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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Június végéhez közeledve ismét összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is érintő
eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Június
-3-án megtartott un. Trianoni Emléknapon Egyesületünkből csak nagyon
kevesen vettek részt, mert ebben az időben egyik, egykor oszlopos tagtársunk
kisszállási temetésén voltunk.
-9-én került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyen a szokásos kis csapat /12 fő/ vett részt, és ez alkalommal is nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-12-én un. Falunap alkalmából Bajsán vendégeskedtünk ahol a Daloskör is
fellépett.
-25-én 18.00 órától Klubdélután keretében nagyon kellemesen töltöttük el
az éjszakába nyúló szombat délutánt. A megjelentek közül néhányan italokat, süteményt és gyümölcsöt vittek, melyekkel sikerült emlékezetesebbé tenni az együttlétet. A mellékelt fotó a rendezvény egyik epizódját mutatja.
Július
-2-ra meghirdetett topolyai Íjász és kézműves találkozó általunk ismeretlen ok miatt elmarad.
-8-10. között kerül sor a XIII. Kárpát Fesztiválra. A rendezvény keretében
10-én vasárnap főzni fog a Nyugdíjas Egyesület csapata is. Erre a közös ebédre július 6-ig lehet jelentkezni a részvételi díj (1000.- Ft/fő) vezetőségi tagoknál történő befizetésével.
-14-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre. Indulás a MÁV állomástól
a szokásos 10:06-os autóbusszal. Az Erzsébet Kártya és bérlet tulajdonosok ezen
okmányukat vigyék magukkal!
-16-án kerül sor a Szegedi Szabadtéri Színház „Én és a kisöcsém” c. előadására, melyre Egyesületünkből 13 fő vette meg a belépőjegyet. Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól 19.00 órakor.
-30-án 18.00 órától tartjuk a havi Klubestünket a Nyugdíjas Házban, melyen
a szokásos program várja Egyesületünk tagjait.
Augusztus
-6-án lesz a hagyományos Kadarka Fesztivál Bajsán, mely keretében főzőversenyre is sor kerül. A rendezvényre a vezetőség tagjainál lehet jelentkezni július 31-ig.

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

-13-án a Szegedi Szabadtéri Színház „Ének az esőben” c. előadását fogja
megnézni egy 10 fős csapatunk.
-18-án kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre a júliusnál említettek
szintén érvényesek.
-20-án lesz a hagyományos községi ünnepség, melyre elvárják Egyesületünk tagjait is.
-27-én 16.00 órától műsoros Klubdélutánt/estet rendezünk a Nyugdíjas
Háznál felállítandó sátorban. E rendezvényünkre meghívjuk a bajsai testvér szervezetünk képviselőit is. A részvételi díjat (1000.- Ft/fő) -ami a vacsorát is magába
foglalja- a vezetőség tagjainál lehet befizetni augusztus 20-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi
fürdőzésekre meghívjuk az Egyesülethez nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2016. 06. 29.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy. titkár

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE

Tisztelt Versenyzők!

Az idei esztendőben ismét megrendezésre kerül a Kelebiai Kárpát Fesztivál
keretében Bográcsos ételek versenye.
Helyszín: rendezvénytér
A rendezvény ideje: július 10. (vasárnap)
Bíráló: Németh József a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Vendéglős és Hagyományőrző Bizottság Venesz díjas elnöke. A főzőversenyre bármilyen bográcsos étellel lehet nevezni hozott alapanyagból.
Jelentkezni a művelődési házban a 06/77-454-210 és Kovács Mártánál a
06/30-466-58-95 telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2

Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.
Nagy Zsolt ügyvezető
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Egy tanító tapasztalataiból…

Osztálytalálkozó az első osztályommal
2016. június 25-én 35 éves osztálytalálkozót tartottunk a Farkas László Általános
Iskolában az 1981-ben végzett osztállyal. A
találkozón sajnos nem lehetett jelen a volt
osztályfőnök Lódri Irénke néni. Rá és azokra
a társakra, akik nincsenek már közöttünk egy
perces néma felállással emlékeztünk. A régi
tanárok közül Tartott Tiborné Klárika és Rudics József is velünk emlékezett. Volt, aki szinte semmit sem változott, és volt, aki nagyon
sokat. De a gesztusok, a mozdulatok és a régi
sztorik megint közel hoztak bennünket egymáshoz, még ha rövid időre is. Rendhagyó

osztályfőnöki óra keretében a megjelentek
beszámoltak az elmúlt időszak eseményeiről.
A múlt és jelen találkozása volt ez a nap, az
emlékek, a nosztalgiázás pillanata. Életsorsok
elevenednek meg: sikerek, csalódások, örömök, bánatok, „csodák”, tömören felvázolt
élettapasztalatok, értékrend-változtatások,
tervek. Hallhattunk mindannyiunk büszkeségeiről, a gyermekeinkről, sőt már egy-két
unoka is előfordul. Osztályzatot itt senki sem
kapott, mostanában az osztályzatot mindenkinek az élet osztogatja, de jelen volt a humor,
a jókedv, a kacagás.

