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Nyertes pályázati forrásból kutathatjuk helyi értékeinket
Az elmúlt év őszén pályázatot adtunk be a Földművelésügyi Minisztériumba a helyi értékek feltárásának és
bemutatásának érdekében. Pályázatunkon 500.000.- Ft-ot nyertünk. A
támogatási összeg arra jó volt, hogy
elindítsuk a helyi értéktár összeállítását, amit sikerült is megvalósítani.
Miről is van szó? Mi a helyi értéktár
és miért is van erre szükség?
A magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény alapján a települési értéktár
„a települési önkormányzat területén
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. A települési önkormányzat települési értéktár bizottságot és települési értéktárat hozhat
létre. Kelebia közösség részéről ezeket a lehetőségeket kihasználtuk és
a feladatokat végrehajtottuk. A települési értéktár felett a megyei értéktár, majd a nemzeti értéktár, végül a
hungarikumok gyűjteménye áll. Az ér-

téktári elemek nyilvántartása az alábbi szakterületi kategóriák szerint történik:
- agrár- és élelmiszergazdaság,
- egészséges életmód,
- épített környezet,
- ipari- és műszaki megoldások,
- kulturális örökség,
- sport
- természeti környezet,
- turizmus és vendéglátás.
A fentebb említett pályázat kapcsán egy nyitó- és egy záró rendezvényt szerveztünk. Ezentúl meg fog
jelenni egy színes kiadvány, amelyben
a kelebiai kiemelt értékek bemutatásával foglalkozunk.
Amikor leülünk egy közösségben
és arról beszélgetünk, hogy itt, szűkebb hazánkban, Kelebián milyen helyi értékeket tudunk felsorolni mindig
az a régi rossz érzés kerít hatalmába, amely akkor sarjadzott ki bennem, amikor apai nagymamám meg-

halt. Még élt amikor elhatároztam,
hogy a visszaemlékezéseit, anekdotáit, a családi történeteit le fogom jegyezni, magnószalagra fogom venni
és egyfajta szépirodalmat formázok a
történetekből. Sajnos az elhatározásnak nem lett eredménye. Sem jegyzet,
sem szépirodalom nem született abból
az értékből, amit ő hordozott. Bánom
a dolgot.
Talán nem is kellene tovább ecsetelnem a helyi értékek jelentőségét, de
mégis úgy gondolom, hogy egy – két
tényezõre fel kell hívnom a figyelmet.
Egyrészt fontos, hogy Kelebián is
megalakult a helyi értéktár bizottság. Másrészt fontos, hogy a civil közösségeinket is megszólítottuk annak
érdekében, hogy elindítsuk a gyűjtőmunkát. Harmadrészt fontos, hogy
a bizottság által több, mint egy tucat értéket neveztünk meg, írtunk le
és választottunk be a helyi értéktárba.
Elkezdődött a munka és mindenkit sze-

retettel várunk a közös gondolkodásra.
Ez ügyben, akár engem vagy Bíró Melindát kereshetik a könyvtárban.
„Rejtőzködő értékek nyomában”
címmel fog megjelenni kiadványunk.
Ez a cím egy kicsit az alföldi ember
visszafogott, befelé forduló lelkivilágát tükrözi. Ezért kell finoman kibontani egy – egy ember értékvilágát, és
ha már kibontottuk, akkor fogunk rácsodálkozni, hogy mennyire bonyolult
és egyszerű az a világ, amely szépségében kitárult előttünk.
Mindenkit arra bíztatnék, hogy nézzen körül környezetében, jegyezze fel
az általa helyi értéknek vélt személyi
vagy tárgyi megjelenéseket, majd jelezze felénk. Ehhez a munkához is hívok mindenkit, azokat, akik úgy gondolják, hogy fontos az örökség ápolása,
gondozása és átadása az utókornak.
Üdvözlettel:
Maczkó József
polgármester

