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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Nagy örömünkre szolgált ismét, hogy
egy régóta klubos, de már a bent lakó
nénink velünk is megünnepelte a születésnapját. Szekeres Antalné Irénke néni
1998. óta oszlopos tagja intézményünk-

a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,

nek. Azóta tapasztalataival, tenni akarásával, kitartásával, szerepléseivel sokat
tett a közösségért, melyet ezúton is köszönünk neki. 92. születésnapját velünk
is megünnepelte, családi segítséggel. Köszönet a sok finomságért, melyeket hoztak nekünk.
2018. október 5-én megünnepeltük a
községben az Idősek Napját. A következő gondolatokkal szeretnénk azokat is köszönteni ezen ünnep alkalmából, akik nem
tudtak eljönni az ünnepségre.
Márai Sándor:
„Ajándék”

csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.”
Kívánom a „szép-korúaknak”, hogy élvezzék az életük minden egyes pillanatát,
villanását, mert hatalmas ajándék az élet,
és éppoly nagy kincs az, hogy embernek
születtünk.
Az ünnepség kezdetén Maczkó József
polgármester úr köszöntője és dr. Pribitek
László Plébános úr szívhez szóló prédikációja mindenkit megérintett.
A fellépők sorát most is a Gézengúz
Óvoda nagycsoportosai kezdték látványos táncos műsorukkal. Ezt követően a
Farkas László Általános Iskola 3. osztályának műsorában egy lánykéréses színielőadást és egy időskori életet előrevetítő
verset láthattunk, hallhattunk. A Tavaszi Hérics Tánccsoport táncával bűvölt el
minket. A Nyugdíjas Egyesület tagjai fellépése nagy sikert aratott. Gondozottjaink versekkel köszöntötték idős társaikat.

És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,

Balog-Szabó Béláné Marika gondozónőnk
segítségével nótákkal is készültek. A Kelebiai Daloskör színvonalas előadása zárta
a délelőttöt. Ebéd után Tengeri Attila előadóművész közös éneklésre és táncra invitálta a vendégeket.
Két vidéki idősotthonnal van már baráti kapcsolatunk, a zsanaival és a katy-

nak szeretnénk köszönetünket kifejezni,
akik kétkezi munkával, szellemi tőkéjükkel,
anyagilag támogatták rendezvényünket:
Kelebia Község Önkormányzata,
Nyugdíjas Egyesület Kelebia, Gézengúz
Óvoda, Farkas László Általános Iskola,
Sántha Márta Művelődési Ház, Napköziotthonos konyha dolgozói és élelmezés

márival. Nyáron mi is jártunk mindkettőben egy-egy rendezvényen, most mi ezt
viszonoztuk.
Ezúton is szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden fellépőnknek
a színvonalas műsorért, felkészítőiknek a
fáradtságos, odaadó munkáért.
Végezetül, de nem utolsó sorban azok-

vezetője, tanyagondnokok, önkormányzat fizikai dolgozói. Külön köszönöm valamennyi kollégám odaadó, fáradtságos
munkáját.
Az ünnepségekről készült további fotók
Kelebia honlapján, az intézményünknél tekinthetők meg.
Turi Mária intézményvezető

Pillanatkép

Az 1848-49-es szabadságharc 169 évvel ezelőtt kivégzett tizenhárom tábornokának gyásznapján közös koszorúzáson vettek részt a kelebiai képviselők és testvértelepülésünk, Nagyiratos küldöttsége Aradon a kivégzett vértanúk emlékére
2004-ben visszaállított Szabadság-szobornál.
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Egy tanító tapasztalataiból…
Kamaszodnak a tízévesek!

Azt olvastam valahol, hogy a kamaszkorban az a legszebb, amikor
véget ér! Miért is van ez így? Ha szerencsénk van, megússzuk egy kis lustasággal és visszabeszéléssel, ám ritkább
esetekben a rosszat is előhozza a gyermekből.
Mit tehet a szülő, hogy elviselhetőbb
maradjon a kamasz?
Feleselés
Ha szemtelen és visszafelesel, nem
kell felvenni vele a kesztyűt, úgy kell
bánni vele, mint mikor ovis korában ismételgette a csúnya szavakat. Határozottan, de sosem erőszakosan magyarázzuk el neki, hogy mit miért csináljon,
vagy éppen ellenkezőleg, mit miért ne
tegyen. Ne emeljük fel a hangunkat,
maradjunk nyugodtak és türelmesek.
Ha látja, hogy a feleseléssel nem ért
célt, nem bosszantott fel, előbb-utóbb
visszafogottabbá válik.
Lustaság
A szülőknek általában ezt nehéz elfogadniuk, hiszen senki sem szereti azt
nézni, hogy amíg ő takarít, mos és főz
egyszerre, addig a gyereke kényelmesen elnyúlva a kanapén a falat bámulja. Csakhogy alustaság ebben a korban
alapvetően nem az érdektelenségből fakad: biológiai okok állnak a háttérben.
Mindezek ellenére nem kell hagyni, hogy
teljesen kivonja magát a házimunkából.
A fentiek figyelembevétele mellett ad-

