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Nyertes pályázat a kelebiai sportcsarnok építésének második
üteméhez
Tisztelt Olvasó!
A kelebiai sportcsarnok tervezése során sok – sok alkotó megbeszélés után egy fontos dolgot mindannyian leszögezhetünk: a csarnoknak
többfunkciósnak és rekreációs igényeket kiszolgálónak kell lennie. Az I. ütem
megvalósítása után „csak” kézilabda
csarnokot építettünk fel úgy, hogy szabad teret és lehetőséget adtunk egyéb
sportágak, kiszolgáló terek és rekreációs szolgáltatások befejezéséhez
szükséges tárgyi eszközök kiépítésé-

re. Mindezen elemek már a tervezéskor
megjelentek a terveken ezért volt logikus lépés az, hogy egy újabb pályázatot
adtunk be a kiépítés alatt lévő objektum további fejlesztésére, korszerűsítésére. Mérlegelve a munkánkat, lobbierőnket, kitartásunkat és hitünket azt
kell mondanom, hogy nem csak a térségben, hanem regionálisan is jól teljesítettünk. A jó teljesítés egyik pillére a
számok és tények sorozatából épül fel.
Ezt figyelembe véve összegzem röviden a kelebiai sportcsarnok építésének
első ütemét és részletes tájékoztatást
adok a II. ütem várható munkálatairól. Az I. ütem megvalósítására az Emberi Erőforrások Minisztériumától 304.
800. 000 Ft + Áfa összeget nyertünk.
Mindez bruttó 387 millió 96 ezer forint.
A kitűzött célt megvalósítottuk, amelyet láthatnak a sportpálya mögötti területen. Az épület alapterülete 1882, 5
m2, az építmény magassága 6 méter.
Az épületet egy pécsi tervezőiroda tervezte (Másfél Építési Stúdió KFT.) és a
kiskunhalasi Merkbau Kft. volt a kivitelező. A használatba vételéi engedély
megszerzése folyamatban van. A kézilabda pálya hitelesítése megtörtént –
nemzetközi mérkőzések lebonyolítására is jogosult. A lelátóra 225 főt tudunk
leültetni. Összességében 303 fő az építmény befogadó képessége. Az energia-

ellátás biztosítását úgy építettük meg,
hogy alkalmas legyen az áramellátás
érdekében napelemek által fényenergia befogadására, továbbá a hő ellátás
érdekében geotermikus energia hasznosítására is. A munkák elkészültek,
de a többfunkciós cél még nem valósult meg. Ennek érdekében 2016 őszén
pályázatot adtunk be a FIDESZ-KDNP
kormányhoz. Pályázatunkat befogadták, megtárgyalták és döntés született.
Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, amelyet a 474/2016. (XII. 27.)
kormányrendelet erősít meg. A pályázaton 179. 600. 000 Ft + áfa támogatást kaptunk. Mindez bruttó 228 millió
92 ezer forint. Az Emberi Erőforrások
Minisztériumával a szerződést 2017.
február 27 – én írtam alá. Azóta a műszaki tartalom pontosítása és a közbeszerzés szervezése van folyamatban.
Ennek eredményeként a Merkbau Kft.
– vel közöttünk szerződést. Látni fogják, hogy az elkövetkező hetekben folytatatódni fog a munka. A legfontosabb
fejlesztési elemek a következők:
- Térelválasztó függöny kerül kiépítésre, amelynek segítségével ketté
tudjuk választani a játékteret és kettős
funkciót tudunk szolgálni egy időben.
- A sportpadlóra védő burkolatot
vásárolunk, amely alkalmassá tesz az
építményt egyéb közösségi rendezvé-

