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Cserkész élet Kelebián
Kelebia Község Önkormányzata évek óta
kiemelt kapcsolatot épít a Vajdasági Magyar
Cserkész Szövetséggel. Minden esztendőben egy–két hetet töltenek a kelebiai erdőkben úgy, hogy az önkormányzat technikai és szervezésbeli ügyekben támogatja
az ittlétüket.
A 2019. év nyara kiemelt év lesz. Ebben
az esztendőben több mint 200 cserkész fog
a nyári időszakban településünkön tartózkodni.
A következő sorokban bemutatkozásukat tolmácsolom.
A cserkészet önkéntes, vallásos, politikától független ifjúsági mozgalom, amely
nyitott mindenki számára származástól,
nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől,
valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A világ több mint 200 országában 38
millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyerekeket és a fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőtté váljanak.
A cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életre való, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek
fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése
által az Isten felé növekedjenek.
A Vajdasági Magyar Cserkész Szövetség
jelenleg 400 fős tagsággal rendelkezik. A
szövetségen belül jelenleg 12 csapat működik 13 településen Vajdaságban (Martonos,

Csantavér, Kispiac, Királyhalom, Hajdújárás,
Kevi, Tornyos, Muzsja, Szabadka, Szentmihály, Horgos, Törökfalu).
Vajdaság több településén vannak alakuló cserkész csapatok, ezek a következők:
Gunaras, Erzsébetlak, Bácsfeketehegy. Tevékenységünk és programjaink sokszínűek.
A Vajdasági Magyar Cserkészet gyökerei egészen a magyar cserkészet születéséig
nyúlnak vissza. Králik László nagybecskereki piarista tanár a „Scouting for boys” című
Baden – Powell, a cserkészet alapítója által írt könyvet 1909/1910 gimnáziumi évkönyvben fordította le magyar nyelvre.
80 évvel később 1989 – ben a Nagybecskerek melletti településen Muzsján néhány lelkes fiatal a padláson megtalálta a
„Cserkészfiúknak” című könyvet és megalakították Muzsján az elő õrsöt. Az õrs (kiscsoport, mely 6 – 7 egykorú fiatalból áll és
egy egységvezetőből) a Turul nevet kapta.
A szövetség hivatalos bejegyzése 1992. május 5 – én történt.
A cserkészek fogadalmat tesznek és a
10. cserkésztörvényben meghatározottak szerint élik életüket. Tevékenységüket
az összmagyar cserkész stratégia és a szövetségünk által 2019. februárban elfogadott
2019 – 2021 középtávú stratégia és akcióterv alapján végezzük. Az összmagyar cserkész stratégia fő területe:

1. az alakuló csapatink megerősítése,
2. a meglévő csapataink erősítése,
3. a nemzeti mozgalom erősítése,
4. látható cserkészet kialakítása,
5. a vonzó cserkészet kialakítása (szakági
és korosztályi programok).
A cserkész munka õrsökben zajlik, több
õrs alkot egy rajt (kb. 2-3 örs) és több raj
egy csapatot. A cserkészeten belül több
korosztály van, ezek a következők: 7 – 10
éves korig kiscserkészek, 10- 16 év között
cserkész korosztályú cserkészek, 16 év felett roverek, 24 év felett felnőtt cserkészekről beszélünk. Minden korosztálynak
megvan a saját színű kendője, a kiscserkészeknek kék kendője van, a cserkész
korosztálynak zöld, a rovereknek szürkés, a felnőtteknek pedig barna színű a
kendőjük. Vajdaságban a csapatok területi alapon is szerveződnek körzetekbe és
a 4 körzet alkotja a szövetséget. Év közben heti szinten vannak õrsi gyűlések, havi vagy kéthavi szinten csapatprogramok
és fél évente egyszer van csapatkirándulás. Vannak nagyobb körzeti vagy szövetségi rendezvények, ezek a következők lehetnek: Sportnap, akadályverseny, Regős
hétvége. Vannak csak adott korosztálynak vagy meghatározott vezetőknek szervezett hétvégék és továbbképzések, ezek
a csapatvezetői találkozók és az õrsvezetői
továbbképző hétvégék. Évente több alkalommal veszünk részt külföldön szervezett
programokon is. A Magyar Cserkész Szö-
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vetségek Fórumának (Továbbiakban MCSSZF) tagjai vagyunk, amely az összmagyar
cserkész szövetséget tömörítő fórum.
A MCSSZF tagjai a Vajdasági Magyar
Cserkész Szövetségen kívül a következők:
Magyar Cserkész Szövetség, Külföldi Magyar Cserkész Szövetség, Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség, Szlovákia Magyar Cserkész Szövetség, Romániai Magyar
Cserkész Szövetség és a horvátországi magyar cserkészek. A testvérszövetségekkel is
vannak közös programok: a bethlehemi békeláng központi lángátadó ünnepség Bécsben, az Össze – Szövő (õrsök közötti vetélkedő).
A cserkészév csúcsa a nyári tábor. A
cserkészek egész évben vagy az év meghatározó részében a nyári táborra készülnek. Többféle tábort szerveznek a cserkészek, ezek a következők lehetnek: szakági
táborok (amikor egy adott szakág pl. vízi,
regős, vadon lakó szakterületek) csapattábor (az adott cserkész csapat tagjainak tábora, korosztályi cserkész tábor, kiscserkész
tanyázás) és vezetőképző tábor.
A most nyáron Kelebián tartandó tábor
is egy vezetőképző tábor lesz, amelynek 5
altábora lesz: õrsvezető képző, kiscserkész
õrsvezetőképző, kiscserkész minta altábor,
cserkész minta altábor és a GHL (gazdasági
háttér és logisztika, amely altábor az étkezésésért és a logisztikáért felel). A nyári vezetőképző táborban cserkészek érkeznek Erdélyből, Kárpátaljáról és Vajdaságból.
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Sportfejlesztés, vagy nem sportfejlesztés?
Tisztelt Lakóközösség!