junk neki feladatokat. Még reggel vagy
előző este egyezzünk meg abban, hogy
aznap vagy másnap milyen feladatokat
kell teljesítenie. Ideális megadni számára
egy határidőt. Jó, hami magunk is irányt
mutatunk számára: amikor hazaérünk,
lássa, hogy a kora délutáni órákban azért
még muszáj tevékenykedni, de estefelé
mi magunk is pihenünk, és hagyjuk a kamaszt is kikapcsolni.
Barátok
Ebben a korban felértékelődik a szerepük. Újraértelmezik a környezetükkel
való kapcsolataikat, a szüleik döntését.
A fiatalok jobban adnak a kortársaik, barátaik véleményére, mint szüleikére.
Ezért van az, hogy esetleg a korábbinál
kevesebb információt oszt meg magáról a szüleivel a gyerek, és sokkal inkább a barátaival beszéli meg azokat a
dolgokat, melyeket a szülőkkel kellene.
Rendkívül fontos számára, hogy visszajelzéseket kapjon arról, hogy jól döntött,
hogy jól gondolkozik, hogy helyesen cselekedett, valamint arról is, hogy mit rontott el, mit gondolt rosszul.
Faggatni nem kell, de minden percben
éreztessük a gyermekkel, hogy mellette állunk, bármilyen kérdéssel fordulhat
hozzánk. A barátait is tartsuk tiszteletben -többek között azért is, mert általuk
a gyerek közelében maradhatunk.
Remélem adtam néhány használható ötletet!
Horváth Zoltánné

Felhívás Ádventi Forgatagon
jótékonykodásra!
2018.december 15-én az 5. Ádveti Forgatagon 18
órától halászlé vacsorára hívjuk Önt! Cserébe egy reklám szatyorban tartós élelmiszert (kristálycukor, liszt,
konzerv, olaj,) kérünk. (Ezeket az árukat tudjuk legegyszerűbben tárolni, kiosztani). A leadott adomány
fejében vacsorajegyet adunk át, mely beváltható a
nagysátorban a vacsorára. Az összegyűjtött adományt
a rászoruló családoknak a Karitász Egyesület fogja kiosztani még decemberben.
Köszönettel: a Karitász Angyalok

. oldal

Karitász hírek
Szeptember utolsó napjaiban jutottak el a mozgáskorlátozottak a vodicai
zarándoklatra Dr. Pribitek László plébános úr vezetésével, Kákonyi József szolgálatával. Csodás őszi idő, ima, gyónási
lehetőség, a betegek kenetének felvétele, lelki béke jellemezte ezt a napot a
zarándokoknak.
Idősebb Borsos István felajánlásából
egy nagy fagyasztóládányi értékes húsárut kaptunk, melyet 20 családnak osztottunk ki. Nagyon örültek és köszönik
az adományt.

az egyesületet. Így fordulhat elő, hogy
a bevitt ruhafélékből esetleg olyan személyen is láthatunk bizonyos darabokat, akik talán nem annyira rászorulók.
Igen ám, de ők azzal támogatják a rászorulókat, hogy adományt tesznek a
perselybe, amiből mi karácsonyi, húsvéti csomagot tudunk készíteni és adni, vagy éppen beiskolázási támogatást évkezdéskor. Bizonyos időnként a
perselyt ürítjük, melyről jegyzőkönyvet veszünk fel, a pénztárba bevételezünk. Tehát szeretném, ha a félreérté-

Ebben a hónapban egy rászoruló
család a Kandalló Program segítségével új kályhához jutott a Kalocsa-Kecskeméti Megyei Karitász Csoport segítő
szándékából. Hálásan köszönjük a támogatást!
Készültünk az őszvégi kiárusításra. Erről kicsit bővebben szeretnék tájékoztatást adni. Az egyesületünk két
raktárral rendelkezik. Egyik a nyugdíjas ház mellett, másik Vankó Ede féle
udvarban található. Ezekre a helyekre bárki hozhat be használt ruhafélét,
megunt játékot, műszaki dolgokat. A
nyugdíjas ház melletti raktárból minden
betérő ingyen válogathat, vihet, amire
szüksége van. A füzetbe beírásra kerül ki hozott és ki visz onnan ruhafélét.
A Vankó raktárnál úgy működik a dolog, hogy van egy adománygyűjtő persely, bárki válogathat az ott lévő áruk
közül és jelképes összeggel támogatja

sek eloszlanának! Segít az, aki behozza
az árut, legalább olyan segítség az is,
aki talál a raktárban valami megfelelő ruhafélét, cipőt, játékot és annak ellenértékeként adományoz bizonyos összeget.
Ezért is tartjuk a kiárusításokat,
hogy, aki nem szívesen jön be a raktárba, legyen lehetősége az agrárban válogatni.
Többen kérdezik tőlünk azt is, hogy
milyen dolgokat lehet behozni a raktárba? Azt szoktam mondani: Amit te is
felvennél, ráadnád a gyerekedre. Természetesen tiszta, nem szennyezett,
szakadt, divatjamúlt holmit nem várunk. Mondhatom, hogy márkás, minőségi használati dolgok vannak, érdemes
benézni, válogatni.
Mindenki megértését köszönöm! Adni jó, ezt ne feledjük!
Horváth Zoltánné
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A Bölcsőde indulásáról….
Nagy valószínűséggel 2019. január
elején indul az Óvoda, mint intézmény
keretén belül a bölcsődei szolgáltatás, a
védőnői szolgálat volt helyén. Nagy valószínűséggel az idei év hátralévő hónapjaiban még a hatóságok papírmunkálatai folynak, és remélhetőleg jövőre
indulhat is a bölcsődei szolgáltatás.
Várjuk azokat a Szülőket, akik már
dolgoznak, vagy állást keresnek, jelezzék igényüket a bölcsődei ellátás igénybevételére. További információt az intézmény vezetője – Iván Éva - tud adni.

