Az alma-répa kombináció nagyon ízlett mindenkinek. Készült málnás, ananászos, dinnyés, szilvás, meggyes, kivis, narancsos ital is.
Amikor elfogytak a kóstolók, lehetőségük volt a tanulóknak kívánságlistára. Így az általuk kért kombinációt
turmixoltuk össze. Vizes, tejes, kókusztejes italokat is csináltunk. Vidáman
nyújtogatták poharaikat, hogy minél
hamarabb belekerüljön a vitamindús
ital. Egymást túlharsogva próbálkoztak
újabb és újabb gyümölcskombinációkat
rendelni. Nagyon élvezték a finomságokat, de szerintünk leginkább azt, hogy
olyan italt ihattak, amit ők találtak ki.
Nagyon megfogott minket, amikor
az egyik kisgyerekért megérkezett a
szülő, és a kicsi kérlelte, hadd maradhasson, hiszen most neki készül az ital.
Szerintem nagyon jó volt ez a nap,
mert azok a gyerekek, akikkel már
beszéltem a helyes táplálkozásról,
hallottak az okostányérról, most önállóan harsogták a helyes válaszokat,
és örültek, hogy tudják a megoldásokat. Senki nem mondta egyik koktélra sem, hogy rossz, maximum azt
közölte, hogy „köszönöm, ebből már
nem kérek”. Viszont az ott jelen lévők vitamin raktárjait biztosan feltöltöttük.

Az idén is kaptunk meghívást
a MÁRIS-tanyára. Mindig fejtörést okoz, kiket vigyünk a Mesebirodalomba. Úgy gondolom,
ott minden kisgyerek jól érezheti magát. Nehéz a kiválasztás…
valaki mindig sértve érzi magát,
hogy miért nem az ő gyermekét vittük el, miután látja a blogomra feltett képes beszámolót.
Önkéntes munkám során igyekszem a legjobb szándékkal ellátni a feladatot, de mindig van,
aki elégedetlenkedik…, ez szomorúsággal tölt el!
Nagy örömünkre a vendégfogadás folytatódik Erzsike néni Hollandiában élő lánya közreműködésével. Célja, hogy
örömet okozzon elsősorban a
betegeknek, a rászorulóknak, a
gyerekeknek. Összekötőnk, Kiriné Fábián Mónika volt, akivel
az időpontokat egyeztetve június 27-e mellett döntöttünk a kirándulás lebonyolítására.
Ebben az évben a Farkas László Általános Iskola azon tanulóit vittük elsősorban, akik a napközis tábor Mozdulj ki program
keretében vettek részt. Emellett
azon szülők, nagyszülők gyermekeit, unokáit, akik segítették,
támogatták a Karitász Egyesületet az év során.
Megérkezésünkkor a tízóraival kezdtünk, majd az árválkodó
gokartok, triciklik, kerékpárok
gyorsan gazdára leltek. Nem so-

