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1848. MÁRCIUS 15.
Ünnepi műsor

2012. március 15 - én 10 órakor
Községi megemlékezés a Magyar - Szerb Agrárkereskedelmi Központban.
- A Napköziotthonos Óvoda összeállítása
- A Kelebiai Daloskör ünnepi csokra
- Maczkó József polgármester úr köszöntője
- „A szabadság, amiről Európa közepén
egy költő álmodott” címmel zenés, táncos
irodalmi műsort mutat be a Farkas László
Általános Iskola 7. b osztálya
Felkészítő tanárok: Szádeczki Dezsőné,
Kovács Márta és Juhász János

- Intézmények és civil szervezetek
koszorúzása a Kopjafánál
30
11 - Császár László adományozó
képzőművészeti gyűjteményének kiállítás megnyitója
a Teleházban
A kiállítást megnyitja: Maczkó József
polgármester úr
Közreműködik a Kelebiai Daloskör

13 -17 II. Levente Kupa
18 Ünnepélyes Levente koszorúzás a Kopjafánál
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Térdre, magyar!
Megfojtanak, megfojtanak,
kígyóznak, mint a szennypatak,
sziszegve szólnak szép szavak:
hiszen szabad vagy, ó, szabad!
Te választottál engemet,
te bamba, arctalan tömeg,
elszívom lassan életed,
nem lesz házad, se gyermeked,
nem lesz hazád, nem lesz hited,
minden szavamat elhiszed,
mindenhol szózatom sziszeg.
Imádd a hűvös bankokat,
ott intézik a sorsodat,
ne vidd vásárra bőrödet,
kerüld a puskás őröket,
szemétdomb város ez: a tiéd,
tiéd az összegyűlt szemét,
a villánk kőfala, a svájci bankbetét
érted van, s téged véd, cseléd,
ha már kihalt a nagy család,
ha már éhenhalt jó anyád,
ha nincs honod, se otthonod,
ha már szökésed fontolod,
sziszegve szól, ki jót akar:
fuss, merre látsz, szegény magyar!
Ellopnak minden ünnepet,
ők adnak mindennek nevet,
egymást ezért kitüntetik,
hát áruló, ki tüntet itt,
ki másról másként szólni mer,
nem elvtárs és nem is haver,
akit riaszt a pénz szaga,
bizony, nem jó demokrata!
Hóhéroddal ne alkudozz,
kirablódnál ne tiltakozz,
majd eltakar a pesti kosz,
megszoktad már, megszökni rossz,
nyugodj meg hát, Petőfi népe,
és térdre, magyar, térdre!
Szentmihályi Szabó Péter

Kelebiai Hírmondó
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Emlékezés Kovács Szilveszter Tanár Úrra

Elment közülünk 2012.február 20-án.
Nem szólt, nem figyelmeztetett bennünket, készüljünk fel arra, hogy Ő hamarosan lelkét az Úrnak adja!
Hirtelen távozott...
Nekünk az emlékezés marad...
1927-ben született paraszt család gyermekeként a Pozsony megyei Diószegen.
Gimnáziumi tanulmányait Szencen kezdte
el, majd Békéscsabán tett sikeres érettségi
vizsgát. 1944-ben, mint levente nyugatra
kényszerült, ahonnan 1945-ben tért haza.
1947-ben áttelepítették Magyarországra. Pedagógiai Főiskolát végzett. 1952-ben
kapta meg biológia-rajz szakos diplomáját,
melyet 1964-ben mezőgazdasági ismeretek szakkal egészített ki. 1952-től dolgo-

Szilveszter bácsi, Vné Zsuzsika,
Irénke néni a tiszteletükre
rendezett fogadáson

Falualapítási ünnepségen Irénke nénivel

2007. aug. 20. Kelebia Községért Díj átadásakor: a képen Kovács Szilveszter tanár úr, Maczkó
József polgármester és én, aki az
alábbi gondolatokkal méltathattam munkásságát
zott a kelebiai iskolában tanárként. Különböző ifjúsági szervezetek tagja és vezetője
volt. A község életében tanácstagi, sportköri egyéb társadalmi funkciókat látott el.
Pedagógiai munkájának mottója: hatékonyság, minőség, jókedv és partneri együttműködés. Számtalan tanfolyam,

továbbképzés, dolgozók iskolája, előadás
szervezője volt. Járási szakfelügyelői feladatokat látott el. Emberileg és szakmailag
is jó kapcsolatokat alakított ki a különböző
civil szervezetekkel.
Szilveszter bácsi példás családi életet élt
feleségével, Irénke nénivel. Mintát adott arra is, hogyan lehet generációknak egymás
mellett szeretetben, tiszteletben, békességben élni. Sok örömet szerzett Mártika
lánya, aki folytatta a családi hagyományt,
pedagógus lett, mint szülei. Két szép leány
unokái büszkeségei a tanár úrnak.
A község életében még Szegedre költözésük után is aktívan részt vett. 2007-ben
A KELEBIA KÖZSÉGÉRT DÍJ kitüntetést