Óvodai hírek
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Ifj. Gilicze Lajos: Gyémánt a porban
Van egy kis falu Erdély szívében,
megbújva lágy dombok ölében,
de nem haragból, vagy félszből,
csupán a természet szeszélyéből.
Nincs a világnak tán ilyen csendes,
békés zuga, a magyarnak szerető hona,
a tisztességnek és barátságnak utat mutató
igaz oskola, a Pro Veritas ennek a záloga.
Itt élnek székely lakói olyan korban,
amikor a hit és igazság nem áll az
első sorban, mégis Székelykakasd
ragyog, mint gyémánt a porban.
Rabul ejt mindig e kis falu, ha a nagy út
felől, a Székelykapun átjövök, de akkor is,
ha mint barbár tatár vagy török
a Tatárvölgyből szilajul betörök.
Bár fegyverem nem kard, vagy kopja,
csak egyszerű blajbász és penna,
tud az is fájni, ha igazságot írja,
s a régi magyar földet visszasírja.
Szép székelykakasdi lányok, hogy rólatok
is szóljak, tudom nálatok jó helye van a bóknak,
csábítás helyett az igaz szónak, ne bántsatok, ha
seb esett szívemen, kell néha egy kis plátói szerelem.

Október 5-én, az Idősek napján a nagycsoportosok örvendeztették meg az idős
embereket látványos, vidám műsorukkal.

Nem is olyan régen újból ott jártam,
róttam a köves, kanyargós utcákat,
a nyárád felől fújó őszi szél,
a kis templomig kísért.
Majd bemenvén, istentisztelet
lévén, hallgattam a napi igét,
a tiszteletes szavát, áldást,
éneket és zenét.
Aztán a barátaink ebéddel, és mulatsággal
vártak, lent a Kultúrházban.
Volt ital s finom étel a tálon,
a Székelykakasdi találkozáson.

Óvodánk benevezett a Magyar Szabadidő Szövetség által meghirdetett Világ
Gyalogló Nap című kezdeményezésére, amit óvodánk október 24-re tervezett, de
az eső miatt 25-én tartottunk meg. A középsősök és nagyok közel 5 km-t gyalogoltak, míg a kicsik ennek töredékét. A gyalogtúra közben helyi épületek előtt kellett fotókat készíteni.

Cseréltünk eszmét, s kaptunk leckét,
hitből, és jóságból, ami elkélt.
Majd másnap útravalót, csomagot,
Barátságot s egy élményt, jó nagyot.
Az hogy jó volt, itt is magyarnak lenni,
ezt kell most hazavinni, szívünkben eltenni,
s egy évig várni, és ahányszor csak hívnak,
ide mindig örömmel visszajárni.
Mert van egy kis falu Erdély szívében,
megbújva, lágy dombok ölében,
de nem haragból, vagy félszből,
csupán a természet szeszélyéből.
Itt élnek székely lakói, olyan korban,
amikor a hit, és igazság nem áll az
első sorban, mégis Székelykakasd
ragyog, mint gyémánt a porban.

2018.10.03.
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TÁJKÉP CSATA UTÁN
Mindenkinek más-mást jelent a
temető. Nekem a temetőről eszembe jut egy lengyel film címe: „Tájkép csata után”. Milyen ez? Ott hevernek a holttestek. A temetőben is
halottak fekszenek, akár a csatamezőn egy csata után. Úgy tűnik az ellenség, a Halál győzött. Lekaszálta a
sírban fekvőket. De ekkor jön a keresztény ember, és azt mondja a gonosz Kaszásnak: „Ne örülj, te Halál,
nem végleges a te győzelmed, mert
Krisztus feltámasztja a sírban nyugvókat. A boldog Mennyországba engedi őket!” (Legalábbis a nagyon gonoszok rekednek kívül.)
Mit is írt Pál apostol a korinthusiakhoz írt levelében: „Mikor pedig
a romlandó test romlatlanságba öltözik, s a halandó halhatatlanságba,
akkor válik valóra az Írás szava:
A győzelem elnyelte a halált.
Halál, hol a te győzelmed?
Halál, hol a te fullánkod?”(1 Kor.
15. 54-55.)
Hisszük-e szilárdan a föltámadást?
Szülőfalum, Soltvadkert temetőjének
bejárati kapuján ott ékeskedik: FELTÁMADUNK! Ma már egyre kevesebb
ilyen feliratot látok az új temetők kapuján. Vajon miért? Nem nehéz kitalálni. Az egyik pesti plébános evvel
lepte meg bátran és üdvösen a híveit: „Érdemes meghalni! Csak jól járunk, ha meghalunk. Hiszen a szenvedéssel teli élet után oda kerülünk.
ahol a Biblia szerint „az Úr letöröl
szemünkről minden könnyet. Nem
lesz többé halál, sem jajgatás, sem
vesződség, mert a régi világ elmúlt
(Jel K.21.4.). Mai fogalmakba áttéve:
nem kell hosszan műtétre várni, patikára sokat költeni, a lelet eredménye felett izgulni stb.)
Elgondolkodtam, miért olyan távoli, idegen, olyan hihetetlen és kevés reményt nyújtó sok ember
számára a Mennyország. Ritkán gondolunk rá. Nem motivál. Sok keresztényt nem lelkesít az égi Haza. „Raktárban” tartja. Az is igaz, – valljuk be
őszintén – hogy mi, papok is könnyen megfeledkezünk róla olyankor,
amikor kellene, hogy eszünkbe jusson.
Ennek egyik oka, hogy félünk a
haláltól. Azután a földi szép és jó dolgoknál nehéz – de nem is tudunk –
nagyobb és szebb dolgokat elképzelni. Az is igaz, hogy Jézus a Mennyről,
hogy az eredetiben milyen szép, milyen jó, nem beszélt, mert „nem is