Osztályfőnöki óra után a KEL-FEDER pince biztosította a nyári kánikulában a hűs helyszínt a finom ebéd elfogyasztására és vidám
beszélgetésre. A szervezés nehéz feladatát
Kakuszi Lajos vállalta fel, néhány kelebiai fiú,
lány segítségével. Köszönet nekik.

Orvosi ügyelet

Tájékoztatom a Gézengúz Óvoda

06-70/940-70-80

kis gézengúzainak a Szüleit,

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt minden esetben hívja

hogy nevelési évünket

2016. szeptember 01-jén kezdjük meg.
Ezen a napon mindenkit
szeretettel várunk az oviba.
Ha valaki nem tudja a jelzett napon megkezdeni
az óvodát, kérjük a Szülői jelzést.
Addig is jó pihenést kívánok Mindenkinek!
Iván Éva
óvodavezető

Kelebia II. sz. háziorvosi körzet felvételt hirdet szakképzett

Ápoló munkakörbe.
A pályázatot az oepjelentesek@gmail.com e-mail címen
vagy a 6423 Kelebia Bajcsy-Zsilinszky u. 56/B
orvosi rendelőben lehet leadni.
Csatolandó:
- ápoló OKJ/diplomás ápoló bizonyítvány másolata
- szakmai önéletrajz

Határidő: 2016.08.12.

Eladó!
Deák Ferenc u. 142. szám alatti ház eladó.
Érdeklődni: 06-30/69-35-473

Versegi (Balogh) Andrea gondolataival zárom a rövid beszámolóm: „Nagyon boldog vagyok,
hogy ez a találkozó létrejött, felejthetetlen élmény volt számomra! Kissé megilletődve, izgalommal, várakozásokkal teli álltunk
egymás előtt! Nagyon jó érzés
volt újra egymásra találni. Köszönjük, így 35
év után is, hogy nem csak osztályfőnökünk
voltál.”
Igen. Az én napomat is bearanyozta ez a
találkozó!
Horváth Zoltánné

az ügyeleti számot.
2016 juli

orvos neve

ügyelet helyszíne
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

A korábbi évekhez hasonlóan Harkakötönybe, a Máris tanyára kaptunk meghívást a Máris Gyorssegítő Szolgálat részéről. Igazi nyári napot fogtunk ki június 23án. Lakóink, klubosaink izgatottan várták az indulást. A délelőtt folyamán megnéztünk a „Mesevárost”, vonatoztunk a parkban, üldögéltünk és beszélgettünk. A
finom ebéd után elpilledtünk, de azért zárásként az ajándékboltot mindenki meglátogatta, hogy valami emléket hozzon haza. Ezúton is szeretnénk megköszönni a kirándulásra a felajánlásokat.
Turi Mária
intzéményvezető
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Vendégek voltunk
a Máris-tanyán
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Anyakönyvi hírek
Születések 2016 Június
Virág Dániel, Szül: 2016.06.07.
Anya: Fábián Andrea, Apa: Virág Gábor
Nagy Milán, Szül: 2016.06.26.
Anya: Rostás Szilvia, Apa: Nagy Lajos
Erdősi Dávid, Szül: 2016.06.30.
Anya: Friebert Judit Barbara, apa: Erdősi Norbert
Horváth Edina Védőnő

Ebben az évben is kaptunk meghívást Erzsike nénitől a Máris-tanyára. Szeretettel várt és fogadott Bennünket a kapuban.
Rácz Tamás 5. osztályos tanulót kértem meg, írja le milyen élményekben volt részük a gyerekeknek, Nagy Ákos pedig egy rajzzal illusztrálta az eseményeket.
„Pénteken, június 24.-én a Karitász Egyesület szervezésével elutaztunk a Máris
tanyára. Az utunkat a tanya különjáratú buszával tettük meg.
Érkezésünket már Erzsike néni, a Máris tanya tulajdonosa várta. Megreggeliztünk, majd mehettünk a rengeteg játékot tartalmazó játszóterére, amit egy vékony
betonút vett körbe, ezt gokartozásra és biciklizésre használhattunk. Természetesen a KRESZ szabályait betartva. Szabadon tölthettük az időnket és következett az
ebéd. Húslevest és fánkot kaptunk. Ezután kicsit pihentünk, majd újra mehettünk
játszani, körhintázni, Mesevárost megtekinteni. Legvégül mindenki kapott egy általa kiválasztott játékot a Máris tanya ajándékboltjából. Sorakoztunk, megköszöntük Erzsike néninek a vendéglátást, és haza felé vettük az utunkat.
Kicsit fáradtan, de élményekben gazdagon értünk haza.”
A finom ebédről a Karitász tagjai és önkéntesei gondoskodtak: Paskáné Rózsika, Jáger Imréné Erzsike és Balogh Sz. Klárika, Tóth Lajosné Marika. A felügyeletben Kiriné Mónika, Gémes Gézáné Katika, Jáger Ágika segítettek.
Erzsike néninek nagyon jó egészséget kívánunk! Reméljük jövőre is kapunk
meghívást a mesés környezetben lévő Máris-tanyára!
Rácz Tamás 5.o., Horváth Zoltánné elnök

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757, 06-30/7905-779
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

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

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)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

