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A magyar költészet napja

1964 óta József Attila születésének
napján, április 11 – én országszerte megemlékeznek a magyar költészetről különböző programokkal.
Idén rendhagyó módon került megrendezésre a magyar költészet napja Kelebián. Az önkormányzat előtt álló hirdető
tábla 2 hétig versfalként „üzemelt”, melyre vártuk a lakosság kedvenc költeményeit. Érkeztek is szép számban versek.
Április 11 – én az iskola tanulóival közösen a kopjafához vonultunk és együtt
szavaltunk el két verset, külön az alsó és
külön a felső tagozattal. Az alsó tagozatosokkal József Attila Kedves Jócó! című
versét, majd a felső tagozatosokkal Ady
Endrére emlékezve – januári halálának

100. évfordulója alkalmából – a Föl, föl
dobott kő című verset szavaltuk közösen
a központi téren. Többen csatlakoztak az
idősebb korosztályból is a kezdeményezéshez. Majd az iskolások is elhelyezték
kedvenc versüket a versfalon.
Április 12 – én a könyvtár vendége volt
Csorvási Zoltán és Csorvási Kata - nevük
a kiskunhalasi Lyra együttesből már jól ismert a kelebiai közönség számára -, akik
az alsó tagozat 3-4. osztályát és az 5. osztályosokat szórakoztatta „Legyen álmod
kerek erdő” zenés, interaktív előadásával. Az előadás nagyon jól sikerült.
Mi így emlékeztünk idén a magyar költészet napjára.
Lengyel Judit
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A Magyar Falvak Programmal Kelebia Község jövőjéért
A 2018 – as országgyűlési választások előtt Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke levélben kereste meg a kistelepülések polgármestereit, amelyben meghirdette a modern falvak programot. A program fő célja a kistelepülések megerősítése és lakóik megtartása.
Az előzetes feltárások tapasztalatai alapján 8 tématerület került azonosításra,
ahol azonnali és a következő fejlesztési ciklust érintő strukturális beavatkozások
tervezése, előkészítése szükséges:
- letelepedés
- okos vidék
- megélhetés
- infrastruktúra
- közösségi közlekedés
- közszolgáltatások
- együttműködés
- fejlesztési programok
A Magyar Falvak Program pillérrendszere

- a támogatás 100% - os mértékű, önkormányzati önerő nem szükséges
Kelebia Község képviselő – testülete megtárgyalta a Magyar Falvak Programot
és a következő célterületeket jelölte meg:
1. Óvoda felújítás: a felújítás során új tetőt kap az intézmény épülete és a belső
udvar lefedésre kerül. Ezekkel a rekonstrukciókkal az épület állagmegóvását erősítjük és a szabadtéri rendezvényeknek biztosítunk fél fedett közösségi teret. A beruház becsült költségvetése: 30 millió forint.
2. Óvodaudvar és kerítésépítés: ezen célterület megvalósításával az óvoda udvarra új játékok kerülnek kihelyezésre, régi játékokat újítunk fel és parkosítunk.
Ezentúl a jelenlegi drótháló kerítés helyett stabilabb, korszerűbb és esztétikusabb
kerítést építünk. A beruházás becsült költségvetése: 5 millió forint.
3. Útépítés: a beruházás során a tornacsarnokra merőleges utcát tennénk pormentessé, azzal, hogy aszfalt burkolatot alakítunk ki. Az ún. óvoda utca egy zsákutca, az építés után új nevet fog kapni: Siflis Géza utca. A
beruházás becsült költsége: 19 millió forint.
4. Orvosi műszer beszerzések 3 millió forint értékben
a két háziorvosi praxis részére.

A kormány által elfogadott 1669/2018.(XII.10.) kormányhatározat alapján a
tervek szerint 15 támogatási jogcím kerül meghirdetésre, 75 milliárd forint támogatási kerettel. A jogcímek a következők:
1. Szolgálati lakások építése, kialakítása
2. Bölcsődék, mini bölcsődék kialakítása, építése
3. Óvoda építése, felújítása
4. Óvodaudvar rendezése, kerítés építése
5. Falubusz beszerzése
6. Orvosi rendelők felújítása
7. Orvosi eszközök beszerzése
8. Polgármesteri hivatal felújítása
9. Belterületi útfejlesztések
10. Sportparkok fejlesztése
11. Közterületek karbantartását célzó eszközfejlesztések
12. Helyi közösségi terek fejlesztése
Időközben a pályázatok egy részét kiírták, amelyeknek az általános és sarkalatos pillérei a következők:
- 5000 fő vagy ez alatti létszámú települések pályázhatnak
- önkormányzatok és bejegyzett egyházak pályázhatnak
- Kelebia vonatkozásában körülbelül 60 millió forint összértékű pályázatot adhatunk be

