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Bölcsődei szolgáltatással a jövő generációjáért Kelebián
Köszönöm a képviselő – testület és
a kormány támogatását. Köszönöm a
tervező (Szrenkó József) és a kivitelező (Kel – Acél Kft.) munkáját. Kiemelten köszönöm Iván Éva intézményve-

Tisztelt Olvasó!
Kelebia község tisztaszobájában újból kinyitottunk egy ablakot: községünk
életében először bölcsődét adhattunk át
a fiatal családoknak, a falu megmaradó
közösségének. A bölcsőde kialakításá-

FIDESZ – KDNP országgyűlési képviselőnk is köszöntötte a szülőket és gyermekeket.
Kedves Szülők!
Azt mondják a régiek, hogy ha az

Elkezdődött a munka. A kivitelezés 2018. június 29 – én kezdődött és
2018. november 23 – án volt a műszaki átadás.
A védőnői szolgálat helyét alakítottuk át, a védőnők pedig átköltöztek az
ember a tiszta szobába lép nem csak
a teste, a lelke is megtisztul. Azt kívánom, hogy gyermekeikkel együtt tudják az újat befogadni. Legyenek képesek megbecsülni azt, amiért mások
megdolgoztak és úgy tudják a szépet
tovább adni a következő generáció-

nak a gondolata a 2017. évi költségvetés tervezésekor merült fel. Akkor céltartalékot képeztünk a megvalósítás
érdekében, időközben Magyarország
kormánya elindította a bölcsőde építési
programot. Megteremtette a jogszabályi, finanszírozási és fenntartási hátteret. Ennek alapján Kelebia község képviselő – testületének 91./2017. (IX.26.)
számú határozatának megfelelően pályázatot adtunk be egy mini bölcsőde
kialakítására. A pályázat nyert. A támogatói okirat 2017. december 29 –
én született.

újonnan kialakított, szintén hazai forrásból finanszírozott rendelőikbe.
A mini bölcsődénk 70 m2 – en üzemelhet, amelyhez társul az udvari mini
játszótér. A szolgáltatás bevezetésével
3 új munkahelyet hoztunk létre. Üzemeltetés tekintetében, az önkormányzat a fenntartó és a Gézengúz Óvoda
tagintézményeként funkcionál.
A megvalósítás összköltsége: 13.
212. 000.- Ft, ebből önkormányzati önerő: 3. 212.000.- Ft.
Kormányzati támogatás:
10. 000. 000.- Ft

zetőnek és közvetlen munkatársainak
az előkészítő munkát. Az új intézmény
2019. február 1 – től kapott működési engedélyt. Ezen a napon volt a hivatalos átadó, amelyen Bányai Gábor

nak, hogy méltók lehessenek a hálaadásukra.
Használják egészséggel az új bölcsődét.
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester
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Sajtóközlemény
Fedezzük fel és mutassuk be
együtt Bács-Kiskun megyét és Kecskemétet!
Bács-Kiskun megye és Kecskemét
lesz február 21. és 24. között az Utazás Kiállítás belföldi díszvendége. A
megye 25 települése és 6 szervezetefogott össze, hogy megmutassa,
miért jó itt élni, miért jó ide utazni,
mi az, ami boldoggá tesz minket.
Bács-Kiskun megyét a folyók és
tavak változatossága, a folyamatosan fejlődő kerékpárútrendszer,
a szabadidős programlehetőségek
gazdagsága, a gyógy- és termálvizek jótékony hatása, az élő hagyományok, az építő közösségek, hangulatos rendezvények, az itt élők
élet- és vendégszeretetét hirdető kiváló italok és ételek jellemzik.
Kecskemétet, a megyeszékhelyet évszázados hagyományok, erős
kulturális gyökerek, az infrastruktúra, az újonnan alakult egyetem, a
kecskeméti nagyvállalatok által biztosított munkahelyek, valamint változatos rendezvények, szabadidős
programok, igényes vendéglátóhelyek, modern sportlétesítmények
jellemzik.
Mindennek köszönhetően BácsKiskun megyében és Kecskeméten
minden adott egy kiegyensúlyozott,
boldog élethez, élményekkel teli pihenéshez, céges vagy baráti találkozóhoz legyen szó fiatal egyetemistákról, üzletemberekről, örök
ifjakról, kis- vagy nagycsaládosokról, nyugdíjasokról.
Sokszor mi, akik itt élünk sem
tudjuk, hogy milyen értékek, különlegességek, lehetőségek vannak egy
karnyújtásnyira tőlünk. Adunk ezért
egy kis ízelítőt, abból mi minden
várja a látogatókat Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és az Utazás
Kiállításon személyesen, vagy virtuálisan a bacskiskun.hu és az iránykecskemet.hu weboldalon.
Kecskemét fürdője, vadas és szabadidő parkja, sport létesítményei,
múzeumai, csodálatos épületei, kulturális élete, kiváló szállodái, éttermei és rendezvényei mellett vár
mindenkit az akasztói szikiponty, a
bajai halászlé, a bácsalmási kékfestő termékek, a bócsai böllértalálkozó, a Bócsator, Bugac homokba zárt
Árpád-kori leletei, Dunapataj Szelidi-tava, az izsáki Kolon-tó, a jakab-

