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2016. szeptember 100,-

Szent István-szobor avatása

A Szent István király szoborkompozícióval egységessé vált a falu központja, melynek része a Trianoni
emlékmű és a Krisztus Király Templom
2016. augusztus 19 – én került
megrendezésre Államalapítási ünnepünk keretein belül a Szent Istvánszobor avatására. Az ünnepség Dr.
Bábel Balázs Kalocsa – kecskeméti érsek által celebrált ünnepi szentmisével kezdődött. Majd a vendégek – elől a község, valamint a helyi
egyesületek, szervezetek zászlóival –
átvonultak a Szent István szoborkompozícióhoz. Beszédet mondott Maczkó József polgármester úr és Bányai
Gábor országgyűlési képviselő. A Kovács Jenő szobrászművész által elkészítette szoborcsoportot Dr. Bábel
Balázs Kalocsa – kecskeméti érsek
áldotta meg. Szent István életnagyságú alakját bronzból, Szűz Máriát, karján a kis Jézussal kőből formázta meg
a művész.
Az avatóünnepség után a program
Miskolczi Miklós: Trianon gyermeke
Kelebia című könyv 2. kiadásának bemutatójával folytatódott. A könyvbemutatón felelevenítették a résztvevők
a régi időket, ki így, ki úgy emlékezve
a régmúlt eseményeire.
Végül Homonnay Zsolt és Náray
Erika zenés összeállítása szórakoz-

tatta a közönséget közel egy órán keresztül.
A nap kísérőprogramja a kelebiai
Levente Sport Egyesület által szervezett VII. Szent István Serleg nemzetközi labdarúgó-torna volt.
A rendezvényre látogató vendégek
3 kiállítást tekinthettek meg: Őseink
hagyatéka címmel Hernádi Gyuláné
kiállítását tekinthették meg a látogatók a Művelődési ház nagytermében,
az Agrárkereskedelmi Központban
Rácz Istvánné „Hitünk és Életünk” kiállítása volt látogatható, valamint Balázs Hajnalka tárlata kapott helyet az
Agrárkereskedelmi Központ nagytermében.
A szoborról és az avató ünnepségről kérdeztük a helyi lakosokat:
Temesvári Lászlóné: Nekem nagyon tetszett az ünnepség, színvonalas volt a program, és maga a szoborkompozíció is szép, illik a község
központjába.
Kumich László: Sajnos az ünnepségen nem tudtam részt venni, de nap,
mint nap beszélgetek emberekkel, akik
pozitív véleménnyel voltak az avató ceremóniáról. Kulturális szempontból színvonalasnak mondták, és maga a szoborkompozíció is tetszett nekik és személy
szerint nekem is. Egy észrevételük volt
talán, és ez szerintem is helytálló, mégpedig a szoborkompozíció beállításával
kapcsolatban. A Bajcsy utca felől érkezőknek ugyanis majdhogynem háttal áll
István szobra, és Mária is oldalvást van
elhelyezve. Talán ez egy negatívum, de
összességében elégedettek lehetünk ezzel a műemlékkel.
Balogh-Szabó Béla: Jó ötletnek
tartom, hogy ezt a szoborkompozíciót elhelyezték itt a falu központjában. Persze vannak ellenvélemények
is, de mindig is lesznek, mindenkinek
nem lehet a kedvére tenni. Az ünnepségen is ott voltam, és nagyon szép
volt, minden adott volt hozzá, hogy jól
sikerüljön.
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Szép, jó napot kívánok Mindenkinek!
Kedves Érsek Atya!
Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Elnök Úr!
Kedves Vidékről érkező Vendégeink!
Kedves kelebiai Honfitársaim!
Tisztelt Művész Úr!
Nagy szeretettel köszöntök Mindenkit Államalapító királyunk, Szent István király ünnepén.
Államot, országot, törvényt és egy szent embert ünneplünk. Emlékezünk a múltra
azért, hogy ne feledjük azt, hogy honnan jöttünk. Mérlegeljük a jelent azért, hogy tudjuk,
hol tartunk és kémleljük a jövőt azért, hogy megmentsük az istváni örökséget a következő nemzedékek számára azért, hogy megmentsük a magyar népet a pusztulástól.
Szent István öröksége még itt van köztünk, ha elismerjük, ha nem, akkor is itt
lakozik bennünk. A szívünkben, a gondolatainkban, hétköznapjainkban és ünnepeinkben, felhőtlen örömeinkben és félelmeinkben. Csupán egyetlen dolgot kell tennünk: felszítani a szunnyadó parazsat – lánggá tenni magunkban a homályos füstöt. Értékeket kell újrafogalmazni, építő célt kell kitűzni és emberi közösségeket
szükséges kovácsolni ahhoz, hogy egy – egy ünnepünk megtöltődjék felséges szellemmel és természetfeletti értelmet kapjon.
Magyarország alaptörvénye a nemzeti hitvallással kezdődik. Ebben a hitvallásban kiáltjuk a világba, hogy „mi, a magyar nemzet tagjai…büszkék vagyunk arra,
hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar
államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tett”. Mélyen szántó, égbe kiáltó
igazság, ezért emlékezünk büszke öntudattal ezer éves múltunkra, amelynek legerősebb pilléreit és főbb boltíveit ő teremtette meg.
Emlékeznünk kell arra, hogy István király felismerte: a magyarság csakis az or-

