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MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed,
és tudjuk, hogy az idősekre a legveszélyesebb.

Ezért arra kérjük idősebb honfitársainkat, hogy maradjanak
otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében,
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen
elhagyniuk a lakásukat.

Ellátásukról az önkormányzatok
kötelesek gondoskodni, ezért szükség esetén
forduljanak a helyi önkormányzathoz!
Ez a vírus mindannyiunk életére nagy
hatással van, de ha betartjuk a fő szabályokat,
elkerülhetjük a nagyobb bajt.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bővebb információk: koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

100 Ft
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TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Egyesületünk fennállása óta először, sajnos olyan helyzet állt elő,
hogy az újságban csak igen kis helyet

valósággá vált! Korona vírus járvány
van!
Ez azt jelenti, hogy egyelőre

mindent be kell fagyasztanunk és
előre nem látható ideig nem tudunk tervezni és megtartani semmilyen közös programot! Amint
újra tud indulni az egyesületi élet,

azonnal értesíteni fogjuk a Tagságot!
Kérek minden Tagtársamat, valamint településünk valamennyi
nyugdíjasát, időskorúját, hogy sa-

tudunk igényelni a szokásos havi tájékoztatónk közzététele céljából!
Március 9-én immáron hagyományainknak megfelelően köszöntöttük a nyugdíjas házban egyesületünk
megjelent Hölgy Tagjait!
A rövid köszöntés és koccintás
után az ügyes kezű, szorgos asszonyaink által elkészített finom szendvicsek és az otthonról hozott sós és
édes sütemények tömkelegével próbáltunk megbirkózni!
Mindeközben elkezdődtek a baráti beszélgetések és anekdotázások.
A rendezvényről mellékelünk néhány
fotót, melyeket Sutka Pista készített.
Még ekkor nem gondoltuk, hogy
talán hosszabb idő távlatában is ez a
rendezvényünk egy korszak lezárását jelenti majd. Sajnos mára ez már
ját egészségünk megóvása, az értünk és társadalmunk egészéért
most áldozatot vállaló egészségügyi, kereskedelmi, szállítmányozási, szolgáltatásban és egyéb más
fontos helyen dolgozók tehermentesítése, óvása érdekében mindenki tartsa be a járvánnyal kapcsolatban hozott utasításokat!

MI N D E N K I
MARADJON
O T T H O N!

Mindenkinek kívánok jó egészséget!
Üdvözlettel:
Kelebia, 2020. 03. 25.
Horváth Zoltán
az egyesület elnöke
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Karitász hírek
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által körlevélben meghirdetett tartósélelmiszer-gyűjtés a jelenlegi
egészségügyi helyzet, a korlátozások és
az MKPK szentmiséket érintő rendelkezései miatt átalakul, és főként pénzadománygyűjtés formájában folytatódik.
Kelebiai Karitász Egyesület számlaszáma: 53100049-10001349
Mi még szerencsések voltunk, hogy
március 9-én megtartottuk a szokásos
ünnep előtti kirakodó vásárunkat és az
adományokból sikerül a rászorul családoknak ebben a kivételes helyzetben

is csomagokat juttatnunk.
Rendhagyó lesz ez az adományozás!
Galgóczi Attila, Krisztin Dezső és Varga Krisztián élelmiszer üzleteiben lehet élelmiszerre levásárolni az általam
értesített személyeknek a meghatározott összeget. Kérés, hogy nem a reggeli csúcsidőben menjenek vásárolni.
Határidő: 2020.április 1-jétől április 20-ig.
Köszönjük adományaikat! Vigyázzanak magukra!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
Horváth Zoltánné