Közösen Kelebia helyi értékeiért
2018. március 22-én délután civil fórum került megrendezésre a MagyarSzerb Agrárkereskedelmi Központban.
A fórum apropója Kelebia települési értéktárának létrehozása kapcsán a helyi
civil szervezetek, mint értékteremtő közösségek bemutatkozása volt.
A program kezdéseként Maczkó József polgármester úr osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.
Beszédében a helyi értékekre hívta
fel a figyelmet, külön kiemelve az helyi
értéktár bizottság feladatait. Felhívta a
figyelmet a helyi civil szervezetek munkájának fontosságára, a közös együttműködés lehetőségeire.
A folytatásban Bíró Melinda előadásából többet megtudhattak a résztvevők a
nemzeti értékek fogalmáról, a hungarikum törvény általános rendelkezéseiről,
valamint arról, hogy milyen módon lehet
javaslatokat tenni a helyi értéktárba. Kiderült, hogy jelenleg 16 érték került felvételre a kelebiai értéktárba, melyekből
fényképkiállítás is nyílt a helyszínen.
A folytatásban a helyi civil szervezetek bemutatkozása következett.
A Kelebiai Karitász Egyesület képviseletében Horváth Zoltánné elnök asszony tartott előadást az egyesület
munkájáról, tevékenységeiről. Megismerhettük kapcsolatrendszerüket, elért
eredményeiket.
Horváth Zoltán a Kelebiai Nyugdí-

jas Egyesület képviseletében bemutatta az egyesületet érintő legfontosabb
kérdéseket. Képet kaptunk az egyesület értékteremtő munkájáról, hagyományaikról, jövőbeli terveikről. Kelebia
testvértelepülési kapcsolatainak ápolásában oroszlánrészt vállalva segítik
településünk fejlődését, és tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi hagyományteremtéshez és annak megőrzéséhez.
A Kelebiai Ökumenikus Szeretet Szövetség elnöke Tóth-Bokros Barbara
mutatta be Kelebia egyik legfiatalabb
egyesületét, amely példátlan összefo-

gás eredményeként jött létre, és elsősorban a kelebiai gyermekek, főleg a
hátrányos helyzetű gyermekek megsegítését tűzte ki célul.
A Kelebiai Polgárőr Egyesület részéről Varga Sándor elnök szólalt fel a fórumon, aki hasonlóan az előtte szólókhoz bemutatta az egyesület munkáját,
felhívta a figyelmet az egyesület tevékenységének értékteremtő mivoltára,
és beszélt a felmerülő problémákról is.
A Kelebiai Levente SE képviseletében Kovács Marcell előadását hallhattuk, aki az egyesület fennállása óta eltelt időszak eseményeit elevenítette fel.