5. A Római Katolikus Plébánia melléképületének (garázs, nővérlakás, tárolók) tetőcseréje. A beruházás becsült költségvetése: 3 millió forint.
A felsorolt tételekből látható, hogy elsősorban az
óvoda környezetének rendezésére koncentrálunk.
Ezentúl apróbb feladatokat próbálunk megoldani a Magyar Falvak Program forráskeretéből. A Magyar Falvak Program előkészítő dokumentumai hangsúlyozzák,
hogy a magyar vidék jelenleg csapdában van. A kialakult településszerkezet életben tartása csak akkor lehetséges, ha megtaláljuk falvaink új funkcióját, lehetőséget biztosítunk az ott élőknek, hogy lakóhelyük
környékén munkát találjanak, a mai kornak megfelelő szolgáltatásokat könnyen elérjék. Sajnos szembe kell
néznünk azzal a ténnyel, hogy néhány évtizeden belül
falvak tűnnek el örökre. A Magyar Falvak Programot 10
évre tervezi a kormány. A már ismertetteken túl fő feladatok közé tartozik a lakhatás elősegítése a falusi CSOK segítségével és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése (a négy számjegyű utak: pl.: 5501 felújítása, tanyagondnoki autócsere).
A Kiskunhalasi Járás vonatkozásában Bányai Gábor FIDESZ – KDNP Országgyűlési képviselő 2 alkalommal hívta össze a térség 9 polgármesterét egyeztetésre.
A megbeszélések során tudomásul vettük a települési kereteket, megegyeztünk
az egyes falvak fejlesztési elképzeléseiről. Jelenleg a megbeszélteknek megfelelően készülünk a források megszerzésére. Bízom abban, hogy a program megéri az 5. majd a 10. évet is. Bízom abban, hogy a program segítségével megáll az
elvándorlás. Nő a születések aránya és a fiatalok reménye abban, hogy érdemes
vidéken élni, érdemes Kelebián élni.
Maczkó József polgármester

Karitász hírek
Ebben a hónapban kellett elszámolni a 2018-as NEA pályázattal – 100.000 Fttal - , amit a karácsonyi csomagok készítésénél használtunk fel legnagyobb részben
Elkészítettük a húsvéti csomagokat. 70 rászoruló családnak sikerült juttatni a
tartós élelmiszerekből.
Május végén, június elején lángost sütünk az iskolásoknak. Aki szívesen támogatna bennünket olajjal, sajttal, tejföllel, kérem, jelezze felénk!
Horváth Zoltánné
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Beszámoló az áprilisi hónap eseményeiről