Kelebia Község Önkormányzata 2013 –
ban fogalmazta meg azt a településfejlesztési célt, amely egy komplex szabadidő- és
sportkomplexum építése volt. Első lépésben egy multifunkcionális sportcsarnokot
építettünk 615 millió forint értékben. Ezzel
párhuzamosan a kelebiai KNSK irányításával korszerűsítettük a sportpálya minőségét, és számos fejlesztést hajtottunk végre a sportobjektum környékén. Elérkeztünk
ahhoz a ponthoz, ahol és amikor döntenünk
kell a jövő irányvonalairól. Hiszen a jelenlegi
infrastrukturális és szervezeti körülmények
egyrészt lokális, másrészt regionális célokat
determinálnak. A meglévő építmények üzemeltetése egyértelműen, elsősorban lokális
feladatokat kell, hogy megvalósítson. Azonban mi van a térségi lehetőségekkel? Azt
gondolom, hogy a sportcsarnok megépítésével még mindig lépés előnyben vagyunk
a régióban. Alapvetően azt kell eldöntenünk, hogy kihasználva a lépéselőnyt további fejlesztéseket generálunk, vagy próbáljuk
fenntartani és üzemeltetni a felépítményeket, döntő részben saját és szponzori forrásokból. Az a véleményem, hogy további fejlesztéseket szükséges generálni ahhoz, hogy
a szolgáltatási színvonalunk valóban többlet
bevételeket eredményezzen. Ehhez azonban a szervezeti kereteket is szükséges átalakítani.

Legfontosabb feladatunk:
1. „Komplex szabadidő- és sportkomplexum építésének III. üteme” című fejlesztési
koncepció tartalmának meghatározása.
2. Sportegyüttműködési megállapodások megkötése Tompával, Kisszállással és
vajdasági partnerekkel.
3. A helyi civil erők összehangolása, egyesítése.
4. Sportszervezeti formák modernizációja.
5. Sportiskola létrehozásának lehetőségei.
6. Sportfejlesztési elemek bekapcsolása
a turizmusfejlesztési eszközök közé (sportfejlesztési koncepció felülvizsgálata)
7. Energetikai kérdések megválaszolása.
8. Humánerőforrások megerősítése.
Mindegyik feladat rendkívül aktuális és
fontos, a válaszok és megoldások átszövik
egymást, bonyolulttá válnak. Mégis választ
kell adni a kihívásnak. A megvalósult építéseken kívül a következő előkészítő dokumentumok születtek:
- napelem telepítési terv, energetikai
számításokkal és költségbecsléssel
- légkondicionáló rendszer kiépítésének
terve, számításokkal és költségbecslése
- Kelebia termálvíz beszerzési terve és vízföldtani szakvélemény (költsége:
750.000+áfa)
- A vajdasági kézilabda klubok fejleszté-

si stratégiája
A továbblépés rendezettségének ügyében a következő fontos lépések elfogadását javaslom:
Kelebiai Község Képviselő – Testülete:
1. Felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy a regionális sportfejlesztés ügyében
együttműködési megállapodásokat készítsen elő szomszédos és szerbiai településekkel.
2. Megerősíti Molnár Lászlót sporttal
kapcsolatos tanácsnoki tisztségében. Fő feladatainak a forrásszerzés koordinálását, a
szervezeti szerkezet felépítésének irányítását és az infrastruktúra fejlesztés tervezését jelöli meg.
3. Felhatalmazza a polgármestert az
emelt szintű sportoktatás tervének kidolgozásával.
4. Felhatalmazza a polgármestert energetikai típusú fejlesztésekkel kapcsolatos
pályázatok és szerződés tervezetek előkészítésére (termálvíz beszerzése, napelemek
telepítése, hőszivattyú telepítése).
5. Felhatalmazza a polgármestert a „szabadidő – és sportkomplexum építésének III.
üteme” érdekében a következő koncepció
részek ügyében szerződés tervezetek előkészítésére.
- a létesítmények építészeti koncepciójának elkészítésére.