Az egyeztetés hátralévő idejében
hozzászólásokat, kérdéseket tehettek
fel a jelenlevők a hallottakkal kapcsolatban.
Az est folyamán Sutka István fényképeiből is kiállításra került egy sorozat,
mely Kelebia történelmének utolsó 50
évéből szemezgetett.
A szervezők remélik, hogy a fórumon
elhangzottak gondolatébresztőként hatottak a jelenlévőkre, és a jövőben közösen együttműködve még több érték
felkutatásában segítik a Helyi Értéktár
Bizottság munkáját.
-szerkesztők-
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„SZÁZ ARANYÉRT NEM ADNÁM...!”
Egy 80 éves vallásos barátnőm
ilyen címmel írt cikket: „Már mindenről Isten jut eszembe.” Elgondolkodtat az, hogy mi vallásos emberek miként és hányszor gondolunk Istenre.
Kereszténynek vagyok-e mondható,
ha az imán és misén kívül csak ritkán
gondolok Istenre? Ha szinte mindig
csak a „földre” szegezem a tekintetemet? Bizony-bizony vannak napjaink, amikor reggeltől estig nem is jut
eszünkbe a Jóisten, vagy az evangélium valamelyik sora. Volt egy szent,
akitől megkérdezték, hogy naponta
hányszor gondol Istenre. Bűntudattal
azt válaszolta, van olyan napja is, amikor egy negyed órát nem gondol Istenre. Mi talán fordítva vagyunk.
Legyen egy olyan beállítottságunk,
hogy minél többet gondoljunk Istenre,
mert ha erre nem törekszünk, akkor
beleveszünk az ideiglenes, evilági, mulandó dolgokba. Akkor megfeledkezünk
arról, hogy mi itt a földön csak vándorok vagyunk s nem ennek a földnek, hanem az égnek vagyunk a polgárai. Ezért
is biztat így Pál apostol: ”Azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül
az Atya jobbján. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre!” (Kol. 3.2.) Bölcsen állapítjuk meg,
hogy a fejben dől el minden. Ha tele a
fejed istenes gondolatokkal, evangéliumi mondatokkal, akkor lassan-lassan a
tetteid is hozzájuk fognak igazodni, rímelni fognak rájuk. Egy keresztény ember számára a világ egyre áttetszőbbé
válik. Átsejlik mögötte az Isten világa.
Celetáno Tamás történetíró írja Assisi
Szent Ferencről, hogy annyira az evangélium világában élt, olyan közel került
már itt, a földön Istenhez és a Mennyországhoz, hogy utóbbitól csak egy „vékony fal választotta el, amelyen át állandóan a szférák zenéjét hallotta.”
E bevezető után elmesélem, hogyan
jutatta, hogyan terelte gondolataimat
Istenre egy vaskosan evilági eset. Kunbaján voltam egy ünnepségen, de hívjam inkább bulinak. Zajlott a mulatás,
a tánc és az ének. Egyszer csak a mulatozás különösen felpezsdült ettől az
énektől:
„Az én rózsám, az én rózsám a falu
legszebb lánya, hogy ne lenne,
Hogy ne lenne, hisz én vagyok a párja.”
No, és az ezután következő versszak
hozta meg csak igazán a szikrázóan
felpezsdült hangulatot. Még emeltebb
hangon énekelték. Lábukkal erősebben
dobogták a taktust, kezüket heveseb-

ben csapkodták össze:
„Meg a nézése, és a járása, a csípőjének a ringása.
Száz aranyért nem adnám. Száz aranyért nem adnám.
Száz aranyért nem adnám.
Az arany emlegetésétől mindjárt
sorjáztak a fejembe ezek a gondolatok.
Először is Jézus példabeszéde jutott
az eszembe: az a napszámos, akit óriási szerencse ért, aki aranyra, kincsre
lelt a szántó földön. Képes volt mindenét eladni, ezért a nagyon értékes kincsért. Úgy, hogy csak a rajta levő ruhája maradt meg. De tudta, hogy ez
a kincs mindent megér. Ettől nagyobb
szerencse nem érhette. Tudjuk, hogy ez
a kincs Isten Országa, a Mennyország,
vagy Jézus Krisztusnak is nevezhetjük
(Mt. 13. 44.).
Ehhez a példabeszédhez rögtön társult Pál apostol kőkemény hitvallása Jézusról: „Krisztus Jézusnak ismeretéhez
mérten mindent akadálynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek
tartottam, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam”(Fil.3.8.) Jézus ennyire fontos neki. Ennyire drága.
ekkora nagy kincs.
Az igaz kereszténynek is Jézus drága. Nagyon drága. A legdrágább. Neked
drága? Neked a legdrágább? Itt tényleg
állj meg, ne olvasd tovább, amíg néhány
percig meg nem vizsgálod lelkiismereted, hogy ki is neked Jézus, hogy drága
-e neked, hogy a legelső helyen van-e
az életedben! Mert valóban értékes a
család, a szép otthon, a kényelmes autó, amikért becsületesen megdolgoztál.
Értékes a jól megművelt földed, az állataid… De mindez ideiglenes. csak Jézus
örök. És Ha tényleg ő volt neked életedben a legdrágább, akkor örökre a tied marad: Ő és az Országa.
Nemde túl sok időt fordítunk ideiglenes értékekre, viszont túl keveset örök értékekre? Pl. melyiket részesíted előnyben, a csütörtöki imaórát,
vagy abban az időben sugárzott tévésorozatot?
Ezek után jobban megérthetjük Pál
apostol furcsa, talányos figyelmeztetését a korinthusi levelében: ” Az idő rövid. Ezért, akinek felesége van, éljen
úgy, mintha nem volna; aki sír, mintha
nem sírna; aki örvend, mintha nem örvendene; aki vásárol, mintha meg sem
tartaná; az, aki érintkezik ezzel a világgal, mintha nem érintkezne vele, mert
elmúlik a jelen világ”(1. Kor.7.29-32.)
Ennek lényege, hogy ne tévesszük öszsze a földit az égivel (mely fontosabb