E hónap első napját régen évkezdő napként ünnepelték a rómaiak. Ma inkább
a beugratások, tréfák napja. Tréfát félretéve, eseményekben bővelkedő, programokban gazdag napokkal telt iskolánk számára ez a hónap is.
2019. április 9-én a Kiskunhalasi- és Jánoshalmi Járás tanulói számára a Tompai Szabó Dénes Általános Iskolában megrendezett járási szintű alsós matematika versenyen vettek részt tanulóink: Csernák Sára (1. osztály), Kovács Boglárka,
Selymes Lara (2. osztály), Kákonyi Bianka, Szögedi Petra (3. osztály), Illés Balázs,
Kruska Lídia (4. osztály).
Folytatódott az úszásoktatás a 2. osztályosok számára a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben.
József Attila: Tavasz van! Gyönyörű
(részlet)
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Magyar Költészet Napja
Április 11-én, a Magyar Költészet Napján, amelyet 1964 óta rendeznek meg,
megemlékeztünk József Attila születésnapjáról. Örömmel hallgattuk azokat a költeményeket, amelyeket az egyes osztályok adtak elő. Az alsósok József Attila Kedves Jocó! című versét, a felsősök Ady Endre Föl-földobott kő című versét szavalták
együtt a Kopjafánál. Ennek keretében felhívtuk a figyelmet arra, hogy, a költészet
fontos része lehetne az életünknek, hiszen olyan érzéseket is megfogalmaz, kifejez, formába önt, amelyek szívünkben rejlenek. Reméljük, mindenki magával vitte
ezt az üzenetet, és nem csak egy évben egyszer, hanem többször is forgat versesköteteket. Továbbá választott versekről illusztrációt is lehetett készíteni, amelyek
értékelésre kerültek és a zsűri által legjobbnak választott képek készítői ajándékban részesültek.
Túzoklesen
2019. április 10-én páratlan élményben volt része néhány tanulónknak és kísérőiknek. Lehetőséget kaptunk arra, hogy túzoklesen vegyünk részt Dévaványán a
Kõrös-Maros Nemzeti Park Réhelyi Látogatóközpontjában. A terület kiemelkedő
természeti értéke a túzok, amelynek védelme érdekében hozták létre 1975-ben
a Túzokrezervátumot, mely mára Európa-hírű intézmény lett, hisz Közép-Európa
legnagyobb túzokállománya él itt. A látogatóközpont múzeumi épületének emeleti
részén található állandó kiállítás bemutatja a túzokot, valamint a tájegység élővilágát és történetét.Köszönjük Ábrahám Jánosnak, a Gyermekeinkért Alapítványnak a
kirándulás szervezését, lebonyolítását, valamint a segítők munkáját!
Április 11-én és 12-én szeretettel vártuk a nagycsoportos óvodásokat - leendő
első osztályosokat -, hogy beiratkozzanak intézményünkbe. A 2019/2020-as tanévben, szeptemberben 20–en kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.
Füzérszedés
Több éves hagyomány iskolánkban, hogy a nyelvi táborba készülő gyerekek füzért szednek, amit az erdészet hasznosít, cserébe támogatja a tábort. Izgalmas
program ez a gyerekeknek, hisz megízlelhetik a közösen végzett munka örömét,
szépségét. Idén április 12-én került sor a füzérszedésre. Egészséges versengés folyt
a gyerekek között, hogy ki tud több vödröt teleszedni. A jó hangulatú, szívesen
végzett munka jutalma nagyon finom, bográcsban főtt paprikáskrumpli volt. Köszönjük a KEFAG Zrt. támogatását és Ábrahám János segítségét.
Április 12-én a könyvtár meghívására a 3-5. osztályos tanulók a Lyra együttes
megzenésített műsorát tekinthették meg. A zenekar két tagja nagyon jó hangulatot varázsolt a terembe.
Viedner Mónika a Kiskőrösi EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények) munkatársa az 5. osztályban szülői értekezlet keretében tanulás könynyítő módszereket, technikákat ajánlott a megjelent szülőknek és gyerekeknek.
PPT segítségével kísérte végig a tanulás hatékony munkafolyamatát.