szállási Magyarkert, a kalocsai hímző asszonyok, a keceli Pintér Művek
hadtörténeti gyűjteménye, a KEFAG
Zrt. Vackor Vár erdei iskolája, Kiskőrös egyedi kiállító helyei, Kiskunfélegyháza különleges rendezvényei, a
kiskunhalasi csipkevarró asszonyok,
a kiskunmajsai Jonathermál gyógyfürdő, a fiatalok zenei fesztiválja,
a KunfehérTone, a kunszentmiklósi
birkapörkölt, Lajosmizse szamócalekvárja, a Felső-Bácska-Homokhát
Natúrpark spárga finomságai, a Kiskunsági Nemzeti Park bivalyhúsból
készült szalámija, Soltvadkert borai és süteményei, a Sváb Sarok Európa-szerte egyedülálló pincefalvai,
a szanki kézműves konyakmeggy,
Tázlár hímző asszonyai, Tiszakécske
fürdői és a Tiszaugi élő holtág.
Várjuk Bács-Kiskun megye és
Kecskemét
sajtótájékoztatójára
2019. február 21-én13:00 órakor, a
Hungexpo Vásárközpontban a 307/
A és a 308/A standon érdekes információkkal, étel- és italkülönlegességekkel, híres emberekkel és határtalan vendégszeretettel.
A kiállítás többi napján, február
22., 23., 24.-én látogatóként várjuk
Önt színes programokkal, finomságokkal és érdekes emberekkel.
Nyerjen az Utazás Kiállítás nyereményjátékain több, mint 30 nyeremény közül páros hétvégét a FourPointsbySheraton Hotelbe, a Barack
Hotelbe, a Három Gúnár Hotelbe, a
Gerébi Kúriába vagy a Biczó Csárdába!
Kövesse a bacskiskun.hu weboldalt és a Facebookon a Bács-Kiskun
profilt, mert még sok nyeremény
várja Önt nyereményjátékainkon!
A sajtós munkatársak a Hungexpo Vásárközpont I.-es fogadójánál tudnak ingyenesen parkolni,
majd regisztrálni és belépni a kiállítás területére. További információért keresse Blaskovics-Boros Editet,
a blaskovics.boros.edit@bacskiskun.hu e-mail címen vagy a +36 30
/ 521 – 0031-estelefonszámon.
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Kecskemét, 2019. január 25.
Kárpáti Rita
Projektmenedzser
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Januári beszámoló
Iskolánk tanulói január hónapban főként
a sport területén tették próbára magukat.
Az év elején a helyi sportcsarnokban megrendezett futsal mérkőzéseken szerepeltek a lányok és a fiúk egyaránt. Az U15-ös
fiúcsapat 1. helyezést ért el, ezzel továbbjutottak a bajnoki döntőbe. A fiúk Kiskunhalason is eredményesen szerepeltek, a
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium
és Szakgimnázium által rendezett Rákóczi Hadnagya Kupán. Az Intézményi Bozsik
program keretében január végén Kisszálláson szervezett foci kupán is részt vettek
diákjaink.
Ez a hónap sem maradt tanulmányi sikerek nélkül, hiszen a Szilády Áron Református Gimnáziumban a Tudós Rektor Csapatversenyen Simonyi Fanni és Kákonyi

zépfokú intézmény kiválasztásával.
Tanulóink és tanáraik, valamint a szülői
munkaközösség lelkes tagjai az új naptári
évben új feladatokba is belevetették magukat. Megkezdődtek a felkészülések a járási tanulmányi versenyekre, az iskolai farsangra. A nagyobbak lelkesen készülnek a
szülők báljára és a közelgő tavaszi ünnepekre is.
Február hónapban megrendezésre kerül két jeles eseményünk is. A Szülők bálja
február 16-án lesz a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központban.
Az iskolai Farsangi bál február 22-én 14
órakor kezdődik a tornateremben.
A 7. osztályos tanulók májusban Erdélybe kirándulnak, ennek előkészületei szintén
megkezdődtek.

