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Az Agrárkereskedelmi Központ egy estére Padlássá változott...

Ezen a Padláson „Ég és Föld között” minden megtörténhet, akárcsak
a mesékben. Egy fiatal tudós meg-

szállottan dolgozik szuper intelligens
számítógépén, és különféle titokzatos
számításokat végez, de nyugalmát
és munkáját állandóan megzavarják
különféle halandó és halhatatlan lények...
1988-ban a Vígszínházban mutatták be először Presser Gábor és
Sztevanovity Dusán szerzőpáros „fé-

szekből álló társulat tagjai ismételten
kitettek magukért és kiválóan hozták a darab figuráit, és egy kellemes,

zása tette még élményszerűbbé.
A Kaméleon Társulat által feldolgozott darabok közül csaknem az összes

szórakoztató estét tölthettünk velük a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Anda Péter rendezésében ötletes
díszletek között játszódott a történet,

bemutatásra került nálunk, és mindegyiket nagy érdeklődés övezte, a
mostani is nagy sikert aratott a kelebiai közönség körében.

melyben felcsendültek a jól ismert
dallamok. Az előadást a fénytechnika
és a hangeffektusok mesteri alkalma-

Ezen előadással méltó módon ünnepelhettük meg e jeles napot.
-Bíró Melinda-

lig mese, félig musical” műfaji megjelölésű darabját. A mű azóta bejárta
csaknem az ország összes színházát.

Sikerének titka, hogy a történet politikától és történelemtől mentes, könnyen emészthető, így 9-99 éves korig
bárkinek ajánlható.
A darabot Kelebián a kiskunhalasi
Kaméleon Társulat prezentálásában
láthatta a nagyérdemű, mely alkalomra teljesen megtelt az Agrárkereskedelmi Központ. Az amatőr színé-
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Meghívó Közmeghallgatásra
Tisztelt Lakóközösség!
Szeretettel várjuk Önöket a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatásra.
Helyszín: Sántha Márta Művelődési Ház nagyterme
Időpont: 2016. február 11. (Csütörtök) 16:00 óra
Napirendek:
1. Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. tájékoztatója az ivóvíz és a szennyvíz közművek üzemeltetéséről
2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
3. Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati költségvetésről
4. Tájékoztató a 2015-2020 időszak pályázati lehetőségeiről
Megjelenésükre és építő véleményükre számítva bízom abban, hogy megtisztelik a rendezvényt!

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának. „ (Bartók Béla)
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon fejezte be a Himnusz
megírását Szatmárcsekén. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezés alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet

szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A műsor keretében
a 4. osztályos tanulók rövid megemlékezést tartottak a Himnusz keletkezési körülményeiről, mondanivalójáról.
Majd rábaközi táncot mutattak be, melyet Nagyné Bényi Mária tanított be a
gyerekeknek.

Maczkó József
polgármester

Egy tanító tapasztalataiból…
Olvasászavar
Szülőként az ember szeretné minden
csalódástól, kudarctól megóvni gyermekét. Ha meghalljuk, ezt a kifejezést
diszlexiás a gyermek már tudjuk, hogy
nagyon megkeseríti a probléma az életét. Mit is kell tudnunk erről az olvasási
zavarról, hogyan is előzhetjük meg, milyen intő jeleket tapasztalhatunk már
alig félévesen?!
A gyermekek képességfejlesztése során annál könnyebb dolgunk van,
minél hamarabb felfedezzük a problémát. Éppen ezért fontos, hogy a szülők
tisztában legyenek a korai figyelmeztető jelekkel.
Vannak bizonyos tünetek, melyek
előre jelezhetik az olvasászavar kialakulásának tényét.
A mozgás minden tanulási tevékenységnek az alapja. Gyermek csecsemőként a mozgás segítségével fedezi fel
a világot, éri el kitűzött céljait (pl. kedvenc játékának megszerzése). A beszéd
is mozgás: a szájkörüli izmok valamint
a beszédszervek (pl. a nyelv) mozgatásának köszönhetően jönnek létre az
egyes hangok. Erre épül a későbbiekben az olvasás-írás megtanulása. Éppen ezért már egészen korán észrevehető, ha gyermek fejlődése nem a
megszokott mederben folyik.
Nagyon fontos szerepe van a mozgásformák egymásra épülésének. A kú-

