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Deák Ferenc utcai fejlesztések Nyertes pályázattal a kerékpáros
Tisztelt Lakóközösség!
turizmus fejlesztéséért

Örömmel számolhatok be Önöknek arról, hogy elkezdődtek az útépítési projektek a Deák Ferenc utca északi és déli részén. Az északi rész tekintetében 2018
tavaszán adtunk be pályázatot a Földművelésügyi Minisztériumhoz egy hazai forrású program megvalósítására. A program
célja a zártkerti ingatlanok elérésének javítása és vadkerítés építése. A pályázatunk
nyert. A kiírás csak makadám útépítést
engedélyezett, ezt egyébként a támogatás
nagyságrendje is bekorlátozta. A támogatás mértéke 100 %-os volt. Az útépítés során 280 méter hosszú, 4 méter széles utat
építettünk. Mindezt kiegészítette a József
Attila és Kossuth Lajos utcák között megépült 500 méter vadkerítés. Az utat a Stravia Emulziógyártó és Útfenntartó KFT. Fodor Zoltán vezetésével, míg a kerítést a
Virágzó Délvidék Szociális Szövetkezet építette. A projekt összköltségvetése 9 millió
998 ezer forint volt, amelyből az építés beruházási költsége 9 millió forint. A projekt
befejeződött, a létesítmények megépültek.
Várhatóan 2019 – ben is kiírják a pályázatot és újabb útszakaszt tudunk kialakítani.
Célunk: újfaluval való összeköttetés megvalósítása. A Deák Ferenc utca déli részé-

nek tekintetében egy nagyobb volumenű
projekt kezdéséről tudok beszámolni. Két
évvel ezelőtt 2017 februárjában adtunk be
egy pályázatot uniós forrás keretre a Miniszterelnökségre, a külterületi helyi közutak fejlesztése című célterületre. A pályázatunk nyert. A sikeres pályázat során
a Dák Ferenc utca déli részének építésére
közel 90 millió forintot nyertünk, amelyhez
10 millió forint önerőt kell biztosítanunk. A
közbeszerzési eljárást a tél folyamán lebonyolítottuk és kiviteli szerződést kötöttünk
a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. – vel.
A munkák során 1515 méter hosszú és 4
méter széles aszfaltos utat fogunk építeni a Kosztolányi – Deák utcák kereszteződésétől a határútig. Az utat szikkasztó árkok kialakítása fogja kísérni. A munkálatok
várhatóan április végén, május elején kezdődnek és július végén fejeződnek be.
Köszönöm a Tisztelt Lakóközösség eddigi türelmét.
Jó hír, hogy a Deák Ferenc utca rekonstrukciója tekintetében előkészület alatt áll a
padkázás, vízelvezetés megoldása, továbbá a teljes aszfaltfelület felújítása.
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester

Kelebia Község Önkormányzata közel
5 éve fogadta el a település idegenforgalmi koncepcióját és a stratégiai célok megvalósítási sorrendjét. Akkor abban mindenki
egyet értett, hogy ha települési turizmusról
beszélünk, akkor minimum térségi megközelítést kell alkalmaznunk, de még inkább
célszerű regionális és határon túli nagyságrendben gondolkodnunk. Ebben a szellemben fogtam neki egy újszerű vidékfejlesztési eszköz tudatosításához, melynek a neve:
natúrpark. A natúrpark feladata a térségi értékek felkarolása, ápolása, népszerűsítése, továbbá a turisztika emberléptékű
erősítése. Ezen túl a települések közötti élő
kapcsolatrendszer kialakítása, a helyi kezdeményezések felkarolása és a környezeti
nevelés eszköztárának bővítése. Nagy volt
a feladat, de azt gondolom ma is, hogy hosszútávon a kitartó munka gyümölcsöt terem. Az előkészítő egyeztetések során 12
határ menti település nyilvánította ki, hogy
részt kíván venni a Felső – Bácska – Homokhát Natúrpark létrehozásában. Ennek
érdekében kelebiai vezetéssel és székhellyel létrehoztuk a Felső – Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesületet, amelyet a kecskeméti törvényszék
2017. május 12 – én jegyzett be. Elkészítettük a natúrparki fejlesztési dokumentációt, amely előfeltétele volt a natúrpark cím
elnyerését megcélzó pályázatunknak. A pályázatot beadtuk, nyertünk, majd 2018. július 20 – án Dr. Nagy István agrárminiszter
aláírásával ünnepélyes keretek között átvehettük a névhasználatot engedélyező okiratot, amely dokumentum erejét a természet
védelméről szóló törvény egyértelműen garantálja. A felsorolt építő eseményekkel
párhuzamosan partneri kapcsolatot építettem ki több megyei (pl. Kiskunsági Nemzeti Park) és több határon túli (pl.: Szabadka Város Önkormányzata) szervezettel. A
kiemelkedő partnere sorában szerepel a
Bács – Kiskun Megyei Önkormányzat. A
jó kapcsolatot bizonyítja az a tény, hogy a
két szervezet 2017 szeptemberében közös pályázatot adott be (TOP – 1.2.1 – 16
– BK2 – 2017 – 00001) a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A projekt címe: Az
Eurovelo13 kerékpáros útvonal és környe-