szággá, nemzetté válás révén őrizheti meg életképességét. Emlékeznünk kell arra,
hogy katonai erővel és békekötéssel megerősítette az ország függetlenségét.
Emlékeznünk kell arra, hogy új államot, alkotmányt és jogrendet teremtett.
Emlékeznünk kell arra, hogy végül egyenes tartással, a hit kőkemény talapzatán
állva, az Isten felé fordul, az Istent szülő anya felé fordul és a nemzetet szimbolizáló Szent Koronát felajánlja Szűz Máriának. Ekkor István már nem ősmagyar és nem
Nyugat – európai, ekkor István király már igazi hazát és otthont teremtő Kárpát –
medencei magyar vezető és uralkodó.
Kedves ünneplő Közösség!
Kelebia község újból belépett egy tisztaszobába. Abba a szobába, ahol világos az
értékrend, értéke van az ősök tiszteletének és bizodalom van abban, hogy az Isten
által felállított pillérekre közösségépítő boltívek húzhatóak.
Itt állunk e téren: a Krisztus királyra felszentelt római katolikus templom, a székelykapu – turulmadár és a Szent István király felajánlja a koronát szoborcsoport
hármas egységében. Ezen utóbbi alkotás hiányzott még ahhoz, hogy a faluközpont
szíve egységesen dobogjon. Higgyék el, ha igazán csendben tudunk lenni, akkor
mindnyájan hallhattuk ezt a dobbanást és mindnyájan örülhetünk annak, hogy él ez
a közösség, hogy van jövőképe ennek a községnek, amelynek a gyökerei a keresztény istváni erőből táplálkoznak.
Végül: köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk. Köszönöm a Művész Úrnak, Kovács Jenőnek a munkát.
Köszönöm a képviselő – testületnek a támogatást.
Köszönöm azoknak az anyagi támogatást, akik fontosnak tartották a kompozíció létrejöttét.
Ne feledjük: egyetlen dolgot kell tennünk: felszítani a szunnyadó parazsat!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
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Mese és kézműves tábor a Farkas László Általános Iskolában
Vidám, kedves mese és kézműves
tábor indult a kelebiai Farkas László Általános Iskolában 2016. július
27-én hétfőn, amely augusztus 1-ig,
péntekig tartott. A gyermekek szívesen jöttek ebbe a meghirdetett táborba, hiszen már az előző évben is
volt ilyen elfoglaltság. A tábort a derű és vidámság jellemezte.
Minden nap beszélgetős szójátékkal kezdődött. A szituációs feladatok betöltötték az ismerkedős, gondolkodtató funkciót. Ezt követően
mozgásos szabadtevékenységre volt
lehetőség. Magába foglalta az udvari lehetőségeket: focit, ugrálókötetet és aszfaltkrétával rajzolást.
Ebéd előtt kezdődött a fő tevékenység előkészítése, a kézműveskedés.
Az előkészületekkel megkezdődött

a művek alkotása. Naponta más és
más használati eszközöket készítettek a gyermekek, melyeket használ-

ni is tudtak. A kihagyhatatlan ebéd
után befejezték a tevékenységet, a
művek elkészültek. Sok technikát