szás-mászás folyamatának köszönhetően finomodik a két agyfélteke közötti
kapcsolat, mely az iskolai tanulás folyamán döntő jelentőségű. Figyeljünk tehát oda, hogy gyermek életéből ne maradjon ki ez a fontos mozzanat.
A nagymozgáson túl a finommozgásoknak is jelzésértékük van. Gyermeknek nagycsoportos korában már
helyesen kell fognia a ceruzát, és megfelelő nyomatékkal rajzolnia, színeznie.
Ha nem így lenne, akkor vásárolni kell
olyan színezőt, amelynek témája gyermekhez közel áll. Ha gyermek helytelenül fogja a ceruzát, akkor azzal segíthetünk, hogy háromoldalú ceruzát adunk
a kezébe, vagy vásárolunk egy ceruzafogót, amely valamennyi ceruzára ráhúzható. Ez biztosítja, hogy gyermek
szabályosan fogja a ceruzát. A színezésen túl jó lenne, ha gyakran végeznétek
más kézműves tevékenységeket: nyírás, ragasztás, papírhajtogatás, gyurmázás. Ezek lazítják a kéz izomzatát,
összerendezik a mozgást.
Néhány apróság, ami segít bennünket szülőket, hogy elfogultság nélkül,
reálisan szemléljük gyermekünket, ha
szükséges időben forduljunk szakemberhez, hogy segíteni tudjon, és kudarc
nélküli legyen az olvasástanulás.
Horváth Zoltánné
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Karitász hírek

A NEA-TF-15-SZ-0222 pályázat keretében január 22-én került megrendezésre a Felvilágosítás másként című
rendhagyó óra a 7., 8. osztályos tanulóknak 9-13 óra között. Hortobágyiné
dr.Nagy Ágnes és leánya Krisztina tartotta. Legfőbb célkitűzésünk a család és
a házasság védelmezése és erősítése a
keresztény illetve általános humán ér-

tékrend felmutatása és terjesztése által, a tudatos családtervezés segítése.
Megvendégeltük a gyerekeket kaláccsal, teával, mandarinnal. Köszönöm
Erinecz Zsuzsa a családsegítő szolgálat
munkatársa segítségét.
Január 29-én dr.Petróczi Erzsébet
egyetemi tanár tartott szaktanácsadást: Agresszió a családban címmel.

Jáger Tünde meghívására jött a szakember, örvendetes volt az érdeklődés a téma iránt.Nem beszélünk róla, tabu a lelki terror, és a bántalmazás
a családban. Sok esetben a gyermekek nem is bántalmazottak, mégis sérülnek lelkileg. A gyerekek feszültségkezelő mechanizmusa nem elég fejlett.
Könnyen dühbe gurulnak, vagy behúz-

zák maguknak a bántalmazást más
által. A gyerekek nem tudnak koncentrálni a tanulásra, romlanak a tanulmányi eredményeik. Gyakrabban
betegek lesznek, akár súlyos betegségek is megjelenhetnek, csak abban a
hitben, hogy egybetartsák a családot.
Horváth Zoltánné

A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület 2016. évi munkaterve
Hó
I.

Feladatok
14-én Fürdőzés Mórahalmon,
16-án 17.30 Magyar Kultúra Napja - program
30-án 16.00 Klubest
6-án 15.00 Közgyűlés és Farsangi bál, 17-én Vass Albert Est a könyvtárban
II.
18-án Fürdőzés Mórahalmon, 27-én Bajsa Préló 16.00 Klubest
III. 15-én Állami ünnepség helyben Agrár
17-én Fürdőzés Mórahalmon
26-án 17.00 Klubest
14-én Fürdőzés Mórahalmon
IV. 11-én Magyar Költészet Napja,
22-én Föld Napja,
23-án Tánc Világnapja
1-jén 10.00-tól Családi Majális,
12-én Fürdőzés Mórahalmon
V.
15-én Ökomenikus hangv. templomban, 21-én Gasztró nap, 28-án 18.00 Klubest
9-én Fürdőzés Mórahalmon
VI. 4-én Trianoni Emléknap,
25-én 18.00 Klubest
VII. 2-án Topolyai Íjász Találk., 8-10. XIII. Kárpát Fesztivál, 14-én Fürdőzés Móra
halmon 16-án Szegedi Szabadt. Színház (mi 13 fővel)
30-án 18.00
Klubdélután
13-án Szegedi Szabadt. Színház (Juci-10 fő)
VIII. 6-án Kadarka Fesztivál Bajsán,
18-án Fürdőzés Mórán, 20-án Községi ünnep, 27-én 18.00 Klubdélután (vendégek)
15-én Fürdőzés Mórahalmon
IX. 10-én Hálaadó Ökomenikus nap,
20-22. Észak-Magyarországi kirándulás , 24-én 18.00 Klubdélután
6-án Emlékezés az Aradi vértanúkra,
7-én Idősnapi Rendezvény
X.
13-án Fürdés Mórán, 15-én Szüreti rendez. 29-én 17.00 Klubest
5-én Szármafőzés Topolyán, /?/Ásotthalmon Libabál, 17-én Fürdés Mórahalmon
XI.
18-án 16.00 Újbor kóstoló,
26-én 17.00 Klubest
15-én Fürdőzés Mórahalmon
XII. 10-én Falualapítási Évfordulós Ünnepség,
17-én Adventi Forgatag,
31-én 17.00 Óév-búcsúztató rendezv.