- a rendezvénytér kialakításának tervei
- a kiszolgáló létesítmények tervezése
- szálláshelyfejlesztés
- fürdő kialakítása
- sport és edzőpályák kialakítása
- térségi turisztikai vizsgálatok
- a termálvíz hő energetikai hasznosításának megteremtése
- beruházási programterv összeállítása
- közgazdasági elemzések elvégzése és
modellezése
Kelebia Község Képviselő–testülete
2019. június 27 – én tárgyalta a közölt előterjesztést és egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. Továbbá egyöntetűen kiállt
Molnár László mellett, akinek a személyére
és szaktudására a további építő munkákban
is számít. A sporttal kapcsolatos szervezeti
fejlesztés, továbbá a mindennapi kommunikációs tapasztalatok arra sarkallnak, hogy
alaposabban megvizsgáljam és bemutassam az önkormányzat és a civil szervezetek,
a polgármester és a civil szerezetek képviselőinek kapcsolatát. Teszem ezt azért, mert
úgy gondolom, hogy a mostani képviselő testület munkája nem a kirekesztésről, nem
az „ellenszélről” hanem az építő befogadásról szól. A következő lapszámban erről is olvashat a Tisztelt Olvasó!
Maczkó József
polgármester

szülőknek a gyerekeit visszük, akik segítik, támogatják egyesületünket, munkánkat! Június 25-én 50 fő élvezhette
a mesebirodalom adta lehetőségeket.
Külön öröm volt számunkra a kellemes
időjárás is.
Meghívtuk erre az eseményre a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye karitász igazgatóját Cselik Beatrixot is, aki
nagyon örült, hogy megismerkedett Tóth Erzsikével és a jövőben tudnak majd
együttműködni.

Volt finom ebéd, amit a napköziotthonos dolgozói készítettek – köszönet nekik! Segítségünkre volt Király Edit és Teleki Edit pedagógus az iskolából. Hálásak
vagyunk nekik is a közreműködésért!
Üres kézzel senki nem jött el! Kedvükre válogazhattak a gyerekek a ruhák, cipők közük és végül mindenki válaszhatott még valamilyen játékot is
magának.
Köszönet a lehetőségért és a tagok
munkájáért!

Júniusi karitász hírek

A hónap elején lángost sütöttünk
az iskolás gyerekeknek. Köszönjük a
nagylelkű adományozóknak, hogy hozzájárultak a költségekhez. Azoknak is
hálásak vagyunk, akik elkészítették a
sajtos-tejfölös finomságot!
MÁRIS-tanyán tölteni egy napot óriási élmény! Ide csak meghívásos alapon
juthat el az ember. A Karitász Egyesület minden évben mehet, vihet rászoruló gyerekeket vagy éppen jutalomként
jól tanuló gyerekeket vagy azoknak a
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Júniusban történt

A tanév utolsó hónapja tanulás
szempontjából rövid, de eseményekben
annál inkább bővelkedő hónap volt.
Június első napján az 5-esek Szegedre kirándultak Király Edit tanárnő
vezetésével. A gyerekek és a kísérők
is nagyon jól érezték magukat a Vadasparkban és a Fűvészkertben.
Június 3-án Pedagógusnap alkalmából az SZMK nevében Ercsiné Törköly Annamária köszöntötte iskolánk
dolgozóit, majd a 4. osztályosok vidám jelenete csalt mosolyt az arcokra. A műsorért köszönet Radnainé Orbán Gabriellának.
Jún. 4-én a Nemzeti Összetartozás
Napját egy nagyon tartalmas, színes
műsorral ünnepeltük.
Az ünnepség a kopjafánál kezdődött.
A polgármester ûr beszéde és a koszorúzás után a program a Magyar-Szerb
Agrárkereskedelmi Központban folytatódott, ahol a 6.osztályosok az ünnephez méltó megemlékezést tartottak.
A műsort Nagy Sára Kata és Horváth
László állította össze, ill. tanította be. A
táncjelenet Nagyné Bényi Mária munkáját dicséri.
Ezután a 7.osztályosok erdélyi kirándulásáról szóló, fényképekkel illusztrált élménybeszámolóját követhettük figyelemmel. A gyerekek munkáját
Kondorossy András segítette. A negyedik osztályosok jelenetén újra jókat derülhettünk.
Az „Ami nekem kincset ér” c. Nemzetközi Gyermekrajz pályázatra érkezett pályaművek legjobbjait is e délután
jutalmazták.
Bíró Melinda és segítői bemutatták a
jellemző magyarországi és erdélyi népviseletek főbb jellemzőit, majd a táncos
lábú gyerekek és felnőttek egy fergeteges hangulatú táncházban vehettek
részt.
A jól megérdemelt jutalom sem maradhatott el! A jelenlévőket a Karitász
finom lángossal vendégelte meg. Köszönet érte Horváth Zoltánnénak és a
lelkes nyugdíjas néniknek.