alkalmazva született: faspatulából
fényképtartó, ceruzatartó konzervdobozból, tejes dobozból tároló. Ami
nagyon lekötötte őket, az az újságpapírból fonott kosár előkészítése,
megfonása volt. A végén kifestették
a kosarakat, amelyek tetszetősre sikerültek. Utolsó napra a kis cserépből béka gyártása maradt, mintegy
virágcserép, vagy kerti díszként.
A gyermekek titkos szavazással
kiválasztották a legügyesebben dolgozókat, akik könyv és tárgyjutalomba részesültek. Ezenkívül mindenki pár apró játékkal tért haza.
Úgy váltunk el egymástól, hogy ez jó
volt nagyon, „jövőre veletek ugyanitt”.
Fodor Betty
Mesetábor vezető

A zánkai Erzsébet Tábor

2016. július 31-től 2016. augusztus
5-ig az iskola 29 tanulója vett részt a
zánkai Erzsébet Táborban három nevelővel együtt. A tanulók közül voltak
olyanok, akik még korábban nem látták a Balatont. Ezért megérkezésünkkor őket a szép táj látványa fogadta,

nem mintha a többiek nem élték volna át ugyanezt a pillanatot. A táborban különböző programokon vettünk
részt. Talán az egyik legemlékezetessebb volt, amikor sétahajókáztunk a
Balatonon.
A táborban az egyik napon kaland-

parkot rendeztek be, ahol kipróbálhatták diákjaink ügyességüket, akár falra
is mászhattak.
A strandon is különböző programok
vártak minekt, köztük a dinnyekostólást és Országos Közlekedésbiztonsági
Vetélkedőt emelném ki. Ahol a diákja-

ink megmutathatták, mennyire ismerik
a KRESZ-t és milyen gyorsan tudnak
futni, illetve hogyan tudják egymást
vezetni.
Az utolsó napon mégegyszer megmártóztunk a Balatonba, így vettünk
búcsút Zánkától.
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Augusztus 17-én egy lakónk 90. születésnapjának megünneplésére került sor. A
„Szépkorúaknak” járó emléklapot az önkormányzat nevében Maczkó József polgármester úr és Oltyánné Kozla Erika jegyző
asszony adta át az ünnepeltnek. Ő Éter Istvánné Ilonka néni. Fia, Éter István és családja,

valamint lánya Makra Istvánné köszöntötték
őt fel közösen is velünk. Köszönjük ezúton is
a családnak, hogy a sok finomsággal hozzájárultak az ünneplés színvonalához.
Iskolai közösségi szolgálatos 7 fő volt a
nyáron, 4 fiú és 3 lány. A lányok a gondozási feladatokban, foglalkozásokban, szabadidős tevékenységekben, adminisztratív
munkában segítették feladataink végzését, a fiúk pedig az intézményi főbejárat felőli kerítést varázsolták újjá egy festéssel.
Várjuk jövő nyáron is diákok jelentkezését
erre a szolgálatra. Ez most már előírás az
érettségi vizsgát nappali tagozaton letenni szándékozó fiataloknak.
Tájékoztatjuk kedves nyugdíjasainkat,
hogy a minden év októberében megrendezésre kerülő Idősek Napi ünnepségünk-

re 2016. október 7-én kerül sor a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ
(Kelebia, József Attila u. 79/1.) épületében.
A programról személyre szóló meghívót

küldünk ki Önöknek, illetve a szokott helyeken meghirdetésre kerülnek.
Turi Mária
intézményvezető

Újra benépesedett gézengúzokkal az ovi

Elkezdődött egy új nevelési év, de
szeretnék egy kicsit visszatekinteni még
a nyárra.
A nagyok ballagása után 13 gyereket
vittünk úszó tanfolyamra Mórahalomra.
A gyerekek nagyon élvezték, és ha nem
is tanultak meg úszni, arra nagyon hasznos volt, hogy ne féljenek a víztől, szokják a vizet, és legyen késztetésük arra,

hogy megtanulják azokat a technikákat,
amivel később biztonságban tudják élvezni a víz adta örömöket.
Augusztusban a fenntartó támogatásával újra burkoltuk a konyha minden
helyiségét, irodát, mosóhelységet. Lecseréltük két csoportszobában a radiátorokat, amik már nem baleset veszélyesek. Jövőre tervezzük a többi cseréjét.