zetének ökoturisztikai fejlesztése. A pályázat nyert és 2018. január 17 – én aláírásra került a támogatási szerződés. A projekt
összköltségvetése közel 200 millió forint,
amelyből 158 millió forint a natúrparki térség infrastrukturális fejlesztésére fordítódik,
a natúrpark egyesület közvetlen koordinálásával. Ez az eredmény az országban működő 15 natúrpark körében is egyedülálló.
A projekt keretében ökoturisztikai fejlesztések valósulnak meg Bácsalmás, Tompa és
Kelebia települések területén kb. 50 – 50
millió forint értékben. Ennek keretében turisták fogadásához és ökoturisztikai attrakciók kihasználásához szükséges infrastruktúra jön létre. Kelebia vonatkozásában 2
helyszín fejlesztése jött szóba. Az egyik a
Portényi féle erdészház volt, a másik pedig
a Vörös féle tanya az ásotthalmi út elágazásánál. Végül az utóbbi fejlesztése mellett
döntöttünk. Az ügy érdekében Kelebia Község Önkormányzata megvásárolta az érintett lakóházat és a hozzá tartozó területet,
majd térítésmentesen átadta az egyesületnek a kötelező projektfenntartási idő végéig. A kelebiai helyszínen felújítási és átalakítási munkákat fogunk végrehajtani. Az
épületben és a környezetében kiállítótereket hozunk létre. Kerékpáros szerviz pont
fogja kiszolgálni a túrázók műszaki és kikapcsolódási igényeit. Az építkezéseket
megelőző tervezési munkával végeztünk.
A műszaki dokumentumok alkalmasak arra, hogy lebonyolítsuk a közbeszerzési eljárást, kiválasszuk a kivitelező cégeket és
nekilássunk egy olyan ingatlan hasznosításának, amelyet évtizedek óta az enyészet
birtokol. Előreláthatólag 2019. május közepén kezdődnek a munkálatok. Bízom abban, hogy egy év múlva kerékpárosokat,
gyermekcsoportokat, kutató diákokat tudunk fogadni a vendégházunkban, ahonnan a környező vidék, a Kőrös – éri Tájvédelmi Körzet könnyedén megközelíthető és
felfedezhető. Természetesen készülünk a
folytatásra, erősítve azt az alapelvet, amely
az egyesületünk jelmondata is: „Rejtőzködő
értékek nyomában”.
Maczkó József polgármester
Felső – Bácska Homokhát
Egyesület elnöke

Tájékoztató a szociális célú tüzelőanyag kiosztásának végrehajtásáról
Kelebia Község Önkormányzata 2018 – ban is pályázott az ún. téli szociális fa
kiosztásának érdekében. A pályázatunkat részben támogatták. Az állam 1.582.000
forintot ítélt meg, amelyhez az önkormányzat 58.000 forinttal járult hozzá. A program során 89 m3 akác tűzifát sikerült kiosztanunk, amelyet a KEFAG ZRT – től szereztünk be. A támogatásokból 60 háztartásnak sikerült téli tüzelőt biztosítani. A
szállítás az előző évekhez hasonlóan térítésmentes volt.
Ezúton szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal adminisztratív dolgozóinak és a közhasznú állománynak a szakszerű és gyors munkát.
Maczkó József polgármester
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EGY SZENT A HAJLÉKTALANOK HAJLÉKÁBAN
Aki a „főparancs” (Mk.12.30-31)
szerint él, az szent. De vannak még
szentek közöttünk? És hol? Nagy Lajos királyunk mondta már régen: „ha
szenteket akartok látni, menjetek a
márianosztrai pálos szerzetesek közé.” Azt meg én bátorkodom mondani, hogy ha szentet akartok látni, menjetek Szegedre, és ott a hajléktalanok
Máltai-hajlékában találtok a hajléktalanok közt egy Kardos Mihály nevű szent
papot. Ha felkeresnétek, biztos mosolyogva és szívesen látna benneteket.
Esetleg meglepődnétek az első benyomáson. Tőből amputálva mindkét lába.
November első vasárnapján a szeretet két „főparancsolatáról” kellett
prédikálni. Sok pap ilyenkor szorong
velem együtt. Nem akarja elcsépelt
sablonokkal untatni a híveit. Elméleteket sem akar mondani a szeretetről,
de még elmélkedést sem. Inkább olyanokat szeretne, ami életszerű, amitől
a hallgatóság, hahazamegy, kedve támad jót tenni. Minden vágya az lesz,
hogy szeressen.
Eme gondomban a Szentlélek nagyon szeretett engem, mert rám talált. Segített. Úgy, hogy az asztalomon
segített ráakadni egy újságra, amelyben Kardos Mihályról írtak ragyogókat, lelkesítőket. Lehet is róla, mert ő
a szeretet parancsát szinte száz százalékosan teljesíti. Így nagyobb lelki
hasznot hozhat, ha a szeretetről nem
közhelyeket mondok, inkább majd
azt láthatjuk, hogy Mihály atya úgy éli
meg a szeretet „főparancsát”, mint a
szentek.
Miért mondható ő szentnek? De a
válasz előtt tisztázzunk egy sokak fejében levő pontatlanságot. Úgy gondolják egyesek, hogy az a szent, aki
kiirtott a lelkében minden bűnt. Ha-

sonlóan miként a kapával szoktuk a
gazakat. Viszont a szentek is időnként
vétkeznek. De több erényben igen kiemelkednek a sok „langyos” keresztény közül. Hősiesen szeretik Istent és
az embereket. Mihály atya osztálytársam volt. Hatvan éve ismerem. Megfigyeltem már kezdetektől, hogy az
evangéliumi szolgálatban kiemelkedett. Bármikor – még éjféltájban is
– lehetett kérni a segítségét ott, a
piarista gimnáziumban, például korrepetálásban. Ilyen esetekben a legfontosabb teendőit is félretette. Első feladata az volt neki, amit más kért tőle.
De ezt is szívvel tette. Ez alatt azt értsük, hogy teljesen ott volt annál, amit
tett, vagy akit hallgatott. Szinte eggyé vált azokkal. Vagy úgy is mondhatnám, hogy annyira ott volt a másiknál, annyira belefeledkezett, hogy
addig nem volt ott saját magánál.
Pár hónapja is meglátogattam. Nyomorúsága ellenére vidám volt, vicceket
mesélt. Lelket öntött belém, és nagy
életkedvet. Míg mi, papok a hívők hitét
próbáljuk erősíteni egészségesen, két
lábon, addig ő ugyanezt teszi lelkesen
kisebesedett csonkokon ülve. Erre nyilván csak az képes, akinek a szívében
Isten lakik.
Amikor a másik lábát is amputálták, békés arccal hallgatta végig a főorvos beszámolóját a műtétről. Mikor a
főorvos kiment, egyik betegtársa megjegyezte: „Ha én mindkét lábam elveszíteném, akkor megkérném egy barátomat, hogy inkább lőjön főbe.” Erre
az idős pap így válaszolt: „Hát nekem
nincs ilyen barátom, kénytelen leszek
másik utat választani.” Az biztos, hogy
én, vagy közülünk sokan nem viselték
volna ilyen hősiesen ezt a sorsot. Ő viszont nem hogy nem roppant össze,