tudott volna”. Nyilvánvaló azért nem,
mert az emberi szavakkal nem adható vissza. Elégtelenek hozzájuk. Gondoljunk csak Jézus gyönyörűséges
színeváltozására a Tábor-hegyen.
Az evangélisták még ezt sem tudták
visszaadni. Dadogó szavakkal próbálkoztak csak (Mk.9.3.). Ha nem is
festi le a Biblia a tündöklő Mennyet,
elégedjünk meg azzal, hogy van, és
mérhetetlenül boldogító lesz. Jézus
nem csap be. Jézus nem hazudik,
mint mi szoktunk.
Visszakívánkozhatunk-e az Égből,
a másvilágból?
TESTAMENTOM
Szeretnék néha visszajönni még,
Ha innen majd a föld alá megyek,
Feledni nem könnyű a föld ízét,
A csillagot fönn és a felleget.
Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk,
Könnyek vizét és a Tisza vizét,
Költők dalát és esték bánatát:
Szeretnék néha visszajönni még.
Csak megnézném, hogy kék-e még az ég…
Van-e még könny a nefelejcs szemén?
És nézni: édesanya alszik-e
S álmában megcsókolni a szívét.
S érezni, most is rám gondol szíve:
SZERETNÉK NÉHA VISSZAJÖNNI MÉG!
Említettük, hogy a földi jó és szép
dolgokhoz ezer szállal kötődünk. És ez
gyengíti is az örök boldogságba vetett
hitünket. Vajda János szerint odaátról
még vissza is lehet kívánkozni erre az
édeskeser földi életbe. A verse szép, torokszorító, és rezonál rá a szívünk. De
egész biztos, hogy odaát teljesen betölt
az Isten, nem fogunk visszakívánkozni. A versben nagyon megható a földiekhez való ragaszkodás. Hiszen az élet
jó és szép minden bajával együtt is. De
mégis szilárdan higgyünk abban, hogy a
Mennyország még sokkal inkább jobb,
szebb.
Mindenszentek és Halottak Napján,
míg járjuk a temetőt, betűzgetjük az
elhunytak neveit és a feltámadás hitével sokszor nagyon is ellentétes és vigasztalanságról árulkodó sírverseket,
sírkövekbe vésett búcsúszavakat, gondoljunk arra is, hogy milyen nagy jó vár
ránk a halál után. Erősítsük így gyenge hitünket! És vigasztalódjunk! Hiszen
a temető nemcsak „tájkép csata után”,
hanem az örök élet „magvetése” is
(1 Kor.15.37.).
Pribitek László plébános
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Az olasz tulajdonú C. Tessile SPA, 1925-től kezdődően a közép/felső kategóriás fonalban festett ingszövetekre szakosodott. Világszerte több, mint 300 Vevőt szolgál ki. Örömmel
említjük meg az Armani, Polo, CK, Hugo Boss, Zegna, Onward
divatcégeket. Termékünket a magas igényű piaci szegmensre
pozícionáltuk, ahol a szükséges jellemzők a minőség, innováció,
szolgáltatás magas színvonala.
Logisztikai szempontból nagyon kedvező helyen, 2009-ben,
Szentgotthárdon megalakult a C.Tessile Kft, azzal az ambiciózus célkitűzéssel, hogy teljes textilgyártását (gyártás és mintázás), egy telephelyre vonja össze. A főbb akadályt a dolgozók
betanítása, képzése jelentette, mivel Szentgotthárdon korlátozott emberi erőforrás áll rendelkezésre. Jelenleg más térségekből illetve a környző országokból is toborozzuk a munkaerőt.
Napjainkban a C.Tessile Kft egy sikeres vállalkozás, amely
előkészíti a következő fejlesztési szakaszok terveit annak érdekében, hogy Bácsalmáson új szövőüzemet működtessen. A
termeléssel a lehető leghamarabb el szeretnének indulni, tehát
a tervekhez, engedélyekhez, valamint a fizikai megvalósításhoz
szükséges idővel számolnak (2019. nyár).
A bácsalmási üzem teljes kapacitásakor kb. 45 embert szándékozik foglalkoztatni úgy, hogy a hagyományos 3 műszakot
igénylő munkavállaló száma mellett, illetve felett van egy negyedik, aki Szentgotthárdon dolgozik. Az üzem építése még
nem kezdődött el, tervezés folyik. Ennek értelmében a megépülést követően 3 hét munka Bácsalmáson, 1 hét Szentgotthárdon lesz.
* Első lépésként 8 főt szeretnének felvenni 2018. decembertől, akik Szentgotthárdon fogják megkezdeni a betanulást. A
szállás a rezsi és a haza-vissza utak költségét a cég biztosítja.
Étkezésük megoldása egyénileg történik.
* Második lépés, bővítés jövő évben várható, hogy betanuljon
mindenki szintén Szentgotthárdon. (Korábban említve, hogy a
helyi Bácsalmás-i üzem működése után, legalább minden 4.
hetet a jelenlegi, szentgotthárdi szövödében fognak tölteni.)
A betanulás 8121-es FEOR-on textilipari gyártósor mellett
dolgozó munkakörben semmilyen képzést nem igényel, a saját gépeken, általunk sajátíthatják el a szakmával kapcsolatos
ismereteket. Nők, férfiak és párok jelentkezését egyaránt várjuk.
Bérezés
- bruttó 240.600 Ft/hó ( nettó 160.000 Ft) alapbér, mely a
műszak után járó
- 30%-os pótlékkal és a
- havi fix bruttó 30.073 ( nettó 20.000 Ft ) kiküldetési díjjal
kiegészül, ez kb 300.000 Ft bruttó / hó (ennek megfelelően a
nettó utalt bér kb 200.000 Ft/hónap)
Részletes tájékoztató a munkáltató jelenlétében:
Bácsalmás Város Önkormányzata (Gróf Teleki u. 4-8.),
nagyterem, 2018. november 12. (hétfő), 11 órakor.
Az érdeklődőktől visszajelzéseket várok a bakos.zoltan@bacsalmas.hu címre.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Október hónap fontosabb eseményeit
magunk mögött hagyva röviden összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő rendezvényeit, majd vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Október
-5-én két községi rendezvényre is hívatalosak voltunk. Délelőtt 10.00 órától az un.
Idősnapi rendezvény,
majd délután 17.00 órától az Aradi Vértanúkról való megemlékezés
részesei lehettünk. Mindkét rendezvényen láthattunk a témához illő
kultúrműsort a község fiataljai és idősebbjei
előadásában. A mellékelt fotók a délelőtti és
délutáni rendezvény egy-egy epizódját mutatják be.
-18-án mórahalmi fürdőzésen vett
részt a szokásosnál is kisebb (6 fős) csapa-