Egy csoportszobát laminált padló burkolattal láttunk el.
A Kel-Feder Zrt. támogatásával augusztus közepétől folyamatosan újítottuk az óvoda udvarán a játékokat, sőt
még újjal is bővült. Két csoportszobába
laminált padlót kaptunk, amit ugyancsak
a segítségükkel leraktunk.
Mivel nem kellett udvari játékra költe-

ni, így maradt pénz olyan játékok vásárlására, amivel majd az ősz beköszöntével a csoportszobákban tudnak játszani
a gyerekek.
Minden gézengúznak élményekkel teli
napokat, heteket kívánok az idei nevelési évben, amit minden munkatársam nevében ígérem, megpróbáljuk teljesíteni.
Iván Éva óvodavezető
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Búcsú Erzsike nénitől,
a MÁRIS-tanya alapítójától
2016. augusztus 20-án vettünk búcsút életének 82.esztendejében elhunyt
Tóth Györgyné Kovács Erzsébettől, a
MÁRIS Holland-Magyar Gyorssegítő
Egyesület alapítójától.
Erzsike néni 1934.október 27-én született Kelebián. Fiatalon Hollandiába költözött férjével, de már a kezdetektől az
itthoni családtagokat segítették, főleg a
szociális otthonban élő beteg testvérét.
Ekkor szembesült a hazai intézményekre jellemző nehézségekre és kezdte el a
rendszerváltás után karitatív munkáját.
Erzsike néni és családja több mint
20 éve fogott hozzá kiépíteni a Harkakötönyben található mesebirodalmat a
MÁRIS-tanyát, ahol szegény rászoruló,
értelmi fogyatékos emberek évtizedeken át pihenhettek, kikapcsolódhattak
gondtalanul. A 3 hektáros területen kialakított pihenő komplexumot erdő veszi
körül, ahol a gondozottak felszabadultan
tölthették napjukat.
Folyamatosan gyűjtötték 1983 óta
Hollandiában az adományokat: ruhafélék, különféle használati tárgyak. A család saját költségén szállíttatta Magyaror-

szágra és itt került kiosztásra a rászoruló
intézményeknek, civil szervezeteknek.
A Kelebiai Karitász Egyesület is minden
évben meghívást kapott a nyári szünetben
a MÁRIS-tanyára. A gyerekek örömmel, szívesen mentek oda, és töltöttek egy feledhetetlen napot a sok-sok játék kipróbálásával.
Gokartozhattak a kiépített pályán, kis vonattal nézhették meg a tájat, ugráló vár és
körhinta is rendelkezésükre állt. Üres kézzel
senki nem jött haza. Játékok közül választhattak, ruhacsomagot is kaptak mindig.
Nekünk, az egyesület tagjainak jó példát mutatott Erzsike néni: hogyan kell
önzetlenül, tiszta szívvel segíteni a rászoruló embertársainkon.
Tevékenységét Kelebia Község Önkormányzata 2015-ben kitüntető díjjal
jutalmazta, melynek nagyon örült, többre tartotta minden más elismerésétől.
Emlékét örökre megőrizzük!
„ Légy az, kiből árad a nyugalom
.Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet
S menj oda, hol fázik a szeretet .”
Gárdonyi Géza
Horváth Zoltánné

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2016.09.01.-jétől
a védőnői tanácsadások rendje módosult!
Kelebia I-es körzet
Hétfő 8-10: Önálló védőnői várandós tanácsadás
Hétfő 10-12: Önálló védőnői csecsemő tanácsadás
Hétfő 14-16: Nővédelmi tanácsadás
VÉDŐNŐ: HORVÁTH EDINA
Kelebia II-es körzet
Hétfő 14-16: Nővédelmi tanácsadás
Kedd 10-12: Önálló védőnői csecsemő tanácsadás
Szerda 9-11: Önálló védőnői várandós tanácsadás
VÉDŐNŐ: CSILLAG-CSEH GABRIELLA
Orvossal tartott csecsemő tanácsadás
Páros hét kedd 8-9: dr. Rigler László
Páratlan hét szerda 8-9: dr. Szabó Péter
MSZSZ: orvossal tartott várandós tanácsadás
Minden hónap 2. hétfőjén 14:30-tól
Tanácsadó orvos: dr. Horváth Attila szülész, nőgyógyász
Tel.: 06-77/454-600

FODRÁSZAT és SZOLÁRIUM újratöltve!
Szeretettel várom régi/új vendégeimet, megújult környezettel

2016. október 5-től (szerda) fodrászatomba.
Igénybe veheted szoláriumomat is, mely az Európában előírt
legbiztonságosabb csövekkel rendelkezik.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon!