Karitászhírek
márciusról
Március 6-én az Agrárközpontban
tartottuk a tavaszi kiárusításunkat,
melyet a húsvéti adomány csomagok
készítéséhez gyűjtöttünk.
Bekapcsolódtuk az országos tartós élelmiszer gyűjtéshez, melyet
a katolikus karitász hirdetett meg.
Köszönet a plébánián leadott élelmiszerekért és a pénzbeli adományokért.
Horváth Zoltánné

hanem ajándékként, kincsként magához ölelte. Emlékeztet ő a „Passió” című filmben Jézusra, aki, mielőtt a keresztet vállára vette, hosszan magához
ölelte.
Felépülésének hetei alatt azzal kellett szembesülnie, hogy most már nem
tud saját magáról gondoskodni, ezután
másokra szorul. Először kényelmes otthonba helyezték, de ott nem érezte jól
magát. Elkerült a „Máltai szeretetszolgálat” 14 ágyas kis egészségügyi hajlékába, súlyos beteg hajléktalanok közé. Ott szeretettel meghallgatja őket. A
városban a többség elkerüli a hajléktalanokat. Ő kifejezetten keresi velük a
kapcsolatot. Az ebédlőasztalnál misézik néhányukkal. A városból többen bejönnek erre.
Van nyugdíja. Ezen lakást bérel, ahol
két hajléktalan férfi él. Őket itt, az otthonban ismerte meg. Mivel csak egyikük tud dolgozni, ezért a közüzemi
számlákat is az atya fizeti. Ha megkérdezik tőle, miért, azt válaszolja, hogy
„így érzi helyesnek”. A szegények életét éli, neki magának pedig nincs szüksége pénzre.
Katona is volt. A katonaságnál egy
tiszt megkérdezte: „Hogyan egyezteti
össze a hitet a vallással?” „Ahogy nálam okosabbak is tették, pl. Nobel-díjas
tudósok” – válaszolta neki. A tiszt ezt
is kérdezte tőle: „Ön is megáldja majd
a fegyvereket?” „Nem, én csak a katonákat”- felelte.
Első szolgálati helye Gyomaendrőd
volt. Sorra látogatta a környező kis tanyaközpontokat. Volt, ahová egy 94
éves ember kedvéért utazott el. Nagylaposon öt ház állt. Itt tizenkét gyermeket kezdett hittanra tanítani. 38 éves
korában volt egy istenélménye. Az újszegedi templomban misézéskor tör-

tént egy hideg februári reggelen. Így
meséli el: „Álltam az oltár előtt szomorúan. Úgy éreztem, bármit teszek, minden hiábavaló. Megszédültem, lassan
forogni kezdett velem a templomom.
Akkor fölnéztem. Az oltár és a hívek
között, közvetlen előttem OTT ÁLLT JÉZUS. Azt mondta: CSAK ENGEM NÉZZ!
Azután eltűnt, de szavai sokáig visszhangoztak bennem. A hívek nem látták Jézust, csak engem, amint ott álltam az oltár előtt, kővé dermedve. De
én tudom, hogy nem képzelődtem, hanem megkaptam a tökéletes megerősítést. Azóta nincsenek kételyeim, ha válaszúthoz érkezem.” És én el is hiszem
Mihály atya istenélményét. Ezért viseli
ilyen hősiesen, mosolyogva ezt a szörnyű csonkítást.
Végül, most a hajléktalan emberek
közt jól érzi magát. Azt mondja, ott senki sem rohan. Mindenki olyan, mint ő.
Időmilliomos. Az egyik délelőtt például együtt nézték a „Dél keresztje” című
filmet a tévében, és valaki azt mondta
közülük, hogy a főszereplő milyen talpraesett ember.
„Könnyű neki – mondta Mihály atya
– de milyen legyen az, akinek nincs talpa, semmilyen talpa?”
November első vasárnapjának evangéliumában az a Jézus, aki megdicsérte a jóindulatú farizeust, gondolhatjuk, hogy még inkább mondaná Mihály
atyának, hogy „nem jársz messze Isten
országától” (Mk 12,34)
És nekünk vajon mit mondana? Vajon nekünk is ezt mondaná? Ugye értjük? Tehát amikor már az önzésünket
háttérbe fogja szorítani a szeretetünk,
akkor Jézus minket is így fog megdicsérni: „Barátom, már kezded kapiskálni a dolgot.”
Pribitek László plébános

BEIRATKOZÁS
A GÉZENGÚZ ÓVODÁBA
A kelebiai Gézengúz Óvoda és
Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évére a következő időpontban
lehet beiratkozni: 2019.05.13. –
05.17., 8 órától – 12 óráig.
Az óvodai beiratkozáskor be
kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát, a gyermek TAJ számát, és orvosi igazolást.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét
a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérel-

me teljesíthető. [Nkt.8. § (1)]
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény.
Azok gyermekek, akik az adott
év január 1. és augusztus 31. között töltik be a 3. életévüket, kötelesek a kijelölt időpontban beiratkozni, de csak szeptember
1-től kötelesek óvodába járni.
Várjuk a kis gézengúzokat!
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Gézengúz Óvoda és Bölcsőde Programokban gazdag március
Március hónap igazán mozgalmas volt az óvoda és a bölcsi életében, nagyon sok
program volt a gyermekek számára.
7-én a Truffaldino Bábszínház jött el hozzánk, és adott - mint mindig -, egy nagyon szuper előadást.
8-án, a nagyok ellátogattak a Szent
Erzsébet Otthonházba, ahol köszöntötték a nőket, majd a nagyobb csoportokban a fiúk is köszöntötték a nőket és a lányokat.