SZERVEZŐK: Horváth Zoltán – kapcsolatot tart a bel- és külföldi testvér
szervezetekkel és szervezi a kirándulásokat, Sutka István – színház és fürdő
felelős, Patocskai Györgyné – szervezi
a Klubesteket és Klubdélutánokat, Rácz István – elnökhelyettesként segíti az
elnök munkáját, Kiss János – irányítja a
Ház külső rendben tartását, Varga Sándor – kezeli a pénztárt és kapcsolatot
tart a Községi Önkormányzattal.
A Munkatervben szereplő időpontok
a szervezés során változhatnak. A változásokról a tagságot a Kelebiai Hírmondó útján fogjuk tájékoztatni. A Munkatervben szereplő programokra várjuk a
jelentkezéseket a fent megjelölt szervezőknél, a vezetőség tagjainál.
Kelebia, 2016. január 27.
a V e z e t ő s é g nevében
Horváth Zoltán elnök
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Könyvtári állapot
Hamarosan újra a régi/új formában
fogadja az olvasni vágyókat, látogatókat a könyvtár. Mint azt már korábban
írtam a könyvtár, mint a Bács – Kiskun Megyei Katona József szolgáltató
helye (Könyvtár, Információs és Közösségi Hely) működik tovább 2015. január 1 – től.
Ami eddig történt:
- 2015. október végén megtörtént
a könyvtár állományának áttekintése,
valamint a tartalmilag, formailag elavult dokumentumok selejtezése
- A folyamat a leselejtezendő dokumentumok regisztrálásával folytatódott, amivel egy időben a szakdokumentumok 90% elszállításra került
Kecskemétre a megyei könyvtárba,
ahol elkezdődött a könyvek számítógépes regisztrálása a központi könyvtári
rendszerbe. Megtörtént a könyvek felszerelése (raktári jelzet), valamint a vonalkódok elhelyezése.
- November végén elvitték a szépirodalmat, gyermek – és ifjúsági irodal-

mat, verses köteteket, a szakirodalom
egy részét pedig visszaszállították.
- Decemberben a könyvtár szinte
üresen állt, csak a csökkentett alapszolgáltatások működtek (új könyvek
kölcsönzése, internethasználat, nyomtatás, fénymásolás stb.)
- Januárban visszakerült egy része a
decemberben elvitt könyveknek is.
Az utolsó adag könyv visszahozásakor átrendezésre kerül a könyvtár
szépirodalmi részlegének bútorzata.
Cél egy olyan tágas, olvasóbarát környezet kialakítása, ahol nyugodt, rendezett körülmények között lehet foglalkozásokat tartani óvodás és iskolás
gyerekeknek.
Reményeink szerint rövid időn belül visszakerül minden a régi megszokott kerékvágásba, új környezettel, új
– friss megjelenésű – könyvekkel, gyerekeknek játékokkal.
Lengyel Judit
könyvtáros

Anyakönyvi hírek
Születések

Újra INGYENES Védőnői
méhnyakszűrés Kelebián
2016 februárjától ismételten elindult
Kelebián az INGYENES védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel
rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel
előre egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így nem kerül sor a szakrendelőbe utazásra és várakozásra.
Magyarországon naponta meghal
egy nő méhnyakrák következtében,
annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és
kezelésével a betegség gyógyítható.
A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
méhnyak daganatos nők 65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve
nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton.
Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés so-

rán, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst
nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra
irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végezzük hétfői napokon 14:0016:00-ig, vagy külön, előre egyeztetett
időpontokban. Jelentkezni lehet a védőnőnél személyesen (Egészségház,
Kelebia, Ady Endre u. 106.) a tanácsadóban, vagy a 06-77/454-600-as
telefonszámon, illetve a 06-30/5924294-es mobilszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk,
keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott
meghívólevelet, várom jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az
egészségéért, vegyen részt az ingyenes
szűrésen, önmagáért, családjáért.
Amennyiben Ön nem kapott meghívólevelet, de részt venne a szűrésen,
keresse fel védőnőjét!
Horváth Edina védőnő