Rita 3. helyezést értek el. A lányokat kémiából Kondorossy András tanár úr készítette fel a versenyre.
Január 22-én iskolai keretek között ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. 5. osztályos tanulóink osztályfőnökük, Király Edit
tanárnő vezetésével, színvonalas műsorral
készültek a megemlékezésre.
Január 25-én zárult a 2018-2019-es
tanév első féléve. A 8. osztályos tanulók és
szüleik életében különösen fontos volt ez a
hónap, hiszen sok-sok tájékozódás és gondolkodás után, döntést kellett hozni a továbbtanulás tekintetében, a megfelelő kö-

A Honvédelmi Szövetség támogatásával több nyertes pályázata is lett az intézménynek.
„Kelebia szeretlek” címmel március hónapban helytörténeti vetélkedőt, játékos sportversenyt szervezünk tanulóink számára. Március 22-23-án pedig a
hegyvidéki csaták nyomában: PákozdGyőr-Sopron-Sárvár nevezetes helyeinek
megtekintésével kirándulni mennek felső
tagozatosaink.
Az alsós gyerekeknek a budapesti Operettszínház Szegény Dzsoni és Árnika c.
előadására foglaltunk helyet.

Meghívó

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. február 11 – én (hétfő) 17: 00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Magyar – Szerb Agrárkereskedelmi Központ
Napirend
1. Tájékoztató a 2018. évi önkormányzati eseményekről, és a 2018. évi
költségvetés végrehajtásáról.
Előadó: Maczkó József polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezetéről
Előadó: Maczkó József polgármester
3. Egyéb kérdések.
Kelebia, 2019. február 5.
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Csodálkoznak a híveim, amikor bevallom, hogy bár lassan ötven éve hirdetem
Isten Igéjét, de még mindig félek, szorongok a prédikációtól. (Ez biztos lelki alkatomból is fakad.) Csodálkoznak, hogy ennyi
év után hogyan lehet, hogy még fél valaki.
Igenis, hogy szorongok, de mégis azt mondom, hogy prédikálni jó és szép. Hatalmas
boldogság, amikor jól sikerül. Amikor érzem, hogy a Lélek segített jól kifejteni a jézusi tanítást. Nagy öröm, amikora feszült
csendben csüggenek az ajkamon, nem köhögnek, nem fészkelődnek, lélegzet visszafojtva figyelnek. Még nagyobb öröm, amikor a szentbeszéd után felkeres valaki és
elmondja, hogy melyik gondolat, ige volt
nagy segítségére., megtérésre serkentő.
Amikor olvasok az evangéliumban arról, hogy Jézus elküldi apostolait kettesével „próba-prédikációra”,(Mk.6.7.) - amit a
kispapok is szoktak tartani évenként a szemináriumban –elgondolkodom. Milyen lehetett ez? Mindig izgatta fantáziámat, hogy
ezek a tenyeres-talpas, egyszerű emberek
hogyan is adhatták tovább Jézus világmegváltó szavait. Hisz ez nem könnyű. Nehéz.
Felelősségteljes.
Úgy kell beszélnie az igehirdetőnek, hogy
az nagy lelki haszonnal járjon. Aki hallgatja,
az más emberként menjen haza. Sőt, keresi
otthon, munkahelyén az alkalmat, mikor válthatja tettekre a hallottakat.
Ne legyen unalmas. Cáfolja meg ezeket a szólásokat: „Unalmas, mint egy prédikáció… Ne prédikáljon ez itt nekem!”
Pedig valójában ettől nincs izgalmasabb,
érdekfeszítőbb műfaj. Ilyen izgalmas témákat vajon hol találsz? Mint ezek: a hatalmas Isten”belebújt a bőrünkbe”, megtestesült; megnyugtató választ tud adni arra,
hogy van-e (boldog) folytatása életünknek
az iszonyatos halál után; az Ige megmondja,
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IGÉT HIRDETNI JÓ!