Egy tanító tapasztalataiból…
Ilyen még nem volt!
Bevallom nincsen tapasztalatom (nem csak nekem, hanem másoknak se
nagyon!) hogyan lehet megszervezni, lebonyolítani a digitális tanrendben
történő tanítást. Március 16-tól a koronavírus-járvány okozta kormányzati intézkedések miatt megüresedtek a tantermek. A tanári szobákban viszont
nagyon aktív munka folyt minden iskolában, hiszen értekezletet kellett tartani a hirtelen pedagógusokra köszöntött digitális korszak első napján. Igazából már eddig is alkalmaztak digitális tananyagokat, csak nem olyan mélységben és mennyiségben, ahogy a mostani, különleges állapot megköveteli.
Mondhatjuk, egyformán tanul most pedagógus és diák! A gyerekek ezt kön�nyebben elsajátítják, hiszen ez a generáció már digitalizált világban nőtt fel.
Több cikket is olvasgattam hol szülői, hol pedagógusi szemszögből és a
Lánykáimtól is értesültem a megoldásokról. Mondhatjuk ahány pedagógus,
annyi megoldás. Egyesek szerint a digitális tanrend, és ezzel együtt a digitális oktatás végre egy óriási lehetőséget ad arra, hogy a magyar közoktatás helyzete javuljon. Sőt, néhányan egyenesen a teljes oktatási rendszer reformját látják benne.
Hallottam arról is, hogy fellázadtak a szülők a tanító néni rengeteg feladata miatt. Van, aki úgy érzi, a tanárok egyáltalán nincsenek tekintettel a
szülők helyzetére: hiszen minden tanár a teljes óravázlatát közli, azaz kvázi mintha megpróbálja „leadatni” a szülővel a saját óráját. Ez az egyébként
elvileg home office-ban lévő szülőknek a saját munkájuk, főzés és takarítás
mellett napi 4-6 óra elfoglaltságot jelentene pluszban. Ez még nem elég, hanem ott van az, hogy az órai anyagon felül a többség még képes „HÁZI FELADATOT” is adni, ami mondhatjuk a világ vicce. Az már csak hab a tortán,
ha valakinek még ott van esetleg két óvodás korú gyermek is, akiket szintén kell foglalkoztatni.
Mit tanulhat meg most ebből a helyzetből a gyerek, a szülő és a tanár?
A gyermekek számára kiderülhet, hogy a digitális bennszülöttség önmagában még nem elég. A pedagógus oldaláról pedig úgy néz ki ez az egész,
hogy hirtelen szakadt rá minden. Mindenki mindenféle rendszerrel próbálkozik most. Idő kell ahhoz, hogy felkészüljenek. Kell türelem és rugalmasság
ahhoz, hogy ez az új rendszer kialakuljon.
Mi a legfontosabb? Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Horváth Zoltánné
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Önkormányzat tulajdonában lévő
lakások lakbéréről szóló
Képviselő-testületi határozat
A 2020. február 13-án tartott ülésen 35%-os lakbéremelésről határoztunk. A
lakbérekről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése miatt határozatban kell megállapítani a lakbér mértékét, továbbá a lakbérek korrigálására vonatkozó rendelkezéseket. A korrekciós szorzókat a hatályon kívül helyezett rendeletből emeltük át.
Kelebia Község Önkormányzat Képviselő-testülete
I. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások alaplakbérének mértékét az alábbiak szerint állapítja meg 2020. április 1. napjától:
a.) összkomfortos lakás esetén:			
358,- Ft/m2/hó
b.) komfortos lakás esetén:			
343,- Ft/m2/hó
II. A fizetendő lakbér mértékét a bérleti jogviszony időtartama miatt az alábbi szorzókkal korrigálja:
a.) 3 év lakásbérleti jogviszony eltelte után a 4. év 1. hónapjától: 1,10
b.) 5 év lakásbérleti jogviszony eltelte után a 6. év 1. hónapjától: 1,20
c.) 8 év lakásbérleti jogviszony eltelte után a 9. év 1. hónapjától: 1,30
III. A fizetendő lakbér mértékét a bérlő személyében rejlő körülmény miatt az
alábbi szorzóval korrigálja:
- pályakezdő fiatal bérlő (25., illetve felsőfokú végzettség 30. életévét be nem
töltött személy, aki foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt első alkalommal létesít) a
bérleti jogviszony keletkezésétől számított 2 évig: 0,90
IV. Felkéri a polgármestert, hogy a bérlők kiértesítéséről, valamint a lakbérek
megállapításáról gondoskodjon.
Maczkó József
polgármester

INTÉZKEDÉSEK A JÁRVÁNY
MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezéseket léptetett életbe
a korona - vírus Magyarországra való
betörése után. Néhányat a megelőző
intézkedések közül felsorolok:
„Kérjük a szentmiséken a kézfogás
(pax) és a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá
tételét; kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának mellőzését; kérjük – amennyiben a hatóság
elrendeli - a nagy létszámú egyházi rendezvények betiltását; az egyházi
intézményekben az óránkénti, gondos
szellőztetést; a házi betegellátásban
kérjük a paptestvéreket, hogy a látogatás előtt és után fertőtlenítsék a kezüket…stb.
Nagyon felelősségteljes és dicséretes a püspöki kartól, hogy rendelkezéseket bocsátott ki a korona-vírus terjedésének megakadályozására. Ez jó és
fontos rendelkezés, engem mégis tovább gondolkodásra késztet. Olyankor,
amikor a gyilkos járványt a földi élet és
az örökélet tükrében szemlélem.
Milyen félelmetesnek tartjuk érthetően és jogosan a korona-vírust, és
szorongva védekezünk ellene (sok védő rendelkezés, imahadjáratok…). Pe-