káig állt üresen az óriási csúszda
sem! A hinták is mindig üzemeltek. A felújított múlt századi játékokkal nagyon jót játszottak a
gyerekek. A hatalmas birtok másik felén a körhinta, ugráló vár,
az új játszóház, trambulin várta
a gyerekeket.
A finom ebédet a napköziotthonos konyha dolgozói készítették el, és Kocsis Gyuri tanyagondnok hozta pontosan 12
órára. Jóízűen fogyasztották,
nem győztek repetázni az aranygaluskából a gyerkőcök.
Ezután a Meseváros kisházait,
a Babaszobát, Múzeumot tekinthették meg a látogatók. Legnagyobb sikere az Elvarázsolt kastélynak volt az idén is.
Most sem maradt el az ajándékosztás! Vizi pisztoly, buborékfújó közül lehetett választani.
Hálás szívvel köszönjük ezt a
szép napot Erzsike! Kívánjuk,
hogy még sokáig járhass anyukád által kitaposott úton! Munkád kísérje Isten áldása! Jó
egészséget kívánunk!
Köszönöm Hegedűs Endrének a támogatását, adományát,
a karitász tagoktól, a szülőktől,
nagyszülők kapott segítséget és
a két pedagógus lelkiismeretes
közreműködését is!
Horváth Zoltánné
karitász elnök
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KÖZELEBB KERÜLNI JÉZUSHOZ
Mottó: „Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek! Ne esztelenül, hanem
bölcsen, kihasználva az alkalmas
időt.(Ef.5.15.)
Nehéz elérnünk, hogy Jézushoz közelebb akarjanak kerülni a hívek. Sok
hívő meg akar maradni a „gyerekcipős
vallásosság” szintjén. Ez olyan, mint
amikor valakinek 42-es lába van, és
arra próbálja felráncigálni a 6 éves korában használt gyerekcipőjét. Fejlődni kell a hitünknek. Felnőtthöz felnőtt
vallásosság való, Jézussal egyre szorosabbá váló kapcsolat. Ezt célozzák
a lelkigyakorlatok is. Néha úgy tűnik,
van, akinek fontosabb a disznója, mint
a Jóisten, a vele való szorosabb kapcsolat. Amikor minap hívtam a kiszemelt jóságos hívemet így szabadkozott: „De akkor ki eteti a disznómat?”
Vagy képzeld el, hogy egy házaspárnak csupán abból állna a kommunikációja egész nap, hogy felmondanak
egymásnak reggel egy Ady verset és
este meg egy Petőfi verset. Nevezhető ez egy élő kapcsolatnak? Nos, ehhez
hasonló azoknak a keresztényeknek a
Jóistennel való kapcsolata, akik reggel
fölmondanak Jézusnak 1 imát és este
is egy imát s napközben egyáltalában
eszükbe se jut.
Ó, mielőtt jobban beleesnék a kárpálás bűnébe, gyorsan belefogok, miként kerülhetünk szorosabb kapcsolatba Jézussal.
Kezdem a jó gyónással. Közel 50
éves tapasztalataim egyike, hogy azok
gyónnak, akiknek nem is olyan szükséges, és akiknek nagyon fontos lenne, azok nem gyónnak. Aztán sokan
nem tudják mi a bűn. A bűn lényege,
hogy szembe fordul a szeretettel. Ezzel sosem összeegyeztethető! Két vicces esetet elmondok. 1. Valaki ezzel
kezdte a gyónását, hogy „nincs bűnöm”. Ezt a pap így fogadta: „Máris
van három, mert hazudott, aztán engem fölidegesített, végül fenntartotta
sort. 2. Egy másik pap meg ezt mondta egy ugyanilyen „bűntelennek”: „ha
tényleg igaz ez, akkor menjen előre az
oltárhoz, lökje le róla az egyik szentet
és másszon fel a helyére”!
Azt is fontos tudnunk, hogy a bűnbánat nem egyenlő a bánkódással.
Azt jelenti, hogy változni akarok, közelebb akarok kerülni Jézus Szívéhez.
Akarunk-e közelebb kerülni Jézushoz,
vagy egy távoli Isten kell nekünk? Az
tény, hogy egy távoli valakit könnyebb
szeretni. Istennel egy közeli kapcsolat nagyon macerás! Mit értek azalatt,