Április 13-án került megrendezésre a Jótékonysági Sportbál az Agrárkereskedelmi Központban. Iskolánk tanulói közül szerencsére nagyon sokan járnak a KNSK
szervezésében szakkörökre, versenyekre, amelyeken szép eredményeket érnek el.
A Gyermekeinkért Alapítvány támogatásával iskolánkban fittnesz- és jóga szakkör is működik.
Április 17-én a húsvéti ünnepekre való előkészületek jegyében projektnap került
megszervezésre. Az 1-2. osztályosok kézműves foglalkozásokon húsvéti kosarakat,
bábokat, üdvözlő lapokat készítettek. A 3-4. osztályosok ezeken kívül az egészséges életmód fontosságának figyelembe vételével répás-zabpelyhes muffint is sütöttek és helyben el is fogyasztották. A felsősök részére hagyományteremtő célból,
a legközkedveltebb sporttevékenységet választva, körversenyszerűen lebonyolított Húsvéti focikupát szerveztünk, amely keretein belül mérhették össze erejüket.
A gyerekek izgatottan készültek a visszavágóra, hiszen a karácsonyi megmérettetésen meglepetés eredmények születettek. A döntőben az 5. és 8. osztályosok játszottak, ahonnan a 8. osztályosok kerültek ki győztesként. Jutalmul azonban minden tanuló valamilyen húsvéti nyalánkságot kapott.
A Föld napja
A Föld napját először 1970-ben
tartották az Egyesült Államokban
azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének
megóvására. A napot 175 országban
tartják, Magyarországon 1990 óta
rendezik meg. A dátum a tavasz kezdő napjához kötött, április 22. Mivel idén ez a nap húsvétra esett, ezért 23-án közös
programon vettek részt a kelebiai kisbakancsosok és a tompai cserkészek. Az időjárás nem igazán kedvezett számukra, de egy kicsiny csapat, dacolva az esővel, a
széllel vállalta, hogy a gonosz sárkányok által szétszórt szeméthalmokat eltakarítja és a megrongált erdei madárlest is helyrehozza. Autókkal mentek a körforgalomig, onnan már együtt gyalogolt a csapat az erdőgazdaság központjáig, ahol több
érdekes feladat megoldásával hívták fel a szervezők a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Ízletes, bográcsban főtt paprikáskrumplit ebédeltek és még desszert is volt. Papp Boldizsár anyukája, Nagy Melinda 80 db muffint küldött a lelkes
csapat tagjainak. A napot természetesen FOCI-val zárták.
Április 27-én iskolánk több tanulója,
szülők, kísérő pedagógusok, színházlátogatáson vehetettek részt. A Fővárosi Operettszínházhoz tartozó Raktárszínházban
megtekinthették a Lázár Ervin meséje nyomán készült Szegény Dzsoni és Árnika című
darabot. Mindenkinek nagyon tetszett ez a
látványos előadás, amelyben a klasszikus előadásba ágyazva többféle bábtechnikát vonultattak fel, a kesztyűbábtól az óriás maszkig. Külön érdekesség volt, hogy
a színészek nem színpadon játszottak, hanem közvetlenül a nézők „orra” előtt. A
boszorkány (Papadimitriu Athina) parádés szerepjátéka és a közönség soraiban ülő
Puskás Péter még izgalmasabbá tette ezt a napot. Köszönjük az intézménynek a
lehetőséget!
Ugyanezen a napon iskolánk négy tanulója- Bódi Bettina, Farkas Alíz, Herke Dániel és Nagy Ákos- 3. helyezést ért el a kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolában megrendezett járási történelem versenyen. Továbbjutottak a tankerületi döntőbe, amelyet május végén Kunszentmiklóson tartanak. Teljesítményükhöz
gratulálunk!
Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május
első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük.
Anyák napja alkalmából sok szeretettel köszöntünk minden Édesanyát, Nagymamát!
„Anya, anya, édesanya,
Nem ölel úgy senki más,
Anyák nélkül mit sem érne
ez a kerek nagyvilág.”

Kelebiai Hírmondó

XVI. évfolyam 5. szám

Egy tanító tapasztalataiból…
Anyák napja

Gondolkodtam milyen témával,
történettel is jelentkezzem ebben a hónapban. Hirtelen az jutott eszembe, ha május, akkor
anyák napja! Igen ám, de mire a
cikk megjelenik, már mindenki túl
van ezen a minden évben visszatérő kedves ünnepen. Sokan azt
mondják ezt nem az oviban és az
iskolában kellene megtartani, hanem mindenki otthon a család körében. Amíg dolgoztam mindig nagy
hangsúlyt fektettem arra, hogy
szívhez szóló, személyre szabott
legyen a megemlékezés. Fogalmazás az anyukákról, portré festése,
hogy milyennek látják a szívükhöz
legközelebb álló személyt.
Mióta nagymama lettem minden évben meghívást kapok én
is az unokáktól erre az eseményre. Nagy öröm és most is a családi kiállítás része a kis tenyérvirág,
a fényképes könyvjelző, a talpacskákból kialakított pillangó képe, a
festett kerámia kaspó... Többször
előveszem a „Szeretet befőttet”,
mely egy bébipapis üvegben piros szívszalagokon írt üzenetekből
áll, hogy miért is szeret engem az
egyik unokám.
Mégis a legszebb ajándék nekem
az, amit nem is anyák napján kapok tőlük, hanem egy-egy találkozás alkalmával az ölelés és a megjegyzés, de jó, hogy jöttél, de jó,
hogy itt vagy Böbe!
Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert anyukám még
köztünk él! Mikor dolgoztam, Ő segített sokat, vigyázott a lányokra
mikor kicsik voltak és nekem feladatom volt, most pedig öreg napjaira mi nyújtunk neki biztonságot.
Az is eszembe jut, hogy volt olyan
időszak, amikor egy pedagógusnak
nem volt tanácsos templomba járni, sőt egyenesen tilos volt. Nem
vagyok büszke arra az időszakra…
Természetesen a gyerekeim ott
voltak a vasárnapi szentmiséken.
Nagyon bánt, hogy nem mentem
el a 33-35 évvel ezelőtti misére,
mikor Dsida Jenő Édesanyám keze
című verssel köszöntötte Helgi az
édesanyákat, nagymamákat…Bocsánatot kérek!
Most legyen itt ez a vers!
Horváth Zoltánné