Elérhetőség: 6423 Kelebia, József Attila u. 71/a
06-30/894-26-58
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Egy tanító tapasztalataiból…
Kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy
gond!
Közhelynek tűnik, de nagyon igaz! Minden egészséges gyerek tesztelgeti a határokat. A kisebb gyerek könnyebben elfogadja mit szabad, mit nem. DE! Nincs ez
a kamaszkorban lévőknél. A kamaszkor
több okból is nehéz a szülőnek. Van egy
változó gyermekünk, aki már nem fogad
szót, tesztelgeti a határokat, talán későn
jön haza, csúnyán beszél, csapong a hangulata, sokszor vad és indulatos – és sorolhatnánk.
Szülőként azért különösen nehéz a kamaszkor, mert azt érezzük, hogy kicsúszott a kontroll a kezünk közül. A kamasz
viszont nagyon erősen nekimegy a határoknak. Megkérdőjelezi őket, értelmetlennek látja őket, és megnézi, hogy meddig mehet el. Így van jól, mert a felnőtté
válás természetes része az, hogy saját
személyiséget alakít ki, saját szabályrendszere lesz, saját életet él, saját ízlése és
véleménye van.
Viszont egy kiskamasz, de sok nagykamasz sincs még kész arra, hogy korlátlan szabadságot adjunk neki – ezért az ő
érdekükben határokat kell húzni. Döntsük
el, hogy melyik területen hol van a határ:
játszhat-e leckeírás előtt, mikor jöjjön haza, mennyi zsebpénzt kapjon, meddig maradhasson, fent stb. Tudjuk, hogy melyik
területen miért döntünk úgy, ahogy – ezt
fogalmazzuk meg pontosan, mert gyermek rá fog kérdezni. Ha rákérdez, akkor
nem mondhatjuk azt, hogy „csak”, vagy
azt, hogy „mert így döntöttem és kész”.
Ha ezt mondjuk, akkor öncélúnak fogja érezni a határokat, és talán még jobban feszegeti majd azokat. Nem azért húzunk határokat szülőként, mert zsarnokok
vagyunk. Azért, mert szeretjük a gyermekeinket és szeretnénk, hogy normális, boldog, érzelmileg kiegyensúlyozott felnőtté
váljanak.
Minden határnak legyen oka! Ez nagyon fontos. Ne azért mondjuk, hogy 10
órára jöjjön haza, mert nekünk anno ezt

mondták – hanem azért, mert pl. ezt tartjuk biztonságosnak. Ha felnőttként kezeljük, és a bizalmasa leszünk, akkor a határokban is meg tudunk egyezni. A másik
ok, hogy így érzi majd biztonságban magát. A harmadik ok, hogy felnőttként is
szüksége lesz a határokra – ezeket pedig
nem 24 évesen fogja megtanulni, hanem
gyermekkorában
A gyerekek még kamaszkorban is mintakövetők – át fogja venni a mi határainkat és viselkedési mintáinkat. Legyünk
nyugodtak még akkor is, ha üvöltenénk. A
kamaszkor őrületes érzelmi hullámzásról
szól. Hangulatuk folyamatosan változik,és
még nehezen kezeli az impulzusait. Tehát
fontos, hogy mi legyünk a biztos pont az
életükben – akikre mindig támaszkodhat,
akik mindig ott vannak nekik, és aki feltétel nélkül szeretik őt.
Amikor határokat húzunk, vagy a következményeket érvényesítünk akkor legyünk nyugodtak, világosak és szeretetteljesek. Sok gyermek forgatja a szemeit,
sóhajtozik, „pofákat vág” és ki is mondja, hogy nem érdekli, amit mondunk. Ha
azt látja, hogy a szemforgatása és a flegmázása célba talál, akkor lehet, hogy folytatni fogja.
Veszítsünk csatát, de nyerjük meg a
háborút. Az ártalmatlan lázadásocskákat
gyermek idővel kinövi – ezeket a csatákat „veszítsd el”, hogy gyermekünk azt
érezze, hogy tényleg levált picit, és nem
szólunk bele az életébe. Ha az ártalmatlan
dolgoknál odalépünk, akkor lehet, hogy
keményebb eszközökhöz nyúl – elkezd
nagyon korán inni, cigizik, kipróbál valami drogot, kimaradozik az iskolából. Most
alakítja ki a személyiségét, és tényleg azt
kell éreznie, hogy ő egy önálló ember.
Hagyjuk egy picit lázadni, és ússzuk
meg a nagyon kemény lázadásokat. Ne
feledjük: Amelyik gyerek nem rossz legalább egy kicsit, annak sajnos kimarad a
gyerekkora.
Horváth Zoltánné

