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Községi sportdélután
Kelebiai Község Önkormányzata nevezett a Magyar Szabadidő Sportszövetség által kiírt versenyre, melynek

célja a sportolás népszerűsítése az Európai Sporthéten egy helyi #BeActive esemény megszervezésével. Ennek

keretében nyíljon lehetőség a település
megismerésére és a mozgás népszerűsítésére, a lakosság figyelmének felhívására a sportra, a közösségi játékokra,
az egészséges életmódra, kedvteremtésre a rendszeres sportoláshoz.
Ennek szellemében szerveztük meg
községi sportdélutánunkat 2018. szep-

tember 28 – án, melynek programjain
több, mint kétszázan vettek részt.
14 órakor gyülekező és regiszt-

ráció vette kezdetét az eseményre a
sportpályán, majd a település polgármestere, Maczkó József köszöntötte

km, a másik 3,2 km hosszú volt. Visszaérkezve a sportpályára szendvicscsel és frissítővel vártuk a kimelegedett
résztvevőket. 16 órakor kezdetét vette

egy közös fotóval zártuk a 15 km-es túrát, majd a sportpályára visszaérkezve
szendviccsel és meleg teával, ásványvízzel vártuk a kerékpárosokat.

a 4 állomásos településmegismerő kerékpártúra, melyen kb. ötvenen vettek
részt. Az első állomás a Halastószél volt,
ahol Krnács György tartott előadást a
Kőrös – éri tájvédelmi körzetről és a

A sportdélután biztonságát a helyi polgárőrség és két rendőrségi autó
biztosította, akiknek ezúton is köszönjük munkáját.
18. 30 – kor tábortüzet gyújtottunk,

délvidéki földikutyáról. A második állomás a Hanák tanya volt, ahol a telepen
folyó kacsatenyésztésről kérdezhették
a dolgozókat a gyerekek és felnőttek. A
harmadik megállónk a szennyvíztisztító
telep volt, ahol az önkormányzat részéről Ronyecz Péter tartott előadást arról,
hogy mi történik a csatornahálózaton
keresztül a telepre kerülő szennyvízzel.
A 4. megálló a művelődési ház volt, ahol

ahol zenekari kíséret mellett, a Tavaszi
Hérics Tánccsoport tagjai vonták be a
látogatókat körtáncba.
19 órakor pedig kezdetét vette a batyus táncház, amelyre nagy örömünkre
sokan ellátogattak.
Ezúton köszönjük Mindenkinek, aki
a községi sportdélutánunkon részt vett,
és segítette a munkánkat.
szervezők

a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A
programismertető után Horváth Petra
tartott zenés bemelegítést a résztvevőknek. Ezután a különböző útirányok
vezetőinek segítségével elindult a futás
és gyaloglás. A futók 2,5 km távot tettek meg, míg a sétakör résztvevői két
táv közül választhattak, az egyik 1,9
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Szent Mihály napi táncház
val kínálták, majd kezdetét vette
az éjszakába nyúló táncház, melyre szép számmal érkeztek Tompáról, és Kiskunhalasról is vendégek.
Az est spontaneitását jól mutatja, hogy az egyes táncrendek
között a kelebiai általános iskolás
kislányok a zenekar kíséretével
énekelték el kedvenc, ismert népdalaikat, mellyel nagy sikert arattak a résztvevők között.
A szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani Lukács
Sándornak és családjának a finom
ételért, és a segítségért, a zenekarnak a talpalávalóért, a Tavaszi
Hérics Tánccsoportnak a házigazda szerepért, és mindenkinek, aki
részt vett a rendezvényen a jelenlétért.
Bíró Melinda
Szeptember 28-án, az Európai
Sportnapok keretében megrendezett sportdélután zárásaként, illetve a Szent Mihály napi országos
rendezvényekbe való bekapcsolódás apropóján magyar táncházzal
készültek a Sántha Márta Művelődési Ház dolgozói. A program az
ilyenkor hagyományosnak számító tábortűz meggyújtásával kezdődött, melyre többen kíváncsiak
voltak, illetve ekkorra már megérkeztek a zenészek, akik a Tavaszi Hérics Tánccsoporttal közösen
körtáncokkal igyekeztek bevonni
a nézőközönséget a mulatságba.
A művelődési ház nagytermében folytatódott az este, ahol a
vendégeket babgulyással, és teá-