nyek lebonyolítására.
- Honlokzati árnyékoló kerülnek felszerelésre a nyugati ablakokra a délutáni vakító fény tompítására.
- Kézilabda palánkok, röplabda állvány kerül beszerzésre és felszerelésre.
- Ledes, fali eredményjelző kerül kiépítésre.
- A csarnok belső megvilágítását extra méretre növeljük, amelynek
eredményeként tv közvetítést is le tudunk bonyolítani. Egyébként szakaszolható, blokkokra bontható a belső világítás.
- Audio, vagyonvédelmi és megfigyelő rendszert építünk ki.
- Squash (fallabda) terem kerül kialakításra üvegfallal.
- Konditerem kerül kialakításra.
- Szaunát építünk az öltözők mellé.
- Az előtérbe büfé kerül kialakításra.
- Fontos, hogy a József Attila utcáról
4 méter széles aszfaltos utat építünk,
amely út a sportcsarnok előtt is elhalad
és a sportpálya végéig tart.
- Az út mellett térvilágítás kerül kiépítésre.
Csupán a legfontosabb tételeket soroltam fel. A sportcsarnoképítéssel kapcsolatos munkát 2014 – ben kezdtük.
2015 – ben tervezéssel, 2016 – ban
építéssel foglalkoztunk. 2017 – ben újból építünk. Kiemelném azt, hogy az elmúlt 3 évben ezen a jogcímen bruttó
615 millió 188 ezer forintot kapott Ke-

lebia Község Önkormányzata. Ehhez a
támogatáshoz önerőt nem kellett biztosítanunk és nem kellett a forrást megelőlegeznünk. A pénzt előlegként előre megkaptuk. Mindezért köszönet a
támogatónak: a jelenlegi Magyar Kormánynak, köszönet Bányai Gábor FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőnek. A sportcsarnokhoz kötődő jövőkép
3 feladatcsomagot irányoz elő:
1. Szervezetfejlesztésen keresztül (pl.: kézilabda szakosztály indítása)
a csarnok kihasználhatóságát optimális szintre kívánjuk emelni, amellyel, jó
eséllyel biztosítja közösségünknek térségi vezető szerepet.
2. A gazdaságos üzemeltetés során
a sportcsarnok építésének 3. üteme
egy energetikai jellegű fejlesztés lesz,
amelynek során napelemekkel, termál
kúttal, hőszivattyúkkal bővítjük a rendszert.
3. Meg kívánjuk teremteni azt az infrastrukturális hátteret, amelynek eredményeként szálláshelyeket tudunk biztosítani.
Ebben az esztendőben terveket szeretnénk letenni annak érdekében, hogy
2018 – 2020 – ra az elképzeléseink
megvalósuljanak és egy működő gazdasági egységet tudjunk felmutatni Kelebia község érdekében.
Köszönöm a figyelmet.
Maczkó József
Kelebia község
polgármestere