Meridián torna

Tornánknak régi hagyományai vannak, frissítő, testedző terápiaként használták a múltban és
használják a jelenben egyaránt.
Mi a Pekingi Tudományos akadémia által kifejlesztett tornagyakorlatokat ajánljuk, amelyek
3-1-2 meridián tornagyakorlat néven ismertek
a világban. A meridián rendszerről röviden annyit mondanánk, hogy a magyar fordítása: életerő csatornarendszer. Ez mindannyiunkban lé-

tezik életkor és nemre való tekintet
nélkül. Az életerő csatornáknak a feladata, hogy precízen végigvezessék a
csi áramlását testünkben (csi szó alatt
az életerőt - pránát értjük). Az ázsiai filozófia szerint a csi az éltető ereje
mindennek. Természetesen a csi - ről
mindent megtudhatnak az internetről vagy egyéb médiákból, de ha valaki élőben szeretné hallani első kézből,
tiszta forrásból, az meghallgathatja
bármikor előadásaimat Kelebián a József Attila u. 179. szám alatt (volt növényvédő állomás). A 3-1-2 meridián tornagyakorlatoknak
az elméleti részét is elsajátíthatja ugyanezen a címen. Előadásaink ingyenesek.
A fiatalság nem életkorhoz kötött,
hanem addig tart, amíg megőrzöd!
Szél János
Herkules Meridián Központ
Kelebia

kapta meg annak elismeréseként, hogy a
Szegedre költözött kelebiaiakat formálta
közösséggé. Minden évben megszervezte
novemberben a Kelebiáról elszármazottak
találkozóját, amely évek alatt szinte országos eseménnyé nőtte ki magát.
Nekem abban a megtiszteltetésben
volt részem, hogy tanítványa, kollégája és
munkáltatója is lehettem. Mintát adott arra, hogyan kell közösséget építeni, azért
tevékenykedni.
Szilveszter Bácsi! Kívánom, hogy a
munkád folytasd töretlenül az ÉGI KÖZÖSSÉGBEN!
Horváth Zoltánné

HERKULES MERIDIÁN KÖZPONT
KELEBIA
Értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a Herkules Meridián Központ a következő tevékenységekkel áll a lakosság szolgálatára:
- 3-1-2 meridián tornagyakorlatok közös elsajátítása, gyakorlása.
Dr. Zong - Xiang Zhu professzor ajánlásával személyre szabott
tornagyakorlatok kialakítása, mely alkalmas egészségünk megőrzésére, segíthet betegségeink legyőzésében.
- tibeti só terápia a só szobában, nyitva: h - szo: 14 - 17 óráig
- iskola, szervezett oktatás, előadások és tanfolyamok a Tao szellemében, a meridián rendszer megismerésével, akupresszúrás
gyakorlatokkal.
- Teázó: keleti immunerősítő és méregtelenítő gyógyteák ajánlása a megszokott teák mellé.
Szeretettel várjuk a tornázni, tanulni és gyógyulni vágyókat.
A központ szellemi iránymutatója a Pekingi Tudományos Akadémia,
Dr. Zong - Xiang Zhu professzor, a 3-1-2 meridián torna atyja.
A központ vezetője: Szél János.
Mindezek garantáltan első kézből, tiszta forrásból származnak.

Meridián torna indult
az Agrárkereskedelmi Központban,
heti 3 alkalommal (kedd, szerda, csütörtök)
17 órától 17:45 - ig.
A részvétel ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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MEG NE HALJ SZERDÁIG!
- Hogy vagy? - szoktuk kérdezni találkozáskor. Inkább csak szokásból.
Ilyenkor nem is olyan fontos a válasz és
nem is nagyon figyelünk rá. Általában
ez szokott lenni a válasz:
- Köszönöm jól.
Viszont vannak fontos, életbevágóan
fontos és súlyos dolgok az életben. Ezeket nem lenne szabad könnyedén venni. Nem lehetne csak mondogatni, de
nem szerinte élni. Van ilyen? Igen. Hányan vannak, akik naponta imádkozzák
a Miatyánkban, hogy „miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”? Sokan. És azok is sokan vannake közülük, akik senkire sem haragszanak, megbocsátók?
Ez tegnap jutott az eszembe, amikor
a „Mai igében” ezt az aranyos kis esetet olvastam. Első osztályos hittanosok
készültek versikékkel a Jó Pásztor vasárnapra. A 23. zsoltár első versszakát Koppányra bízták, ki köztudomásúan nem szenvedett észtúltengésben.
Az első sor után mindig elakadt. Végül
az első versszak úgy-ahogy ment neki.
Eljött a nagy nap, amikor mikrofon elé
kellett állnia. Mosolyogva a hívekre nézett és elkezdte: „Az Úr az én pásztorom...” - erre szünet, majd nagy természetességgel így folytatta: - „Csak
ennyit tudok”. Erre a hívek is mosolyogtak. Viszont az igaz, ha a hívek is csak
ennyit tudnának, de azt nagyon, de nagyon komolyan vennék, és életük minden percében számolnának vele- főként nehéz időkben- akkor nekik is elég
volna csak ennyi. Mert egy kereszténynek az, hogy „az Úr az én pásztorom”,
nagy-nagy segítség, óriási erő- és reményforrás. Az, hogy én, a fűszálgyenge ember nem vagyok egyedül, hanem
mellettem van minden bajban az Úr, az
én pásztorom - ez hatalmas boldogság.
Feltéve, ha komolyan vesszük.
Számtalanszor tapasztalom, hogy
a Mennyországban való hit a legtöbb
gyakorló kereszténynél is halott hit,
nem élő hit. Halott, mert ugyan elhiszik,
hogy van, de mintha nem is lenne számukra. Nem számolnak vele. Mindennapi gyakorlati életükben ez nem tényező.
(Kétkedő embereknek már sokszor
felhívtam a figyelmét arra, hogy a Menynyországot ne önmagában tekintsék,
hanem csak Jézussal való összefüggésben. Mert önmagában nézve egy meseország, illúzió lehet csak. Így nevetségessé lehet tenni. Akkor igaz az, és
perdöntő lehet, hogy „még senki em-