tunk. Ez alkalommal több aktív fürdőző társunk más fontos elfoglaltsága miatt távolmaradt ettől a
kellemes havi eseménytől.
-20-án délután került sor a hónap legérdekesebb rendezvényére az ún. Szüreti Mulatságra a
Nyugdíjas Házban. A rendezvényen
részt vett a bácskossuthfalvi testvér szervezet 9 fős küldöttsége is és
ezzel most viszonoztuk a szep-tember 1-jei
Koplalóban tett vendéglátásunkat. A rendezvény nagyon kellemes hangulatban zajlott le
és a megjelent 37 tagtársunk elfogyasztotta

a finom vacsorát és a hozzá kapcsolódó soksok sütemény nagy részét. Ez úton is köszönetünket fejezzük ki Rácz Pisti főszervezőnek,
Kiss Jani főszakácsnak és a sok sütemény és
ital átadóinak. A mellékelt fotók a rendezvényen készültek.
-27-én 17.00 órától tartjuk a havi Klub-

délutánunkat a Nyugdíjas Házban, melyre
minden tagtársunkat szeretettel elvárunk.

November
-10-én 16.00 órától tartjuk a már hagyományosnak mondható un. Újbor Kóstolót
a Nyugdíjas Házban, mely során lilahagymás
zsíros kenyérrel is kedveskedünk a megjelenteknek.
-15-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.21 órás
autóbusszal indulunk a MÁV
állomástól.
-24-én 17.00 órától tartjuk a havi Klubestünket a Nyugdíjas Házban, melyre szintén elvárjuk
Egyesületünk tagságát.
December
-13-án lesz a szokásos havi fürdőzés
Mórahalmon, melyre ez alkalommal is a
10.21 órás autóbusszal indulunk a MÁV állo-
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mástól.
-15-én egy összevont rendezvény keretében kerül megrendezésre a Falualapítás
évfordulójáról való megemlékezés és az un. Adventi jótékonysági forgatag nevű községi ünnepség,
melyekre Egyesületünk
tagjait is elvárják. A közös
ünnepségről bővebben a
Kelebiai Hírmondóban olvashatunk.
-31-én 17.00 órától tartjuk a szokásos
Óév búcsúztató rendezvényünket a Nyugdíjas Házban. A rendezvényről bővebben a
decemberi Hírmondóban fogunk szólni.
Íme a kínálat, melyre elvárjuk Egyesüle-

tünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 10. 23.
Sutka István egy. titkár

TÚL A SZÜRETI FELVONULÁSON ÉS BÁLON: 2018.09.22.
Ősszel, mikor az ember leszüreteli fáradságos munkájának gyümölcsét, megáll egy
kicsit, és ünnepel. Ünnepel, mert nem volt hiábavaló kitartó munkája. Mi is ezt tettük. Ta-

valy jött egy merész gondolat a Farkas László Általános Iskola Szülői Munkaközösségének
tagjai között, hogy a régi hagyományt felelevenítjük, s megtartjuk a szőlő és a bor ünnepét.
Délelőtt a szüreti felvonuláson vettünk
részt, mely a meghívott lovasoknak köszönhetően fantasztikus hangulatban telt. A szervezésben nyújtott kimagasló segítségéért köszönetet szeretnék mondani Kiri Istvánnak és