hogy macerás? Állandó kihívásokat jelent. Kihív a megszokottból, a komfortból, a kényelmes életből. Mintha
ezt mondaná: „Te emberke, én így is
szeretlek, de tegyél több jót másoknak
(ne csak családtagjaidnak, és viszonzást várva.) Szeresd azt is, akit tényleg
nehéz szeretni. Ne csak testi szükségleteiben segíts, hanem lelkét is segítsd
közelebb az üdvösséghez.”
Bizony, életünkön nehéz változtatni,
ez mindig kényelmetlenséggel jár, sőt
fájdalmas. Jézus így folytathatná: „ha
szeretsz engem, haladj előre a jóról a
még jobb felé.” Jézus tényleg énekelhetné nekünk: „Én mellettem elaludni nem lehet!”
Közelebb visz Jézushoz, ha igyekszek egyre világosabban látni a vallás
lényegét. Egy hete azzal keresett fel
egy néni, Teri néni, hogy ő inkább lemondaná az Új Ember c. újságot. Látta ugyanis, hogy milyen kopott a Szűz
anya oltáron a terítő, és az újság járatása helyett inkább venne új terítőt.
Bevallom férfiasan, kicsit szégyenkezve, hogy nem tudtam hajmeresztő tervéről lebeszélni. Hiába mondtam neki, hogy a Szűz Anya is sokkal jobban
örülne, ha terítő vásárlás helyett inkább az újságot járatná. Arra is gondoltam, hogy másnap azzal ostromolnám, hogy éjjel álmomban megjelent a
Szűz Anya és külön Teri néninek üzeni,
hogy inkább az újságot járassa, melyben olvashatja isten igazságait.
Különösen közelebb visz Jézus szent
Szívéhez a „pofonok” alázatos elviselése. Ugye, mennyire tudunk „nyavalyogni”, mikor nagyon és igazságtalanul megbántanak. Ó, Istenem, ez
pedig egy porszemnyi, ha összevetjük a jóság megtestesítőjének, Jézusnak a szörnyű legyilkolásával. Ő aztán
tényleg a világ legigazságtalanabb és
legméltatlanabb bánás módjában részesült…, Anthony de Melloszerzetes
még ilyenekre hívja fel figyelmünket.
Ahogy Jézus élete és halának módja
előre megvolt írva, az Atya által irányított és megtervezett volt, hasonlóan, a minket ért bántalmakon is rajta
van a Jóisten pecsétje. Nem csak megengedte, hanem eltervezte őket, hogy
e fájdalmak által is tisztuljunk, főként
az alázatosságban. Ha arra gondolunk,
hogy ezek a javunkat szolgálják, akkor
elszégyelljük magunkat, hogy kis semmiségekért is olyan nagy hűhót tudunk
csapni.
Ne ijedjünk meg Pál apostolnak ettől az irreálisnak tűnő mondatától:

„Testvéreim, Krisztussal együtt ti is
föltámadtatok. Keressétek, tehát azt,
ami odafönt van… Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre!”(Kol.
3. 1-3.) Ezzel egyszerűen arra int, hogy
sokkal több időt fordíts a Jóistenre, Jézusra, tanítására. Sokkal kevesebbet ülj pl.
a Tv – sorozatod előtt. Akit szeretünk,
nemde azzal szeretnénk minél több időt
eltölteni? Ne csengjen hát hamisan ajkunkon, hogy „Jézus Szíve szeretlek én”, amikor esetleg nem is igaz.
Egyre többen vannak, akik a vallást a hátuk mögé dobva úgy élnek
itt, mintha Isten nem is lenne. Életük
lényegében miből áll? Felesleges tárgyak begyűjtéséből, erre pazarolják
drága életüket, életük napjait. Olyanokra, amiket úgyis itt kell hagyni! Így
életük pocsékba megy. Hasonló ahhoz
a boros hordóhoz, amiből repedés miatt az összes 6 puttonyos tokaji aszúbor kifolyt. Ők azok, akiknek életcéljuk, és bálványuk a pénz. Ha rájuk
gondolunk, eszünkbe juthatnak Jézus
szavai a kereszten: „Bocsáss meg nekik Atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek!” (Lk.23.34)
Mi mindnyájan olyan kincseket keressünk, amiket a rozsda és a moly
meg nem emészthet, tolvajok el nem
lophatnak. Vagyis, amik átvihetők a
mennyországba, az örök életbe. Ha
Ferenc pápa prédikálna nekünk erről,
- szokásához híven - talán elismételtetné veletek 3-szor is ezt a mondatot: „Nem földi, hanem mennyei kincseket akarok gyűjteni!”
Jézus szívéhez az is közelebb visz,
ha egyre jobban szeretjük embertársainkat. Az embereket megkerülve,
Jézust se tudjuk szeretni.