mikor élhetünk már itt a földön boldogságban, és békességben magunkkal és másokkal… Aki mégis unalmasnak találja, annak
rossz a hozzáállása. Talán show műsort vár
tőle. Inkább azt kell kihallani - többek köztbelőle, hogy mit csinálok rosszul, min változtassak, vagy mit tenne helyettem Jézus
bizonyos helyzeteimben.
Jézus leszögezte: ”Beszédetek legyen:
igen, igen; nem, nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.” (Mt. 5. 37. ) Aki hirdeti Jézust, az ”utat, igazságot, életet” (Jn.
14. 6.), az mindig őszinte legyen. Egy papi társaságban ezt így fogalmaztam kicsit
keményen, hogy a prédikációban a pap ne
hazudjon. Utána persze eloszlattam a megbotránkozást azzal, hogy mit értsünk hazugságon. Azt, ha olyat mondunk, amit még
nem éltünk meg, nem tettünk meg, és így a
szavainknak nincsen fedezete. Így dicsérte
a történész, Euzébiusz Origenészt: „Azt tanította, amit élt, és azt élte, amit tanított.”
Sőt, olyat se mondjunk, ami nem talált minket szíven, nem lelkesít és nem villanyoz fel.
Vagy őszinte szentbeszéd lenne az, ha Húsvétkor úgy prédikálnék, hogy csak 99 %ban hinnék a föltámadásban?
Egyszer valaki ironikusan megjegyezte: „Az apostolok meghaltak az evangéliumért, mi papok viszont megélünk belőle”. (Egy tréfás öreg borotai bácsi meg ezt
mondta:”A papok munkája a legkönnyebb,
mert összetett kézzel keresik kenyerüket”.)
Ugyanebben a faluban a plébános mesélte, hogy amikor még 1944-ben Újvidéken
volt káplán, az egyik ortodox pópa megkérdezte tőle: „Hiszed-e a feltámadást?” Igen
megbotránkozott rajta. Mi talán nem? Dehogynem. Hogyan lehet igehirdető az, aki
az Igéből a legfontosabbat nem hiszi, vagy

kételkedik benne.
Nos, minden igehirdetőre áll: CSAK AZT
MONDJA, AMIÉRT MEG IS HALNA. Bizony,
nagyon fel van adva nekünk a lecke. Kérdés felém is, hogy képes lennék - e én is
arra, hogy hagyjam a torkomat elvágni az
evangéliumért, Jézusért. Miként hagyták a
szír, iraki és egyiptomi kopt keresztények
közül sokan. Minap hallottam, hogy minden
5 percben az egész világon egy keresztényt
a hitéért megölnek.
Szent Pál erre figyelmezteti az igehirdető Timóteust: „Hirdesd az Igét! Állj elő
vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan”(2.
Tim4.2.) Ezzel nyilván arra is utal, hogy
ennyire fontos, sőt életbe vágóan fontos az Ige. Ennek a mondatnak a sürgetését az elmúlt héten éreztem nagyon.
Egy 54 évesen meghalt népszerű, jóembert temettem. Buszvezető volt. Nagy sokaság - tényleg tömeg - jött ki a temetésre. Fellelkesített az, hogy most kiváló
alkalom adódott a halál legnagyobb „ellenségéről”, a FÖLTÁMADÁSRÓL beszélnem. Hiszen ezt még a templomba járók
is sokan kétellyel fogadják. A nem hívők
meg egyenesen elvetik. (Egy alkalommal,
amikor azzal vigasztaltam a gyászoló családot, hogy odaát majd újból megölelhetik
halottjukat, a hátsó sorokban valaki félhangosan ezt dödögte: „micsoda hülyeségeket beszél ez a pap”!)…….... Most a
sokaságnak azt próbáltam a lelkébe vésni, hogy a Jézus által ajándékba kapott feltámadás a kereszténység sava-borsa. Ha
nincs föltámadás, akkor becsukhatjuk a
templomokat. Idéztem Pál apostoltól azismert mondatokat: Ha nincsen föltámadás, akkor szerencsétlenebbek vagyunk
minden embernél (1. Kor. 15. 14-19.) Sőt,
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próbáltam egy kis lírai hangulatot belevinni beszédembe ezzel: „István már fent
az égben buszoztatja az embereket.”
Fontos, hogy az igehirdető közösségben éljen az emberekkel, élje együtt
életüket, látogassa a családokat. (Még
vannak „bebetonozott” plébániák. A betérőnek néhol két csengő-zónán is át kell
jutnia, míg a pappal találkozik). Jézus,
amikor az apostolait elküldi igét hirdetni, az emberek házaiba küldi (Mk. 6.10).
Fontos, hogy ellesse gondolataikat, problémáikat, hogy mi érdekli őket, amelyekre
vasárnap a szószéken választ várnak. Így
a „nyáj” számára nem lesz „idegen”, hanem ismerős a „pásztor” hangja.
A jó igehirdető mivel nyitott szemmel
jár, ezért jól ismeri, hogy az emberek mitélnek meg. „Ismeri emberi életük drámáját. Belelát a lelkekbe.”(Jálics F. Testvéreink hite158 o.) Így aztán amikor a
szószékről hallják a hívek a problémáikra
adott választ, szeretnének örömükbe fölkiáltani: „hisz ez tényleg igaz, és ez bennem is élt, ezt én is tudtam, csak nem tudtam ezt így magamnak megfogalmazni!”
(Az nem jó, ha a hallgató úgy érzi, hogy
nem őróla beszélnek, nem hozzá szólnak)
Egy dunántúli paptól kaptam egy vasárnapi mise elején mondható bevezetőt.
Most ez kívánkozik szerény írásom végére: „Urunk Jézus Krisztus, segíts a mai napon papjainknak, hogy szentbeszédükkel
sikerüljön közelebb hozni bennünket egymáshoz és Tehozzád. Ne úgy érezzék, hogy
üres falaknak és üres szívekhez szóltak,
hanem vegyék észre rajtunk, hogy lelkesedünk az Igéért és vágyakozunk Te utánad, és a Mennyországba. Adj mindannyiunknak derűs, békés, szép napot!”
Pribitek László