Kelebiai Hírmondó

XIV. évfolyam 7. szám

FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KELEBIA BAJCSY ZS. U. 43.SZ. ALATTI
KÉZILABDA SPORTCSARNOK BÜFÉ, KONDITEREM,
WELLNESSRÉSZLEG, és egyéb helyiségei bérbeadására.
KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a tulajdonában lévő Kelebia Bajcsy Zs.u. 43.sz. alatti Kézilabda Sportcsarnokban található büfé helyiség, konditerem, welnesrészleg, squaspálya, üzemeltetés céljából
történő bérbeadására a jelen felhívásban meghatározott feltételekkel pályázatot hirdet.
A büfé helyiség alapterülete: 17,61 m2.
A bérlet időtartama: 2017. december 1. napjától 2020. december 31. napjáig.
A bérletre vonatkozó fontosabb feltételek: A bérlőt a bérleményben üzemeltetési kötelezettség terheli. A rendeltetésszerű működéshez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak, és hatósági engedélyek beszerzéséről a bérlő gondoskodik.
Az ajánlatban vállalt bérleti díjat havonta előre tárgyhó 10. napjáig kell megfizetni. A bérleti díj mértékét 2019. január 1. napjától a bérbeadó a KSH fogyasztói árindexének megfelelően emelheti.
A pályázat beadásának határideje, helye: 2017. augusztus 3. (csütörtök)
11.00 óra. Kelebia Község Önkormányzat részére címezve (6423 Kelebia Ady
E.u. 114.) postai úton, vagy személyesen zárt borítékban, a borítékon megjelölni, hogy „Sportcsarnok büfé pályázat”.
Az ajánlatok bontásának helye, ideje: Kelebiai Polgármesteri Hivatal – 2017.
augusztus 3. (csütörtök) 11.00 óra.
A kiíró előnyben részesíti a Kelebián székhellyel vagy telephellyel rendelkező, referenciát felmutató vállalkozót.
Az érdeklődők számára helyszíni bejárást biztosítunk.
A pályázó a szerződés megkötésére akkor minősíthető alkalmasnak, ha a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§.1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
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A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerint a településképi kézikönyv
és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell
lefolytatni.
Kelebia településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének készítéséről az Eljr. rendelkezései és Kelebia Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IV.28.) számú önkormányzati rendelete alapján a partnereket tájékoztatom és 2017. július 17-én
hétfőn 17 órakor az Agrárkereskedelmi Központban tartandó lakossági fórumon ismertetem.
Partner Kelebia település közigazgatási területén:
a) ingatlannal rendelkező személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet
A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők Kelebia Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében
ügyfélfogadási időben 2017. július 25-ig-ig és elektronikusan elérhető:
wwww.kelebia.hu honlapon.
A településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos további információk a
http://lechnerkozpont.hu/cikk/tobb-szaz-abra-es-foto-a-szebb-telepuleskepert web helyen találhatók.
Vélemények, javaslatok írásban papíralapon a polgármester címére (6423 Kelebia Ady Endre utca 114.) elektronikusan a kelebi.onkormányzat@Kelebia.hu címre küldhetők 2017. július 25-ig.
Kelebia, 2017. július 04.

Maczkó József
polgármester

Felhívás kacsaételek készítésére!
Tisztelt Versenyzők!
Az idei esztendőben a Kárpát Fesztivál keretein belül kerül megrendezésre a kacsaételek versenye.
Az előző évekhez hasonlóan 10 fős csapatok jelentkezését várjuk.
A kacsa bográcsban, illetve roston, nyárson, vagy parázson, a helyszínen bármilyen módon elkészíthető. Kacsát biztosítunk (5 kacsa/10 fő)!
A versenyben való részvétel feltétele, hogy az elkészült ételekből 5 „kóstoló falatot” biztosítani kell a kilátogató közönségnek.
A kacsaételek kóstolása egy az információs pultnál megvásárolt kóstolójegy ellenében lehetséges.
Az ételeket Németh József a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Venesz Díjas elnöke bírálja.
A versenyen a részvétel díjtalan!

A rendezvény ideje: 2017. július 23. (vasárnap)
Jelentkezni a Sántha Márta Művelődési Házban, a 06-77/454-210-es telefonszámon július 17-ig lehet.
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A kelebiai Farkas László Általános Iskola minden tanulója nagy érdeklődéssel fogadta a Generali Alapítvány jóvoltából kapott KRESZ képesség és készségfejlesztő
oktatócsomagot.
A KRESZ dominó használata már ismert
volt a tanulók körében, hiszen hasonló játékkal már többen is találkoztak, sőt néhányuknak már sajátja is van.
Az iskolának viszont eddig még nem