Március 14-én a bölcsisekkel együtt
kisétáltunk a Kopjafához, és megemlékeztünk az 1848-49-es szabadságharcról, majd 15-én délelõtt a községi ünnepen a nagycsoportosok egy nagyon
látványos, szívet melengető műsorral
léptek a közönség elé.

18-tól Happy-hét néven egy vízfogyasztással kapcsolatos programba kapcsolódtunk be, ami igen fontos gyermekeink számára, mivel mi is tudjuk, és látjuk,

hogy nagyon sok esetben a cukros üdítőket részesítik előnyben a vízzel szemben.
28-án az önkormányzat meghívta a Bíbuczi Színházat egy előadás megtartására, aminek a címe A nagyravágyó Tóbiás volt, és a gyerekek nagyon élvezték, amit
ezúton is köszönünk a Fenntartónak.
Iván Éva intézményvezető

Az iskola márciusi hónapjáról az igazán nem mondható el, hogy unalmasan telt
el! Jobbnál-jobb, tartalmasnál-tartalmasabb programokban volt részünk.
Március 7-én a bácsalmási Hunyadi János Gimnáziumban vettek rész tanulóink
2 csapatban, a Víz világnapja alkalmából rendezett természetismeret versenyen. A
12 csapatból álló mezőnyben gyermekeink az 5. és 6. helyen végeztek.
Március 8-án iskolánk minden kis- és nagylány tanulóját, valamint a hölgytagokat, virággal köszöntötték a fiútanulók és férfidolgozók.
Az év elején az iskola és a Gyermekeinkért Alapítvány is nyújtott be 2-2 pályázatot a Honvédelmi Sportszövetség által meghirdetett, támogatott programok lebonyolítására. A sikeres pályázatoknak köszönhetően március 11-én került lebonyolításra Kelebia szeretlek címmel egy helytörténeti vetélkedő a felsősöknek. Míg
a nagyok törték a
fejüket a vetélkedő
furfangos feladatain, a kicsik sportversenyen vettek
részt a tornateremben. Délután a szülők is bekapcsolódtak a programba a
Családi Sportnap keretében. A pályázat jóvoltából ezen a napon még ebédet és
uzsonnát is kapott minden iskolás gyermek és pedagógus.
Március 12-én rendeztük meg az iskola gyönyörűen megújult 8-as számú termében a hagyományos Petőfi szavalóversenyt. A népes mezőnyből az alsósok közül első helyezést ért el Körmöci Bence(4.o.), második lett Kákonyi Bianka (3.o),
harmadik Bíró Anikó (2.o.) különdíjas Juhász Réka (3.o.) A felsősök közül Nagy
Ákos Vajk bizonyult a legjobbnak.
Március 14-én délben tartottuk meg a március 15-i iskolai ünnepséget a 7. osztályosok közreműködésével. Felkészítők: Színes Gabriella és Juhász János. Az ünnepség keretén belül adta át az igazgatónő a szavalóverseny helyezettjei számára a díjakat.
Március 15-én a községi megemlékezésen a 7. osztályosok képviselték iskolánkat. A pályázati úton nyert gyönyörű néptáncos ruhákban színvonalas műsorral mutatkoztak be.
19-én a hatodikosaink vehettek részt a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium által szervezett laborgyakorlaton, ahol diákjaink különböző érdekes kísérleteknek lehettek részesei.
Bekapcsolódtunk az országos „Te szedd!” szemétszedési
akcióba is. Az iskola környékét
próbáltuk szebbé tenni.
25-én kilenc sajátos nevelési igényű tanulónk utazott
Kiskőrösre egy szavalóversenyre. Felkészítő: Berkó Istvánné
26-án délután egy jógaterápiás előadást hallgathattunk meg az iskolában. Ezen
a napon a felsős tanulók szüleinek fogadóórát is tartottunk.
27-én természetismeret versenyen vett részt néhány tanuló Kiskőrösön. Őket
Nagy Bettina kísérte és készítette fel a megmérettetésre.
28-án az alsósok az ovisokkal együtt a Bibuczi társulat Nagyotmondó Tóbiás c.
előadását élvezhették az Agrárkereskedelmi Központban.
A hónap utolsó munkanapján, 29-én egy igazán nagy feladat várt ránk. A kelebiai Farkas László Általános Iskola rendezte meg a Kiskőrösi Tankerület járási
matematikaversenyét felső tagozatos csapatok számára, 9 iskola és 90 gyermek
részvételével. A verseny résztvevőit uzsonnával, édességgel vendégeltük meg,
szórakoztatásukról pedig a Grimm-busz színház tagjai gondoskodtak a Herkules
c. darabjukkal.
A verseny szervezői Fodor Betty, Gémes Gézáné, Kispál Éva és Szabó- Galibáné
Vámos Ildikó voltak, sikeres lebonyolításában a teljes kelebiai tantestület részt vett.
Március hónaptól májusig a másodikos tanulók minden kedden ingyenes úszásoktatáson vesznek részt.
Fodor Betty igazgató
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Kirándulás 2019. május 14-16. Kelebia-Pákozd-Győr-SopronKőszeg-Sárvár-Sümeg-Kelebia
Nagykanizsa -Lendva
2019. május 14. kedd
Indulás Kelebiáról a Nyugdíjas Háztól reggel 7.00 órakor.
Útközben valahol gyors étkezési lehetőség!
Nagykanizsán városnézés, majd elfoglaljuk a szállást.
Ezt követően egy faipari feldolgozó üzemben teszünk látogatást, majd egy erdővel övezett komoly magán halastó mellett megpihenünk.
Itt egy borkóstoló után, a tóból frissen kifogott halakat ízlelhetjük meg!
A hotelben kipihenjük a hosszú út fáradalmait.
2019. május 15. szerda
A hotelben elfogyasztott bőséges reggeli után buszra szállunk, és irány Szlovénia, Lendva.
Itt az alábbi látnivalók várnak ránk:
Lendva-Hosszúfaluhegy Vinárium torony. Ez egy 53.5 méter magas lifttel felszerelt kilátó, ahonnan kedvező időjárási körülmények között négy országba is bekukkanthatunk.