KÖNYVTURKA!!!

2016. szeptember 26. (hétfő) és
2016. október 10.
(hétfő) között nyitva
tartási időben a Sántha Márta Művelődési Ház nagytermében
könyvvásárt tartunk
a már leselejtezett
könyvekből.
Gyermek- és ifjúsági irodalom, szépirodalom, versek és
szakirodalom közül lehet válogatni.
Ha van olyan könyv, ami hiányzik a házi könyvtárból és szeretne jutányos áron
hozzájutni a keresett könyvhöz, mindenképpen látogasson el hozzánk.
Szabad a gazda! Nem csak ruhák között élvezet a turkálás!
Érdeklődni a 06-77/454-210 – es telefonszámon lehet!
szerkesztők

Kelebiai Hírmondó
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Anyakönyvi hírek

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt
2016 szept.
9
péntek
10 szombat
11 vasárnap
12 hétfő
13 kedd
14 szerda
15 csütörtök
16 péntek
17 szombat
18 vasárnap
19 hétfő
20 kedd
21 szerda
22 csütörtök
23 péntek
24 szombat
25 vasárnap
26 hétfő
27 kedd
28 szerda
29 csütörtök
30 péntek
1
szombat
2
vasárnap

minden esetben hívja az ügyeleti számot.
orvos neve
ügyelet helyszíne
Patocskai Anna dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Patocskai Anna dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92			
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92			
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39		
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Kossuth u. 10
Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Kossuth u. 10
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Sárvári Erzsébet dr
Tompa, Kossuth u. 10
Kiss Csaba dr
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92			
Szarvas Gyula dr
Tompa, Kossuth u. 10
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92			
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92			
Rigler László dr
Kelebia Deák u. 92

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)
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Születések
2016. augusztus
Vajda Roxána, szül: 2016.08.10.
Anya: Fátyol Ildikó, apa: Vajda Róbert

Védőnők

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2016. július hónapban házasságot kötött:
Galambos László-Pesti Katalin
Kiss Zoltán-Sándor Barbara
2016. augusztus hónapban házasságot kötött:
Hajnal János- Ördög Ágnes
Ördög Józsefné
Szanyi Antalné
Vida István

2016. július hónapban elhalálozott:
71 éves
94 éves
58 éves

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

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
Gyógyszertár: 06-77/454-223

Ház eladó!

Kelebián a központban kis családi ház nagy telekkel jó áron eladó.
Irányár: 3.000.000,- Ft.
Érdeklődni a 06-30/5129-358 telefonszámon lehet.

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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Szokásomhoz híven ismét összefoglalom a most véget érő hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd
vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Augusztus
-13-án 10 fős csapatunk részt vett a
Szegedi Szabadtéri Színház „Ének
az esőben” c. előadásán.
-18-án a szokásos kis csapatunk /14
fő/ a havi mórahalmi fürdőzésen
vett részt. Ezúttal is szerencsénk volt,
mert valamennyien az Erzsébet program keretében elnyert kedvezmény
igénybe vételével léphettünk be a fürdőbe, ahol nagyon kellemesen töltöttük
el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-19-én szoboravatással egybekötött
községi ünnepségen vettünk részt,
ahol tagtársaink közül is sokan jelen
voltak és sok maradandó élményben
volt részünk.
-27-én kultúrműsorral és vacsorával
egybekötött Klubdélutánt rendeztünk a Nyugdíjas Ház udvarán felállított
sátorban. E rendezvényünkön a bajsai
testvér szervezetünk 13 fős csapata is
részt vett és nagyon jól éreztük magun-

Kelebiai Hírmondó
TISZTELT NYUGDÍJASOK!

kat az éjszakába nyúló rendezvényen.
Ez úton is köszönetünket fejezzük ki a
rendezvény lebonyolításában résztve-

vő tagtársainknak. A mellékelt fotók a
rendezvény három epizódját mutatják.