Jún. 5-én az 5., 7., 8. osztályos tanulóknak az iskolarendőr tartott előadást
a nyár veszélyeiről.
Június 11-én az alsó tagozatosok a
kiskunhalasi moziban az Aladdin c. látványos, kalandokkal teli filmet nézték
meg. Köszönjük Radnainé Orbán Gabriella szervező munkáját.
Délután a beiskolázással kapcsolatos, tájékoztató jellegű szülői értekezletre került sor a leendő első osztályosok szüleinek.
Jún. 12-én osztályozó értekezleteket
tartottunk.
Jún. 13-án az első és harmadik osztályos gyerekek a szülők összefogásának köszönhetően a darvasi erdészháznál tölthettek egy feledhetetlen, játékkal
teli napot. A ballagó diákok szerenáddal
búcsúztak el az őket tanító kollégáktól.
Az utolsó napon a már nagyon várt
bolhapiacon a gyerekek nagy lelkesedéssel árulták portékáikat.
Iskolánk életében mindig kiemelten
fontos, meghitt esemény a ballagás.
Jún. 15-én a nyolcadik osztályos tanulókat gyönyörűen feldíszített iskola várta. A ballagó diákok megható, szívhez
szóló műsorral köszöntek el társaiktól,
tanáraiktól. A búcsúzó diákok egy-egy
névre szóló emlékplakettet vehettek át
Fodor Betty igazgatónőtől iskolánkban
töltött éveik emlékére. További tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!
A tanévet jún. 19-én az első osztályosok vidám műsora zárta. A kitűnő és
jeles tanulók oklevelet és könyvet kaptak, a nyolc év alatt nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért Simonyi
Fanni emlékplakettet vehetett át.
A ballagáson és a tanévzárón többéves kitartó, áldozatos munkáját köszönték meg Horváth-Paska Andrea,
Penováczné Börcsök Rita, Fodor Erika,
Kákonyi József szülőknek.
Jún. 17-22. között 8 tanuló jutalomtáborozáson vehetett részt Zalakaroson a DIV atlétikai versenyen nyújtott
kiemelkedő teljesítményükért Nagy
Bettina tanárnő vezetésével.
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Jún.21-én és 22-én a 6.osztályos tanulók Jánoshalmán voltak kirándulni:
íjászkodtak, lovagoltak, kenyérlángost
sütöttek, jurtákban aludhattak.
A 8.osztályosok Mórahalmon fürdőzéssel kezdhették meg a vakációt.

vendégeltek meg és egy bikali kiránduláson is részt vettek. Július 1-jétől Orfűn a
nyelvi tábort immár 9. alkalommal szerveztük meg. Augusztusban Zánkán az Erzsébet táborban üdülhetnek a gyerekek.
Mindezeken kívül hittanos és KÖSSZ-ös

Bár a tanév véget ért, az iskola még
nem zárja be kapuit:jún. 24-től egy héten keresztül napközis tábor helyszíne volt.
A gyerekeket a Máris tanyán a Karitász

tábor is gondoskodik a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséről.
Élményekben gazdag, szép nyarat
kívánunk mindenkinek!

Gézengúz hírei
játék lesz a legfontosabb tevékenységük, az iskolapadban írni - olvasni tanulnak majd. Ehhez kívánunk az
óvoda és bölcsőde minden dolgozója nevében egészséget, kitartást, és
szorgalmat.
Mint minden évben, idén is a nagycsoportosok úszó tanfolyamon vehettek részt. Két héten keresztül minden

Elbúcsúztak a nagycsoportos gézengúzok az óvodától. Szeptemberben iskolások lesznek, már nem a

nap vittük őket Mórahalomra, ahol
Laci bácsi nagy-nagy türelemmel tanította az úszás alapjait.
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Egy tanít tapasztalataiból…
VAKÁCIÓ-Ó!