Lendvai vár, Kápolna, Galéria és Múzeum.
Makovecz Imre által tervezett Művelődési Ház. Színház és Zsinagóga.
Dobronak: Orchidea és Trópusi Kert. Ez Közép Európa egyetlen orchideafarmja,
ahol mintegy 2 millió orchideát állítanak elő egyetlen év alatt. Itt található a gyógyító Bahonia-tó is.

Közben elfogyasztunk egy borkóstolóval összekötött finom ebédet a Cuk borházban.
A dús programok között biztosítunk lehetőséget egy kis szabad sétára, vásárlásra is!
A visszafelé úton Nagykanizsa felé még megállunk Tótszentmártonban, ahol elfogyasztunk egy borkóstolóval és harmonikaszóval színesített vacsorát.
A sok színes program után jól fog esni majd a pihenés a szállodában!
2019. május 16. csütörtök
Az elfogyasztott reggeli után megindulunk hazafelé.
Útközben, igény szerint lehet még egy rövid program.
A kirándulás költsége: 30.000 Ft. és 35 euró, mely két részletben is fizethető!
Jelentkezési határidő: 2019. április 10.
Elérhetőség: +36 30 9354 894, erzoli49@gmail.com

2019. március 22-23.
Bár a tavasz még csak éppen be- meg szálláshelyünkre, a Hotel Szieszkopogott az ablakon, amikor márci- tába. Bőséges és finom vacsora után,
us 22-én a reggeli órákban, a kelebi- háromszemélyes szobákban töltöttük
ai Farkas László Általános Iskola 45 az éjszakát.
diákja izgatottan toporgott az iskoPihenés után kiadós reggeli várt
la előtt. Búcsú, ölelés, szülői intelmek bennünket a hotel különtermében.
után néhány perc múlva felszállt arra Szükség volt az energiára, mert eseaz autóbuszra, ami egészen Sopronig ménydús nap következett.
szállította őket. A déli határ mentén
A középkori hangulatú, bájos kistalálható kis faluból kevesen jutnak el városban, Kőszegen álltunk meg előaz ország ezen távoli részére. Különle- ször, melynek legismertebb látnivalója
ges élmény az alföldi sík, homokos vi- a Jurisics-vár. A bátrabbak középkori
dék után a távolban feltűnő hegységek ruhákba bújva ismerkedhettek meg a
körvonala.
vár történetével, a XII-XVI. század főKirándulásunk első állomása-egy zési és étkezési szokásaival. A Fegyrövid solti pihenő után- a Pákozdon vertárban a középkor fegyvereit, rutalálható Katonai Emlékpark- Nem- házatát, a Lovagteremben a város és
zeti Emlékhely volt, amelyet az 1848. a vár történetét, a folyosón történelszeptember 29-i pákozd-sukorói csata mi katonai viseleteket és fegyverzetiszteletére és emlékére hoztak létre.
teket bemutató kiállításokon sétálTárlatvezető segítségével kísér- tunk végig.
tük végig a Magyar Honvédség törtéÚjabb buszos utazást követően Sárnetét, az elmúlt 170 év főbb katonai váron, a Nádasdy Vendéglőben háeseményeit. A múzeumban különbö- romfogásoslakoma következett.
ző katonai egyenruhákat és a honvéAki Sárvárra érkezik, nem hagydek által használt fegyvereket tekint- hatja ki a Nádasdy Ferenc Múzeumot
hettünk meg.
a város szívében, a Nádasdy-várban.
A szépen kialakított park és számos Itt található az a monumentális csataemlékmű mellett csodálatos kilátás képsorozat, amely a hazai barokk műnyílt a Velencei-tóra és környezetére. vészet legnagyobb szabású történeti
Hosszú buszozás után, a hegyvidéki faliképsorozata.
csaták nyomában Győrbe érkeztünk.
A várban tett látogatás után, a várat
A Püspökvár-Toronykilátóba teker- körülölelő füves területen négy csagő-kanyargó csigalépcsőn jutottunk patban „lovagi tornán” mértük össze
fel. Útközben a számos kiállítás között ügyességünket. A sorverseny győztes
az egyik legérdekesebb Boldog Apor csapata díjazásban részesült. A kelleVilmos története volt, akit egy részeg mes, napsütéses időben mindenkire
szovjet katona lőtt meg Húsvét nagy- ráfért egy kis hűsítő.
péntekén, amikor a pincékben elrejtőAz autóbuszon elfogyasztottuk útizött fiatal lányokat, asszonyokat védte csomagunk tartalmát, miközben Süaz erőszakoskodó, fegyveres betola- meg felé tartottunk. Így újult erővel
kodók elől.
kaptattunk fel a sümegi vár mereBár a városnézés nem fért bele az dek lejtőjén, hogy tárlatvezetőnk éridőnkbe, a kilátó tetejéről Győr belvá- dekes, néha pikáns történeteit hallrosának minden szegletét beláthattuk. gatva legyünk részesei a vár korabeli
Késő délután érkeztünk meg Sop- életének.
ronba, ahol a város jelképére, az 58
A souvenirek, hűtőmágnesek melméter magas Tűztoronyra voltunk kí- lett, maradandó élményekkel telve érváncsiak, ahonnan az egykor szolgá- keztünk vissza kis falunkba. Köszölatot teljesítő őrök figyelmeztették a nettel tartozunk támogatónknak, a
lakosokat, ha tűz ütött ki valahol, ha Honvédelmi Sportszövetségnek, hogy
ellenség közeledett, vagy ha idegenek biztosították számunkra ezt a nagybort akartak hozni a városba.
szerű két napot. Hozzájárultak ahhoz,
A torony körerkélyéről páratlan lát- hogy tanulóink ne csak a tankönyvekványt nyújt a belváros és a Sopront ből, hanem személyesen ismerjék meg
körülölelő Lővérek, valamint a tiszta hazánk kiemelkedő történelmi eseméidőben idelátszó Alpok közeli vonula- nyeinek nevezetes helyszíneit.
tai is.
Fodor Betty
Meglehetősen fáradtan érkeztünk
intézményvezető
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„Közösségépítés családi sport- „Azért vagyunk a világon, hogy
nap keretében Kelebián.”
valahol otthon legyünk benne”