Szeptember
-3-án a vajdasági Bácskossuthfalvára vagyunk hívatalosak, ahol
ún. Szüreti napok keretében főzőversenyre és különböző folklór műsorokra kerül sor. A rendezvényre
utazók csapata a kiadott határidőre összeállt, így 07.00 órakor terv
szerint kívánunk indulni.
-15-én kerül sor a havi fürdőzésre Mórahalmon. Indulás a
MÁV állomástól a szokásos 10.06os autóbusszal. Az Erzsébet Kártyát, ill. bérleteket -akinek van- vigyük magunkkal.
-24-én 18.00 órától tartjuk a havi Klubdélutánunkat a Nyugdíjas
Házban, amire szintén várjuk tagtársainkat.
Október
-6-án a szokásos községi ünnepség keretében fogunk emlékezni az
Aradi Vértanúkra. A rendezvénnyel kapcsolatban részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-7-én kerül sor a hagyományos
Községi Idősnapi Rendezvényre, melyről részleteket szintén a
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Kelebiai Hírmondóból tudhatunk
meg.
-13-án lesz a havi mórahalmi
fürdőzés, mellyel kapcsolatban a
szeptemberi információk szintén
érvényesek.
-15-én tartjuk a szokásos Szüreti Rendezvényünket az Agrárcentrumban, melyre meghívjuk az
ásotthalmi, az öttömösi, a bajsai, a
topolyai és a bácskossuthfalvi testvér szervezetek képviselőit is. A vacsorával és élő zenével egybekötött
rendezvényre október 7-ig lehet jelentkezni a vezetőségi tagoknál.
-29-én 16.30 órától Klubdélutánt rendezünk a Nyugdíjas Házban. A rendezvényen Dr. Juhász
Miklós „Egy kelebiai gyerek életútja az egyetemi katedráig” címmel
fog előadást tartani, melyre szintén
várjuk tagtársainkat.
Íme a kínálat, melyre szeretettel
várjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka Istvángy. titkár

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása –
Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása
VP6-6.2.1-16
A mezőgazdasági termelők és magánszemélyek is maximum negyvenezer eurónak
megfelelő támogatásra nyújthatják be kérelmeiket. Az elnyert támogatást ötéves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg a nyertesek az üzleti tervben
megfogalmazott célok megvalósítására.
A pályázat részletei:
A rendelkezésre álló keretösszeg 13,85 mrd Ft, mely két célterület között oszlik meg.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma 1154 db.
A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben
található településeken van lehetőség. Nem támogathatóak Budapest és a budapesti
agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.
Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
Igényelhető támogatás 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. A
fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának
függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től lehetséges.
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.
Pályázók köre:
1. célterület esetében:
Mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
• mikrovállalkozásnak minősül
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
• székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a felsorolt településen van (3. és 4. melléklet)
• rendelkezik ügyfél- azonosítóval
• a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között
2. célterület esetében:
Magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
• legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik a felsorolt településen (3. és 4. melléklet)
• 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy
• rendelkezik ügyfél- azonosítóval

• első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak
Támogatható tevékenységek
1. Önállóan támogatható tevékenységek
• a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása
• a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása
Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő.
2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezően megvalósítandó önállóan nem
támogatható tevékenységek.
• Nem támogatható tevékenységek
• mezőgazdasági termék feldolgozására
• energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés
• az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek
• elsődleges mezőgazdasági termelés
Műszaki- szakmai elvárások
Az üzleti tervben vállalt (legfeljebb négy éves) időszak elteltével, de legkésőbb a
támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. üzleti év végére támogatás
igénylő teljesíti az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül
megkezdi az üzleti terv végrehajtását.
Új turisztikai tevékenység indítása esetén a kedvezményezett köteles akkreditált
képzésen részt venni, amely számára térítésmentes.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. Az
adott szakasz zárásáig beérkező kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra.
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet
nyújthat be. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2016.11.24
- 2017.02.24
- 2017.04.14
- 2018.10.24
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Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