A neten így a vakáció első napjaiban több ötlet, ajánlás is kering a gyerekek részére. Én is mindig izgatottan várom nagymamaként ezt az időszakot! Gondolkodom,
mivel lehetne eltöltetni a gyerekekkel azt a néhány napot mikor megkapjuk őket a
nyári szünetben, hogy ne unalmas, hanem élményeket adó legyen.
1. A 3 és 6 éves unokáinknak az egyik legizgalmasabb dolog a vonatozás! Nem
nagy dologra kell gondolni, bemegyünk Kiskunhalasra, egy kis játszótér, fagyizás…
közben Papa megérkezik értünk autóval, hipp-hopp ebédre és a délutáni alvásra már
itthon is vagyunk.
2. Pancsolás biztosítása a nagy meleg idejére finom hűsítő italokkal
3. Papának segíteni a hordómosásban
4. A tinikkel a KÖSSZ tábor mellett közös társasjáték akár 10 óráig is!
5. Megfigyelni Papával az ébredező természetet, kilesni a napfelkeltét.
6. Megtervezni a heti menüt, annak az elkészítésében segíteni. pl.tésztagyúrásnyújtás, palacsintasütés.
7. Papával lecsót főzni
8. Este (ha nem csipkednek agyon a szúnyogok) zseblámpával járőrözni a környéken, közben a csillagos égboltban gyönyörködni
9. Pizza, muffin sütés közösen
10. Gyümölcssaláta, gyümölcsleves készítése
11. Reggel sokáig alvás
12. Egy kis számítógépes játékra is jut idő!
13. Fényképezés a természetben
14. A képekből filmkészítés zenei aláfestéssel ajándékba a szülőknek, hogy megmaradjon a szép emlék
15. Dédi mamát meglátogatni és csemegézni nála cukorkából, csokiból, megnézni a régi fényképeket
16. Olvasási élmények megbeszélése
17. Házi fagyi készítése
18. Kártyázás
19. Ország-város játék
20. Célba lövés Papával
Remélem adtam néhány ötletet másnak is! Szeretném, ha az unokáim jól éreznék
magukat ezen a nyáron is és megmaradna szép emléknek nekik a kelebiai vakáció!
Horváth Zoltánné
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Június végéhez közeledve ismételten
összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is
érintő eseményeit, majd röviden vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Június
-4-én községi Trianoni Emlékünnepségre került sor, mely alkalomból virágot helyeztünk el a Turulmadárnál és
megnéztük az ovisok és az iskolások színvonalas műsorát.
-15-én Falunap volt Bajsán, melyre
Egyesületünk is meghívást kapott. 26 Fővel képviseltük Kelebiát!
-20-án került sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyen ez alkalommal 10 fővel vettünk részt és nagyon jól éreztük magunkat.
-22-én 14 fős csoportunk a Szegedi Szabadtéri Színház „Hullámzó világ”
c. előadását nézte meg. Az előadás második részének befejezése előtt megérkezett
az eső, így kénytelenek voltunk felállni és
a szervezők által kiosztott műanyag kabá-

fürdőzés, melyre a MÁV állomástól 10.30
órakor induló autóbusszal fogunk elutazni.
-19-21. között XVI. Kárpát Fesztivál! Részleteket a Kelebiai Hírmondóból
tudhatunk meg. 21-én vasárnap a főzőversenyen Egyesületünk is részt vesz. Jelentkezni lehet július 14-ig a vezetőségi tagoknál, 1.000 Ft. befizetésével!
-27-én 18.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat, melyen a szokásos
programmal várjuk tagtársainkat.
Augusztus
-3-án Bajsán lesz a hagyományos Kadarka Fesztivál. Jelentkezni a vezetőségi
tagoknál lehet VII. 27-ig. Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól 07.00 órakor.
-15-én havi fürdőzés Mórahalmon,
melyre a szokásos 10.30-as busszal fogunk indulni a MÁV állomástól.
-20-án községi ünnepség, melyről
részleteket szintén a Kelebiai Hírmondóból
tudhatunk meg.
-31-én 16.00 órától tarjuk a Sátoros Klubdélutánunkat bajsai vendégek

tokba burkolózva hazaindultunk. Egyébként az előadást nagyon élveztük, mely
során Rózsa Sándor és az egykori betyár
világ Szegedet is érintő eseményeit idézték
fel népi tánc körítéssel.

részvételével. A rendezvényen finom vacsorával, zenével kedveskedünk a megjelenteknek. Jelentkezni a 2.000 Ft-os részvételi díj befizetésével lehet a vezetőségi
tagoknál VIII. 24-ig.

Ugyancsak 22-én került sor a havi
Klubdélutánra. 12-en vettünk részt és
játékok, móka, kacagás, valamint hagymás
zsíros kenyér fogyasztása mellett gyorsan
elrepült az idő!
Július
-18-án lesz a soros havi mórahalmi

Íme, a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 06. 30.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50
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Zombor-Baja 2019.06.12-13.
12-én reggel 7.00 órakor startoltunk Kelebiáról személykocsikkal.
Baján a megbeszélt helyen találkoztunk Farkas Feriékkel, majd
a NAV pihenőházban elfoglaltuk a
szállást és lepakoltuk a felesleges
holmikat.

Zombor belvárosában egy kb. három órás kényelmes sétát tettünk.
Ennek keretében ellátogattunk a
„Láncos” piacra és a régi piactérre,
amely 1820-ban nyitott meg. Szerencsénk volt, mert szerda lévén is
elég nagy kínálattal találkozhattunk.