volt ilyen kombinációs játéka. Használatuk
rávilágított, hogy a gyengébb matematikai
tudással rendelkező tanulók is lelkesen rakosgatták a dominókat. Ezzel az eszközzel
játékosan fejleszthetik matematikai kombinációs készségeiket, nagyobb hatékonysággal oldhatnak meg kombinatívabb feladatokat is.
Míg a dominó főleg a fiúk körében volt
kedveltebb a memóriakártya pedig a lányok érdeklődését csigázta fel. Ezzel a játékkal a gyerekek koncentráló képességét,
türelmét, és figyelem összpontosító-képességüket javítják, játékosan. A jó me-
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Generali Alapítványtól kapott támogatásról
morizálás alapja a jó észlelés, megfigyelés.
A gondolkodóképesség is fejlődik ez által,
mert emlékezetben meg kell őrizni a látványt.
A KRESZ társasjátéknál megfigyelhető volt a gyermekek versenybeli megnyil-

vánulása, ahol a tudás és a szerencse forgandósága dominált többnyire. Ennél a
játéknál már előre lestoppolással várták a
tanulók, hogy minél előbb játékba állhassanak. Ez a tevékenység nagyban elősegíti
egyrészről a társas kapcsolatok kialakulását másrészről a közlekedési táblák, szabályok bevésődését. Ennél a játéknál felszínre
került az a tény, hogy mennyi gyereknél hiányos a KRESZ táblák és közlekedési szabályok ismerete. Tehát helyzetfelmérésre
is alkalmas volt ez az eszköz. A „KRESZ suli” főként a felső tagozatos tanulók érdeklődését kötötte le. Ennek a játéknak a sike-

re a megszerzett tudáson és a szerencsén
is múlik. Ez egy magasabb szintű KRESZ
tudást igényel, ahol már tesztlapokat is ki
kellett tölteni, ami feszült pillanatokat okozott a gyerekek körében.
A Generáli Alapítvány ajándékaként
műszaki rajzlapot és színes ceruzákat is
kaptunk. Ezekkel utca részleteket, azon
közlekedő gyalogosokat, kerékpárosokat és egyéb gépjárműveket rajzoltak a
gyerekek. Majd, e közlekedőket a maguk
képzeletvilága szerint lerajzolták, kivágtak testhálózatokat, melyekből terepasztalt készítettek, ragasztottak. Ugyan csak
a legkülönbféle közlekedési szituációba a
megfelelő jelző táblákkal, jelzőlámpákkal