Főnix és Levente együttműködés Egy tanító tapasztalataiból…
2019. június 29-én és 30-án lesz megtartva a vitéztelepi hagyományos ünnepély.
Első napon a Főnix Egyesület alábbi hírlevele szerint. Második napján a Kelebiai Levente SE tartja meg a VII. Szent László Kupa nemzetközi ifjúsági focitornáját a sportpályán. Társadalmi szervezeteink együttműködnek az ezúttal első ízben kettő naposra tervezett rendezvényeink kapcsán is.
Másik hír a Főnix Egyesület tekintetében az, hogy a tavasz első napjaiban kibővített
vezetőségi ülést keretében vitatják meg az egyesület további sorsát. Turcsányi László életkoránál fogva nem jelölteti magát új ciklusra elnöknek, ezért új vezető választása is napirendre kerül. Az ülésen Turcsányi László elnökletével részt vesznek: Nikowitz
Oszkár, az Elnökség titkára, Katus Károly elnökségi tag, dr. Fődi István az Egyesület
jogásza, Nikowitz Géza, Tősmagi László.
  
A KISSZÁLLÁS NÉGYESTELEPI FŐNIX EGYESÜLET
2019. 1 .sz.
H Í R L E V E LE
A soron következő találkozónk időpontja:
2019. június 29. / szombat / ,
a 2018. év gyakorlatának megfelelően.
A rendezvény programját, forgatókönyvét az ezt követő hírlevelek tartalmazzák.
Találkozónk mottója, hagyományainknak megfelelően; Szent László kultusz
jegyében:
„ Csillagok között fényességes csillag „
Szent László, a lovagkirály, Négyestelep illetve az egykori Kelebia Vitéztelep védőszentje és templomiskolájának titulusa.
A Klebelsberg Kunó-i templomiskola országos védelem alatt álló műemlék.
Mély fájdalommal közöljük, hogy Tősmagi Sándor, a Főnix Egyesület tiszteletbeli elnöke, Vitéztelep és Egyesületünk patrónusa /védnöke, pártfogója / 2018. október 5-én elhunyt.
Hazafias és lokálpatrióta tevékenysége példaértékű. Személye pótolhatatlan.
Kisszállás, 2019. január
Turcsányi László egyesületi elnök

Menjen vagy maradjon az óvodában a gyermek?

Iskolaérettség vizsgálatának területei:
testi, lelki, szociális szempontok
Testi fejlettség:
Hatéves korra egy átlagos gyerek kb.
120-130 cm, és 20-22 kg. Eltérések lehetnek, de ha a szükséges fizikai erő nincs
meg, felmerül a kérdés, bírja-e a gyerek az
iskolával járó megnövekedett terhet. Tapasztalat szerint a kisebb súlyú gyerek fáradékonyabb, teljesítménye hullámzóbb.
A második alakváltás jele a fogváltás.
Ez tájékoztatást ad az idegrendszer érettségéről is. A második alakváltás a gyerek
számára megterhelő, nem jó, ha ez egybeesik az iskolakezdéssel. Lényeges, hogy a
mozgása összerendezettebb, finom mozgása fejlettebb, testi szükségletei kielégítését késleltetni és irányítani képes.
A cipőfűző megkötésének a tudása csak
részben gyakorlás függvénye (finommotorika, téri tájékozódás, vizuális megfigyelőképesség).
Egészséges, ép érzékszervek:
Az írás, olvasás tanulásához elengedhetetlen a jól működő látás, hallás. Érzékszervi fogyatékosság esetén sokkal nehezebb a tanulás.
Eszközkezelés, ceruzafogás:
A helyes ceruzafogás megsegíti a vonal-