berfia nem jött onnan vissza”. Viszont,
ha tudom azt, hogy ki beszélt erről, akkor megnézem, hogy hiteles- e ez a valaki. Ekkor a Bibliából látni fogom-, ha
nem vagyok olyan lusta lajhár, hogy el
sem olvasom az evangéliumot - hogy
Jézus igaz, megbízható ember. Nem
csaló. Nem ámokfutó. Szíve csordultig
tele szeretettel. Amiket mondott, azt
maga is 100 %-osan megvalósította. A Bibliából csak néhány helyre utalok,
ahol Ő megígérte nekünk a Mennyországot: Jn.11.25. és 14.3. Mk. 16.16.)
Rozika - aki „második anyám” - már
hónapok óta halálos beteg. A hátán fekszik. Megfordulni se tud. Jóbi türelemmel várja, hogy mikor lesz már ennek
vége. Én is szorongva fogadom a Pécsről jövő telefonokat, ahol él még. Tegnap ezt mondtam neki a telefonomba:
-”Szerdán meglátogatlak, de meg ne
halj addig, mert akkor megharagszom
rád!” - Épp előtte lépett a szobámba a
sekrestyés. Meghallotta ezt. Ráesett a
tekintetem. Szemében, arcában riadalom, rosszallás suhant át. Ez: „Hogy lehet ilyet mondani? Milyen tapintatlan!”
Mosolyogva megnyugtattam: - „Ne
csodálkozzon, ne botránkozzon! Mi így
szoktunk beszélni. Ilyenkor is.” S aztán megmagyaráztam neki, hogy miért.
Beszéltem arról is, Assisi Szent Ferenc,
miért hívta a halált „Halál testvérnek”.
Mondtam, mi megengedhetjük magunknak ezt a „luxust”, miután nem a
halált tartjuk a legnagyobb rossznak
(pl. sokkal rosszabbnak tartjuk halálos bűnökben meghalni), és mivel tényleg hiszünk a túlvilágban, és nagyon reménykedünk abban , hogy mindketten
eljutunk a Mennyországba, ahol találkozunk nemcsak egymással, hanem az
„előttünk járó” családtagokkal is Jézus
társaságában. Most csak üzentem Rozikának, hogy ne siessen még oda. Várjon még meg legalább szerdáig. Még
van egy-két mondanivalóm. Bár odaát lesz még bőven időnk beszélgetni,
mondjuk egy „napsütötte szép virágos
mezőn, vagy árnyas fák alatt”.
Minap meg Jolánka hívott fel, aki napi templomba járó. Épp előtte mobiloztam a Rozikával. Megkérdezte, miről
beszélgettem a nagybeteggel. Mondtam, hogy ezzel próbáltam vigasztalni: „Rozika, valami csodálatosan jónak, szépnek, boldogítónak kell lennie
a Mennyországnak, ha ennyit kell érte
szenvedned, ilyen nagy árat kell érte fizetned.”
- Jaj, ne mondjon neki ilyeneket!

Ijesztgeti. - torkollt le gyorsan Jolánka.
- De hát mi mással, szebbel, jobbal,
igazabbal, megkapaszkodhatóbbal vigasztalhatnám? Vigasztaljam pénzzel,
amit senki sem visz át? Vigasztaljam azzal a hazugsággal, hogy majd meggyógyulsz, holott tudja, csak egyre roszszabb lesz az állapota?
Az ökumenikus imanap végén ez volt
az utolsó mondatom: „Nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg
nekünk a mindenható Isten!” Másnap
az egyik képviselő felesége félig tréfásan megfedett: „Te aztán jól ránk ijesztettél tegnap este a jó halál fölemlegetésével! Nagyon összerezzentünk.”
Mit kérdezhetünk ezek után? Csak
a fejünkben van meg a Mennyországba vetett hit, vagy a szívünkben is? Mi-

ért rezzenünk annyira össze a haláltól,
ha egyszer hisszük, hogy a halálban azzal a Jézussal találkozunk, aki után vágyakoztunk, akivel az imáinkban olyan
sokat beszélgettünk, és akit állítólag
szerettünk itt a földi életben? Azzal, aki
még a halál sötét völgyein is át tud vezetni zöldellő mezőkre. Ahogy írja a 23.
zsoltár is:
„Az Úr az én pásztorom...zöldellő
mezőn adott nekem helyet...
Járjak bár a halál árnyékában, nem
félek semmi bajtól, mert Te velem
vagy.”
Végül ezzel búcsúzom a kedves olvasótól:
„A jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.”
Pribitek László plébános

Egy tanító tapasztalataiból...
Kiben, mi rejlik?!

Pályafutásom alatt ért néhány meglepetés. Voltak gyerekek, akik szorgalmasan tanultak, jó eredményeket
értek el, a nagybetűs életben viszont
vakvágányra tévedtek.
Találkoztam olyan gyerekekkel is,
akik közepesen vagy még gyengébben vették az iskolai akadályokat, de
felnőtt korukra beértek, sikeresek lettek. Vajon őket miért nem tudtuk mi
tanítók vagy a szülők gyermekkorukban megfelelően motiválni?
Óriási a mi (pedagógusok) felelősségünk! Észrevesszük-e a gyermekben
rejlő tehetséget. Az intelligens viselkedés kontextus-függő! Azaz jobban viselkedhetünk olyan környezetekben,
amiket igényeink szerint átalakíthatunk, vagy amiket mint számunkra
legmegfelelőbbeket magunk választhatunk. Így egy adott iskolában, osztályban, tanmenetben, adott tanár
vagy osztálytársak jelenlétében felállított feltételek és állapotok nem biztos,
hogy a tehetséges tanuló számára is az
ideális környezetet jelentik.
A társadalmi pillérek közül a család játssza a legfontosabb szerepet a
tehetség nevelésében. Fontos, hogy
a gyermek egészségesen, kiegyensúlyozott körülmények között nőjön fel.
A második pillér az iskola. Lényeges,
hogy a nevelőtestület gondot fordítson a tehetséggondozásra. Nem elhanyagolható a társak pillére sem. A
nem azonos szinten álló gyerekek gátolhatják a tehetséges gyermek intel-