Ne legyünk felszínes, langyos, középutas, lelkiismeretet elaltató keresztények! Pl. helyes-e, ha azért gyónok
csak, hogy mentsem a bőröm, elkerüljem a poklot, de nem azért, mert jó
jónak lenni, jobb tiszta szívűnek lenni.
Vagy, mert szeretem Jézus szent szívét, amely, ahogy Jézus szívének litániája mondja: „Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye; Jézus szíve jósággal és
szeretettel teljes szív”… Vagy imádkozhatok úgyis, hogy ezzel csak elringatom magam, ahogy egy dal szövege
mondja: „Ringasd el magad!”. Mert Jézus elől el lehet bújni az ima pajzsa mögé is, vagy más vallásgyakorlatok pajzsa mögé. Ahelyett, hogy megtérnék,
vagyis gyökeresen megváltoznék, legalább nagyon akarnék változni!
Lehet, hogy van, aki ijedten kérdezi: „De tudok-e megváltozni? Én már
öreg vagyok.” Hát persze, hogy tudsz!
Igen, mindnyájan tudunk Jézussal még
szorosabb kapcsolatba jutni, mint eddig. Tudok még jobban szeretni, mint
eddig. Tudok még több embernek segíteni, mint eddig. Tudok még több jót
tenni, mint eddig! Tudok másokat az
üdvösségre vezetni, hiszen ismerem
jól a Bibliát, szinte kívülről tudom a 4
evangéliumot és Pál leveleit.
Tudjuk, hogy mindezekre egy hitetlen, vagy közömbös ember csak elhúzza a száját. Legyint. De ez minket nem
érdekel… Jézus ezeket kéri tőlünk. És
mi egyedül Jézusra hallgatunk, mert Ő
„út, igazság és élet.” Míg sokfelé ürülnek a templomok, mi minél közelebb
akarunk kerülni Jézushoz. Mi egyre
jobban akarjuk szeretni Jézust.
No, akkor tegyük! Csináljuk együtt!
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
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
jelentkeztek.
-28-án 18.00 órától tartjuk a soros
havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban.
Augusztus
-4-én lesz a hagyományos Kadarka
Fesztivál Bajsán, melyre személygépkocsikkal fogunk utazni. Indulás a
Nyugdíjas Háztól 07.30 órakor. A Bajsára utazni szándékozók jelentkezhetnek a vezetőségi tagoknál VII. 28-ig.
-23-án lesz a soros mórahalmi
fürdőzés, melyre a szokásos 10.21-es
autóbusszal fogunk indulni a MÁV állomástól.
-25-én 16.00 órától tartjuk a tavalyihoz hasonló ún. Sátoros Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Ház udvarán.
A rendezvényen –melyre meghívjuk a
bajsai nyugdíjasokat is – finom vacsorával és élő zenével szolgálunk a résztvevőknek. Jelentkezni és a részvételi
díjat (1000.- Ft/fő) befizetni a vezetőség tagjainál lehet VIII. 21-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elJúnius végéhez közeledve szokásomhoz híven összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd
vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Június
-1-jén a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából községi ünnepségre
került sor a Polgármesteri Hivatal előtti
téren, majd a Turul szobornál elhelyezték
virágaikat a közintézmények képviselői.
-9-én ún. Falunapot rendeztek
Bajsán, melyen Kelebiáról egy 32 fős
csoport is vett részt. A kultúrműsorban
fellépett a Daloskör és a tánccsoport is
nagy sikert aratva az Egy szoknya, egy
nadrág című produkcióval.
-14-én került sor a havi fürdőzésre
Mórahalmon, melyen a szokásos kis
csapatunk vett részt ez alkalommal is
és kellemesen töltötte el a közel öt órás
fürdőzési időt.
-30-án 18.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat, melyen elfogyasztjuk a korábbi rendezvényünkről
kimaradt virslit és pezsgőt.
Július
-19-én megyünk Mórahalomra fürdőzni a MÁV állomástól 10.21 órakor induló autóbusszal. Ez alkalommal is –szokásukhoz híven- bizonyára csatlakozni
fognak hozzánk Tompáról jövő nyugdíjasok is, akik a mi kedvezményünkkel léphetnek be a fürdő területére.

-20-22. között kerül sor Kelebián a
XV. Kárpát Fesztiválra. A községi
rendezvény keretében 22-én vasárnap
főzőverseny is lesz, melyre Egyesületünk is benevez. Aki Egyesületünkből
is részt kíván venni az elkészített ételek fogyasztásából, 500.- Ft. összeg be-

fizetésével ezt megteheti. Az eddigiektől eltérően! Mindenki hozzon magával
evőeszközt, tányért, italt, süteményt!
Az előzetes jelentkezés július 15-ig a
vezetőségi tagoknál az összeg befizetésével történik! Ebédet csak azoknak a
személyeknek tudunk biztosítani, akik

várjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 06. 28.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Születések április:
Horváth Noel Ferenc, szül. idő: 2018.04.30.
Anyja neve.: Varga Csilla, apja neve: Horváth Krisztián

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

július

orvos neve

ügyelet helyszine

5

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

6

péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

7

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

8

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

9

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

10 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

11 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

12 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

13 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

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 10		

17 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

18 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

19 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

20 péntek

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

21 szombat

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

22 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

23 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

24 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

25 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

26 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

27 péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

28 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

29 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

30 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

MÉH-TELEP!