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés tekintetében
a 12.000 Ft összegű fűtési hozzájárulásról
A téli rezsicsökkentés végrehajtását
követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.)
Kormány-határozat értelmében természetbeni támogatást kap minden olyan
téli rezsicsökkentésben eddig nem részesülő / vezetékes gázzal vagy távhővel nem fűtő/ háztartás.
A cél az, hogy azon családokhoz
is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol
ugyan ki van építve a gáz- vagy távhőhálózat, de az utcájukban, házukban
nincs bekötve, ezért mással, például fá-

val fűtenek. A döntés alapján háztartásonként egy igénybejelentés nyújtható
be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb
2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
A lakott külterületi ingatlanokhoz,
ahol nincs vezetékes gáz, kiküldésre kerülnek az igénybejelentő lapok. A többi
háztartás, ahol nincs vezetéses gáz bekötve és azon háztartások akik vonatkozásában nem került folyósításra a
12.000 Ft összegű támogatás márciusáprilis hónapban a gázszámlájukon nem
szerepel az összeg, igényelhetik a támo-

gatást a Kelebiai Polgármesteri Hivatal
6. számú irodájában a szükséges formanyomtatvány, igénylőlap benyújtásával.
Az igénylőlap a Polgármesteri Hivatal 6.
számú irodájában igényelhető és a www.
kelebia.hu honlapon elérhető.
Az igénylőbejelentő nyilatkozaton
rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját ( tűzifa, szén, propánbután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett),
amely később nem módosítható. Az
igénylő személynek az adott háztartás
a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelen-

tett tartózkodási helye. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.
A Belügyminisztérium októberben
összegzi és a kormány elé terjeszti,
majd a szükséges pénzügyi forrást az
önkormányzatok részére utalja és tájékoztatja azokat a szükséges eljárásról.
Az önkormányzatok feladata lesz
majd kiválasztani azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.
Önkormányzati Rendeletek Tára –
Rendelet
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Iskolanyitogató
Az iskola programjai nem zárultak
le a tanévzáró ünnepséggel. Több iskolai tábort szerveztünk a nyár folyamán.
Júniusban három 7. osztályos tanulónk
sporttáborba utazhatott Mátraházára. Az itthon maradóknak napközis elfoglaltságot szerveztünk, sok érdekes
programmal. Július elején 8. alkalommal
mentek a tanulni vágyók a nyelvi táborba, amelynek helyszíne továbbra is Orfű volt.
Augusztus 19-től Zánkára látogattak el az iskola felső tagozatos diákjai.
Öt napot töltöttek el a „magyar tenger”
partján. A sok programlehetőség nagy
részét ki is használták. Volt túra, kalandpark, laser tag, csúszda és a kimaradhatatlan strandolás. A nagy népszerűségnek örvendő sárkányhajózáson kétszer
is részt vehettek a vizes sport kedvelői.
Természetesen a sok nyári programot, a feledhetetlen élményeket nemcsak a szervezőknek, pedagógusoknak
köszönhetjük, hanem azoknak is, akik
anyagilag rendszeresen támogatják intézményünket.
Szeretnénk külön köszönetet mondani Harmath Attilának, a Vankó Kft-nek,
Kelebia Község Önkormányzatának, valamint a Szülői munkaközösség tagjainak, akik évről évre biztosítják, hogy
minél több tanuló juthasson el ezekre a
szép helyekre.
2018. szeptember 3-án 152 diák
előtt nyitotta meg újra kapuit az iskola.
A nyolcadik osztályosok átkísérték az elsősöket az iskolába, ahol a másodikosok
műsorral kedveskedtek nekik. Ezt, egy
két napon keresztül látogatható kisállat bemutató követte. A nem mindenki
számára kedvelt hüllők, kígyók, pókok a
terrárium üvegfala mögött békésen tűrték a kíváncsi tekinteteket.