Dsida Jenő:
Édesanyám keze
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Ovisok ismerkedtek a magyar
néptánccal a népviselet napján

A legáldottabb kéz a földön,
A te kezed jó Anyám
Rettentő semmi mélyén álltam
Közelgő létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentőm
S a fényes földre helyezett.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Ez a kéz áldja, szenteli meg
A napnak étkét, italát
Ez a kéz vállalt életére
Gyilkos robotban rabigát,
Ez tette értünk nappalokká
A nyugodalmi perceket.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Hányszor ügyelt rám ágyam mellett,
Ha éjsötétbe dőlt a föld.
Hányszor csordúlt a bánat könnye,
Amit szememről letörölt,
Hányszor ölelt a szent kebelre,
Mely csupa szeretet. Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Ha megkondult az est harangja
Keresztvetésre tanitott,
Felmutatott a csillagokra,
Ugy magyarázta: ki van ott;
Vasárnaponként kora reggel
A kis templomba vezetett.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Lábam alól, ha néha néha
EI is tévedt az igaz út,
Ujjaid rögtön megmutatták:
Látod a vétek szörnyü rút! Ne hidd Anyám, ne hidd, hogy
Egykor feledni birnám ezeket!.
Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!
Oh, hogy igy drága két kezeddel
Soká vezess még, adja ég;
Ha csókot merek adni rája
Tudjam, hogy lelkem tiszta még
Tudtam, hogy egy más, szebb hazában
A szent jövendő nem veszett! Add ide, - csak egy pillanata, Hadd csókolom meg kezedet!

Április 24-én tartottuk az agrárkereskedelmi központban a Gézengúz
óvoda és bölcsőde ovisaival a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan táncházunkat, melyet (az elmúlt évek gyakorlatától eltérően) idén az ünnepek
után tartottunk. Ennek apropója az az
országos szintű kezdeményezés volt

keretein belül a Gézengúzok megismerkedhettek Mezőség, Kalotaszeg, Moldva, Dél-Alföld, Sárköz, Szék, Gyimes
népviseleteivel.
A rövid bemutató után táncházzal
folytattuk a sort, melynek keretein belül moldvai és felcsíki táncokat tanultunk a gyerekekkel.

melynek keretében a magyar népviseleteket próbálják népszerűsíteni, és
arra buzdítják a lakosságot, hogy minél többen öltözzenek egy napra népviseletbe.
A program kapcsán népviseleti kiállítással készültünk a kicsiknek, melynek

Nagyon szépen köszönjük a közreműködést a Tavaszi Hérics Tánccsoport aktív és nyugdíjas tagjainak, hogy
színesítették és segítették a programot, és reméljük, hogy jövőre ugyanígy együtt tudjuk ünnepelni a népviselet napját a kis Gézengúzokkal.
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Április végéhez közeledve szokásomhoz híven összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk
álló két hónap terveit, feladatait.
Április
-18-án volt a havi fürdőzés
Mórahalmon, melyen a szokásos
kis csapatunk (7 fő) vett részt és
kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló több, mint 4 órás fürdőzési időt. Itt jegyzem meg, hogy
április 4-én és 24-én is elmentünk
Mórára megfürödni néhányan és
nagyon jólesett ez a tavaszi kikap-

csolódás nekünk. A mellékelt fotók
a fürdőzni szerető kis csapatunkat
is mutatják.
-27-én 17.00 órától tartottuk a
havi Klubdélutánunkat, mely keretében a megjelentek különböző
társas játékokkal és a most felavatott lengőtekével szórakoztatták
egymást. A jól sikerült rendezvény
egyes elemei a közeli május 1-i
rendezvényen újra napirendre kerülnek. A mellékelt fotók a rendezvény egy-egy epizódját mutatják.
Május
-1-jén 10.00 órától tartjuk a ha-