31 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi
ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

június:
Böröczi Zselyke, szül.idő: 2018. 06.05.
Anyja neve.: Vajda Lilla, apja neve: Böröczi Viktor
Horváth Zoltán László, szül.idő 2018. 06.19
Anyja neve: Horváth Dominika apja neve: Brecska Zoltán
Cseh Gábor Csongor, szül.idő: 2018. 06.29.
Anyja neve.: Csillag Gabriella, apja neve: Cseh László
Gyuris Noémi védőnő
2018. június hónapban elhalálozott:
Pécsi Józsefné					
Kollár Péter Pál					
Horváth Lászlóné					

95 éves
80 éves
74 éves

2018. június hónapban házasságot kötött:
Prentel Róbert és Pető Csilla
Kormos Márta anyakönyvvezető

Lakás eladó!

Kelebián,
az Ady Endre u. 168. szám alatt
társasházi lakás eladó.
Érdeklődni hétköznap 16 óra után,
hétvégén napközben
az alábbi telefonszámon:
06-30/450-16-46

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

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

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757, 06-30/7905-779
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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LEVENTE SPORT ÉS SZABADIDŐ NAPOK
2018 augusztusában a Kelebiai Levente Sport Egyesület (KLSE) nemzetközi sportrendezvény sorozatot tervez
a sportpályán és a sportcsarnokban.
Ezzel párhuzamosan, a 2016-ban alapított Magyar Nemzeti Összetartozás
Hálózatát alkotó civil szervezetek találkozója is szervezés alatt áll. Megemlékezés lesz az idén 70 éve elhunyt egykori Ferencváros kapusa, Siflis Géza
nyughelyénél, a kelebiai temetőben.
Sokan nem tudják, hogy 2016. július
9-én a Levente Egyesületünk kezdeményezésére szerveződött meg a Kárpátmedence magyarságát összekapcsoló
hálózat, mely a KLSE mellett a Kárpátaljai színmagyar falu ZÁPSZONY, a székelyföldi SZÉKELYKAKASD, és a Délvidéki BÁCSKATOPOLYA egy-egy
társadalmi szervezetének együttműködésével alakult meg.

dig nyolcadszor a SZENT ISTVÁN SERLEGÉRT kiírt küzdelmeket. A tornákon
a kelebiai csapaton kívül részt vesznek
a zápszonyi, székelykakasdi vendégeink mellett, több Dél-vidéki sportegyesület fiataljai.
A Kárpát-aljai és székelyföldi vendégek 20-20 fővel érkeznek augusztus 17-én délután és 21-én délelőtt
utaznak vissza. Az ellátás és a sportrendezvények költségeit a KLSE megnyert pályázatából tudjuk fedezni. A
tornák kispályán lesznek bonyolítva,
az utazási létszám limitálása ezúttal
nem teszi elérhetővé a teljes létszámú nagy-pályás kiírás lehetőségét. Viszont ezúttal nem is ez a lényeg, hanem a fiatalok találkozója, egymás
megismerése, az elfeledésre szánt hagyományok felidézése.
Nyertes pályázatunk címe: „Csángó,