lektuális és pszichikai fejlődését.
Elengedhetetlenek a tehetséges
gyermekeknél a személyes katalizátorok, amelyek együtt munkálkodnak a
késztetés létrehozásán, külsők és belsők egyaránt lehetnek.
Ilyenek a feladat-motiváció, a kikristályosodó élmények, valamint jelentős példaképek vagy szakmai segítők.
Van még egy fontos faktor, amiről
nem szabad megfeledkezni, ez a SORS
vagy a SZERENCSE.
A pedagógus és a gyermek folyamatos együttes tevékenysége ad legtöbb kapaszkodót a tehetség felismerésére. Minél több helyről szerzünk
információt a tanuló teljesítményéről,
képességeiről, annál megbízhatóbb az
azonosítás.
Sorsokat dönthet el, hogy felismerjük a tehetséget vagy szunnyadó marad.
A tehetség magában csak lehetőség, ígéret. Az igazi tehetség az hasznosul önmaga és a társadalom számára.
A tehetség a jövő záloga, szokták
mondani. Tegyünk érte, hogy ne kallódjanak el ezek a tehetséges gyerekek!
Mi volt az én motivációm e cikk
megírására? Az iskolai farsangi műsor!
Egy szeretnivaló, kedves volt tanítványom kapcsán! Hajrá, Norbi(ka)!
Horváth Zoltánné
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Iskolánk farsangja

2012. február 24-n tartottuk a farsangot 13 órai kezdettel. Mindenki nagyon izgult, várta, hogy elkezdődjön. A
mulatságot a 8. osztályosok kezdték
egy gyönyörű keringővel. Ezt követték
a többiek: a hipp-hopp lányok, sakkbábuk, cukorfalatok, indiánok, busók,
még olyanok is, akik az angol tanárral buliztak. Az eredményhirdetés még
nagyobb izgalmat hozott. Iskolánk volt
igazgatója közölte a döntést. Akik nyertek, tortát kaptak, a többiek csokit és

chipset. Ezután a Grimm-Busz Színház
előadását tekinthették meg az érdeklődők. Ez a kis előadás mindenkinek nagyon tetszett. A tombolát nagyon várta
a sok gyerek és felnőtt egyaránt. Sokan
nyertek, de akik nem, azok sem bánkódtak. Az egész iskola nevében szeretném megköszönni a rendezést Kardosné Rókus Zsuzsika néninek és Bögre
Károly tanár úrnak. Ezt a délutánt soha
nem fogjuk elfelejteni!
Tóth Annamária 8. o.

Farsangi projekt nap

Iskolánkban fontosnak tartjuk a hagyományok, népszokások megismertetését
gyerekeinkkel. Ezért az IPR keretében a farsanghoz kapcsolódva egy kézműves
foglalkozást tartottunk a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Először megismerkedhettek a Busójárás hagyományával. Nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy milyen
monda fűződik ehhez a Világörökség részévé vált népszokáshoz, mely szerint a mohácsi csata után a Mohácsi - szigetre menekült sokácok öltötték magukra először
ezeket a rémisztő maszkokat, és ezekkel ijesztették el a török betolakodókat. Nagy
kedvvel készítették el ezután gyerekeink is az álarcokat papírból és raffiából.
Kardosné Rókus Zsuzsanna

Játék a hóban

Amikor leesett a hó, a mi osztályunk (2.a) többször is kiment szánkózni és hógolyózni.
Gabika néninek köszönhetjük, hogy kivitt minket a hóba és játszhattunk.Mindenki jól érezte magát. Szánkóztunk, csúszkáltunk, belemehettünk a nagy hóba is. Annyira jó érzés volt!
Több napon keresztül kimentünk. Észre sem vettük, hogy hideg van, annyira beleéltük magunkat a játékba. Mindig egyre jobb és jobb lett. Újabb és újabb játékokat találtunk ki. Fogócskáztunk, estünk-keltünk
a nagy hóban, aztán „hóhegyet” másztunk, és még sok
izgalmas játékot játszottunk.
A játék minden gyerek számára csodálatos és örömteli. Reméljük még sokszor lesz
ilyen élményben részünk!
Molnár Fanni és Papdi Liza 2. o. tanulók
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Iskolai hírek
Zrínyi Ilona matematikaversenyen vettünk részt február 17-én pénteken Kisszálláson. Tanulóink izgalommal készültek erre a megmérettetésre. Harmadikosoktól nyolcadik osztályosig vettek rajta részt, összesen 28-an.

TEKÓdoló informatikai verseny

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola második alkalommal hirdette meg informatika versenyét az általános iskolák 8. osztályos tanulói számára.
A verseny célja a logikai készség, ügyesség, és kreativitás összemérése a diákok
között. A verseny első fordulójának feladatait az Internet segítségével kellett
letölteni, szerkesztve, megoldva visszaküldeni. Az elkészült munkákat bírálták,
majd a legjobbak kerültek be a második
fordulóba, a döntőbe. A megoldásra mindössze 2 hét állt rendelkezésre. A döntőbe
jutott versenyzők (névsorban):
Doszpod Ákos - Szvetnik Joachim Általános Iskola Mélykút, Malustyik János
Fetter Márk - Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola Kiskunhalas, Sallay Beáta
Márton Dezideráta - Farkas László Általános Iskola Kelebia, Baráth Sándor
Micic Milán - Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola Kiskunhalas, Sallay Beáta
Schneider Fanni - Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola Kiskunhalas, Sallay Beáta
Szûcs Eszter - Farkas László Általános Iskola Kelebia, Baráth Sándor
Vicz Vivien - Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola Kiskunhalas, Sallay Beáta

Télkergető

Február 24-én „Télkergető” címmel
gyermek műsort rendeztünk a már hosszú és kemény téli hideg időjárás elűzésére. A műsorra meghívást kaptak a szülők,
a védőnő és a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője is. A műsort zenés, verses összeállí-