A tanévkezdés körüli zsongás lassan
lecsendesedett. Ettől a tanévtől a szülők
már elektronikus naplóból tájékozódhatnak gyermekeik előmeneteléről.
A tanuláson kívül az új tanévben is
számos program közül válogathatnak
a diákok: foci, kézilabda, jóga, fitnesz,
számos tanulmányi verseny és szakköri lehetőség vár mindenkit. A röplabda új
elemként kerül be a délutáni foglalkozások közé.
Nyáron is sokat szépült az iskola. Teljes felújításra kerültek a vizesblokkok, a
tornaterem kiszolgáló helyiségei is (öltözők és a szertár). További két tanterem
régi padlózata kapott új burkolatot. A
fejlesztő terem színes falai és függönyei
között öröm lesz tanulni. Szintén megújult az informatika terem is. Az utóbbi
két évben minden tanteremet kifestettünk. Folyamatban van egy játszószoba
kialakítása, ahol a tanulók kellemesen
eltölthetik majd a délutáni szabad idejüket. Hamarosan elkészül és újra használható lesz a tornaszoba.
A Menő menzák pályázatnak köszönhetően új, színes bútorokkal gazdagodott, valamint színesebb lett a Napköziotthonos konyha ebédlője is. Az
iskolában pedig két új ivókút került kihelyezésre.
A 2018/19-es tanévet palacsintaés hamburger partival kezdtük. Előbbivel már sokadszor a Karitasz ügyes kezű nagymamái, utóbbival Szabó G.-né
Vámos Ildikó - Hován Éva dietetikus, és
néhány szülő segítségével - vendégelte
meg a gyerekeket.
Ezúton nekik is szeretnénk köszönetet mondani.
Megtörténtek az első egészségügyi
szűrések. Folytatódtak a Tabuk nélkül
c. foglalkozások minden érintett osztályban. A Káva Színház drámapedagógusai játékokkal tűzdelt, vidám foglalkozást tartottak a 6. osztályosoknak.
Az alsós tanulók könyvtári órákon vettek részt. A hittanosok az öttömösi kilátóhoz kirándultak.
Szintén köszönet illeti Varga Krisztiánt és elszánt csapatát, akik Mórahalomig
kerekeztek iskolánkért. A kerékpáros túra bevételét intézményünknek ajánlották
fel. Sajnos a lelkes és kitartó kis csapatban egyetlen diákunk, Szalma Dorina vett
részt, képviselve iskolatársait.
Szeptember utolsó tanítási napján leráztuk magunkról a hónap fáradtságát.
Együtt gyalogoltunk, futottunk, jógáztunk és kerekeztünk a Világ Gyalogló
Napon, hogy újult erővel nézzünk szembe a következő hónap kihívásaival.
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Egy tanító tapasztalataiból
Nevelési alapelvek a családban

Mit is jelent ez? Nem mást, mint a
szabályok betartását, mellyel a gyermek egészséges, kiegyensúlyozott fejlődését kívánjuk elérni, elősegíteni.
Minden intézménynek megvan a szabályrendszere, de ez az elvárás a családoknál is. A szülőknek meg kell alkotni
a saját nevelési alapelveiket.
Mindazokat az elveket, melyeket a
szüleink alkalmaztak velünk szemben,
akarva-akaratlan, általában mi is továbbvisszük. Előfordulhat, hogy nem
mindenben értünk egyet szüleink nézeteivel. Mindenkinek joga és lehetősége
felülbírálni őseit és jobban csináljuk azt,
amiben szerintünk hibáztak. Egy biztos: amikor egy pár összeköltözik (sőt
inkább már előtte), nem árt egyeztetni, hogy ki mit „hozott” otthonról. Igaz
ugyan, hogy lakva ismerni meg egymást, de jó, ha legalább nagyjából tudjuk, mire számíthatunk. Nem kell, hogy
mindig, mindenben egyet értsünk, elég,
ha a fő csapás megegyezik. Idővel úgyis kialakul a saját, egyéni elv-rendszererünk.
„Ahogy esik, úgy puffan” elvet sokan követik. Az egyetlen szabály, hogy
nincsenek szabályok. Ez nagyfokú szabadságot ígér, ugyanakkor óriási rugalmasságot is igényel. A szabályok hiánya
legtöbbször a káoszba fullad. Ha nincs
egy stabil rendszer, melyhez a család