Községünkben fontosnak tartjuk az
itt együtt élők kapcsolatainak erősítését, ezért nagy örömmel fogadtuk,
hogy pályázatunk támogatásra érdemesnek ítélték
Hosszú előkészületek után a gyerekek által alig várt nap megrendezésre került. A családi sportnapra már napokkal előtte készültek, a focicsapatok
edzettek, hogy méltóan tudjanak helytállni a nagy napon. A sportnap zenés
bemelegítéssel kezdődött, majd a vegyes csapatversenyekkel folytatódott.
A tornaterem sikítástól volt hangos.
A szülők, a gyerekek, és a rendőrség
részvételével a családias sportnap felejthetetlen élményt nyújtott a résztvevőknek.
Első programként sorversenyek
kezdődtek, melyben vegyes csapatok mérkőztek meg egymással (gyerek
szülő-rendőr). Változatos feladatokkal
próbáltuk meg színesíteni az együtt eltöltött időt, melyben közösségépítés sikerektől volt hangos. A változatosság
jegyében az alsósónak könnyebb, a felsősöknek összetettebb, nehezebb, fur-

fangosabb feladatokat kellett megoldaniuk.
Szünet következett, melyben a részvevők frissítőt ihattak, aki megéhezett
az a bőségesen tálalt szendvicseket,
frissensült pogácsákat fogyaszthatott.
Második programként focikupák következtek, a selejtezők már a megelőző napon megtörténtek, majd a döntők
következtek. Vegyes csapatok nagy sikert arattak, szinte vitatkoztak a gyerekek, hogy kit cseréljenek le. Hiába fújt a bíró, hogy a döntőnek vége, a
gyerekek nem akarták elhagyni a mérkőzés helyszínét.
A felfokozott hangulat közepette
megtörtént az eredményhirdetés. A focicsapatok focikupát, játékot, a sorverseny résztvevői helyezésenként érmet
kaptak. Nagyon boldogan mutatták szüleiknek az érmeket. Már lassan ránk esteledett, de nem akartak hazamenni.
A közösen elfogyasztott szendvicsek
mellett nem csak a gyerekek, hanem a
szülők is egyhangúlag hatalmas elismeréssel köszönték meg ezt a csodálatos
sportdélutánt.

Egy tanító tapasztalataiból…
Rend vagy rendetlenség?

A fiatal házasok közös életében két család szokásai találkoznak egymással. Jó
esetben szépen, fokozatosan kialakul közöttük – majd meg is szilárdul – egy közös
családi magatartási, erkölcsi, tisztasági, étkezési stb. rend, amely tehát nem valami
elvont, megfoghatatlan szabály, hanem közös megállapodás eredménye. Fontos sajátossága, hogy nem elég hozzá a szóbeli egyetértés. Rend csak akkor lesz, ha a megállapodást a gyakorlatban is következetesen érvényesítik. A gyermek így már a család
kialakult értékrendjébe, mindennapi szokásaiba születik bele. Ha az alapok megvannak és jól működnek, nincs igazán nehéz dolgunk, hiszen a kisgyermek eredendően
szülei magatartáselemeit utánozza. Ám ha anya és apa mindig kapkod, késésben van,
ezért vetetlenül hagyja reggel az ágyát, nem rakja el a ruháit, vagy indulatos, türel-

Alapos, hosszú előkészületek után
került megrendezésre 2019. március
14-én az „Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne.”
című pályázat településünkön.
Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc azon nemzeti ünnepünk, amelyet hazánk apraja-nagyja egyforma lelkesedéssel, örömmel,

gosításra is szükség volt, hisz nagy
teremről van szó. A díszlet szorosan
összekapcsolódott a néptánccal illetve a szövegekkel, szerves részévé vált a műsornak.
Az egy órás műsort nagyon sok
szülő tisztelte meg jelenlétével, akik
közül jó néhányan a Határőrségnél
illetve a Rendőrségen dolgoznak.

szívesen ünnepel. Pályázatunkkal is
arra törekedtünk, hogy a megemlékezésünk méltó legyen őseink emlékéhez. Ennek egyik elengedhetetlen
feltétele az alkalomhoz illő öltözék.
A pályázat lehetőséget adott arra,
hogy nemzeti öltözéket készíttessünk a műsorban szereplő tanulóknak. 14 blúz, szoknya, ing és mellény
beszerzésére került sor. A műsor két
részből állt össze, egy táncos és egy
irodalmi szövegekre épülő részből.
Az előkészületek több hetet vettek
igénybe, minden tanulónk kellő komolysággal vett részt a munkában.
Az ünnepségre az Agrárkereskedelmi Központban került sor, ahol han-

Falunknak, Kelebiának nagyon jó
a kapcsolata a Szerbiában található Kelebija településsel, így mindig
szívesen látjuk és várjuk őket rendezvényeinken. Így történt ez az idei
ünnepségünkön is.
A műsor után együtt sétáltunk el
a központban található kopjafához,
ahol főhajtás mellett elhelyeztük a
megemlékezés virágait.
Ezután kötetlen eszmecserére került sor az iskolában a szereplők és a
vendégek között. Szóba került többek között a honvédelem jelentősége, a határmentiségből fakadó feladatok összehangolása. Mit tehetnek
gyermekeink, mire kell figyelniük.