Kiriné Rácz Beatrixnek, akik ismeretsége nélkül nem tudtuk volna megvalósítani a szüreti
menetet. Külön köszönjük Ábrahám János alpolgármester úrnak, aki megtisztelt bennünket, s végig velünk volt a felvonuláson. Köszönjük Maczkó József polgármester úrnak
a támogatását a felvonulók vendégül látásá-

ban, valamint Miklós Balog Zoltánnak, aki ismét fantasztikus marhapörkölttel várt bennünket a felvonulás végén.
S ne feledjük azokat az önfeláldozó lakosokat sem, akik biztosították számunkra a megállókat, időt, pénzt nem sajnálva vendégül láttak bennünket.
Köszönjük: Sóti Zoltánnak, Gécziné Torma Zsuzsannának, Balogh Brigitta és Galgó-

czi Attilának, Penováczné Ritáéknak, BaloghSzabó Béla és családjának, Szabó G. László és
Vida Beának.
A bál sikerességének érdekében kiemelkedő segítséget és támogatást nyújtóknak
nagyon szépen köszönjük a példamutató
együttműködést, támogatást.
Szeretnék köszönetet mondani: a Ké-

les-Hús Kft-nek, Krisztin Dezsőnek, Ga-Liba Hús és Baromfiboltnak, Kiss Gabriellának
és a konyha dolgozóinak: Kovács Veronikának, Tapodiné Jutkának, és Ördögné Snyehola Magdinak, Szabóné Vámos Ildikónak, a Virágzó Délvidék Szociális Szövetkezetnek, akik

segítettek, hogy a Büfét ismét a Szülői Munkaközösség tudja megvalósítani, így a teljes
bevételt a gyerekekre tudjuk fordítani.
Köszönetünket fejezzük ki a Tompa Rendőrőrs szolgálatban lévő rendőreinek, akik kimagaslóan teljesítve szolgálati kötelességü-

ket, végig kísértek bennünket a felvonulás
zavartalan lebonyolítása érdekében.
Varga Sándor úrnak, a kelebiai Polgárőr
Egyesület Elnökének, és a szolgálatban lévő
polgárőröknek, akik szabad idejük feláldozásával segítették a rendőrök munkáját a felvonulás biztosításában.
Ercsiné Törköly Annamária
Farkas László Általános Iskola
Szülői Munkaközösségének elnöke
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SIFLIS GÉZA EMLÉKNAP

Október 28-án szentmise volt Siflis Géza halálának 70. évfordulóján a
Krisztus Király templomban. Másnap,
a Sántha Márta Művelődési Házban SZÉTTÖRT ÉLET - címmel konferenciát
rendezett a Levente Egyesület.
Az első előadó Siflis Zoltán szabadkai
filmrendező volt, aki felmenője életének Dél-vidéki szakaszát és családi hátterét ismertette a hallgatósággal. Ebből
kiderült, hogy jómódú kereskedő família sarjaként Suboticko Alletsko Nogometno Drustvo (SAND) játékosaként
- amely első osztályú, szabadkai csapatként szerepelt a korabeli Jugoszláv bajnokságban -, 19 évesen bekerült a válogatottba és az 1928-as olimpián is ő
védte a plávik kapuját. Ekkor Magyarországra került.
Életének budapesti időszakát Tobak
Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója ismertette. Elmondta, hogy a 192 cm magas, óriás termetű kapus, 1928/29 és
az 1929/30-as idényeket töltötte a Ferencvárosban. Részt vett a Fradinak világhírnevet hozó 1929-es Dél-amerikai túráján, ahol legyőzték az 1924-es
és 1928-as olimpia bajnok és 1930-ban
világbajnoki címet szerző Uruguay válogatottját. Igazi bohém, vidám természetű ember volt. A Fradiban 14 mérkőzésen tudta beverekedni magát az akkori
világklasszis Amsel Ignác mellett a kezdő csapatba.
A tragédiával végződő kelebiai 4,5
évet Kovács Marcell ismertette. A II. világháború végén költözik Kelebiára Siflis
Géza, a Kossuth u. 242 szám alá. Beilleszkedik a helyi üzleti életbe és társadalmi szerepként az akkori Levente Sport Egyesület trénere lesz. Ellenzi
az 1945 utáni új rendszer Levente név
megváltoztatását előidéző politikai diktátumát. Fellép az 1947-es kék-cédulás
választási csalás ellen, mindezeket elmondja játékosainak, üzletfeleinek. Ráadásul akkor indít magánvállalkozást,
amikor erőszakos államosítás veszi kez-

detét. 1948. 09. 25-én itt Kelebián házasságot köt Berényi Margittal. Nem
sokáig élhettek együtt, mert 1948 október elején megállt házuk előtt a fekete
autó és az Andrássy út 60-ig meg sem
állt, ahol kegyetlen módon megverték
és egyéb módon kínozták, majd szaba-

démia. Az eredményhirdetés utáni vacsora a kultúrházban lett megtartva.
Az eseményen jelen volt a Pannon TV,
a Tompa TV, de Siflis Zoltán is rögzítette
a konferencián elhangzottakat és a sírkerti látogatást. Kelebia 301-es parcellája Siflis Géza nyughelye, melyet a Levente Egyesület gondoz. Széttört életét
dokumentum film alkotásával szeretnénk nem csak szűk környezetünk de
széttört országunk számára is ismertté tenni.
Egyetlen észrevételt szeretnék tenni
a focitornával kapcsolatos kelebiai részvételt illetően. A Népi Sportkőr számára
rangot jelentő ellenfelek ellen léphetett
pályára ifjúsági csapatunk. A rendezvényt annyira nem becsülte az egyesület vezetése, hogy edzőt biztosítson a
csapat számára. A fiatalok saját maguk
próbálták megoldani az edzői feladatokat, a cseréket bonyolítani. A teljes
szakmai stábokkal felvonuló iskolázott