A döntő (február 23. 14:00)
A versenyzőknek egy rajzot, majd egy
Word dokumentumot kellett elkészíteni
megadott minta alapján. Utolsó feladatként pedig egy prezentációt kellett elkészíteniük. A feladatok végrehajtására két
óra állt rendelkezésükre.
A végeredmény:
1. Micic Milán - Fazekas Gábor Utcai
Általános Iskola Kiskunhalas, felkészítője Sallay Beáta
2. Vicz Vivien - Fazekas Gábor Utcai
Általános Iskola Kiskunhalas, felkészítője Sallay Beáta
3. Márton Dezideráta - Farkas
László Általános Iskola Kelebia, felkészítője Baráth Sándor
Gratulálunk nekik!
Szádeczki Dezsõné igazgató
tással kezdtük a nagycsoportban. Minden
csoport nagyon aranyos, igényes műsort
állított össze, a gyerekek szívesen szerepeltek és mindenkinek nagyon tetszett az
előadás. Amikor vége lett a műsor ezen
részének, akkor felöltöztünk és a nap igazi nagy eseményére került sor az udvaron.
A már előre elkészített „Kisze bábot” elhelyeztük az udvaron , a gyerekek körül
állták, meggyújtottuk és hangos kerepeléssel, csattogással, kiáltozással kísérve
elégettük, így próbáltuk elűzni a telet és
hívni a tavaszt, a jó időt. Úgy gondolom,
hogy egy eseményekben gazdag, jó hangulatú délelőttnek voltunk a részesei, ahol
gyermek, szülő egyaránt jól érezte magát
és kellemesen szórakozott.
Szmolenszki Mátyásné
óvodavezető

„Forró vizet a kopaszra”

Február 13-án a Truffel Dínó bábszínház előadásában a kelebiai ovisok megnézhették
a „Forró vizet a kopaszra” című mesét. Az előadásra a nagycsoportban került sor. A mese nagyon tetszett a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. A háttér és a bábok nagyon
igényesen elkészítettek, az előadók ügyesek, kedvesek voltak. Ezen a napon az egész délelőtt a meséről szólt. Az előadás után Rácz Roland kis-középsős óvodás is mesével örvendeztette meg a társait. „ A kiskakas gyémánt fél krajcárja” című mese előadásával elkápráztatta a gyerekeket. Végül a délelőttöt farsangi dalokkal zártuk.
Honfi Erzsébet óvónő
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Legeredményesebb tanulóink:
Az alsó tagozatban: Farkas Erik, Hász Bálint 4.a., tanító: Sógor Lászlóné
Kürti Ádám 4.b., tanító: Kardosné Rókus Zsuzsanna
A felsőben: Ughy Renáta 6. o., tanár: Gémes Gézáné
Honfi Benedek, Honfi Dániel, Gyulavári Tamás 7.b., tanár: Balázs Hajnalka

Megyei mesemondó verseny
Kecskeméten

2012. február 11- én Kecskeméten
megrendezték a megyei mesemondó
versenyt. Elkísért anyukám, apukám, és a
barátnőm Ábrahám Réka, aminek nagyon
örültem! Vonattal utaztunk. A nagy hideg
miatt kicsit késve érkeztünk a könyvtárba. A terem gyönyörű szép rajzokkal volt
kidíszítve. Az egész megmérettetés úgy
kezdődött, hogy a Királyné, a Király és a
Bölcsek Bölcse vagyis 3 zsűritag bemutatkozott. Szusszanni se bírtam, s már
elsőnek mentem ki szórakoztatni a közönséget és utánam még 24 - versenyző mérte össze mesemondását. Amikor

végeztek az alsóháziak, vagyis az alsósok akkor következtek a felsőháziak, akik
a felsősök voltak. Amikor éppen kezdték
volna a felsősök a mesemondást, az alsósokat elvitték a könyvtár gyerekrészlegére, ahol egy óriási társasjáték várt minket.
Amire végeztünk a játékkal már mehettünk is vissza a mesemondó termébe,
mert eredményhirdetés következett. Az
volt az egyik érdekesség, hogy nem helyezéseket kaptunk, hanem címeket és
rangokat adományoztak, ilyeneket: hercegnő, nádor, országbíró, kancellár, kincstárnok, lovag, udvarhölgy és végül apród.
Nekem a Király, a Királyné és a Bölcsek
Bölcse a harmadik mesebeli próba sikeres teljesítéséért, Meseország hercegnője
címet adományozta. Amikor vége lett ennek a csodás mesemondó versenynek, elfáradtam, de megérte elmenni, mert nagyon jól éreztük magunkat.
Megköszönöm anyukámnak és tanítónénimnek Sógor Lászlóné Katika néninek,
hogy felkészítettek.
Bozsákovics Luca 4.a.

Farsang az óvodában
Február 14-én tartottuk a hagyományos farsangi mulatságunkat. Minden gyermek ötletes jelmezt öltött és nagyon élvezték a jó hangulatot. A szülők süteménnyel, üdítővel járultak hozzá az egész napos vigassághoz. Az ovisok gyermekzenére táncoltak, ettek, ittak és nagyon jól érezték magukat.
Iván Éva óvónő

Tisztelt Szülők!