Eladó!
1 db Mitsubishi targonca 1,5 t-s gáz üzemű FG 15 típus
1 db kézi emelő ( béka) 1.5 t-s
1 db Traktor UTB 445 DTC típusú összkerék meghajtás, 1
996 gyártási év.
1 db Permetezőgép Függesztett szántóföldi Garden Jet 500
10 m-es MRX alajkövető kerettel
1 db Spárga bakhát töltő eke egyedi készítésű
2 db Zákányszéki építési telek
Hrsz 167/5 1011 nm udvar
Hrsz 695 6375 nm beépítetlen terület
Érdeklődni 30/487-4910, 30/246-7112, 30/911-0167 telefonokon
munka napokon 7,30-tól - 16,30-ig

Név: Kruska Ábel
Szül: 2016.01.16., Szeged
Anya: Batik Barbara
Apa: Kruska Róbert
Név: Kiri Csenge
Szül: 2016.01.16., Kiskunhalas
Anya: Fórizs Andrea
Apa: Kiri László
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Horváth Edina Védőnő

Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.

A január hónap folyamán elhalálozott:
Brant John 81 éves
Nagy Antal Lászlóné 78 éves
A hónap folyamán nem történt házasságkötés.
Paprika Brigitta aktő.

INBA Beszerzési és Értékesítő Zrt.
6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1.
Tel: 62/591-015, Fax: 62/591-016
Az INBA Zrt. keres dolgozókat zöldség-gyümölcs válogatásra,
csomagolásra, áruátvevő valamint kézi anyagmozgató és targoncás munkakörökbe. (Előny a B kategóriás jogosítvány, valamint targoncavezetői, traktor vezetői engedély.)
Felvételre keres továbbá „ C „ kategóriás jogosítvánnyal rendelkező teher gépkocsivezetőt.
Érdeklődni, jelentkezni 2015. március 01-től lehet az
INBA Zrt. hűtőházánál
a 6783 Ásotthalom, Petőfi u. 1. szám alatt.
Tel: 62/591-015

Kelebiai Hírmondó
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A farsang
A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.)
a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig
tart. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás,
eszem-iszom és az advent lezárulásá-

val, a párkeresés, udvarlás időszaka.
Magyarországon a farsangi szokások a
középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült
bennük. A városi polgárság elsősorban
a német hagyományokat vette át (erre
utal az elnevezés is az olasz „carneval”
helyett), míg az arisztokrácia körében
az itáliai és francia szokások terjedtek
inkább el. De fellelhetők pogány ger-

mán vagy éppen ókori görög, római
motívumok is.
Maga a szó német eredetű, „faseln”
jelentése fecsegni.
Ebben az időszakában már az ókori
Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok
egy álló hétig tartottak, a szegényeket

megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak. Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is.
Latin nyelvterületen a ’carneval’ szó a
farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása. Más magyarázatok szerint azt
a díszes szekeret nevezték carrus navalisnak, amelyet egykoron vidám, álarcos
menet tolt végig Róma utcáin, innen a
karnevál elnevezés.

Farsangi fánk
Hozzávalók:
* 100 dkg finomliszt
* 5 dkg élesztő
* 2 db tojás
* 1 ek cukor
* 2 ek rum (nagy)
* 0.5 l tej (kb.)
* 10 dl napraforgó olaj (a kisütéshez)
* 10 dkg porcukor (a tetejére)
* 25 dkg lekvár/ dzsem (a tálaláshoz)
Elkészítés:
1. A lisztet egy mélyebb edénybe mérjük.
2. 1 dl langyos tejbe morzsoljuk az élesztőt, hozzátesszük a cukrot, és hagyjuk, hogy felfusson.
3. Beleöntjük a lisztbe, hozzátesszük a két egész tojást, majd még kb. 5 dl tejet és a rumot.
4. Fakanállal addig dolgozunk rajta, amíg a tészta hólyagos, fényes lesz, és elválik az edény falától (kb. 10 perccel az után, hogy már nagyon unjuk az egészet).
5. Kicsit meglisztezzük a tetejét, és hagyjuk, hogy duplára keljen.
6. Akkor lisztezett deszkára borítjuk, és 2 centisre nyújtjuk.
7. Lisztbe mártott fánkszaggatóval kiszaggatjuk, és letakarva újra megkelesztjük.