Baja városát elhagyván pár percet időztünk a Baja-Vodica-Máriakönnye kegyhelynél mely a XVII.
században vált búcsújáró zarándokhellyé! Itt minden év szeptember 8án a kalocsai érsek Úr celebrálja a
Mária napi szentmisét! Található itt
Kápolna, Mária szobor, oltárkép és
tanösvény.
Az
útvonalunk
Bátmonostor-Nagybaracska-Csátalja-Dávod-Hercegszántó volt. Pár percre megálltunk a régi Hercegszántói
vasútállomásnál, mely 1972-ben
végleg megszűnt üzemelni és most
a falu szülötte Szurcsik János Munkácsy díjas festőművész tárlatának
ad otthont!
Átkelvén a határon, a továbbiakban a Bacski-Breg, Kolut, Bezdán,
Zombor útvonalat követtük.
Szerencsénk volt, hiszen a belvárosban simán tudtunk leparkolni a
személykocsikkal.

Általában megállapítható, hogy ott
minden lényegesen olcsóbb, mint
idehaza! Nagy sétát tettünk a hatalmas, tágas és gyönyörű főtéren,
ahol összpontosul szinte az összes,
látni érdemes nevezetesség.
A Beográd áruház (itt volt az első mozgólépcső a régióban), a régi
városháza, a Grassalkovics kastély,
az 1800-as évekből való bronzszobrok a sétányon, gyönyörű épületek
kovácsoltvas erkélyekkel, parkok,
szökőkutak, régi járdakövekből kiállítás, a kéttornyú Karmelita templom, a Veljko Petrovics magyar nyelvű gimnázium, a városi Kávéház és
a többiek! Szerencsénkre nyitva volt
az ortodox Szent György templom
melyet így belülről is megcsodálhattunk és egy kicsit kihasználtuk a hűvös hely lehetőségét.
Sajnos Zombor lakosságának mára már csak 1,5-2%-a magyar! Ez
szomorú tény!

A vissza úton még megálltunk
Bezdán központjában ahol lehetett
vásárolni. Ellentétben Zomborral, ez
egy tiszta magyar lakta település 56.000 lakossal.
A határt átlépve bementünk Hercegszántóra, amely több híresség
szülőhelye:
Albert Flórián labdarugó, Jelasics
Radován,Blazsetin Stefan horvát
költők, Szurcsik János festőművész,
Vujisics Tihamér zeneszerző.
Hercegszántó külterületén áll a
világ második legmagasabb Mária
szobra, mely 10.53 méter magas és
rozsdamentes acéllemezből készült.
Ez Vodica Máriakert ahol évente búcsút tartanak. A fémszobor pár évvel ezelőtt állíttatott egy Amerikában élő gazdag magyar honfitársunk
jóvoltából! Tartozik hozzá még egy
hatalmas park, különleges stációkkal, gyönyörű virágokkal, lombos és
tűlevelű fákkal.
Megvan még a régi kápolna is,
természetesen az is felújítva. Ezt a
zarándokhelyet 1838-ban szentelte kegyhellyé Klobusinszky Péter érsek!

Az éjszakai szálláshely Baján volt
a Petőfi szigeten lévő NAV Vendégházban.A szúnyog inváziótól eltekintve pazar körülmények között!
Módra Misi főzött nekünk finom
bajai halászlét, az asszonyok pedig
sütöttek egy kis halat is!
A kiadós remek vacsora után jöhetett a két csoportos Rummikub
társasjáték, természetesen harsány
kacajok közepette! Egy kicsit pingpongoztunk is. Ezen kívül nagy dumák, a régi idők felemlegetése és
egy kis iszogatás volt az esti menetrend!

XVI. évfolyam 7. szám
13-án egy bőséges reggeli elfogyasztása után (bográcsos kolbászos tojásrántotta, omlett, maradék
sült hal, sonka, szalámi, paprika,
paradicsom) jött a városi DOTTÓ és
vele kb. egy óra hosszat tartó szuper városnézés. Március 15-e sétány, Ferenc csatorna, a Sugovica
torkolata, Kagyló Café, Nemzetvédelmi Egyetem Vízügyi Kara, Hajógyár kikötője, gyalogos-kerékpáros
híd, Türr István emlékmű-kilátó,
vízimalom, skanzen, Duna-Dráva Nemzeti Park, Gemenc Tájvédelmi Körzet, Szentháromság tér,
Duna szálló, Grassalkovics palota,
Jacht kikötő, III. Béla Gimnázium,
egy Emlékhely a Sugó parton 48-as
bronzágyúval, Vizafogó és még sok
érdekesség!
Még a séta kocsikázás előtt Farkas Feri le vitt bennünket a Duna híd
alá ahol megnéztük a vasúti töltésbe
bevágott IV. Károly lépcsője (1921.
november 1. HMS Glowworm monitor) emlékhelyet a vad Duna partján
ahol az utolsó magyar király és Zita királyné elhagyta a magyar haza földjét, hiszen Madeira szigetére
száműzték Őket! Érdekesség, hogy
8 gyermekük közül Habsburg Ottó
volt a legidősebb, aki 98 éves korá-