minden tagja tartja magát, könnyen lehet, hogy a bizonytalanság fogja uralni
a családi légkört. Különösen a gyerekek
szeretik túlfeszíteni a húrt, minél messzebbre kitolni a szabadság határvonalát. Ám, ha nincsenek célok, feladatok,
elvárások, hirtelen elveszettnek érezhetjük magunkat!
A másik negatív véglet az, amikor
egy család a világon mindent beszabályoz. Pontban tizenkettőkor ebédelni, este nyolckor lefeküdni, reggel fél
hétkor kipattanni az ágyból, talán jól
kiszámítható, ám roppant unalmas, és
olykor tarthatatlan napirendet eredményezhet. Természetesen előnyös,
ha a gyerek számára mielőbb kialakítunk egy viszonylagos napirendet, ám
ezen belül mindig vegyük figyelembe az
életkori sajátosságait, aktuális lelki és
fizikai állapotát, s persze az adott nap
egyéb programjait is.
Szerintem melyek a legfontosabb
nevelési elvek?
* Az állandóság
* A rugalmasság
* A spontaneitás
* Az életkori sajátosságokhoz való
alkalmazkodás
* Aktivitás, önállóság elve
* A fokozatosság elve
Remélem segítettem?!
Horváth Zoltánné

Szeretettel meghívlak
kirándulásra
Időpont: 2018.11.09 – én,
7:30-as indulással a nyugdíjas háztól.
Tervezett úti célok:
- Mélykút, Téglárium
- Baja, Türr István Múzeum
- Hercegszántó, Jézus szobor
- Bezdán (Szerbia), Ferenc csatorna
- Zenta (Szerbia), a város megismerése helyi történész vezetésével
- Tompa határátkelőnél hazautazás
Részvételi díj: megállapítása folyamatban (forint, dínár?, amennyiben átváltásra lesz szükség azt megoldom)
Jelentkezéskor kérek útlevél, vagy személyi igazolvány számot.
Jelentkezni lehet: 2018. 11.07 – ig, Tel.: 06-30/349-21-58, illetve személyesen: Kelebia, Ady Endre u. 120.
Tisztelettel:
Rácz István
szervező
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Szeptember végéhez érve teljesítem
feladatomat és röviden összefoglalom

ebédelés előtt készült.
-17-én az ásotthalmi nyugdíjas

a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló
két hónap terveit, feladatait. Mielőtt erre rátérnék meg kell említenem, hogy
augusztus 30-án autóbuszos kiránduláson voltunk Veszprémben Rácz Pisti vezetésével. A jól sikerült és élménydús kirándulás során megtekintettük
Veszprém nevezetességeit, majd zárásként bejártuk a helyi állatkert csodálatos világát. Rácz Pistinek ez úton is
köszönöm a szervezéssel járó fáradozását. A mellékelt fotó a kirándulás egyik
epizódját mutatja.
Szeptember
-1-jén a vajdasági Bácskossuthfalvára voltunk hívatalosak a hagyo-

testvér szervezet vendégeiként szintén
Szüreti Rendezvényen vettünk részt. A
21 fős csoportunk színjátszó köre egy
komikus darabbal lépett fel a jelenlévők
nagy örömére. Itt is finom vacsorát fogyaszthattunk, sokat beszélgethettünk
és táncolhattunk a helyi citera zenekar
talpalávalóira. A mellékelt fotók az est
folyamán készültek.
-20-án került sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyen a tompai fürdőtársainkkal együtt ez alkalommal 19
fővel vettünk részt, és nagyon kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló közel ötórás fürdőzési időt.
-29-én 18.00 órától tartottuk a havi
Klubdélutánunkat, melyen ez alka-

mányos Szüreti Rendezvényre. A községi rendezvényen gazdag kultúrműsor keretében léptek fel többek között
a térség fiatal néptáncosai is. A helyi nyugdíjasok vendégeiként finom
ebédet kaptunk és nagyon kellemesen éreztük magunkat. A mellékelt fotó

lommal is nagyon kellemesen éreztük
magunkat tagtársaink társaságában.
Október
-5-én 10.00 órától lesz a hagyományos községi idősnapi rendezvény az Agrárcentrumban, melyre ez
alkalommal is meghívókat kaptak az