metlen, akkor a gyermek is hasonlóan fog viselkedni. Kell-e erőszakoskodnunk, ha
mégis néha előfordul egy kis rendetlenség? Fontoljuk meg a dolgot, próbáljunk meg
körültekintően és „nagyvonalúan” eljárni. Nem dől össze a világ egy kisebb rendetlenségtől, elővett, felpróbált és kinn hagyott néhány ruhadarabtól, vagy párhuzamosan
olvasott könyvektől, folyóiratoktól, félbehagyott szereléstől stb. Szerencsére gyakran
előfordul, hogy ha nem „erőszakoskodunk”, gyermekünk önmaga rájön, hogy nem
mindig jó és hasznos a családi szokástól eltérő, „kívülről hozott” elem.
Próbáljunk meg vele is megállapodni, mi az, amihez ragaszkodunk, és mi az, amiben elfogadjuk, ha eltér a megszokottól. Ennek betartásában azonban legyünk következetesek. Leckéjét mindig időben tanulja meg, de fogadjuk el, ha egyszer-egyszer előfordul, hogy „nem ér rá” elvégezni a családi munkamegosztásban ráeső
feladatot. Ha kisebb „döccenőkkel”, de meggyőződéssel tudja követni azokat a normákat, amelyeket a család közösen vall, ez számára is kiszámíthatóságot, biztonságot, összetartó erőt jelent.
Horváth Zoltánné
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VII. LEVENTE KUPA
2019. április 18-án a Levente Egyesület (KLSE) hetedik alkalommal rendezi meg
ezt a focitornát, ezúttal 2010/2011-ben született fiatalok számára. Kispályás, meghívásos, nemzetközi rendezvényünkön három Dél-vidéki csapat vesz részt. Horgos,
Ada és a Vojvodina Novo Milosevo mellett a Szegedi VSE és Csanádpalota.
2019. május 1-én délelőtt a KLSE rendezésében a sportpályán női foci a XVII.
Radnai Kupa keretében. A kelebiai lányok vendégei lesznek a Jánoshalma, Kiskunhalas és még egy női csapat, amely részvétele szervezési stádiumban van jelenleg.
A Kelebiai Levente SE 2019. 04. 18-án 14,00 órai kezdettel a kelebiai sportpályán megrendezi a VII. Levente Kupa nemzetközi, kispályás focitornát 2010/2011ben született korosztály számára.
A torna meghívásos jellegű.
Csapat létszám: 4+1 fő.
Meccsek: 20 vagy 25 percesek, az edzők megállapodása szerint.
Csapatok érkezése: 13.00-13.20 között
Átöltözés:
13.00-13.35 között
Megnyitó:
13.40-13.45 között
Bemelegítés:
13.45-14.00 között
Mérkőzések:
14.00 órától kettő pályán párhuzamosan.
Torna végén eredményhirdetés, kb.: 16.30-16.45 között.

te Mozgalomból kerültek ki. A község
közigazgatási területén az 1922-től kialakított Vitéz-telep
vált az itteni Levente
Mozgalom központjává. 2010-ben Kelebián újjá alakult a
Levente Egyesület, mely felelevenítette többek között a levente kupák rendezvényein keresztül ezt a hagyományos
ifjúsági focitornát. Régen - szinte minden faluban - levente sportegyesületek működtek, ma csak a
kelebiairól tudunk.
A képeken az V. Levente Kupa epizódjai láthatók. Csapatvezetők, csapatok, a kelebiai csapat és
az eredményhirdetésen a kupák átadása.
Levente SE

A LEVENTE KUPA TÖRTÉNETE
A Kelebiai Levente Sport Egyesület 1925-ben alakult meg, Kelebia község első
társadalmi szervezeteként. A két világháború között közel 1000 levente egyesület
működött Magyarországon.
Az akkor rendszerszinten
működő Levente Mozgalomra épültek a sportszervezetek, amelyek rendkívül népszerűvé váltak. A
két világháború közötti időszakban a vidéki településeken robbanásszerű módon terjedt el a labdarúgás,
melynek oktatói a Leven-

MEGEMLÉKEZÉS VARGA BÉLÁRÓL

Fiatalon került Kelebiára - hivatásos
határőrként - Varga Béla az 1970-es
években. Megnősült és sportvezetőként
beilleszkedett a kelebiai társadalmi életbe. A Farkas István által elnökölt Kelebiai MEDOSZ Sport Egyesület 1978/79es, valamint a következő évad bajnoki
szezonjaiban szakmai vezetésével játszott csapatunk az akkori elnevezés sze-

rinti Területi Labdarúgó Bajnokság Kiskunhalasi Csoportjában. Az 1981/82 és
az 1982/83-as években a Kiskunhalasi Járási Bajnokságban, majd ott bajnokságot nyerve a következő idényben
a Bács-Kiskun Megyei II. osztály Déli Csoportjába kerülve végzett csapatával a harmadik helyen. Az 1984/85-ös
csapatképen is láthatjuk még a „Reflek-

tált amnézia” című sporttörténeti kiadványban.
Varga Béla abban az időszakban vállalt a helyi sportéletben vezető szerepet,
amikor a sport Magyarországon megtűrt
kategóriában vegetált. Pénzügyi támogatás hiányában a legalapvetőbb, amatőr szintű igényeket sem lehetett kielégíteni. Hivatásos katonaként igyekezett
a sorállományú határőrök csapatba kerülését segíteni, szolgálat szervezéssel
lehetővé tenni szereplésüket a vasárnapi meccseken. A mellékelt fotón az 1981.
március 29-i csapatképen, az álló sor
jobb szélén a fiatal Varga Béla látható.
Kelebiáról elvezényelve Tatára költözik családjával, ahol 71. évében érte a
halál. Komáromban helyezték örök nyugalomra a családi sírhelyen. Megemlékezésünkkel mondunk köszönetet a
kelebiai sportban eltöltött munkájáért.
Isten áldása kísérje emlékét.
Levente SE