a földi értékeknél), az ideiglenest az
örökkévalóval. Inkább a földi értékek
jutassák eszünkbe Istent, utaljanak az
égiekre.
Néhány évtizede együtt vacsoráztam
Faddy Ottmár szerzetessel. Bátyán finom rácpontyot készített. Átlényegült
arccal és csillogó szemekkel mondta,
miközben állán lecsurgott a hal zsírja, mint ahogy Áron szakállán végigcsorgott az illatos olaj a Zsoltárokban
megírtak szerint: „Oh, milyen jó lehet
a Mennyország, ha már ez a rácponty
ilyen fölséges!”(Zsolt.133.2.)
Isten gyönyörű szép világot teremtett. De hát akkor még milyen szép le-

het a Mennyország?! Hisszük, hogy még
ezerszer szebb!
Nemcsak a romantikus, kiemelkedően szép dolgok: a virágos mezők, a
csillagos égbolt, a kivételesen áldozatos szeretet stb. juttathatja eszünkbe a
Jóistent. Sokszor olyan közel van hozzánk, hogy majd fellökjük, csaknem a
sarkára lépünk. Vegyük már észre!
Egy másik buliban meg ezt a szerelmes
nótát énekelték nagy beleéléssel, szintén
fergetegesen: „Taníts meg engem szeretni!”. Ez is nagy erővel vonzotta a fejembe
Jézus hatalmas szeretetéről a gondolatokat. De ez már egy új fejezet…
Pribitek László plébános

Karitászhírek márciusról

Március 5-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 plébáni-

án leadott élelmiszerekért és a pénzbeli adományokért.
Húsvétra tartós élelmiszer csomagokat
készítettünk 74 rászoruló családnak, kb.
300.000 Ft értékben, melyet a tanyagondnokok segítségével osztottunk ki 27-én.
Horváth Zoltánné
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Március végén, húsvét küszöbén ismét összefoglalom a hónap Egyesületünket is érintő eseményeit, majd vázolom az előttünk álló két
hónap terveit, feladatait.
Március
-8-án Nőnapi ünnepséget tartottunk a Nyugdíjas Házban, melyen csaknem
50 tagtársunk jelent meg.
A rendezvényen a hölgyek
szép ajándékot kaptak, majd
sor került a finom halas (hallé és sült halszelet) vacsorára. Köszönet a nem kis fáradtsággal járó vacsora elkészítőinek.
A mellékelt fotók a rendezvény néhány

epizódját mutatják be.
-15-én több tagtársunk is részt vett
a ’48-as évforduló alkalmával tartott
községi rendezvényen, melyen Egyesületünk képviselői is koszorút helyeztek
el a kopjafánál.
-22-én mórahalmi fürdőzésen
vett részt a szokásos kis csapatunk és
ez alkalommal is nagyon kellemesen
töltöttük el a rendelkezésre álló fürdőzési időt.
A 23-ra tervezett „Budapest és környéke” c.
kirándulásunk a kellemetlen időjárás miatt elmaradt.
A 24-re tervezett Klubdélutánunk pedig érdeklődés
hiányában maradt el.
Április
-11-én lesz a Magyar
Költészet Napja, mely keretében a Művelődési Ház
vezetősége a szokásos programmal készül. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-19-én kerül sor a havi mórahalmi
fürdőzésre, melyre ez alkalommal is
a 10.21-es autóbusszal utazunk a MÁV
állomástól.
-25-én lesz a március 23-ra tervezett és a rossz idő miatt elmaradt „Budapest és környéke” c. autóbuszos
kirándulás. A kirándulás részletes programját a szervező Rácz Pista részlete-

sen leírta a Hírmondó márciusi számában. Indulás a Nyugdíjas Háztól 05.30
órakor lesz.
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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívólevelet kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási utalványt
a szűrőállomáson lehet kérni.
A kelebiai nők 2018. április 18. és 24. között kapnak meghívót.