8. Közben olajat teszünk fel melegedni. Ha a próbaképp beledobott fánktészta
darabka megsül, jöhetnek a többiek. Fontos, hogy fejjel lefelé tegyük bele a fánkokat az olajba, vagyis a deszkán lévő oldala kerüljön felülre először.
9. Fedjük le a fánkokat, süssük kb. 2 percig, majd vegyük le a fedőt. Ha elképesztő ügyesek voltunk, a fánk magától megfordul, ha nem,- senki sem látja mi magunk fordítsuk meg.
10. Újabb két percig sütjük, most már fedő nélkül, majd papírtörlővel kibélelt
tálra szedjük. Porcukorral, lekvárral tálaljuk.

MÉH-TELEP!

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

Vas- és színesfém átvétel
(ócska vas)
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
E – mail: karometal@t-online.hu
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Ökumenikus foglalkozások - január
és a sütihez hasonlítottuk: mindkettő több
„elemből” áll össze, és az egység a többől adódik össze. A foglalkozás harmadik
részében pedig a gyerekek ismét gyönyörű dolgokat készítettek: egy-egy kis fehér
táskát a krumplinyomda különböző mintáival díszítettek fel. Miután elkészültek vele,
mindenki kapott egy-egy kis üveget, melyet díszíthetett – ki-ki a saját fantáziáját

A 2015-ös Adventi forgatagon kapott
támogatásoknak köszönhetően idén is sikerül megrendezni Kelebián az Ökumenikus Kézműves Tábort, 2016. július 11-15.
között. Az, hogy hány gyermeket tudunk
fogadni, most már a segítő felnőttek létszámától függ. Kérnénk minden, gyermeket szerető felnőttet, akinek ideje, ereje,
kedve engedi, 2016. március 31-ig legyen
szíves jelezni ezt a szándékát, egy nyilatkozat kitöltésével. Az adventi időszakban fogalmazódott meg bennünk, hogy túl
hosszú az egy év, amely egy-egy találkozásunk között eltelik, és mi havonta szeretnénk látni a táborlakókat. Így január 30-án,
szombaton került sor első alkalomra idén

az Agrárkereskedelmi Központban, mosolygó és csicsergő gyerekekkel. Bemelegítésként egy képzeletbeli varrást végeztek a gyerekek, ahol a gyerekek egy
része volt a kapu – az anyag, amit varrni kellett, míg a többiek közül egy valaki
volt a tű, aki húzta maga után a többi társát – a cérnát, és miközben varrt (kerülgette a kapukat, átbújt az összefont kezek
alatt), egyre sebesebben mozgott. A cérnák igyekeztek követni, ügyelve arra, hogy
el ne szakadjanak. Ezután az ökumenkius
szó jelentéséről, az ökumenikus imahétről
beszélgettünk. Közösen megállapítottuk,
hogy ennek a lényege az egység, melyet a
szeretet fon össze. Az egységet a testhez

engedte szabadon. A munkák gyümölcse a
fotókon látható.
A következő alkalmak: 2016. február 27., március 12., április 23., május 28.
A foglalkozásokra szombatonként 14:00
és 16:00 óra között kerül sor az Agrárban.
Mindenkinek köszönjük a támogatást –
annak bármilyen formáját!
Az Ökumenikus Szervezők
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Orvosi ügyelet
06-70/940-70-80

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

2016 febr.

orvos neve

9

kedd

10

ügyelet helyszíne

2016 febr.

orvos neve

ügyelet helyszíne

Miklósiné dr Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

20

szombat

Patocskai Anna dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

21

vasárnap

Patocskai Anna dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

11

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Bem u. 47

		

14 órától Dr Szabó Péter

12

péntek

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

22

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

13

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

23

kedd

Miklósiné dr Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

14

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

24

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

15

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

25

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Bem u. 47

16

kedd

Miklósiné dr Tóth Éva Tompa, Attila u. 95

26

péntek

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

17

szerda

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

27

szombat

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

18

csütörtök

Szarvas Gyula dr

Tompa, Bem u. 47

28

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia, Deák u. 92

19

péntek

Patocskai Anna dr.

Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39

29

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Széchenyi u. 10

Körzeti orvosaink:

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757, 06-30/7905-779
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Dr. Patocskai Gábor /állatorvos/: 06-30/967-08-73

Tompa, Széchenyi u. 10

Rendelési időn kívüli
orvosi ügyelet

Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető
el sürgősségi ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)
Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