gyományosnak is mondható Családi Majálist a Nyugdíjas Házban,
mely során finom ebéddel és élő
zenével várjuk tagtársainkat.
-9-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre a MÁV állomástól 10.30-kor induló autóbusszal fogunk elutazni.
-14-16. között kerül sor a Nagykanizsát és Lendvát is érintő
csoportos autóbuszos kirándulásra. Indulás a Nyugdíjas Háztól 07.00 órakor lesz.
-25-én lesz a községi Gasztrónap a piactéren, mely során Egyesületünk csapata is finom ebéddel
kedveskedik a megjelenő tagtársainknak. Jelentkezni és a részvételi
díjat (500.- Ft/fő) a vezetőségi tagoknál lehet befizetni V.12-ig.
Június
-4-én lesz a hagyományos Trianoni Emléknap, melyről részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-8-án ún. Falunap lesz Baj-

sán, melyre Egyesületünket is meg
fogják hívni. Részleteket a későbbiekben tudunk közzé tenni.
-20-án lesz a havi mórahalmi
fürdőzés, melyre a 10.30-as busszal fogunk elutazni.
-22-én kerül sor a Szegedi Szabadtéri Színház csoportos látogatására, mely során 14
fős csoportunk a „Hullámzó világ”
c. néptánc műsort fogja megtekinteni. Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól 19.00 órakor lesz.
-29-én 18.00 órától tarjuk a havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban, melyre várjuk tagtársainkat.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát,
a mórahalmi fürdőzésekre pedig
meghívjuk Egyesületünkhöz nem
tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 04. 28.
Sutka István egy. titkár
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Húsvéti ajándékunk
A Jóisten Húsvétkor a világ legnagyobb szeretetét nyilvánította ki felénk: mert Jézus nem csupán meghalt
nagy kínok között értünk, hanem föl
is támadt. És azóta ez a záloga, biztosítéka annak, hogy mi is föltámadunk, és örökre boldogok leszünk. Sírás, gyász, könny, fájdalom, betegség
már nem lesz.
Ettől jobban már tényleg nem fejezhette ki, hogy végtelenül szeret
minket. Nekünk is példát adott a szeretetre, mint ami a legfontosabb az
életünkben. A Nagypéntek és az első Húsvét óta még biztosabbak lehetünk, hogy a szeretet és a szeretetben való növekedés az emberi élet
lényege. Még a mozgássérült Paul is
megértette, hogy a szeretetnél nincsen fontosabb.
Jean Vanier-től a „Bárka” alapí-

tójától olvasható a következő történet. Az egyik asszony mozgássérült
fiút szült. Nagyon föllázadt Isten ellen: miért éppen az ő Paul-ja ilyen
szerencsétlen? Öt év kellett, míg ezt
el tudta fogadni. Nem adta intézetbe,
hanem nevelte a fiát. Ötéves volt a
kis srác, amikor megvakult a tetejébe. Az asszony ekkor teljesen összeomlott. Felháborodásában megint Istent kárhoztatta: „miért tetted ezt
velem Istenem?” Mire a gyerek megszólalt: „Ne sírj, mama! A szívem még
jó, tudok szeretni! Ne sírj hát, mama!
Érted? A szívem még jó, tudlak szeretni.”
Húsvét óriási ajándéka a föltámadás. Mint minden ajándékot, ezt el is
lehet fogadni, de el is lehet utasítani.
Ne legyünk szeretetlenek, hálátlanok
a Jóistennel szemben. Sőt pontosab-

ban fogalmazva, ne legyünk kegyetlenek Vele szemben! A kegyetlen
szó alatt ezt értem: minden embernek adni akarja ezt az óriási ajándékot, a feltámadást, a Mennyországot.
De sokan ellökik maguktól. Visszautasítják. Úgy, hogy nem törődnek
Vele, nem érdekli őket. Mihez is hasonlítsam ezt? Ez pl. ahhoz hasonló,
mikor az apa odaajándékoz a fiának
100 milliárd eurót, mire a fia összetépi a pénzt, és az apa arcába vágja.
De csak hasonló. Azért, mert a 100
milliárd euró visszautasításától is nagyobb esztelenség, szívtelenség, sőt
kegyetlenség a Jézus drága vére árán
megszerzett föltámadás és Mennyország visszautasítása. Gondoljunk csak
bele jobban és jobban ebbe az összehasonlításba!
Gondolj bele: mikor meghalunk,