-28-ra tervezett Klubdélután a
május elsejei rendezvényünk /Nyugdíjas Majális/ miatt elmarad.
Május
-1-jén 10.00 órától ún. Családi majálist tartunk a Nyugdíjas Házban. A rendezvény
keretében finom ebéddel (csülökpörkölttel) várjuk a jelentkezőket. Jelentkezni és a részvételi díjat (1 500.- Ft/fő) befizetni a
vezetőségi tagoknál lehet április 24-ig.
-10-én kerül sor a mórahalmi fürdőzésre, melyre szintén a 10.21-es
busszal fogunk utazni.
-15-17-e között kerül sor a Horváth
Zoli által szervezett Vaskaput is érintő kirándulásra. A kirándulás részletes
programját a jelentkezők külön leírásban kézhez kapták. Indulás autóbusszal
a Nyugdíjas Háztól 04.30 órakor.
-26-án lesz a hagyományosnak
mondható községi Gasztrónap a

A vizsgálat helye: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas,
Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont
A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor
készséggel szolgáltat további információt a 77/522-072 telefonszámon.
Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban nincs módjuk a szűrővizsgálaton
megjelenni, a fent megadott telefonszámon új időpontot kérhetnek.
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható! Éljen a felkínált lehetőséggel!

Felhívás
Február 15-25 között több
kutyát megmérgeztek Kelebián udvarban és köztéren
egyaránt Thimet nevezetű
idegméreggel. Ez egy kertészetekben használt növényvédő szer. Lehet, hogy több
eset is történt, csak ennyiről tudok. Az ügyben feljelentést tettem. Kiderült, hogy
bőrön keresztül felszívódik,
így kisgyermekekre is rendkívül veszélyes. Ha bárki talál ismeretlen ételt állatoknak
kitéve semmiképpen se nyúljon hozzá!
Aki pedig érdemi információval tudná segíteni a nyomozást, ami elvezet a tetteshez –, hogy többet ne veszélyeztesse senki gyermekét –, annak felajánlok 100.000Ft-ot!
Elérhetőségem: Cseh László 0630/281-96-14, cseh.laszlo@ovb.hu

Áprilisi sportrendezvények
piactéren. Részleteket a Kelebiai Hírmondóból tudhatunk meg.
-26-án 18.00 órától tartjuk a havi
Klubdélutánunkat a Nyugdíjas Házban, melyen remélhetőleg most már
tényleg elfogyasztjuk a szilveszteri virsli és pezsgő maradékot.
Íme a kínálat, melyre elvárjuk Egyesületünk tagságát, a mórahalmi fürdőzésekre pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Sutka István egy. titkár

6-án pénteken 17:00 Bácsalmás - Érd lány kézilabda mérkőzés
7-én szombaton 11:00 Bácsalmás - Bácsbokod női mérkőzés
8-án vasárnap 8:00 kézilabda gyerekbajnokság
14-én szombaton 13:15 Kelebia - Bácsborsód U19 futball mérkőzés
14-én szombaton 15:30 Kelebia - Bácsborsód felnőtt futball mérkőzés
14-én szombaton 19:00 SPORTBÁL
15-én vasárnap 11:00 Bácsalmás - Soltvadkert női kézilabda mérkőzés
15-én vasárnap 14:00 Kelebia-TEKO - Vác NB1 U18 futsal mérkőzés
22-én vasárnap 11:00 Bácsalmás - Kiskunhalas női kézilabda mérkőzés
28-án szombaton 11:00 Bácsalmás - Kalocsa ifi fiú kézilabda mérkőzés
28-án szombaton 14:45 Kelebia - Sükösd  U19 futball mérkőzés
28-án  szombaton 17:00 Kelebia - Sükösd  felnőtt futball mérkőzés
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Márciusi hírek, események –
Farkas László Általános Iskola
Iskolánk március 13-án, kedden szavaló versenyt rendezett, melyen alsó és felső tagozatos tanulóink
egyaránt részt vettek és képviselték
osztályaikat. Az alsósok közül harmadik helyezett Selymes Lara (1.o.) lett,
második helyen Kákonyi Bianka (2.o.)
végzett, első helyen pedig Kovács Izabella (2.o.) szerepelt. A felsős tanulók közül harmadik Szépvölgyi Luca
(6.o.) lett, második helyezett Herke
Dániel (5.o.), első helyen pedig Rácz
Tamás (7. o.) végzett. Az első helye-