Képen a Dél-vidéki, a Kárpát-aljai,
székelykakasdi és a Kelebiai Levente
Egyesület civil szervezeteinek 2016-os
megállapodása a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatának alapításáról.
A Székelykakasdon 2015-ben felállított monumentális székelykapu, melyet
a Levente Egyesület szervezésében segített pénzügyileg rajtunk kívül a Fidesz
frakció és Kelebia önkormányzata
A Levente Egyesület - többek között
- a határon túli magyarságot összekötő
lehetőségek bővítésén dolgozik, amely
cél közelítéséhez kiváló lehetőség az
általunk rendszeresen követett sportkapcsolat bővítési szisztéma. További
törekvéseink között a sporthagyományaink felélesztése is jelentős hangsúlyt
kap, ezért elevenítettük fel a két világháború közötti labdarúgó tornákat változatlan néven, nemzetközi résztvevőkkel. Idén hatodik alkalommal rendezzük
meg augusztus 18-án a SZENT LÁSZLÓ KUPÁT, augusztus 19-én a SZENT
KORONA KUPÁT, augusztus 20-án pe-

székely, magyar, egy nemzet”, a találkozó ennek szellemében, a magyar hagyományok ápolásával, barátságok kötésével és természetesen hálózatunk
további fejlődésével teljesedhet ki. Az
újság augusztusi számában bővebben
és részletesebben ismertetjük a három
napos találkozó és a focitornák részleteit, programjait.
A kiírásra került tornák történetei a „Reflektált amnézia” című sporttörténeti kiadványunkban olvashatók,
amelyeket itt is ismertetünk:
FELELEVENÍTETT
HAGYOMÁNYOS FOCITORNÁK
SZENT LÁSZLÓ KUPA
TÖRTÉNETE
Először 1940 nyarán dr. Hóman Bálint írja ki a Szent László Kupa vándorserleget a középiskolás csapatok számára. A Délvidék felszabadulása után
először a Hazatérés Bajnokságát, majd
a második Szent László Kupát írta ki
körzetünkben - 1941. május 30-án -

, az MLSZ Szabadkai Alosztálya. A kupasorozatban elsősorban a Levente
Sportegyesületek vettek részt, amelyek
száma ebben az időben, megközelítette az ezres nagyságrendet. Az egész országot különleges, hazafias szellemiség
jellemezte, mely az akkori ifjúsági korosztályokat is magával ragadta. A Szent
László Kupa rendkívüli népszerűségnek
örvendett. A 2010-ben megalakult Kelebiai Levente Sport Egyesület - ezt a
hagyományt is felelevenítve -, rendezi
immár 2018-ban hatodik alkalommal a
tornát. Mivel az első kiírás régiónkban
Szabadka által lett kezdeményezve,
minden eddigi rendezvényünkre Dél-

12. 24-én került meghirdetésre a Szent
Korona Kupa. A Levente Egyesület által - eredeti elnevezésével -, augusztus
19-ére kiírt torna a Magyar Nemzeti
Összetartozás Hálózata szempontjából
aktuálisabb talán nem is lehetne. 75
esztendő után igazán méltó alkalom a
hagyomány felújítására.

vidéki vendégeket is hívtunk. A 2018.
08. 18-i rendezvény, a nemzeti összetartozást is hivatott szolgálni.

nyúlik vissza. 1938-ban írta ki az MLSZ
első ízben a Szent István Serleg elnevezésű futball tornát. Lokációnkban, az akkor 6 csapatból (Kelebia, Katymár, Bácsalmás, Madaras, Mátételke és Mélykút)
álló mezőnnyel bonyolított tornát elődünk, az akkori Kelebiai Levente SE megnyerte, majd az 1939-es évben védőként
részt vett a második kiírás küzdelmeiben.
Az anno - II. világháború miatt - félbeszakadt tornasorozatnak a felelevenítését és
folytatását célul tűzve rendeztük meg először 2012-ben - 74 év távlatából - a több
korosztályos, nemzetközi, labdarúgó viadalt, a III. Szent István Serlegért. Ezt követően a KLSE minden évben hagyományőrző módon megszervezi a fiatalok
által kedvelt viadalt. 2018. augusztus 20án immár VIII. alkalommal kerül megrendezésre.
Mindhárom focitorna 2002-ben és
2003-ban született fiatalok számára lettek kiírva. A tornák menetrendje
szervezés alatt áll, augusztusi lapszámban jönnek a részletek.
Kelebiai Levente SE