mindent itt hagyunk. De vár ránk a
gyönyörű Mennyország, a boldog Feltámadás, az örök élet. Nagy bizalommal remélhetjük, hogy mi reánk vár
is, akik hiszünk benne, és várunk rá
örömmel. De mi vár azokra, arra a
sok emberre, akik nem hisznek, akik
nem várnak rá? Akik kihagyják az életükből Jézus Krisztust? Akik visszautasítják Isten húsvéti, e legnagyobb
ajándékát, mely messze többet ér a
világ összes eurójánál? Persze még
mindig bízhatnának ők is Isten végtelen irgalmában.
De nem jobb-e nekünk, akik hitben, reménységben és szeretetben
élünk, és a Jóisten tenyerére simulunk? Így aztán nem félünk a haláltól,
mely számunkra a „Feltámadás Országába” vezető kapu.
Pribitek László

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2019. április hónapban elhalálozott:
Tóth Ernőné
Kollár Miklósné
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Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja az ügyeleti számot.

84 éves
75 éves

Kormos Márta
anyakönyvvezető

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

MÉH-TELEP!

május

orvos neve

ügyelet helyszine

9

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

10 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

11 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

12 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

13 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

14 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

15 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

16 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

17 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39		

18 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39

19 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39		

20 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

21 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

22 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

23 csütörtök

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

24 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

25 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

26 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

27 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

28 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

29 szerda

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

30 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

31 péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

csütörtök

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet

akkumulátor-hulladék átvétel

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)

hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757

Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.

Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67

Tel.: 77/454-627

Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355

06-70/516-50-50

Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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A Szent Erzsébet Otthonház
hírei

Ebben az évben is sok közös programunk van a Gézengúz Óvodával, melyet
időseink nagyon várnak és szeretnek.
Március 6.-án Nőnap alkalmából a nagycsoportos óvodás fiúk látogattak el hozzánk és kedves műsorral köszöntötték női
gondozottjainkat. Március 17.-én a közelgő Húsvétra készülve, felelevenítve a
hagyományokat, szintén meglátogattak
minket az óvodások. Egy kis fiú csoport
érkezett kölnivel a középsőből. A néniket

inkat, Anyák napja és gyermeknap.
Mindeközben délelőttönként klubosaink és lakóink részére különféle foglalkozások vannak: kötöttruha bontása, fonalgombolyítás karitatív célra, színezés,
kártyázás, társasjátékozás, memória játékok, név- és születésnapok megünneplése, egyházzenei előadás.
Néhány kép tanúskodik minderről.
További fotók Kelebia honlapján az intézménynél találhatók. Az Otthonház szol-

jól meglocsolták, verseltek, és átadásra
kerültek az apró, húsvéti ajándékok. Már
tervezzük a szokásos további programja-

gáltatásairól szintén itt is tudnak tájékozódni.
Turi Mária intézményvezető

. oldal

XVII. RADNAI KUPA

A május 1-i Radnai Kupa, a Levente Egyesület idei második rendezvénye
volt. 2003 után másod ízben szerveztük
meg női csapatok számára. A kezdeményezés a kelebiai lányoktól indult el.
A tornán részt vett Kiskunhalas, Jánoshalma, Kelebia mellett a kettő gárdát
is nevező Bordány. A 2019. évi Radnai
Kupa nyertese Kiskunhalas lett. A kelebiai lányok az élmények mellett az ötödik helyezést szerezték meg. Szép számú közönség szurkolt a felázott talajú
sportpályán, akiket az előző napi esőzés

ezúttal megkímélt és jó időben, sportszerű keretek között zajlott le a rendezvény. Egy baleset történt, a kelebiai kapus Kátai Katika kéztörést szenvedett.
Sérülését a kiskunhalasi kórházban kezelve, begipszelték. Az eredményhirdetés után forró virsli várta a játékosokat. Képen a kelebiai lányok csapata a
Levente zászló előtt, másikon gólöröm
kelebiai módon. Harmadik képen az
egyik játékvezető Radnai Béla látható,
aki a díjak átadásában is szerepet vállalt a család képviseletében.