2010. szeptember 1-től a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. §
-ának (1) bekezdése alapján a jövőben az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is,
aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Értesítjük Önöket, hogy a 2012/2013. tanévre történő
beíratás: 2012. március 26-tól 30-ig, 8 - 12 óra között történik.
A beíratáshoz kérjük hozza magával: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, orvosi igazolást, oltási könyvet.
Szmolenszki Mátyásné Óvodavezető
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Február végéhez közeledve -szokásomhoz híven- ismét röviden összefoglalom a hónap Egyesületünket érintő eseményeit és vázolom az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
FEBRUÁR
-3-án a közelmúltban
felújított kunbajai Művelődési ház avató ünnepségére meghívták Egyesületünk
Színjátszó csoportját, akik
„Az Unió macskája” c.
darabot adták elő nagy sikerrel.
-9-re mórahalmi fürdőzés volt betervezve,
ezért szerda este -nem nagy
meggyőződéssel-, ez alkalommal is körbetelefonáltam a fürdőzni szerető tagtársaimat. Az
eredmény lesújtó volt, mert a havas, jeges útviszonyokra való hivatkozással egyetlen felhívott személy sem vállalkozott erre a kedves és megszokott havi fürdőkúrára. Így aztán
egyedül voltam kénytelen buszra ülni csütörtök reggel, hogy megmentsem a fürdőzni szerető csapat becsületét. Mondanom sem kell, hogy minden simán ment (pl. a busz is a kissé
jeges úton), de sajnos egyedül kellett végigjárnom az összes külső és belső medencét, szaunát, derék és talp masszírozót, stb-t. Igaz, hogy jól kifáradtam, de sikerült megmentenem
a csapat becsületét. Ha megjavul az idő, lesz mit bepótolniuk a félőseknek!
-18-ra pedig farsangi bál volt betervezve, amit a rossz időjárás miatt sajnos el kellett
halasztanunk egy későbbi időpontra. Az időjárásra és egyéb okokra való hivatkozással a
hazai és határon túli vendégeink sorra lemondták a bálon való részvételt. Ehhez jött még szintén a rossz időre hivatkozva- a kelebiai tagtársaink alacsony részvételi hajlandósága is.
A fenti okok miatt a bálra később kerül sor.
-25-én Bajsára voltunk hivatalosak a hagyományos PRELO-ra. A rendezvényre az
Önkormányzat nagyobb mikrobuszával utaztunk 13 fővel. Nagyon szívélyes volt a fogadtatás és kifogástalan a vendéglátás. A lelkes táncos lábú asszonyaink jól helytálltak a játékos vetélkedő során. A csapatok vetélkedésében a legjobbak között szerepeltek. Első és
második helyezéseket értek el egyénileg és összességében úgyszintén. Nagy sikere volt a
palotásnak is!
Részt vettünk a X. Bajsai pálinkaversenyben is ahol összesen 124 fajta pálinkát kellett elbírálni.
A zsűrizés hasonlóképpen történt, mint nálunk a borversenyeken szokott lenni. Maczkó
József polgármester úr bár nem tudott részt venni a rendezvényen, de az általa benevezett
vegyes és borseprő pálinkák ezüstérem elismerésben részesültek. A bíráló bizottságban
részt vevő Horváth Zoltán borseprő pálinkája oklevelet kapott. Tehát örömteli, hogy helyt
tudtunk állni a messze földön híres VAJDASÁGI PÁLINKÁK között is. (A mellékelt fénykép
a bajsai rendezvényen készült).
-25-én az itthon maradóknak a szokásos havi Klubdélután volt meghirdetve. Részben
a bajsai rendezvénynek is betudható, hogy a klubdélutánra csak egy szerényebb, de összetartó csapat jött össze. A megjelentek az adott lehetőséget kihasználva ettek, ittak, jókedvűen beszélgettek és táncoltak, amíg bírták szuflával. A távolmaradók sajnálhatják, hogy
lemaradtak erről a kellemes rendezvényről.
MÁRCIUS
Betervezett programjaink: 8-án fürdőzés Mórahalmon, 15-én az 1848-as forradalom évfordulós ünnepségén való részvétel Ómoravicán (jelentkezés, útiköltség (800 Ft.)
befizetése március 10-ig), 24-én, szombaton 15.00 órai kezdettel a kelebiai borosok részvételével házi borversenyt rendez a Nyugdíjas Egyesület. 31-én 17.00 órától Klubdélután lesz, melynek keretében egy érdekes programmal lepjük meg a résztvevőket.
ÁPRILIS
-11-én részvétel a Magyar Költészet Napja alkalmából a Művelődési Házban megrendezésre kerülő kulturális ünnepségen. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból fogunk
megtudni.
-19-én fürdőzés Mórahalmon. Indulás a MÁV állomástól a 10.16-os autóbusszal.
-29-én részvétel a Tánc Világnapja nevű községi rendezvényen. Részleteket itt is a
Kelebiai Hírmondóból fogunk megtudni.
Íme, a kínálat, melyre szeretettel elvárjuk Egyesületünk tagjait!
Még lehet jelentkezni az öt napos (május 24-28.) Erdélyi kirándulásra is!
Sutka István egy. titkár
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Az iskolabálról
A Farkas László Általános Iskola Szülői Munkaközössége az
iskola pedagógusaival idén is
megmutatta, hogy a zord, téli napok ellenére a derűnek és
vidámságnak is helye van az
életünkben. Az ígért nagy hó
senkit nem riasztott el a Jótékonysági Iskolabáltól.
A 8. osztályos diákok bájos
bécsi keringőjükkel, a szülők
fergeteges rockival nyitották meg az estét, a népes közönségnek legnagyobb örömére.
A bálnak a zenekar az egyik legfontosabb tényezője. A mi bálunkon a 3+2 zenekar
húzta a talp alá valót, szórakoztatta a bálozókat. Reméljük majd a jövőben is lehetőségünk lesz még erre, és újra bulizhatunk zenéjükre.
A finom vacsorát településünk konyháján dolgozó szakácsok készítették el nagy
szeretettel. Bálunk mindenki számára nyitott volt és mindenki hozzájárulhatott valamivel a sikeréhez. Vendégeinket megérkezésükkor a díszítés is lenyűgözte az egyszerűséggel és eleganciával, melyet sok kedves szülő hetekig készítgetett, idejüket és
energiájukat nem kímélve.
Ha fel kellene sorolni mindazok nevét, akik segítették valamilyen módon e rendezvényt, az újság nem lenne erre elég. Köszönetet mondunk minden segítőnek: szülőnek, pedagógusnak, vállalkozónak és támogatónak, kik nélkül nem tudtuk volna ilyen
színvonalasan megvalósítani
bálunkat.
A jövőben is számítunk
mindenkire, aki segíteni szeretné a kelebiai gyerekeket,
hisz a jótékonysági bál bevételét az iskolás gyerekek
programjaira fogjuk fordítani.
Szervezők