dig sokkal félelmetesebb a Sátán, és
sokkal jobban kellene védekeznünk a
nagy bűnök ellen. Az előbbi „csak” testi halált okoz, az utóbbi meg örök halált okozhat. Mire is int Jézus? „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a
lelket nem tudják megölni. Inkább attól
féljetek, aki a lelket, meg a testet is pokolba taszíthatja” (Mt. 10:28.)
Ismétlem: nem azt mondom, hogy
ne küzdjünk szívósan a korona-vírus
ellen, ill. hogy ne védjük elkötelezetten
az életet, az egészséget. Hiszen a test
is fontos: „testünk a Szentlélek temploma” és a feltámadt Jézus „fölvitte a
Mennybe”. Viszont sokkal jobban, nagyobb erőfeszítéssel kellene védeni a
lelkünket pl. az Isten mellőzésétől, tagadásától, a haragtartástól, kapzsiságtól, a gyűlölködéstől, amikkel tele a világ. Hisz ezek, amik háborúkat és földi
poklot eredményeznek.
Nagyböjt van. És Hamvazó szerdán
nem e ezzel a felhívással kezdődött a
nagyböjt, hogy „térjetek meg és hig�gyetek az evangéliumban”?
Jézus is ezzel a kéréssel kezdte meg
örökéletet hozó és lélekmentő küldetését.
Pribitek László plébános
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hogy másnap ne kelljen cipelni!

Körültekintéssel, odafigyeléssel a bicaj tulajdonosa megelőzheti, hogy eltulajdonítsák közlekedési eszközét.
Gyakran téves biztonságérzetet adhat
egy-egy rossz minőségű zár, egy biztonságosnak ítélt facsemete, amihez

lelakatolják a kerékpárt. Az első lépcső a gondmentes kerekezéshez – a
KRESZ szabályainak betartás mellett –
a biztonság megteremtése, a körültekintő eljárás, a hely és a lezáróeszköz
helyes megválasztása.
Itt a tavasz előkerülnek a kerékpárok.
A jó idő beköszöntével megjelennek
az utcákon, tereken, utakon a kerékpárosok, sok kétkerekű keltheti fel a
kerékpártolvajok figyelmét. Egy drótszamarat eltulajdonítani másodpercekbe kerül, azonban a tulajdonos tehet
azért, hogy a bűncselekmény elkövetési ideje megnövekedjen, ezáltal növekedjen a lebukás veszélye. Sok esetben
ezt a bűnelkövető már nem kockáztatja meg, másik célpontot keres.
Mindig legyen lezárva a bicikli, még
akkor is, ha csak pár pillanatra hagyja magára!
Az sem mindegy, hogy hogyan zárja
le a lakattal a kerékpárját. Lehetőleg a
kereket, vázat, illetve a láncot is rögzítse a lakat, mert egyéb esetben könnyű

préda lehet a bicaj!
Nagyon fontos a lakat minősége is. Az
elkövetők számos technikát alkalmaznak annak érdekében, hogy az olcsónak számító sodronylakatokat leküzdjék, például erővágóval, feszítővassal.

A vastag lánc sem nyújt megfelelő
védelmet, ha a rajta lévő zárszerkezet
könnyen ki- nyitható. A hagyományos
kulcsos zárak nem jelentenek nagy
akadályt egy profi tolvajnak – ugyanez vonatkozik a számzáras vagy körkulcsos zárakra is.
Ajánlott fúrt, vagy lapos kulccsal
működő zárat vásárolni, mert ezeket
hagyományos – zárfésűs – megoldással nem lehet kinyitni.
Sajnos nem mindenki fektet elég
nagy hangsúlyt a zárakra, pedig a bringás egyik leg- fontosabb felszereléséről van szó. Mindig olyan zárat és hozzá
tartozó láncot, fém hevedert válasszanak, amely vágásálló, illetve a zárszerkezet magas biztonsági szintű.
Válasszon U lakatot és láncos lakatot.
A kerékpár megóvása érdekében
megfontolandó alapszabályok:
• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a
bringáját még egy pillanatra sem lezárás nélkül! A legtöbb lopás a “beugrok