zettek képviselhették iskolánkat a területi szavaló versenyen.
Március 14-én iskolánk hetedikes
tanulói ünnepi műsorral készültek a
magyar forradalom és szabadságharc
170. évfordulója alkalmából. A színvonalas ünnepi előadáson iskolánk énekkara is közreműködött, Tamás Sándor
tanár úr vezetésével. Az előadás felkészítő tanárai Király Edit és Kondorossy András voltak. Köszönjük mindenkinek a magas színvonalú produkciót.
8. osztályos tanulók

. oldal

Óvodai hírek
Nőnap alkalmából a gézengúzok apraja - nagyja a nőket és lányokat köszöntötte egy-egy szál virággal vagy
éppen egy finom bon bonnal. A nagycsoportosok a Szent Erzsébet Otthonház idős hölgyeit is köszöntötték ez alkalomból. A virág mellett versekkel,
énekkel és tánccal kedveskedtek a
gyerekek.
A szabadságharcban elesettekre
emlékeztünk március 14-én a Kopjafánál. Versekkel, dalokkal készültünk erre
a napra, valamint a kis szorgos kezecskék nemzeti színű virágokat, madárkákat és zászlókat készítettek, amelyeket

Egy tanító tapasztalataiból…
A nagymama
1890-ben született az én nagymamám. Ha felidézem magamban egy
idős, görnyedt hátú, fekete fejkendős
nénike jelenik meg előttem. 60-65
éves lehetett, mikor én kisgyerek voltam. Legkedvesebb emlékem, hogy a
hátán vitt, cipelt, ha elfáradtam. Kis
házikóban lakott a Petőfi utcában.
Szegényesen éldegélt, de mindig jutott finom falat, ha elmentem hozzá.
Kellemes, nosztalgikus hangulat
fog el, amikor a gyerekkoromra gondolok. Na, nem azért, mert csak és
kizárólag boldog emlékeim vannak,
vagy minden annyira felhőtlen lett
volna, hanem mert annyira szerettem
a nagymamámat, amennyire csak ő
szeretett engem.
Nem hiszem, hogy az idő múlásával
a nagyszülők-unokák közötti kapcsolat számottevően változna, legalábbis
én nem tartok attól. De az a kép, amit
mi láttunk, és tapasztaltunk, ami számunkra a „klasszikus” nagymamát és
nagypapát jelentette, hamarosan el
fog tűnni – ha nem tűnt már el teljesen.
Itt a faluban nőttem fel, a kertészkedéssel, befőzéssel járó munkákat,
élményeket tapasztaltam meg, az állattartás örömeivel is megismerkedhettem közelebbről.
Arra is emlékszem nyár elején a
meggyszedés, ősszel a szilvaszedés
volt a legnagyobb feladat a kis kertecskében.
Forró, nyári napokon kiültünk az
utcán levő padra, amit egy futórózsa
árnyéka védett az égető napsütéstől.

Nem pletykáltunk, ahogy azt a mai
viccek rendszerint kifigurázzák, csak
ültünk, és beszélgettünk az élet nagy
dolgairól, a gyerekekről, a bevált receptekről, én pedig szívtam magamba a tudományt.
Együtt elvégeztük a házi munkát,
főztünk, jókat ettünk, és én csak lestem, hogyan tud abban a forró vízben, görbe, törékeny, de erős ujjacskáival ilyen könnyedén mosogatni. A
mosás sem volt egyszerű, vizet kellett forralni, beleönteni a mosógépbe,
és a centrit le kellett fogni, nehogy túl
messzire elugráljon. Néha eresztett a
szűrő, akkor az egész konyhát fel kellett mosnunk.
A mostani nagymamák modernek, és akarva, akaratlanul, de gyakran életük végéig dolgoznak. Már
nincs idejük, vagy energiájuk annyit és úgy törődni az unokákkal,
ahogy az korábban alapvető volt. Ők
már egész életükben sminkeltek, hajat festettek, követték a divatot, és
mindent megtettek az öregedés jelei ellen. Maguk választhattak férjet,
elválhattak, nem élték át a háború
nehézségeit, és az elmúlt időszakban
alaposan belekóstolhattak az internet világába. Hogyan is várhatnánk
el tőlük, hogy hirtelen kívül-belül magukra öltsék a klasszikus nagymamaszerepet?
Nagyon szeretem a hátamon cipelni az unokákat! Ilyenkor arra gondolok, milyen jól esett ez nekem is annak idején! Szeressük az unokáinkat!
Horváth Zoltánné