Az aktív időskor és a nemzedékek
közötti szolidaritás európai éve
A 2012-es év az aktív idősödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás európai
éve. A kezdeményezés arra hívja fel a figyelmet, hogy Európában minden eddiginél hosszabb ideig élnek az emberek, és
idősebb éveiket is egészségesebben töltik, mint korábban. Rámutat emellett arra is, hogy mindez lehetőségeket tartogat
a számunkra.
Az aktív időskor lehetőséget ad a mostani és a jövőbeni idősebb embereknek
arra, hogy:
* állásban maradjanak és tudásukat továbbadják,
* továbbra is tevékeny szerepet tölthessenek be a társadalomban,
* minél egészségesebb és boldogabb,
teljesebb életet élhessenek.
A tevékeny öregkor nagyon fontos a
nemzedékek közötti szolidaritás fenntartásában is azokban a társadalmakban,
amelyekben egyre több az idős ember.
A politikusok és az érintettek előtt álló

feladat az, hogy elősegítsék, hogy az idős emberek tevékenyen és önállóan tudjanak élni. Igen
sokféle területen kell intézkedéseket hozniuk ennek érdekében,
például a foglalkoztatásban, az egészségügyi ellátásban, a szociális szolgáltatásokban, a felnőttképzésben, továbbá az önkéntesség, a lakhatás, az informatikai
szolgáltatások vagy a közlekedés terén.
Az európai év arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet a tevékeny időskorral
kapcsolatos kérdésekre, és bemutassa,
melyek a rájuk adható legjobb válaszok.
Mindenekelőtt azonban szeretné arra
buzdítani a politikai döntéshozókat és az
érintett szereplőket, hogy célokat tűzzenek ki maguk elé, és tegyenek is azért,
hogy azokat valóra váltsák. A 2012-es
évnek az eszmecseréken túlmutatva már
meg kell hoznia az első kézzelfogható
eredményeket is.
szerkesztők
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Ingyenes Szűrővizsgálati Program

A perifériás érbetegség, közismert
nevén az érszűkület, gyakran a súlyos
szívinfarktus vagy agyvérzés előrejelzője is lehet. A tünetmentes perifériás
érbetegek felderítésére és a körükben
tapasztalható megdöbbentő szív- és
érrendszeri halálozási arány csökkentése érdekében csatlakoztam az Ereink
Védelmében (ÉRV) elnevezésű országos
Szűrőprogramhoz, melynek keretében
Kelebiaiak részére előzetes időpont
egyeztetést követően a szűrővizsgálatot ingyenesen elvégezzük. A vizsgálat
fájdalommentes, a vérnyomásmérő és
ultrahangos Doppler- mérőfej segítségével történik.
Bővebb információ: http://www.ervprogram.hu/
Lehetőség van teljes körű egészségi állapotfelmérésre is az AMP NON
Invazív Vérkép és Metabolit Analizátor segítségével. Az Analizátor auto-

matikus, vérvétel nélküli vérkép meghatározását teszi lehetővé. A vizsgálat
117 paramétert mutat ki, amelyekből
a központi idegrendszer, a szív és érrendszer, a belszervi és mozgásszervi,
vérkeringési, anyagcsere valamint daganatos és egyéb megbetegedések állapíthatók meg. A vizsgálat fájdalommentes kb. 15 percet vesz igénybe, de
a kapott eredmények kb. 3 hetes intenzív kórházi kivizsgálásnak felelnek meg.
Sajnos az AMP vizsgálatra jelenleg csak
térítés ellenében van lehetőség.
A vizsgálat helyszíne: II. sz. háziorvosi rendelő 6423 Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u. 56/B.
Időpont egyeztetés a 454-247 telefonszámon vagy személyesen a rendelőben lehetséges.
Dr. Szabó Péter
Háziorvos, Foglalkozásegészségügyi szakorvos

Tisztelt Kelebiai Lakosok, Támogatóink!
Hálásan köszönjük azoknak a lakosoknak és támogatóinknak, akik
2011. évben adójuk 1 % - ával, vagy egyéb más módon támogatták
egyesületünk munkáját. A felajánlásokból sok rászoruló
gyermeken, betegen, nagycsaládon tudtunk segíteni.

Kérjük Önöket, hogy továbbra is segítsék karitatív
munkánkat adójuk 1 %-ának felajánlásával.
Adószámunk: 18356382-1-03
Várjuk az egyéb adományokat is, például: kályha, bútor, cipő,
ruhanemű, ágynemű, játékok, tartós élelmiszer, keksz,
tisztálkodási szerek stb. A felajánlott adományokat a KARITÁSZ
helyiségébe szíveskedjenek eljuttatni.
Helye: BAJCSY-Zs. u. 66. Nyitvatartás: minden szombaton reggel 7-9 óráig.
Kérjük, támogassanak bennünket, hogy önzetlenül segíteni tudjunk
a rászorulókon.
Köszönettel: Kelebiai Karitasz Egyesület
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HÁZI BORVERSENY 2012.
Tisztelt Kelebiai Borbarátaink!
Örömmel hívom fel a figyelmét minden kelebiai boros gazdának,
hogy házi borverseny megtartására kerül sor!
Időpont: 2012. március 24. szombat 15.00 óra.
Helye: Kelebia Nyugdíjas Ház
Nevezni csak 2011-es évjáratú fehér és vörös borokkal lehet!
Minden versenyzőnek 2 liter bort kell eljuttatni 22-én, csütörtökön délután
15.00-18.00 óra között időpontban a Nyugdíjas Házba, annak érdekében,
hogy a felkészülés megfelelően megtörténhessen és a borok a kóstoláskor
azonos hőmérsékletűek legyenek.
A boros flakonokra kérem ráírni az induló nevét és a bor fajtáját.
Részvételi díj: Személyenként 2.000 Ft.
Fehér és vörösbor kategóriában egyaránt
az első három helyezett serleget kap!
A szokásokhoz híven minden résztvevő kóstol és bírál (pontoz) is.
Eredményhirdetés után vacsora, beszélgetés
és további borkóstolás a program.
Minden részt venni szándékozót nagy tisztelettel
és szeretettel várnak a szervezők:
Horváth Zoltán elnök