érintettek. Szintén 5-én fogunk megemlékezni az Aradi Vértanúkról. A kö-

gyományos Szüreti Mulatságunkat
a Nyugdíjas Házban, mely során finom
vacsorát fogunk felszolgálni a résztvevőknek. A részt venni szándékozók X.
8-ig jelentkezhetnek és fizethetik be a
részvételi díjat (1000.-Ft/fő) Rácz István főszervezőnél.
-27-én 17.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban.
November
-10-én 16.00 órától tartjuk a hagyományos Újbor Kóstolót a Nyugdíjas
Házban a szokásos lilahagymás zsíros
kenyérrel.
-15-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.21-es
busszal fogunk elutazni.
-24-én 17.00 órától tartjuk a havi
Klubestünket a Nyugdíjas Házban.

zségi szintű megemlékezés 17.00 órakor kezdődik a kopjafánál, melyre

Íme a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait, a móra-

elvárják Egyesületünk tagjait is.
-18-án lesz a soros mórahalmi
fürdőzés, melyre ez alkalommal is a
10.21 órás busszal fogunk elutazni.
-20-án 17.00 órától tartjuk a ha-

halmi fürdőzésekre pedig meghívjuk
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 09. 30.
Sutka István egy. titkár
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Bács-Kiskun Megyei Vadásznap
Minden évben fontos esemény a megyei vadásznapon való megjelenése a
Kelebia Vadásztársaságnak. Így volt ez
az idén is, hisz a rendezvényre való utazásunkat, sörasztal-garnitúra vásárlásunkat a NEA-MA-18-Sz-0677 számú
pályázatunk támogatásával valósítottuk meg.
Pompás helyszín (Érsekcsanád, szabadidő park), csodás, nyárvégi idő örvendeztette meg a jelenlévőket. Az első fontos momentum a kürtszó mellett
behozott kiváló szarvasbika, melyet a
Sükösd-Érsekcsanád Kékhegyi Vt. területén ejtették el.
A vendégeket Kara Miklós elnök köszöntötte, majd beszélt arról, mennyire
lényeges a fiatalok természetszeretetére nevelés fontossága.
Őt követte Zsigó Róbert államtitkár,
majd a község polgármestere Felső Róbert, aki bemutatta a szépen fejlődő települést.
A 26. vadásznap a Szent Hubertusz
misével folytatódott, amelyet dr. Mé-

száros István titeli prépost, kiskunsági főesperes mutatta be. Hangsúlyozta:
szeptember a vadászok és vadgazdák
számára is különleges a szarvasbőgés és
a bikák vadászata miatt. Hangsúlyozta a
vadászetika fontosságát is.
A megyei vadásznap remek hangulatban zajlott. Számunkra azért is
fontos volt, mert meghívtuk testvér-

településünk, a vajdasági Bajsa vadásztáraságának képviselőit is barátkozási
céllal. Minden vadásztársaság bemutatta főzési tudományát is. Mindenféle
vadételekből rotyogtak a bográcsokban
a különféle pörköltek. Horváth M. Jani
őzpörköltet, Szádeczki Béla, vaddisznót
Aranyász Józsi halászlét főzött a társaságunknak.