ban 2011-ben hunyt el!
Nagyon jól sikerült, gyönyörű kirándulás volt!
Köszönjük szépen Farkas Ferinek az aprólékos mindenre kiterjedő felkészültséget, a profi idegenvezetést!
A kiránduláson résztvevő személyek kivétel nélkül beleegyeztek abba, hogy a honlapon vagy a közösségi médiában megjelenjenek a fotók,
amik készültek!
Horváth Zoltán
szervező
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VITÉZ-TELEPI MEGEMLÉKEZÉS, LEVENTE SPORTNAPOK
2019. június 29-én az egykori Vitéz-telepen az immár hagyományosnak mondható megemlékezést szervezett Turcsányi
László, az egykori kelebiai ÁMK alapító igazgatója. Az ünnepség nem mozgatta meg Kelebia népét. Bántóan kevés
résztvevővel zajlott a színvonalas tárlattal, ünnepi szentmisével és némi kultúrműsorral gazdagított találkozó. A Vitéztelepi ügyek elkötelezett képviselője, az
igazgató úr által vezetett kisszállási Főnix Egyesület ez évben lényeges változásokat tervez, amelyet előkészítés után
az őszi időszakban hajtanának végre. Új
nevet kapna az egyesület, vezetése változna. Az új elnök a számítások szerint
Katus Károly lenne, aki a Vitéz-telepi történet alapos ismerője. Turcsányi László

tiszteletbeli elnökként segítené tovább a
megkezdett folyamatokat. Az új név és új
elnök mellett, a székhely Kisszállásról Kelebiára kerülne, hangsúlyozva azt a történelmi tényt, hogy a Vitéz-telep megépítője Kelebia volt, annak szellemi örököse,

míg Kisszálláshoz csatolása a terület totális lezüllesztésével vált egyenértékűvé. Álló képen Kovács Márta és Turcsányi László látható a megemlékezésen.
Másik kettő képünk a Levente Egyesület rendezvényén készült másnap a sportcsarnokban. Egyik képen a VII. Szent
László Kupa résztvevői láthatók. A helyezések sorrendjében: 1.) Kiskunmajsa,
2.) Bácsalmás, 3.) Kiskunhalas, 5.) Bácskossuthfalva. A másik fotón zöld mezben
látható kelebiai csapat a torna kezdetére
nem jelent meg a helyszínen. A gyerekek
szerettek volna focizni, az edző és a Népi Sportkőr vezetése ennek ellenére bejelentették, hogy nincs ki a csapat, nem
vesznek részt a vetélkedőn. Molnár László
egy nappal korábban interneten átküldte
a focista fiatalok szüleinek telefonszámát
azzal, hogy ha akarja a Levente Egyesület akkor szervezze meg a csapatot. Vasárnap reggel személyesen is megjelent
a sportcsarnokban és szóban is megerősítette, hogy nem tudják indítani a csa-

patukat. Hozzáfűzte, hogy ő már nincs a
sportnál. Nem tudtam eldönteni, akkor
miért jött oda? Hetekkel korábban, miután az áprilisi Levente Kupára sem nevezett a Népi SK gárdája, Ígéretet kaptunk Maczkó Józseftől, hogy a részvételre
ezúttal számíthatunk, aztán mégsem...
Nyolc óra felé Balogh-Szabó Béla telefonált a szülőknek és láss csodát, fél óra
múlva együtt volt a gárda. Képünkön a
torna előtt minden csapat felállt egy közös kép készítéséhez. Ezen még nincs itt
a kelebiai csapat. Ekkor voltak úton és érkeztek meg a sportcsarnokhoz. Másik képen zöld mezben, a torna végén 4. helyen
végzett kelebiai fiatalok láthatók. A véleményeket meg lehet alkotni mindenkinek
magában, vagy a facebookon akár nyilvánosan is. Egy bizonyos, TAO pénzek ide
vagy oda, a sport amatőr alapon a bizalomra kell épüljön. Egy Ercsi Béla, Radnai
Béla, de még csak Vámos János, vagy Temesvári Imre idejében is elképzelhetetlen
lett volna ilyen mérvű bizalomvesztés...

LEVENTE PROGRAMSOROZAT FOLYTATÁSA

A Kárpát Fesztivál keretében folytatódnak a Levente Sportnapok rendezvényei. A tavaszi Levente Kupa, majd a Radnai Kupa és legutóbb a Szent László Kupa
után július 21-én délután, a III. Szent Korona Kupa nemzetközi ifjúsági focitorna kerül
megrendezésre a sportcsarnokban.
A Levente Egyesület által június hónapban minden háztartásba eljuttatott
2019. évi programismertetőnkből is láthatók azok a törekvések, melyek a futball
szakmai céljain túlmutató sporttörténeti ismereteket adnak a résztvevő fiatalok számára. A rendezvényre a XVI. Kárpát Fesztivál keretében, annak zárónapján
kerül sor. A Levente Egyesület meghívásá-