vezetést. Helytelen ceruzafogással, sokkal
nagyobb erőfeszítést jelent az írás. Nehézségei igazán akkor jelentkeznek, amikor
az írás mennyisége megnövekszik.
Mozgás:
Nagyon fontos az elemi mozgások összerendezettsége. Ezek a mellúszás, kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon
járás, külső talp élen járás, guggoló járás,
szökdelések, fejemelések háton, hason.
Ezek pontatlan, hibás végrehajtása az idegrendszer éretlenségét jelenti. A tanulási nehézséget akár 70 százalékban okozhatják.Szintén idegrendszeri rendellenességre
utal az egyensúlyérzék bizonytalansága, ez
figyelemkoncentrációs és magatartási zavart okozhat.
Lelki érettség
* nyitott, érdeklődő az iskola iránt
* tanulási képességei fejlettek: szándékos bevésés, szándékos figyelem, szándékos felidézés
* gondolkodás elvontabbá válik
* érthető, összefüggő beszéd, megértés
elemi ismeretek önmagáról, környezetéről,
mennyiségekről
Remélem segítettem a családi döntés
meghozatalához.
Horváth Zoltánné
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Karitász hírek

. oldal

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!
1 % segítség, 100 % szeretet
Hálás köszönetünk azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik 2018. évben adójuk 1%-ával, pénzösszegben vagy más módon támogatják egyesületünk
munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló gyermeken, betegen, nagycsaládon tudunk segíteni.
Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív munkánkat adójuk

1 %-ának felajánlásával:
Adószámunk:18356382-1-03
Pénzbeli adományaikat kérjük, hogy a Varga Sándorné, Jáger Józsefné, Horváth
Zoltánné vezetők részére szíveskedjenek eljuttatni vagy bankszámlánkra utalni.
Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet: 53100049-10001349

Mindenféle műanyagkupak gyűjtésére szeretnénk
a lakosság figyelmét felhívni,
amellyel egy leukémiás kislánynak – Hatvani Adélnak a
gyógyulásához lehetne ezzel hozzájárulni.
A kupakok leadási helye Kelebián
a Krisztin Dezső Vegyeskereskedésben
(Ady Endre utca 96.) lehetséges.

Rendezvénynaptár
Horváth Zoltánné

2019.
Rendezvénynaptár 2019.
Időpont
Január 22.
(kedd)
Február 15.
(péntek)
Február 16.
(szombat)

Rendezvény
megnevezése
Magyar Kultúra Napja

Rendezvény rövid
leírása
színházi előadás

Wass Albert halálára
emlékezés
Valentin Bál

rendhagyó könyvtári
óra
Jótékonysági bál

Szervező (k)

Helyszín

Sántha Márta
Művelődési Ház
Sántha Márta
Művelődési Ház
Farkas László
Általános Iskola
SZMK
Gézengúz Óvoda és
bölcsőde

Agrárkereskedelmi
Központ
Könyvtár

Február 18.

Óvodai farsang

Február 21-24.
Február 22.

Utazás Kiállítás
Iskolai farsang

Március 15.
(péntek)

Állami ünnep

Március

Petőfi Sándor
szavalóverseny

Farkas László
Általános Iskola

Április 11.
(csütörtök)
Április 13.

Magyar Költészet Napja
Sportbál

Sántha Márta
Művelődési Ház
KKNSK

Április 18.

VI. Levente Kupa

Levente SE

Május 1.
Május 25.
(szombat)
Június 1.
(szombat)
Június 4.
(kedd)

Radnai Kupa
Kacsa-spárga gasztronap

Június 15.
(szombat)
Június 22.
Június 29.