10. oldal
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Egy rendezvény margójára

Április 18-án rendezte meg a Levente
Egyesület a VII. Levente Kupa küzdelmeit a kelebiai sportpályán. A 2010/2011-es
korosztály számára kiírt meghívásos tornát
a Dél-vidéki Vojvodina Novo Milosevo, Horgos és Ada részvételével nemzetközi státuszt kapott. Magyar részről Csanádpalota és a Szegedi VSE fiataljai tették teljessé
a mezőnyt. A rendezvény jól sikerült, a torna győztese Ada csapata, második a Vojvodina Novo Milosevo, harmadik Horgos, negyedik a Szegedi VSE, ötödik Csanádpalota
gárdái lettek.
Levente Egyesületünk 2010-óta rendez évente ismétlődő focitornákat különböző korosztályú fiatalok számára. Állandó
jellemzői voltak rendezvényeinknek Délvidéki csapatok és a kelebiai fiatal focisták fellépései. A nagycsütörtöki tornáról viszont hiányoztak a mieink. Ők lettek volna
a hatodik csapat... Vajon miért nem szerepel egy helyi rendezvényen Kelebia csapata akkor, amikor 100-120 km-ről is érkeznek hozzánk résztvevők? Érdeklődésünkre
az volt a válasz, hogy a játékosok egy része kisszállási és az átszállítást nem tudják
megoldani...
A Vojvodina Novo Milosevo fiatal focis-

ellátást biztosítottak volna. Részvételünket
polgármesterük kérése nyomatékosította, szinte becsületbeli ügynek tekintettük
a megjelenésünket. Igen ám, de a Levente Egyesületnek nincsenek igazolt játékosai,
mivel a TAO pályázatokon való részvétel érdekében 2012 nyarán az összes fiataljainkat át és leigazolta a Népi Sportkör. Ezért
aztán felkerestük Molnár Lászlót, melyik az
a korosztály, amelyik ütőképes lehet horvát,
bosnyák, makedón, szerb, szlovén, magyar
mezőnyben? Ki is választotta a csapatot. A
járművek is rendelkezésre álltak, így aztán
visszaigazoltuk részvételünket, elfogadva
a meghívást. Az utazás előtt néhány nappal közölte velünk Molnár, hogy nem tudják
összeszedni a fiúkat... Így lazán.  
Az elmúlt évtizedekben öt olasz, egy-egy
spanyol és görög túrát, számtalan szerbiai
utazást szerveztünk meg mindenféle TAO,
meg más támogatási lehetőség nélkül. Beutaztuk Európát. Most meg az a probléma,
hogy a kisszállási gyerekeket nem tudják
elhozni Kelebiára, meg nem tudják összeszedni a játékosokat...
Harmadik eset a 2018. októberi Siflis

tái több rangos nemzetközi tornára jöttek
Kelebiára az évek során. Többedik részvételük alkalmával a település polgármester
asszonya is elkísérte a sportolókat és minden esetben, a mostanihoz hasonló módon
jól érezték magukat. Tavalyi év nyarán visszahívtak bennünket Beodra (Novo Milosevo magyar neve) községbe hat országot,
öt korosztályt érintő grandiózus focitornájukra, amelyen való részvétel nevezési díja
15.000 forintnak megfelelő dinár volt. Kelebia kivételével mindenki számára. Teljes

Géza Labdarúgó Emlékverseny volt, amelyen a Ferencváros U19-es csapata is részt
vett. Szerencsére ezen a tornán csapatunk
játszott, de olyan méltatlan helyzet állt elő,
hogy edző nélkül kellett a Népi SK fiataljainak szerepelniük. Lisztes Krisztián, korábbi 49-szeres magyar válogatott labdarúgó Kelebiára érkezett csapata, a Dél-vidéki
Nyers István Akadémia által képviselt vajdasági régió vett részt a tragikus sorsú Siflis Géza emlékére rendezett focitornán. A
Népi Sportkört meg mindez nem hozta láz-

ba. Edző nélkül hagyták a fiatalokat. További történetek is vannak szép számmal, de
most talán ennyi is elegendő érzékeltetni,
hogy milyen minőségű az a szemlélet, mely
eluralkodott a jelenlegi sportvezetésben? Az
önmagukról felsőbbrendűséget feltétele-

zők tevékenysége káros következményeket eredményez, nevezetesen például azt,
hogy a szülők nem lesznek együttműködő partnerek és még egy kisszállási utazást
sem tudnak megszervezni. A pénz ugyanis nem minden!

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.