Délután kultúrműsornak is örvendezhettünk. A kézműves sátraknál kedvére vásárolhattak az érdeklődők.
Nekünk azért is emlékezetes ez a vadásznap, mert sikerült egy újabb ágon
szorosabbá fűzni a testvér-települési
kapcsolatunkat.
Horváth Zoltánné
pályázatfelelős

Szakmai nap a Kelebia Vadásztársaságnál
nem történt vadász baleset!
Ezt követően került sor a sörétes lőfegyverrel történő gyakorlásra koronglövészet formájában.
Kiváló helyszín volt erre a modern, kétszer öt lőállásos pálya ahol hat különböző
ablakból automatikusan, távirányítással
más-más irányban repülnek a korongok!
Kiváló és szükséges gyakorlás ez a
társasvadászatok megkezdése előtt,
hiszen valószínűleg a gyakorlás által ja-

A NEA-MA-18-SZ-0778 számú támogatással Vadásztársasságunk vezetősége 2018. szeptember elsején 8.00
órára hívott össze közgyűlést, amely az
aktuális kérdések felvetésén és megvitatásán kívül egy kimondottan hasznos
szakmai nap volt!
Különleges volt ez a nap a helyszín
miatt is, hiszen Kunfehértón a KÖSZOLGKER SE lőterén került sor az öszszejövetelre.
A közgyűlés első napirendi pontjaként Kismarczi Attila erdőmérnök tartott szakmai előadást, négy fontos
szakmai témában:
- évelő zöldtakarmány keverék telepítése a vadászterületünkön,

- ökológiai másodvetés létesítése,
- mesterséges dagonya építése, kialakítása a területünkön,
- engedélyezett csapdák és a működtetésükhöz szükséges eszközök beszerzése és alkalmazása.
Ismertetésre kerültek a vadkárral
kapcsolatos jogszabályi előírások, változások, mely szabályoknak most is
nagy az aktualitása.
Megtartásra került a társasvadászatok előtti szokásos éves balesetvédelmi oktatás, ami szintén nagyon fontos
téma, hiszen fegyverrel történő csoportos vadászatokról van szó. Örömmel mondom, hogy társaságunknál az
alakulásunk óta eltelt huszonhét évben

vul a tagság lő készsége és kevesebb
lesz a sebzés!
Akik éppen várakoztak a lövés lehetőségre, vagy már éppen befejezték

azt, folyamatosan járulhattak a bogrács
elé és csillapíthatták az éhségüket a vadászmester által elkészített finom vaddisznó gulyás elfogyasztása révén!
Még az időjárás is kedvezett nekünk!
Így elmondhatjuk, hogy hasznosan és
eredményesen töltöttük el ezt a szakmai napot.
Bizonyíték képpen mellékelek néhány fotót is!
Horváth Zoltán VT. elnök
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Fuss Az Életekért……

KÖSSZ Egyesület részt vett a Szegedi Koraszülött Életmentő Alapítvány
rendezvényén!
Szeptember 15-én népes csapattal
elindultunk Szegedre.
A nevezési díjjal támogattuk az alapítványt!
Mi pedig gazdagabbal lettünk egy
szuper élménnyel és egy kellemes futással.
A befutóknak érmet akasztottak a
nyakukba és egyedi pólót kaptak, mely

Kelebia II. sz. háziorvosi körzet felvételt hirdet

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:
- szakmai önéletrajz
- ápoló OKJ (E kategóriás) vagy diplomás ápoló bizonyítvány másolata, vagy
ezek hiányában a szakképzést nyújtó intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolás

Határidő: 2018.11.30.

emlékezteti őket erre a nemes cselekedetre.
Résztvevők névsora: Kozla Eliza, Sóti
Hanna, Szögedi Petra, Kákonyi Bianka,
Szögedi Botond, Horváth Boglárka,Tóth
Jázmin, Herke Noémi, Herke Dániel,
Börcsök Júlia, Hegedűs Alexandra, Hegedűs Patricia, Tóth-Bokros Barbara,
Kozla Györgyi.
Köszönjük a szülőknek, hogy gyermekeiket támogatták a rendezvény
helyszínére való utazással.