és útburkolati jelekkel látták el a makettet.
Ezt a munkát kis csoportokban végezték
a gyerekek, majd az elkészült munkadarabokból szerveztünk kiállítást. A legnagyobb sikert a valós méretarányban felállított közlekedési jelzőtáblák, bóják és a
forgalmat szabályozó élethű világító jelzőlámpa eredményezte. Ennél a játéknál
testközelből láthatták a közlekedők képességét, önmaguk ügyességével, tudásával ismerkedtek meg. Valós helyzetben észlelték a közlekedés bonyolultságát
és rávilágított arra, hogy mennyire fontos a közlekedési ismeretek precíz tudása a közlekedési balesetek elkerülése végett. Ez felkészítette őket a valós életbeli
közlekedési morálra. A gyerekek örömmel
vették magukra az egyen pólót, amiben,
konvojban közlekedtek a kerékpáros osztály kiránduláson.
Igaz, hogy a memóriakártyákat felbontottuk és játszottak velük a gyerekek,
de sértetlenül kerültek vissza a dobozba,
majd a legügyesebb, legjobban teljesítő
gyermekek között mind a 12 csomagot kiosztottuk jutalmul a gyerekek legnagyobb
örömére.
Ezek az eszközök több szinten segítették, fejlesztették a tanulók közlekedési ismeretszerzését.
Ezúton szeretnénk megköszönni a kelebiai Farkas László Általános Iskola vezetése és pedagógusai nevében ezt az értékes, pedagógiai fejlesztő csomagot. Bízva
abban, hogy tanulóink szabálykövető közlekedési magatartásának kialakításához
nagymértékben hozzájárultak a taneszközzel.
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Van, aki és ami fél embert kíván. Jézus
teljes embert kíván attól, aki hozzá akar
tartozni. Ezt egyértelműen, határozottan
kinyilvánította.
- Laci az a baj veled, hogy Te az evangéliumot mindig és teljes mértékben 100
százalékosan akarod megvalósítani. (Bárcsak így lenne! – mondom én magamban). Naiv vagy, az élet és evangélium
kettő, az élet egészen más, mint az evangélium – így akart egyszer figyelmeztetni az akolitus munkatársam. Sőt, „igazát”
iparkodott alá támasztani egy anekdotával. A villamoson a termetes szerzetes rálépett egy atyafi lábára, mire az kapásból
lehúzott neki egy pofont. Erre odatartotta
a másik arcát is, mivel az evangélium azt
tanítja,”ha megütik jobb arcodat, fordítsd
oda a másikat is”(Mt. 5. 39.). Kapott hát
a bal képére is. Ezek után a szerzetes felgyűrte a reverendája ujját és ezt mondta:
- Ez volt idáig az evangélium, most pedig jövök én! - és máris elkezdte pofozni,
akitől előbb a két pofont kapta.
Bizony, ha kettéválik az evangélium és az életünk, abból fakad a „vasárnapi kereszténység és a hétköznapi pogányság”(Gandhi). Jézus azt várja el
a követőjétől, hogy élete fedje, egyet alkosson az evangéliummal és ne külön vágányon fusson. Amit Jézus mond, azt egészen, a legkisebb kétkedés nélkül higgyük,
és amit tenni kér tőlünk, azt ne közöttük
válogatva tegyük meg, és teljes szívvel.
Ne részlegesen. Ne 50, 60 vagy 80 százalékig. Jézus tőlünk 100 százalékos hitet és szeretetet kíván. Anélkül nem veszszük komolyan az evangéliumot, és olyan
így számunkra, mint egy hatástalanított
bomba. Jézus nem fölöslegesen szólít fel
minket ezekkel a szavakkal: „Ti pedig le-
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AKI TELJES EMBERT KÍVÁN
gyetek olyan tökéletesek, mint Mennyei
Atyátok”(Mt.5.48) (Lám ennyire fölbecsül
a Jóisten bennünket, holott sokszor embernek is rosszak vagyunk.)
Nézzük előbb, miként hiszünk a Mennyországban. Ezt lehet teljesen elfogadni, de
úgyis, ahogy sokan mondják: „Majd meglátjuk, remélem, hogy van és talán bejutok
a Mennyországba.” Ez az utóbbi nem teljes, hanem kétkedő hit. A kételkedés emberi dolog és érthető, hiszen azt nehéz elhinni, hogy a holtak föltámadnak, és ott
vannak a Mennyországban. Nekünk teljesen biztosaknak kell lennünk mégis a
feltámadásban, a Mennyországban. Különben nem vagyunk igazi, csak álkeresztények. Bizony, évtizedek során nem egy
templomba járónál tapasztalom, hogy úgy
viszonyul szeretteinek halálához, mintha
örökre búcsút vettek volna tőlük.
Ferenc pápa is beszél erről a kétfajta
hitről. És mérhetetlenül fontosnak tartja a
Mennyországba vetett szilárd hitet. Szinte
szeretné hallgatósága lelkébe gyömöszölni
ezt az erős hitet, amikor arról beszél, hogy
mivel Jézus feltámadt, ezért biztos van élet
a halál után. Idézi Szent Páltól, hogy odaát „mindenkor az Úrral leszünk”(1 Tessz.
4.17) és Jóbtól, hogy”saját szememmel látom majd”(Jób19.27). Most jött a remek
csattanó, kórusban kérte megvallani a hitüket:
- Hisztek ebben? Kérdezem: hisztek ebben?...Nem elég hangosan mondtátok…
Hogy erősebben higgyetek, arra kérlek titeket, hogy ismételjétek meg háromszor
velem együtt: „És így mindenkor az Úrral leszünk.”