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas)
hétfőtől péntekig 8 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
E - mail: karometal@t-online.hu

MUNKALEHETŐSÉG

Az INBA Zrt. keres női dolgozókat zöldség-gyümölcs
válogatására, csomagolásra, valamint férfi dolgozókat kézi
anyagmozgató és targoncás munkakörbe.
(Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint
a targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Érdeklődni, jelentkezni 2012. március 1 - től lehet az INBA
Zrt. hűtőházánál a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.

Tóthné Vas Gabriella

Köszönetet mondunk azoknak a támogatóknak, akik 2011. évben adójuk
1 %-ával segítették a kelebiai
Gyermekeinkért Alapítványt.
Kérjük, hogy a jövőben is segítsék
céljaink megvalósítását
adójuk 1 % -ának felajánlásával:
Adószámunk: 19049869-1-03
Köszönettel: Kuratóriumi tagok
Kérjük, támogassa a
Kelebiai Polgárőr Egyesületet
személyi jövedelem adója 1%-ának
felajánlásával.
Adószámunk: 18356124-1-03

Anyakönyvi hírek
2012. február havi születések
Mikó Zsigmond, anya: Kis Anita, apa: Mikó Zsolt, született: Szeged,
2012.02.15.
Jenovai Viktória, anya: Mónus Ágnes, apa: Jenovai István, Született: Szeged,
2012.02.20.
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2012. február havi anyakönyvi hírek
2012. január hónapban elhalálozott: Taupert Vilmosné 89 éves
A hónap folyamán egy házasságkötés volt.
A hónap folyamán elhalálozott: Bajnai György 83 éves, Kuszenda János
54 éves, Granyák Gabriella 44 éves, Fátyol Géza 97 éves, Taupert Istvánné 51
éves, Miklós-Balogh László 71 éves.

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

2012márc.
6 kedd
7 szerda
8 csütörtök
9 péntek
10 szombat
11 vasárnap
12 hétfő
13 kedd
14 szerda
15 csütörtök
16 péntek
17 szombat
18 vasárnap
19 hétfő
20 kedd
21 szerda
22 csütörtök
23 péntek
24 szombat
25 vasárnap
26 hétfő
27 kedd
28 szerda
29 csütörtök
30 péntek
31 vasárnap

orvos neve
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr
Kiss Csaba dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr

ügyelet helyszíne
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia Deák u. 92
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia Deák u. 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

2012április
1 vasárnap
2 hétfő
3 kedd
4 szerda
5 csütörtök
6 péntek
7 szombat
8 vasárnap
9 hétfő
10 kedd
11 szerda
12 csütörtök
13 péntek
14 szombat

orvos neve
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Rigler László dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Miklósiné Tóth Éva dr
Miklósiné Tóth Éva dr

ügyelet helyszíne
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Deák 92
Kelebia, Deák 92
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Tompa Attila u. 95
Tompa Attila u. 95

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: 06-77/950-681
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
hétfő
kedd

IX. évfolyam 3. szám

Miklósiné Tóth Éva dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Sárvári Erzsébet dr
Kiss Csaba dr
Rigler László dr
Somogyiné Gazdag A. dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Kiss Csaba dr
Faddy Zoltán dr
Faddy Zoltán dr

Tompa Attila u. 95
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Tompa, Széchenyi u. 10
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Deák 92
Tompa, Árpád u. 59
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39
Faddy Zoltán dr

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)

Traffipax

Nap
Idő (tól-ig)
Felállítási hely
03.08-án
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.09-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.10-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.11-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.12-én
08.00-17.00
Jánoshalmi körzet
03.13-án
08.00-17.00
Jánoshalmi körzet
03.14-én
08.00-17.00
Jánoshalmi körzet
03.15-én
08.00-17.00
Jánoshalmi körzet
03.16-án
08.00-17.00
Jánoshalmi körzet
03.17-én
08.00-17.00
Jánoshalmi körzet
03.18-án
08.00-17.00
Jánoshalmi körzet
03.19-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.20-án
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.21-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.22-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.23-án
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.24-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.25-én
08.00-17.00
Kiskunhalasi körzet
03.26-án
08.00-17.00
Kiskunmajsai körzet
03.27-én
08.00-17.00
Kiskunmajsai körzet
03.28-án
08.00-17.00
Kiskunmajsai körzet
03.29-én
08.00-17.00
Kiskunmajsai körzet
03.30-án
08.00-17.00
Kiskunmajsai körzet
03.31-én
08.00-17.00
Kiskunmajsai körzet
Jóváhagyom: Dr. Husti János r. alezredes rendőrségi tanácsos
kapitányságvezetõ

FIGYELEM!

Dr. Józsa József fogászati rendelőjének
telefonszáma megváltozott.
Az új elérhetőség: 77/950-681
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Maczkó József polgármester
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