VÉRADÁS!
Tisztelt Lakosok!
2018. november 15-én 10.00 – 14.00 - ig véradás lesz Kelebián.
Helyszín: Magyar – Szerb Agrárkereskedelmi Központ

Kelebiai Hírmondó
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SIFLIS GÉZA LABDARÚGÓ EMLÉKTORNA
si csalás ellen és ráadásul akkor nyitott
privát vaskereskedést, amikor mindent
államosítottak. Az ÁVH súlyos bántalmazásai következtében halt meg 41
évesen, 1948-ban. A kelebiai temetőben alussza álmát. A kommunista rendszer emlékét is eltörölte volna. Nyughelyét a Levente Egyesület gondozza,
a Fradi képviselői 1994-ben, 2004-ben
és 2017-ben megkoszorúzták sírját.   
1994-ben Havasi Mihály akkori Fradi szakosztályvezető koszorúzott Siflis Géza sírjánál. Erről temetői kép nem
készült, a sportpályán elmondott beszéde viszont megörökítésre került néhány fotó erejéig, ami a Reflektált amnézia című sporttörténeti kiadványban
látható.
Első kép 2004-ben a Fradi öregfiúk csapata Kelebián. A temetőben fejet
hajtottak egykori klubtársuk nyughelyénél Fenyvesi Máté, Novák Dezső, Kű Lajos, Rab Tibor, a közelmúltban elhunyt
2018. október 29-én (hétfőn), Siflis Géza halálának 70. évfordulóján a
Kelebiai Levente Sport Egyesület (KLSE) első ízben megrendezi a Siflis Géza
Kupát. A labdarúgó emléktorna nagypályás rendezvény lesz, amelyről több
információt a szervezésnek ebben a
szakaszában még nem tudunk hitelt érdemlően közölni.
Október 28-án szentmise áldozatot
mutatunk be a hét évtizedes szomorú történet emlékére, a Krisztus Király
templomban.
Október 29-én Siflis Géza konferencián terveink szerint három előadás
egyikén Vincze József a Fradi Múzeum
történésze, (múzeum-vezető helyettes), Siflis Zoltán Balázs Béla díjas filmrendező Szabadkáról és Kovács Marcell
a KLSE rendezvényszervezője mutatják
be Siflis Géza szabadkai, budapesti és
kelebiai életének részleteit.
A hétfői rendezvényre 10,00 órára
várjuk a csapatok érkezését, 10,30-tól
11,30-ig tartanak az előadások, 12,00
órától indul a foci emléktorna. Az eredményhirdetés után közös vacsorával
köszönünk el a konferencia résztvevőitől és a csapatoktól.
Nézzük meg előzetesen nagy vonalakban, részletek nélkül, ki is volt Siflis
Géza, aki immár 70 esztendeje alussza
örök álmát a kelebiai temetőben:
Siflis Géza 1907-ben született a történelmi Magyarországon, Szabadka közelében. 18 évesen a Szabadkai SAND
első osztályú csapatának kapusa. A
192 cm-es portás 19. évében az akko-

ri Jugoszlávia válogatottjába is bekerül.
Ő védi 1928 nyarán az amszterdami
olimpián, Jugoszlávia kapuját. Legendás Fradi drukker lévén a Bécsi Rapid
helyett a Ferencvárost választja. Itt tölti
az 1928/1930-as idényeket. Résztvevője a zöld-fehérek 1929-es Dél-amerikai túrájának, amely világhírnevet
szerez a Ferencvárosnak. A II. világhá-

ború végén Kelebiára költözik, vaskereskedést nyit és a Levente Egyesület
trénere lesz. Az ÁVH üldözi, mint minden Dél-Vidékről származót. Neki viszont több problémája is volt a kialakuló diktatórikus rendszerrel. Fellépett a
sport egyesület Levente nevének erőszakos megváltoztatása ellen. Tiltakozott az 1947-es kék-cédulás választá-

Géczi István és a csapat többi tagja.
Második képen 2017. januárban a
Fradi Suliprogramon résztvevő fiatal
FTC sportolók Siflis Géza sírjánál.
A programok nyitottak, díjmentesek
lesznek. A részletekről tájékoztató plakátok készülnek, mikor véglegessé válik a program.
Kelebiai Levente SE
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2018. szeptember hónapban születés nem volt.
2018. augusztus hónapban házasságot kötött:
Ürmös Szilárd és Gazdag Alexandra
2018. szeptember hónapban házasságot kötött:
Szakadáti László és Kovács Erika
Brecska Zoltán és Horváth Dominika
2018. szeptember hónapban elhalálozott:
Zvertyel Istvánné 			
87 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

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

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

október

orvos neve

ügyelet helyszine

7

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

8

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

9

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

10 szerda
11 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

12 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

13 szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

14 vasárnap

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

15 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

16 kedd

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

17 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

18 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

19 péntek

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

20 szombat

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

21 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

22 hétfő

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

		

munkaszüneti nap

23 kedd

Szarvas Gyula dr.