Kirándulunk,
táborozunk

Május 5-től a 7. osztályos tanulók a
Határtalanul pályázat keretében erdélyi
kirándulásra utaznak, melynek előkészületei hamarosan befejeződnek. Már beadtuk a pályázatunkat a zánkai Erzsébet
táborra, mert az idei nyáron is szeretnénk
elvinni tanulóinkat a Balaton partjára augusztusban. A tanév vége - a tavalyi év
folytatásaként - egész napos napközis táborral zárul, ahol változatos programokban lehet része 30 tanulónak.
Július 1-8. között kilencedik alkalommal kerül sor az orfűi nyelvi táborra, melynek szervezési munkáit szintén megkezdték az érintett pedagógusok. Még haza
sem érkezünk Orfűről, máris tárt karokkal várja a Kössz a gyerekeket egy újabb
egyhetes programsorozatra. Jáger Tünde
hitoktató pedig hittanos tábort szervez az
érdeklődőknek július 22-25-ig.
Fodor Betty

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2019. március hónapban elhalálozott:
Juhász Istvánné 85 éves
Dinnyés József Antalné 78 éves
2019. március hónapban házasságot kötött:
Nagygyörgy István és Hinterszehr Ágnes
Zvara Zoltán és Csamangó Szilvia
Kormos Márta anyakönyvvezető

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet szeretném kifejezni rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, volt kollégáknak és mindazoknak
a kedves embereknek, akik férjemet,
Rácz Istvánt
utolsó útjára elkísérték, sírjára elhozták a szeretet és tisztelet
virágait. Részemre kifejezték együttérzésüket, szeretetüket.
Köszönettel: Rácz Istvánné Vida Teréz Ágnes

Temetkezési vállalkozás
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06-70/940-70-80

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

április

orvos neve

ügyelet helyszine		

5

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

6

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

7

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

8

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

9

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

10 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

11 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

12 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

13 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

14 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

15 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

16 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

17 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92		

18 csütörtök

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

19 péntek

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

			

Nagypéntek

20 szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8

21 vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

			

Húsvét vasárnap

Jánoshalma, Molnár J. u. 2

22 hétfő

Tompa,Kossuth utca 8

Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben

			

Húsvét hétfő

23 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

Éjjel-nappali ügyelet!

24 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

Ügyintéző: Paska István

25 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

26 péntek

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

27 szombat

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

28 vasárnap

Gubás Edina dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

29 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

30 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

1

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

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

szerda

Sárvári Erzsébet dr.

			

Május 1-Ünnepnap

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi
ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Március végéhez érve összefoglaljuk
a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd röviden vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
Március
-2-án 18 fős csoportunk részt vett
Bajsán a hagyományos Préló nevű rendezvényen, melyen nagyon sok
szép élményben volt részünk. A rendezvény keretében gazdag kultúrműsor részesei lehettünk és sokak mellett

fellépett a kelebiai Daloskör is. A kultúrműsor mellett különböző vicces társasjátékokkal (kukoricamorzsolás, pattogatott kukorica készítés, tésztavágás,
stb.) szórakoztatták a megjelent több,
mint 100 fős közönséget. A rendezvény
finom ebéddel, majd csoportos tánccal
folytatódott. A mellékelt fotók a rendezvény egy-egy epizódját mutatják.
-8-án került sor a hagyományos
Nőnapi rendezvényre a Nyugdíjas

Házban, mely során 1-1 szál virággal
köszöntöttük a megjelent hölgyeket. A

hölgyek köszöntése után Kiss Jani által főzött finom vacsora, majd sokféle

sütemény és ital került az asztalokra. A
jól sikerült rendezvényen megjelent kö-

zel 40 tagtársunk nagyon kellemesen
érezte magát. A mellékelt fotók a rendezvényen készültek.
-14-én mórahalmi fürdőzésen
vett részt a szokásos kis (most 13 fős)
csapatunk és ez alkalommal is nagyon
kellemesen töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
-15-én községi ünnepség keretében a helyi óvodások és általános

. oldal
iskolások adtak elő az alkalomhoz illő
programot az Agrárcentrumban, melyet közös koszorúzás követett a kopjafánál.
Április
-11-én lesz a Magyar Költészet
Napja, mely alkalomból a Művelődési Ház vezetői a szokásos programmal
várják Egyesületünk tagjait is.
-18-án kerül sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyre a MÁV állomástól
10.30-kor induló autóbusszal fogunk
elutazni.
-27-én 17.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban, mely során az új lengőteke beüzemelése és kipróbálása is megtörténik.
Május
-1-jén 10.00 órától tartjuk a hagyományos Családi Majálisunkat a
Nyugdíjas Házban. Az ebéd marha babgulyás lesz. Jelentkezni és a részvételi
díjat (1 000.- Ft/fő) befizetni április 24ig lehet a vezetőségi tagoknál.
-9-én lesz a soros mórahalmi fürdőzés, melyre a szokásos 10.30-as
autóbusszal utazunk el.
-14-16. között kerül sor a Horváth Zoli által szervezett Nagykanizsa-Lendva kirándulásra! Részletes
program az újságban külön is megjelent.
-25-én lesz a községi ún. Gasztrónap a piactéren,melyről részleteket a
Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az
Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2019. 03. 31.
Sutka István egy. titkár
Horváth Zoltán egy. elnök

Kedves Ökumenikus Táboros
Gyerekek , Kedves Szülők!
A tábor az idén ismét megnyitja kapuit!
Ha van kedved ismét velünk tölteni egy izgalmas élményekben gazdag hetet.
Ha még nem jártál nálunk de szívesen gyakorolnád az ecset és olló használatát a kézműves foglalkozásokon.
Részese lennél vetélkedőknek és kipróbálnád a bátorságodat.
Örömmel énekelnél velünk, hallgatnál bibliai történeteket...
erre mi lehetőséget adunk.
Ami vár rád: régi és új barátok, kedves segítők, csuda sok élmény
és meglepetés.
Ha elmúltál 6 éves de nem vagy 13 éves akkor szeretettel várunk!
Időpont: 2019.július 8-13.
Jelentkezni: Hegedűs Ibolyánál /Dezső Bolt/ 2019.05.31.

10. oldal
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Tisztelettel kérjük,
hogy ez évben is
támogassa a kelebiai
Gyermekeinkért
Alapítványt adója
1 %-ával!
Alapítványunk adószáma:
19049869-1-03
Köszönjük!
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.