SZENT KORONA KUPA
TÖRTÉNETE
Szent Korona Kupa rég elfeledett
és feledésre is ítélt története szintén
dr. Hóman Bálint egykori közoktatási
és vallásügyi miniszter nevéhez fűződik. Első ízben az ő kezdeményezésére
került be az akkori sportrendezvények
sorába. Hangsúlyos célja a Trianon utáni területvesztés revíziójának a legnépszerűbb sportág, a labdarúgás segítségével történő hangsúlyozása
volt. A Délvidék visszatérése után, az
1941/42-es labdarúgó évadban írja
ki, - Szent Korona Kupa névvel - Szeged, Szabadka és Újvidék 2-2 csapata
számára a rangos futballtornát. Játéknapok Húsvét, Pünkösd másnapjai és
augusztus 20-a voltak. A nevezett városok legjobb csapatai közötti mérkőzéseken legjobb eredményt elért gárda lett a torna győztese. Utoljára 1943.

A SZENT ISTVÁN SERLEG T
ÖRTÉNETE
A Kelebiai Levente Sport Egyesület
kezdeményezésére, 2012. augusztus 23án elevenítettük fel, a Szent István Serlegért korábbi időkben indított küzdelmeket. A torna előzménye 1938/39-re
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Egy tanító tapasztalataiból…
Vakáció, óóó!

A nyári szünet kétszer hosszabb,
mint a szülők szabadsága együtt. Ezért
nem kevés fejtörést okoz számukra,
hogy hová tegyék csemetéiket. A nyári
szünidő a szülők számára a fokozottabb
aggódás, féltés időszaka, a gyerekeknek pedig a korlátlannak hitt szabadságé. A nagy szabadságnak együtt kellene járnia a felelősségteljes döntésekkel!
Vajon ez mikortól van jelen a gyermekben? Van, aki már nyolc évesen képes
dönteni, van, aki még 18 évesen sem.
Főként a kiskamaszoknál veszélyes ez
az időszak! Szembesülnek, hogy a szünidőben az iskolaitól eltérő információ
éri őket, pedig valamilyen szinten ennek az időszaknak is a tudásszerzésről

kellene szólnia: a különböző élmények,
benyomások megszerzéséről, feldolgozásáról, értékeléséről. Sok esetben
azonban erre nincs mód, mert a szülők dolgoznak, a gyerekek pedig otthon
számítógépeznek, a tv-t nézik, sodródnak, csoportokhoz csapódnak. Ezekben
a csoportokban aztán megtörténnek
olyan dolgok is, ami nem helyes. Fontos
a valahová tartozás érzése, de a szülők
felelőssége, hogy merre visz a gyerek
útja. Szünidőben nem hátrány, ha nagy
és összetartó a rokonság!
Olvastam, hogy a Kormány meghosszabbítja a tanévet azért, hogy a gyerekek felügyelete megoldott legyen.
Sokan berzenkednek ellene. Én azt

gondolom, az lenne a helyes, ha nem
kötelező, hanem választható lenne az a
lehetőség, hogy a gyermek június 15.e után ezeken a foglakozásokon részt
vehessen. Ezekben a napközis táborokban aztán sor kerülhetne azokra, szabadidős tevékenységekre, amire a tanév feszített tempójában nincs elég idő.
Fontos a szülőknek tudni, hogy amíg távol vannak gyermeküktől, akkor
épp kivel vannak és hol, valamint egy
jó barátjuk számát jegyezzék fel, ha
nem érik el csemetéjüket. Nekik meg
kell tanulni a segélyhívó számokat, és
a szüleikét is. A vagyonvédelemre is
nagy gondot kell fordítani, például, ha
strandra megy a gyermek, akkor nem

elég törölközővel letakarni a drága telefont. Tisztázni kell azokat a kérdéseket is, hogy kit engedhet be a lakásba,
kivel mehet el, hova, meddig és hogyan hagyja el a lakást.
A nyári vakáció idején megháromszorozódik a gyermekbalesetek száma.
A 7 és 16 évesek között a legtöbb baleset biciklizés közben történik. A szülők minden esetben ellenőrizzék gyermekeik kerékpárját, hogy műszakilag
megfelel-e a közlekedés szabályainak,
rendelkezik-e a gyermek megfelelő védőfelszereléssel és tisztában van-e csemetéjük a közlekedési szabályokkal.
Ezekkel számos baleset elkerülhető.
Horváth Zoltánné
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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.