don engedték. Néhány hét múlva a bántalmazás miatti vérmérgezés következtében halt meg. Az esetről beszélni sem
volt szabad, még családon belül sem.
Talán ez a konferencia segít az igazság
megismeréséhez.
A kora délutáni órákban kezdődött el
az első Siflis Géza Labdarúgó Emléktorna
a Ferencváros, a Nyers István Akadémia
és a kelebiai U19 korosztály részvételével.
Közben a Fradi Múzeum, Siflis Zoltán és a
Levente Egyesület képviselői virágot helyeztek el Siflis Géza sírján. A Ferencváros
teljes komolysággal fogadta megkeresésünket, méltányolta meghívásunk okát és
a Fradi Múzeum számára egy Siflis Géza
emlékérmet is igényelt.
A torna végeredménye: 1.) Ferencváros, 2.) Kelebia, 3.) Nyers István Aka-

csapatok ellen rossz érzés volt látni a
szárnyaszegett rögtönzéseket, amiket a
szakmai vezető nélkül hagyott társaság
produkált. Ilyen szituációt, csak egy teljesen elhibázott lekezelő, felületes gondolkodásmód eredményezhet. A Lisztes
Krisztián által vezetett FTC-t úgy fogadta a KNSK, mint ha - nem lebecsülve
őket -, Csikéria ellen kellett volna pályára lépni. Ahol a Fradi Múzeum igazgatója és Siflis Zoltán adja át az érmeket
és a kupákat (mert mind három csapat
kapott), ott gazdátlanul kell a kelebiai fiataloknak szerepelni az esemény teljes
vertikumában? Az eset hasonlít az augusztusi Vojvodina meghívásunkhoz. A
Levente Egyesület rendezvényein a korábbi időkben többször vett részt a Novo Milosevo csapata. Ezúttal ők hívtak

. oldal
minket, egy több balkáni országot érintő focitornára. Kiemelve, hogy nekünk
nem kell megfizetni a 15.000,- Ft-ra
rúgó nevezési díjat, mellette teljes ellátást biztosítanak. Mivel több korosztály
lépett pályára két napos rendezvényükön, megbeszéltük előzetesen azt, hogy
melyik az az ütőképes gárda a Népi SKnál, amellyel eleget tudunk tenni a mármár becsületbeli ügynek számító kiutazásnak? Az ígéretet megkaptuk az egyik
fiatal korosztály részvételére, ezért
a Levente Egyesület visszaigazolta a
meghívást. A gépkocsit az önkormányzat biztosította (volna). Két nappal az
indulás előtt közölték velünk, hogy nem
tudják összeszedni a gyerekeket, mert
különböző problémák vannak. Kellemetlen szituáció volt. 2010 és 2012 között a Levente Egyesület rendszeresen
járt a fiatalokkal Dél-vidéki focitornákra, ami utána ehhez hasonló okok miatt
2013-ra döcögőssé vált, majd teljesen
megszűnt. Ma is élő kapcsolatrendszer
féloldalasan működik, mert Kelebián
még csak meg tudjuk rendezni tornáinkat, de a viszonzó meghívásokat sorra mondjuk le. Szerencse, hogy a Siflis
Géza Kupa esetében a csapat tagjai legalább rendelkezésre álltak. Hol vannak
azok az idők, mikor az 1997 után született fiatalokkal hozzákezdtünk a gyerekek neveléséhez a Levente Egyesületben, ami többek között abból is állt,
hogy meccs, vagy tréning után a mezünket, nadrágunkat összehajtva kellett
az öltözőben hagyni, vagy vidéki meccsek esetén a sportszatyorba tenni? A
hangsúly ma nincs ezen a morális karakter kialakulását segítő, a rend igényét fejlesztő követelményrendszeren.
Nem kell csodálkozni, hogy ilyen vezetői
mentalitást érzékelve, a fiatalok kezelhetetlenné válnak. Jelenleg a Népi SKnál pénzhiány nincs, viszont a megyei
első osztályú szereplés oltárán feláldozzuk saját jövőnket. A múlt évi ifi bajnokcsapat szétforgácsolódik. Többen leállnak, eligazolást terveznek, vagy morális
vonatkozásban válnak súlytalanná. Akkor pedig hiába a sok pénz, Néhány év
múlva, amikor majd elfogy, akkor jöhet
az igazi feketeleves, a se pénz, se posztó állapot. Néhány település eljátszotta
már ezt, lehetne tanulni belőle...

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2018. október hónapban házasságot kötött:
Csala Ervin és Kismárton Rita
Kormos Márta anyakönyvvezető
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Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.
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VÉRADÁS!
Tisztelt Lakosok!

2018. november 15-én 10.00 – 14.00-ig véradás lesz Kelebián.
Helyszín: Magyar – Szerb Agrárkereskedelmi Központ

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2

Ügyintéző: Paska István

Nagy Zsolt ügyvezető

MÉH-TELEP!
Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia

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
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Októberi események az iskolában
ink az Országos Könyvtári Napok szervezésében egy remek délutánt tölthettek el.
Október 5-én, a 3. osztályos tanulóink kis műsorral kedveskedtek az Idősek