elhelyeztek az emlékműnél. A községi ünnepségről a nagycsoportosok sem
hiányozhattak. Színvonalas műsorral
készültek, amit büszkén és fegyelmezetten adtak elő a gyerekek.
Kölnivíz illata lebegett az óvoda helyiségeiben, hiszen a húsvéti locsolkodás idén sem maradhatott el az óvodában. A fiúk figyelmességét a kislányok

virággal, süteménnyel és csokitojással viszonozták. Ezután ismét ellátogattunk az idősek otthonába, ahol nagy
örömmel várták és fogadták a locsolkodó nagyfiúkat. A finom teának, az idősek által készített ajándéknak és süteménynek nagy sikere volt a gyerekek
körében.
Gézengúz Óvoda óvónői
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2018. március havi születések
Vajzer Benedek
anyja neve.: Béres Ilona, apja neve: Vajzer Péter
született: Kiskunhalas, 2018.03.08.
Tamás Zalán
anyja neve: Sziládi Erika, apja neve: Tamás Roland
született: Szeged, 2018.03.24.
Kedves Leendő Szülők!
Ha szeretnének Anyakönyvi Hírek rovatunkban babafotót megjelentetni,
kérjük küldjék el
a konyvtar.kelebia@gmail.com címre.
2018. március hónapban elhalálozott:
Horváth Ferenc Gergelyné			
61 éves
Zele Szilveszter				
88 éves
Kormos Márta anyakönyvvezető

HÁZ ELADÓ!

Kelebia, József Attila u. 209.
Érdeklődni: 06-70/369-25-89

Lakás eladó!
Kelebián, az Ady Endre u. 168. szám alatt
társasházi lakás eladó.
Érdeklődni hétköznap 16 óra után,
hétvégén napközben az alábbi telefonszámon:
06-30/450-16-46

MÉH-TELEP!
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06-70/940-70-80

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

április
9 hétfő
10 kedd
11 szerda
12 csütörtök
13 péntek
14 szombat
15 vasárnap
16 hétfő
17 kedd
18 szerda
19 csütörtök
20 péntek
21 szombat
22 vasárnap
23 hétfő
24 kedd
25 szerda
26 csütörtök
27 péntek
28 szombat
29 vasárnap
30 hétfő
1 kedd

orvos neve
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Rigler László dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Szarvas Gyula dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.
Szarvas Gyula dr.
Rigler László dr.
Rigler László dr.
Sárvári Erzsébet dr.
Miklósiné Tóth Éva dr.

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

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

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
Gyógyszertár: 06-77/454-223

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

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
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Pénzügyi Szaktanácsadás

Európa 50 éves piacvezető pénzügyi tanácsadó cégének vezető
szaktanácsadójaként díjmentes tájékoztatási lehetőséget
szeretnék ajánlani mindenkinek, aki pénzügyi céljaihoz közel és
távol kiemelkedő kedvezményeket szeretne igényelni!
Témakörök: lakáshitelek, Fundamenta és egyéb
lakástakarékpénztárak, privát nyugdíjbiztosítás, gyermek és
szabad felhasználású közép és hosszú távú megtakarítások,
lakás-baleset-élet és betegség biztosítások, felelősségmezőgazdasági egyéb céges biztosítások és hitelek,
Széchenyi hitel.

Elérhetőségeim: cseh.laszlo@ovb.hu, 302819614
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Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