Szegedi Kovács György

Közöttünk mos
(Szalma Zoltán emlékére)
„Egymáshoz jártunk kórházról kórházra,
egymás halálát éljük tovább.”
(Hervay Gizella)
Fáj a csönd éles köve,
szívünk talpát
gyötri , vágja.
Közöttünk most,
réti szél jár,
a koraesti
Somogyi Béla utcán…átsuhan,
azt súgja,”semmit nem jelent”.
S az ágak között bukdácsoló
vérvörös naplemente lassan
átfesti aprócska reményeinket
a saját színére,
ahogyan a helyükön fénylő csillagok
síron – ragyogva
néznek
le ránk.

Jézus tőlünk nemcsak a hitben kíván
100 százalékosat, teljes embert, hanem
a tetteinkben is. Ha hisszük, hogy a szeretet a legfontosabb - amit Jézus számtalanszor és sokféleképpen elismételt, majd
a kereszten meg is mutatta - akkor mi is
kövessük ebben a nagy szeretetben. Mi is
úgy próbáljuk megvalósítani, ahogy ő az
evangéliumban elmondta. Pl. mit is akar
Jézus mondani az említett pofonnal, a kétezer lépéssel, a minden kérőnek adással és
a kölcsön vissza nem kéréssel? (Lk.6. 2732.) Ezek, ha nem is szó szerint veendők,
de biztosan nagyon nehezet követelnek.
És ezekre kétféleképpen lehet reagálni: elereszteni a fülünk mellett, avagy elfogadni és igyekezni eszerint élni. Mit is jelentenek ezek a balgaságnak tűnő kérések?
Nem szó szerint kell venni őket. Nem úgy
általános érvényűek minden helyzetben,
mint a 10 parancsolat, hanem egy alapbeállítottságra hívnak meg. Ez pedig az,
hogy legyen nagy szíved, legyél határtalanul nagylelkű. Nyugodt lélekkel, békésen
tudj elviselni igazságtalanságot, jogtalanságot. Nem kell kiharcolnod a magad igazát, és nem fontos, hogy vitában tiéd legyen az utolsó szó.
Még inkább teljes embert kíván Jézusnak ez a biztatása: „Adjátok el amitek van,
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és osszátok ki alamizsnaképpen”(Lk.14.
33.). Nyilván ez sem parancs, hanem ismét a Jézusnak való nagylelkű és teljes átadottság jelzése.
Leginkább ez a megdöbbentő, hogy Jézus viszont már egyértelműen, szó szerint kívánja tőlünk: szeressük ellenségeinket is! (Mt. 5.44.). Anélkül semmi többet
nem teszünk, mint a pogányok (egyébként Jézusnak ebből a parancsából is látszik, hogy ő Isten, hiszen ilyen „lehetetlent” ember nem kérhet, amint a többi
vallásalapító nem is követel). Tőlünk viszont Jézus kéri ezt a hősies, emberfeletti, maximális szeretetet. Csak az kérdés,
hogy „teszek- e jót azokkal, aki gyűlölnek
engem, imádkozom-e azokért, akik gyaláznak engem”?(Mt.5.44)
Nagy öröm lenne az Égben, ha velem
együtt minél többen nekirugaszkodnánk,
hogy eztán amit hiszünk és teszünk, azt
teljes mértékben és teljes odaadással teszszük. Teljes mellbedobással, mindent beleadva! Ne csak egy részét higgyük-tegyük
az evangéliumnak. Mindent, ami benne
foglaltatik.
Akkor majd nem hamis békével, hanem igaz békével hajtjuk esténként álomra a fejünket. Végül pedig jó és boldog lesz
a találkozás Vele, aki ennyire fölbecsült
minket, amikor nem kis feladat elé állított
bennünket.
Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalataiból…
Hasznos üzenet Janikovszky Évától
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.
Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
megélhetési gondok, amikor már
nem kell új szőnyeg, vagy függöny az ablakra.
Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már
a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed,
és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.
Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre
a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.
(Janikovszky Éva - Ők ma gyerekek)
				