Október hónapban megtörtént az első
és harmadik osztályos tanulóink könyvtárlátogatása, melyet a gyerekek örömére, mindig szívesen teszünk és örömmel

fogadjuk a könyvtár meghívását. Köszönjük!
Még a hónap elején, mind az alsós,
mind a felsős tanulóink a Menő Men-

za Pályázat keretében és szervezésében
Hamburger Party-n vettek részt. Öröm
volt a gyerekek számára. A hamburgert a gyerekek maguknak készítették,
de természetesen az SZMK- tagok most
is a segítségükre voltak. A rendezvényt
köszönjük Szabó G-né Vámos Ildikónak és Faragóné Hován Éva dietetikusnak is, akit a pályázat keretében ismerhettünk meg.
Október 4-én alsótagozatos tanulóink kiskunhalasi mozilátogatáson vettek részt, osztályfőnökeik kíséretében.
Az Apró talpak című mozifilmet tekintették meg. A mozilátogatást követően,
még egy izgalmas, érdekes program várta Őket itthon. Délután, A Lóca Együttes
közreműködésével az alsó tagozatosa-

Napja alkalmából.
Október 6-a alkalmából részt vettünk
a községi megemlékezésen, felsős diákjainkat is bevonva, akik az aradi 13 vértanút személyesítették meg.

. oldal
Az októberi időjárás kedvezett a kirándulásoknak. Első és harmadik osztályos tanulóink Ásotthalmon jártak. A
harmadikosok már biciklitúrával kötötték össze a gátsori kirándulást. Az elsős
gyermekeket még szüleik autókkal szállították. Főzéssel egybekötött vidám napot töltöttek el. Köszönet a szülőknek az
összefogásért!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc napjára is megemlékeztünk. Iskolai
ünnepség keretében is részt vettünk az
ünnepen. 8. osztályos tanulóink a község
műsorát szolgáltatták. Köszönjük a felkészítő nevelőknek: Kondorossy Andrásnak,
Juhász Jánosnak és Berkó Istvánnénak.
A gyermekek számára a védőoltások
megtörténtek, további oltásokról, vizsgálatokról a szülőket tájékoztatjuk.
Színes Gabriella

Smoothieparty a kelebiai iskolában
Kelebiai iskolába Smoothiepartyra invitáltunk júniusban a 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 előkészületek során 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 fi-

nom 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 brokkoli 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 kombi-

náció 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, kókusz-

újabb és újabb gyümölcskombinációkat
rendelni. Nagyon élvezték a finomságokat, de szerintünk leginkább azt, hogy
olyan italt ihattak, amit ők találtak ki.
Bízunk benne , hogy folytatni tudjuk
e kezdeményezést.
Szerintem nagyon jó volt ez a nap, és

tejes italokat is csináltunk. Vidáman
nyújtogatták poharaikat, hogy minél
hamarabb belekerüljön a vitamindús
ital. Egymást túlharsogva próbálkoztak

az ott jele lévők vitamin raktárjait biztosan feltöltöttük.
Gyermekeinkért Alapítvány
Szabóné Vámos Ildikó

10. oldal
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Zöldségburgerparty
A gyerekek közül többen jelezték,
hogy szeretik a hamburgert. Úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki, milyen kreatívak is a fiatalok. Szeptember végén
került sor e partyra. Feldaraboltunk
zöldségeket, tálakba helyeztük, majd
jött a lényeg. Ki melyiket teszi majd a
zsemléjébe. Örültem, hogy minden, az
asztalon lévő zöldséget felismerték.

A feldarabolt zöldségek változatosak voltak. Reszelt sárgarépa, szeletelt káposzta, uborka, salátalevél,
paradicsom, zöld- és piros paprikakarika, póré- és lila hagyma volt az asztalon. A gyerekek sorban haladtak a
tálak mellett. Mindenki azt szedett,
amit szeretet.
Élvezettel ették a csirkemellből készült roston sült hússal készült hamburgerjeiket.
Mi felnőttek vártuk a választásokat. Ki melyik zöldséget választja?
Szerencsére a gyerekek jól telepakolták a zsemléiket. Megkérdeztem azokat, akik a hamburgerbe alig tettek
zöldet, hogy mit nem szeretnek? A válasz: „Szeretem, csak még gondolko-

A kelebiai Gyermekeinkért Alapítvány
Szilveszteri Retro Partyt szervez.

Nincs Szilveszter Retró nélkül!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tudod... Hogy legyen helyed!  

dom.” És valóban mindenki hamburgere megtelt zöldségekkel. Örültem,
hogy ki mit készített, megette. Remélem, hogy otthon is szendvicskészítéskor eszükbe jut néhány jó tanácsom.
A lényeget ők mondták ki, hogy

sokkal finomabb ,mint amit idáig ettek és nagyon várják a következő
programot, ahol ilyeneket tudnak elkészíteni.
Gyermekeinkért Alapítvány
Szabóné Vámos Ildikó

Leány kézilabda csapat Kelebián

2017. szeptemberében a Kelebia
KNSK keretein belül leány kézilabda csapat alakult. A kelebiai általános iskola 2.-3.-4. osztályos lányai
két korosztályban indulnak a gyermekbajnokságban.
A kezdeti nehézségeket követően kezdenek összeszokni, csapattá
formálódni. 2017-ben és 2018-ban
is több megmérettetésen vannak
túl olyan csapatok ellen, akik szervezetten több éve együtt játsza-

nak. Nehéz a dolguk, sok sikertelen
meccset játszottak már, de eredményeik egyre jobbak, és októberben megszületett az első győzelmük
is az U11 -es csapatban. 8:1 győzelmet arattak Csávoly csapatával
szemben - ráadásul hazai pályán -,
ami hatalmas ösztönzést jelentett a
lányoknak. Köszönjük edzőiknek a
felkészítést!   
(szerzők:   A szülők)
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