		

nemzeti ünnep

24 szerda

Rigler László dr.

Tompa,Kossuth utca 10		
Kelebia,Deák utca 92		

25 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

26 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

27 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

28 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

29 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

30 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 10		

31 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 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)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757

Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.

Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67

Tel.: 77/454-627

Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355

06-70/516-50-50

Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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Kelebiai Hírmondó
KÖSSZ hálaadó Istentisztet

Van az úgy hogy az ember, ajándékot kap, és nagyon szeretné megköszönni öröme okozójának a kapott
ajándékot. Ilyen indulat vezérelte a kelebiai Baptista Gyülekezet, és a Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség
egyesület ( KÖSSZ ) tagjait, amikor immár több éves hagyományként közös
Hálaadó Istentiszteletet szerveztünk.
Pál apostol így buzdítja az efézusi gyülekezet tagjait: „mondjatok egymásnak
zsoltárokat, dícséreteket, és mondjatok dícséretet szívetekben az Úrnak,és
adjatok hálát az Istennek, az Atyának
mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében”
Ez a gondolat volt a tömör lényege
szeptember 30-a vasárnap délutánjának.
A bizonyságok, átélések, megtapasztalások, a csodák, melyeket a
tábor előkészítése, és megrendezése kapcsán átéltünk, most újra megelevenedtek, egy-egy visszaemlékező
beszámoló hallatán. Felekezeti hovatartozás nélkül, a szeretet, az öszetartozás érzése, és megélése, a segítő kezek, melyek nyomán minden
szükséges feltétel, étel, ital, játékok,
anyagok a kézművességhez, és ezernyi más amiről azt sem tudtuk kitől
van, az ige a Bibliából, melyet Tibi bácsi hirdetett.......
Ezekről szólt a bizonyság, prózában, és énekszóval, szállt a dícséret a
Menny Istene felé. Mert minden jó és
tökéletes adomány onnan felülről, a

Mennyből az Örökkévalóság Atyjától
származik. Isten áldását kérjük minden
támogatóra, magánszemélyre, és vállalkozóra, minden segítőre, adakozóra,
és kívánjuk, hogy Isten pótolja vissza
sokszorosan az ide szánt értékeket.
„Köszönet, hogy az Agrár Kereskedelmi Központot néha Templomként is
igénybe vehetjük”
A KÖSSZ minden tagja azon dolgozik hogy a kapott lehetőségeket a
gyermekek örömére-javára, és Istenünk dicsőségére használja.
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG !
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MEGHÍVÓ !
Szeretettel hívjuk a mulatni vágyókat
november 10-én (szombaton) 18.30-tól
az Agrárkereskedelmi Központba a Gézengúz
Óvoda Jótékonysági báljába .

A TALPALÁVALÓT PIPICZ DANI
ZENEKARA A LAGZI BAND ADJA!
BELÉPŐJEGY:4000 FT
TOMBOLATÁRGYAK FELAJÁNLÁSÁT IS SZÍVESEN
FOGADJUK

SVÉDASZTALOS VACSORA
VACSORA

BÜFÉ
ZENE

TÁNC
TOMBOLA

JEGYEK AZ ÓVODÁBAN KAPHATÓAK !
A bál bevételét csoportonként vetítővászon
vásárlására fordítjuk!
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Karitász hírek

Minden szeptemberben szoktuk tartani az iskola napközis tanulóinak a palacsinta-partyt. A Karitász Egyesület tagjai otthon megsütik a 15-20 palacsintát. Dió. lekvár,
kakaó, nutella került aa finom csemegékbe töltelékként. Mindig nagy örömet szerzünk ezzel az akciónkkal is a gyerekek körében, így volt ez az idén is.
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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.