Közreadta: Horváth Zoltánné
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

Az orvosi ügyelet igénybevétele elõtt
minden esetben hívja az ügyeleti számot.
július
8 szombat
9 vasárnap
10 hétfő
11 kedd
12 szerda
13 csütörtök
14 péntek
15 szombat
16 vasárnap
17 hétfő
18 kedd
19 szerda
20 csütörtök
21 péntek
22 szombat
23 vasárnap
24 hétfő
25 kedd
26 szerda
27 csütörtök
28 péntek
29 szombat
30 vasárnap
31 hétfő

orvos neve
Szarvas Gyula dr.
Szarvas Gyula dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Nagy Imre dr.
Szarvas Gyula dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Kovács Tamás dr.
Szarvas Gyula dr.
Kovács Tamás dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Sebők Magdolna dr.
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.

ügyelet helyszine
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Tompa,Kossuth utca 10		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 10		
Kelebia,Deák utca 92		
Kelebia,Deák utca 92		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 10

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)

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
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Anyakönyvi hírek
Júliusi születések
Név: Vörös Adél Amíra, szül: Tatabánya, 2017.06.01.
Anya: Tóth Georgina Martina, apa: Vörös László
Név: Kuszenda Joel, szül.: Kiskunhalas, 2017.06.05.
Anya: Antal Renáta, apa: Kuszenda János
Védőnők
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

ELADÓ HÁZAT KERESEK!
Kelebián eladó 2 szobás fürdőszoba, víz, villany - családi házat keresek
megvételre CSOK igényléssel.
Tel.: 06-20/213-80-95

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

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József

Igény esetén házhoz megyünk!

06-77/737-757, 06-30/7905-779

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50

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
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Június végéhez közeledve ismét összefoglaljuk a hónap Egyesületünket
is érintő eseményeit, majd vázoljuk az
előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Június
-9-én megtartott Trianoni Emléknap című községi rendezvény ez alkalommal is nagyon színvonalas volt, melyen Egyesületünkből is többen részt
vettek.
-11-én részt vettünk Bácskossuthfalván megtartott ún. Gyöngyösbokréta nevű rendezvényen, ahol látványban, élményben bőven volt részünk.
-15-én a havi mórahalmi fürdőzésre került sor. A szokásos kis csapatunk /8 fő/ ez alkalommal is kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló
fürdőzési időt.
-24-én volt a havi Klubdélután
melyen ez alkalommal nagyon kevesen

Kelebiai Hírmondó
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!

-26-án 16.00 órától tartjuk a tavalyihoz hasonló sátoros Klubdélutánt
a Nyugdíjas Ház udvarán. Erre a rendezvényünkre meghívtuk a bajsai testvér szervezet képviselőit is. Eddig 40 fő
részvételét jelezték a bajsaiak. A rendezvényre élő zenével és finom ételekkel várjuk tagtársaink jelentkezését.
Jelentkezni és a részvételi díjat (1 000.-

Ft/fő) befizetni a vezetőség tagjainál lehet VIII. 15-ig.
Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2017. 06. 28.
Horváth Zoltán egy. elnök
Sutka István egy titkár

Ifj. Gilicze Lajos
Lányok fohásza
jelentek meg egy másik érdekes térségi program miatt. Ezen a napon volt a
Kelebia-Vitéztelep/Négyestelep/ emlékünnepség is, melyen sok tagtársunk
vett részt.
Július
-1-jén lesz Topolyán a IX. Kézműves és Íjász Találkozó, melyen Egyesületünk nem képviselteti magát.
-11-én kerül sor a szekszárdi kirándulásra Rácz István vezetésével. A
kirándulás részletes programját a júniusi Kelebiai Hírmondó tartalmazza.
-13-án lesz a havi mórahalmi fürdőzés. Indulás a MÁV állomástól a szokásos 10.06-kor induló autóbusszal.
-21-23-án lesz a XIV. Kárpát Fesztivál, mely rendkívül gazdag programmal várja a helyi és vidéki közönséget.
Részleteket a Kelebiai Hírmondóból és
a kifüggesztendő plakátokból tudhatunk meg. Kérjük, egyesületünk tagjait