Óvodás ballagás
Trianon emléknap
Nemzeti Összetartozás
Napja
Nemzetközi rajzpályázat
Iskolai ballagás
Benzingőz - Őrült családi
Nap
Szent László év

Minden intézmény és
civil szervezet közös
megemlékezése

Majális jellegű családi
nap

Farkas László
Általános Iskola
Sántha Márta
Művelődési Ház

Agrárkereskedelmi
Központ
Gézengúz Óvoda
Budapest
Farkas László Általános
Iskola
Agrárkereskedelmi
Központ
Alsós: Agrárkereskedelmi
Központ
Felsős: Iskola
Agrárkereskedelmi
Központ
Agrárkereskedelmi
Központ
Sportpálya

Levente SE
Sántha Márta
Művelődési Ház
Gézengúz Óvoda és
bölcsőde
Sántha Márta
Művelődési Ház
Farkas László
Általános Iskola
Farkas László
Általános Iskola
Civil szervezés

Sportpálya
Agrárkereskedelmi
központ, piactér
Gézengúz Óvoda

Farkas László Általános
Iskola
Rendezvénytér

Sántha Márta

Kelebia, Négyestelep

Agrárkereskedelmi
Központ

(szombat)
Június 1.
(szombat)
Június 4.
(kedd)
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Június 15.
(szombat)
Június 22.
Június 29.

nap
Óvodás ballagás
Trianon emléknap
Nemzeti Összetartozás
Napja
Nemzetközi rajzpályázat
Iskolai ballagás

Művelődési Ház
Gézengúz Óvoda és
bölcsőde
Sántha Márta
Művelődési Ház
Farkas László
Általános Iskola
Farkas László
Általános Iskola
Civil szervezés

Kelebiai Hírmondó

Benzingőz - Őrült családi
Nap
Szent László év
megemlékezés
Szent László Kupa

központ, piactér
Gézengúz Óvoda
Agrárkereskedelmi
Központ
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Farkas László Általános
Iskola
Rendezvénytér

Július 19-20-21.

XIV. Kelebiai Kárpát
Fesztivál

Július 21.
Augusztus 19.
Augusztus 20.
(kedd)

II.Szent Korona Kupa
Szent István serleg
Államalapítás ünnepe
Szent István napja

Sántha Márta
Művelődési Ház,
Turcsányi László,
Levente SE
Farkas László
Általános Iskola
Kelebiai
Ökumenikus
Szeretet Szövetség
Helyi intézmények
és civil szervezetek
közös szervezése
Levente SE
Levente SE
Sántha Márta
Művelődési Ház

Szeptember 14.

Hálaadó ünnepség

KÖSSZ

Agrárkereskedelmi
Központ

Szüreti felvonulás és bál

SZMK

Agrárkereskedelmi
Központ
Agrárkereskedelmi
Központ

június 30.
Július
Július 9-14.

Szeptember 28.

Angol-német nyelvi
tábor
KÖSSZ tábor

Kézműves tábor

Kelebia, Négyestelep
Sportpálya

Rendezvénytér
Több helyszín
Sportpálya
Sportpálya
Központi tér

Október 4.
(péntek)

Idősek napja

Szent Erzsébet
Otthonház

Október 5.
(szombat)
Október 6.
(vasárnap)

Vodicai búcsú

Karitász

Aradi vértanúk
gyásznapja

Sántha Márta
Művelődési Ház

Központi tér

Október
második hete

Országos Könyvtári
Napok

Sántha Márta
Művelődési Ház

Több helyszínen

Október 12.
(szombat)

Nyugdíjas szüreti bál

Kelebiai Nyugdíjas
Egyesület

Agrárkereskedelmi
Központ

Október 23.
(szerda)

Állami ünnep

Agrárkereskedelmi
Központ

Október 29.

Siflis Géza labdarúgó
emléktorna
Óvodás Bál

Sántha Márta
Művelődési Ház
Farkas László
Ált.Is.
Levente SE
Gézengúz Óvoda és
bölcsőde
Farkas László
Ált.Is.
gyházközség

Agrárkereskedelmi
Központ
Település utcái

November 9.
(szombat)
November 11.

Márton napja

Könyvtári
foglalkozások minden
korosztálynak

Hagyományőrző
gyermekprogram

November 22.
(péntek)
November 24.
(vasárnap)
December 6.
(péntek)
December 14.
(szombat)

Katolikus
Egyházközösségi bál
Krisztus Király
Templomunk búcsúja
Falumikulás
Mikulás házhoz megy
Falualapítás 95.
évfordulója

December 14.
(szombat)

Adventi forgatag

Civil szervezetek
Ifjúsági Egyesület

December 18.

Óvodai Karácsony

Gézengúz Óvoda

December
(utolsó tanítási
nap utáni nap)

Magányosok karácsonya

December 28.
December 31.