ra Kelebiára érkezik mintegy 50 fős vendégsereg Kárpátaljáról, Délvidékről és
Székelyföldről. A vendégek elszállásolását
a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával, egyesületünk pályázatának támogatása révén nyílik lehetőség. Meghívottaink a
község vendégei is egyben, étkeztetésünkhöz az önkormányzat is hozzájárul. A Szent
Korona Kupa nemzetközi focitornán a Marosvásárhely korosztályos csapata is részt
vesz. A szülők a Kárpát Fesztivál valamennyi rendezvényén részt vesznek, három
napra érkeznek falunkba.
Képünkön 2016-ban, az alapítói nyilatkozat aláírása látható, mellyel létre jött a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózata.  tag-

szervezetei is itt lesznek, mint a Pro Veritas
Egyesület Székelyföldről, az Összefogás az
Európai Zápszonyért Egyesület Kárpátaljáról és a Híd Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület Délvidékről.
A szombati napon (20-án) Szabadka Palics városnézési program keretében a
városháza megtekintése is beiktatásra kerül. Az ottani szervezésben Siflis Zoltán vállalt szerepet, aki több cikluson keresztül
volt szabadkai önkormányzati képviselő.
Második képünk 2015. októberében

készült a Székely Bálon Székelykakasdon,
amikor is a Levente Egyesület és a Pro Veritas Egyesület az első, kétoldalú együttműködési megállapodást írta alá. A Kárpátaljaiak és a Délvidékiek a következő
évben csatlakoztak, ezáltal került megalapításra a hálózatunk.
A focitornára július 21-én délután kerül
sor, az eredményhirdetés utáni közös vacsorán lesz a találkozó búcsúestje.
Kelebiai Levente
Sport Egyesület
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Június havi születések

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

Horváth Nikol Melánia
Anyja neve: Bodor Éva, Apja neve: Horváth Tamás
Született: Szeged, 2019.06.12.
Kovács Réka
Anyja neve: Kilin Krisztina, Apja neve: Kovács Dávid
Született: Szeged, 2019.06.12.
Szűcs Boglárka
Anyja neve: Szűcs-Csókási Irén Katalin, Apja neve: Szűcs Kálmán
Született: Szeged, 2019.06.13.
Vörös Csenge
Anyja neve: Vörösné Sóos Melinda, Apja neve: Vörös Csaba
Született: Kiskunhalas, 2019.06.14.
Takács Szofia
Anyja neve: Radnai Adrienn, Apja neve: Takács Imre
Született: Hódmezővásárhely, 2019.06.28.

Vörös Csenge

Horváth Nikol Melánia
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védőnők

Szűcs Boglárka

2019. június hónapban elhalálozott:
Androvics Józsefné 83 éves
Makai Károly		
48 éves
2019. június hónapban házasságot kötött:
Nyári Ferenc és Balla Viktória
Teleki Mária anyakönyvvezető

Július
5 péntek
6 szombat
7 vasárnap
8 hétfő
9 kedd
10 szerda
11 csütörtök
12 péntek
13 szombat
14 vasárnap
15 hétfő
16 kedd
17 szerda
18 csütörtök
19 péntek
20 szombat
21 vasárnap
		
		
22 hétfő
23 kedd
24 szerda
25 csütörtök
26 péntek
27 szombat
28 vasárnap
		
		
29 hétfő
30 kedd
31 szerda

orvos neve
ügyelet helyszine
Miklósiné Tóth Éva dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Miklósiné Tóth Éva dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Sebők Magdolna dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Gubás Edina dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Miklósiné Tóth Éva dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Miklósiné Tóth Éva dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Rigler László dr.
Kelebia,Deák utca 92
Rigler László dr.
Kelebia,Deák utca 92
Rigler László dr.
Kelebia,Deák utca 92
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Gubás Edina dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Gubás Edina dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Szarvas Gyula dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Friebert Gábor dr.
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.39
Friebert Gábor dr.
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u 39
Friebert Gábor dr.
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u39
20 órától hétfő 8 óráig Szarvas Gyula dr. Tompa
20 órától hétfő 8 -ig Szarvas Gyula dr. dr. Tompa Kossuth u. 8
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Szarvas Gyula dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Rigler László dr.
Kelebia,Deák utca 92
Szarvas Gyula dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Friebert Gábor dr.
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u39
Friebert Gábor dr.
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.39
Friebert Gábor dr.
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u.39
20 órától hétfő 8-ig Szarvas Gyula dr.Tompa Kossuth u. 8
20 órától hétfő 8 -ig Szarvas Gyula dr. dr. Tompa Kossuth u. 8
Sárvári Erzsébet dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Szarvas Gyula dr.
Tompa,Kossuth utca 8
Szarvas Gyula dr.
Tompa,Kossuth utca 8

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
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

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

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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. oldal

Benzingőz - Őrült családi nap képekben

Készülõdés

Volt sok játék kicsiknek és nagyoknak

Munkában a pálinkazsûri

Köszönjük a Támogatók segítségét!

10. oldal
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Bölcsődei hírek

A Mini Bölcsőde nyitva tartási ideje
2019. szeptember 1–től
az alábbiak szerint módosul:
Nyitás: 07:00
Zárás: 16:00

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.