nagyon aktívan vegyenek részt a programokban.
-29-én 14 fős csoportunk Szegedre
utazik a Szabadtéri Színház Vízkereszt, vagy amit akartok c. előadásának megtekintésére. Indulás személygépkocsikkal a Nyugdíjas Háztól
19.00 órakor.
Augusztus
-5-én lesz a hagyományos Kadarka Fesztivál Bajsán. A rendezvényre
–igény esetén- személygépkocsival fogunk utazni. Jelentkezni VII. 25-ig lehet
Sutka Istvánnál.
-8-12-én kerül sor a már korábban
megszervezett erdélyi kirándulásra,
Horváth Zoltán vezetésével. Az erdélyi
körutazás részletes programját az érintettek jelentkezésük alkalmával kézhez
kapták.
-17-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés a fent leírt indulási időponttal.

Kérd már meg a kezem, úgy lennék már nem csaj, bébi, hanem feleség!
Ha megkérnéd a kezem hófehér ruhában előtted állnék, s rígatnák
százakat, vidám gyerekhad vinné a fátylamat.
Kérd már meg a kezem, úgy lennék már nem csaj, bébi, hanem feleség!
Ha megkérnéd a kezem, ígérem, jó feleség lennék, mosnék, főznék,
keveset bőgnék, s este alig ruhában hozzád bújnék.
Kérd már meg a kezem, úgy lennék már nem csaj, bébi, hanem feleség!
Ha megkérnéd a kezem, minden napod ünneppé tenném, nálunk a bánat
nem volna vendég, boldogan élnénk.
Kérd már meg a kezem, úgy lennék már nem csaj, bébi, hanem feleség!
Ha megkérnéd a kezem, szülnék neked gyereket, aki viszi majd a nevedet,
meg sír egy keveset, s majd szaladhatsz utána eleget.
Kérd már meg a kezem, úgy lennék már nem csaj, bébi, hanem feleség!
Ha megkérnéd a kezem, az jó lenne, nyáron hó lenne, a vízből bor lenne,
a pusziból csók lenne. Hitvesi.
2016. 04. 22.
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Falunap Bajsán

A NEA-NO-17-SZ-0661 pályázat
keretében egyesületünk 2017. június
11-én részt vehetett a bajsai falunap
rendezvényen. 50 személyes busszal
érkeztünk meg a koradélutáni órákban.
A baráti üdvözlések után az első
fontos esemény az ünnepi tanácsülés
volt, ahol elismerő díjakat vehettek át

a sport, a hagyomány ápolás terén kimagasló munkát végző személyek.
Az állófogadás után került sor a már
hagyományos bajsai tájakat, embereket
ábrázoló fotókiállítás megnyitására.
A községi műsor a szabadtéri színpadon folytatódott. Az elmúlt egy évben született gyermekeket és szüleiket köszöntötte a polgármester egy

szép ajándékcsomag átadásával.
Ezt követően kultúrműsor következett, melynek keretében mi is képviseltettük magunkat.
Természetesen nem maradhatott el
az eszem-iszom lakoma sem! Volt birka, vad és sertés pörkölt, a csirkesült,
flekken sőt a nyárson sült malac is kínáltatta magát finom köretek, saláták

kíséretében. Mi is megvendégeltük
vegyes sülttel és csalamádéval a házigazdákat. Borozgatás, nótázás és közös tánc is emelte a hangulatot!
Köszönjük a vendéglátást és a Támogatáskezelő Igazgatóság segítségét!
Horváth Zoltán
elnök

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