Futsal emléktorna
Szilveszteri bál

egyházközség
Sántha Márta
Művelődési Ház
Sántha Márta
Művelődési Ház,
civil közösségek

Karitász Egyesület
és a Sántha Márta
Könyvtár és
Művelődési Ház
közös szervezése
Gyermekeinkért
Alapítvány

Sportpálya

Agrárkereskedelmi
Központ
Római Katolikus Templom

Római Katolikus
Templom, Községi
Karácsonyfa,
Agrárkereskedelmi
Központ
Központi tér
Agrárkereskedelmi
Központ
Agrárkereskedelmi
Központ

Agrárkereskedelmi
Központ
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
Születések
Kazi Kolos Mózes, szül.: Hódmezővásárhely, 2019. 01. 12.
Anyja neve: Őri Viola, apja neve: Kazi Levente

. oldal

06-70/940-70-80

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

február

orvos neve

ügyelet helyszine		

8

péntek

Szarvas Gyula dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki		

9

szombat

Szarvas Gyula dr.

kelebia,Bajcsy-Zsilinszki		

10 vasárnap

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

11 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

12 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

13 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92		

14 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

15 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92		

16 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. utca 92		

17 vasárnap

Rigler László dr.

kelebia,Deák F.utca 92		

18 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

19 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

20 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92		

21 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben

22 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92		

Éjjel-nappali ügyelet!

23 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92		

Ügyintéző: Paska István

24 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92		

06-30/243-1999

25 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

Kelebia, Ady Endre u. 194.

26 kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

27 szerda

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

28 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10

Sáringer Mónika védőnő
2019. január hónapban elhalálozott:
Rék József 59 éves
Kovács István János 72 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

MUNKALEHETŐSÉG
Kelebiai erdőben három hektárnyi terület vadvédelmi kerítéssel való
bekerítéséhez
keresek alkalmi munkásokat azonnali kezdéssel.
telefonszám: +36 30 996 04 05

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2

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
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50

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
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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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
-23-án csoportos színházlátogatáson vesz részt egy nyugdíjas vámos
csapat, melyhez Egyesületünkből is
többen csatlakoznak és a „Valahol
Európában” c. darabot fogják megnézni.
Március
-2-án lesz a hagyományos Bajsai
Préló, melyre mi is hívatalosak vagyunk. A rendezvényen részt venni
szándékozók jelentkezhetnek a vezetőségi tagoknál február 23-ig. Előre
láthatóan indulás a Nyugdíjas Háztól
7.30-kor.
-8-án 16.00 órakor tartjuk a „Hölgyek köszöntése” c. rendezvényünket a Nyugdíjas Házban, melyre
finom vacsorával is várjuk a résztvevőket. Jelentkezni lehet a vezetőségi
Az év első hónapjának végéhez érve ismét összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Január
-17-én került sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyen a szokásos kis csapatunk (9 fő) vett részt és nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló
fürdőzési időt.
-19-én az öttömösi testvér szervezet meghívására 22 fővel részt vet-

tünk egy nagyon kellemes nyugdíjas összejövetelen. A rendezvényen rajtunk és
a házigazdáinkon kívül részt vett még
Ásotthalom, Pusztamérges és Ruzsa
nyugdíjas csapata is. A rendezvényen
fellépett többek mellett Egyesületünk
színjátszó csapata is egy komikus darabbal. A mellékelt fotók a rendezvény
egy-egy epizódját mutatják be.
-24-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából az Agrárcentrumban rendezett
„Balfácánok” c. komikus darab nézői lehettünk és nagyon jól szórakoztunk.

Február
-9-én 16.00 órától tartjuk az évzáró Közgyűlésünket az Agrárcentrumban, melyen a megjelentek elfogadják az éves Munkatervünket is. A
megjelenteknek szerény vacsorával
és italokkal is fogunk kedveskedni.
-14-én lesz a havi mórahalmi
fürdőzés, melyre a szokásos 10.30
órás autóbusszal fogunk indulni a
MÁV állomástól.
-15-én Wass Albertról tartanak
községi megemlékezést a Művelődési
Ház könyvtárában, melyre szeretettel
elvárják Egyesületünk tagjait is.

tagoknál március 1-ig.
-14-én lesz a soros mórahalmi
fürdőzés, melyre elutazás a 10.30as autóbusszal.
-30-án 17.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban, melyre szintén várjuk tagtársainkat.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
elvárjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó
lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 01. 31.
Sutka István egy. titkár

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.