a boltba, addig kint hagyom a bringát”
esetek következménye.
• Használjon két (minőségi) zárat!
• Jól látható, forgalmas helyen hagyja a bicajt, olyan helyen, ahol a gyalogos
forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!
• Órát, lámpát, kulacsot, pumpát –
mindent, ami mozdítható a bringán –
vigyen magával! Ezek a dolgok is értékek, tehát vigyázzon rájuk!
• Ne lakatoljon mindig ugyanazon
a helyen, mert kifigyelhetik, és máris
megvan a lehetőség a támadásra!
• Fokozott gondossággal tárolja ke-

rékpárját (még zárral is) lépcsőházak
folyosóján, pincéjében! A lezárt folyosó
sem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak.
•ne hagyja ott azzal az indokkal,

Fontos feljegyezni a kerékpárjuk
egyedi azonosítóit - pl. típus, vázszám
Érdemes fotót is készíteni a jól látható
egyedi azonosítókkal: ismertető jegyek,
sérülések, szín, felszerelés! A kerékpárosok sok esetben ugyanis csak akkor
foglalkoznak a kerékpárok egyedi azonosítóival, amikor már megtörtént a baj.
Nem jegyzik fel a vázszámot, így amikor
lopott kerékpárok megkerülnek, nehézkessé válik az azonosítás, a tulajdonos
részére történő visszaadás.
Érdemes a kerékpárjaikra kevésbé feltűnő helyre, saját egyedi azonosítót is készíteni, ami alapján ezer közül is felismerhető lesz a bicikli. Jó ötlet
egy műanyag lapra felírni a nevet, telefonszámot, elrejteni a nyeregcsőben
vagy kormánycsőben, így utólag kön�nyebben lehet azonosítani, ha előkerül
az ellopott kerékpár.
Regisztráltassa a biciklijét a „Bi-

keSafe” programban, ahol a rendőrség
adatbázisába rögzítik a kétkerekű adatait, amely lopás esetén megkönnyíti a
felderítést!
https://bikesafe.hu

Mezőgazdasági munkalehetőség
Április-május-június hónapokra folyamatos
vagy eseti spárgaszedésre,
válogatásra munkatársakat keresünk.
Érdeklődni:
06/30/49-37-235-ös telefonszámon lehet.
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FIGYELJEN, NE VÁLLJON
CSALÓK ÁLDOZATÁVÁ!
A csalók az utóbbi napokban személyesen is igyekeznek kihasználni a
világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet. Hatósági személynek kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy ingatlan fertőtlenítést hajtanak végre, vagy a vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot értékesítenek, illetve idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.
Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki,
amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk és szeretteik egészségét féltő
emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják.
Mindig tartsa szem előtt, hogy:
* A koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédeszközboltokban, sem
telefonon vagy személyesen nem kapható.
* A vásárlás módjától függetlenül, mindig ajánlott leellenőrizni az árut
ajánló vállalat vagy személy valódiságát.
* Fogjon gyanút, ha orvosi felszereléseket kínálnak, vagy a járvány-helyzethez kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlanak fel, vagy erre hivatkozva személyes adatait kérik, a hivatalos szervek (pl.: önkormányzatok vagy a háziorvos nevében). A legálisan működő egészségügyi
szervezetek nem így veszik fel a kapcsolatot az állampolgárokkal, vállalkozásokkal, szervezetekkel.
* A hozzátartozók kísérjék fokozott figyelemmel idős szeretteik mindennapjait és folyamatos – személyes kontaktust mellőző – kapcsolattartás keretében tájékoztassák őket az előforduló veszélyekről, a segítségkérés lehetőségeiről.
* Kérjék a hozzátartozók az idős, távol lakó szeretteiket, hogy idegent
ne engedjenek be a lakásba, házba, kertbe. Ez nem csak a csalók elkerülését, hanem a betegség terjedésének megelőzését is jelenti.
* Előzzük meg az ún. „unokázós” csalásokat. Ha a hozzátartozóra hivatkozik az idegen, azonnal ellenőrizzék vissza, hogy igaz-e amit mondtak!     
* Amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget a 112-es ingyenesen hívható segélyhívószámon!
A legfontosabb, amit tehet a megtévesztés ellen:
Tájékozódjon mindig hiteles forrásból a https://koronavirus.gov.
hu/ és a https://www.nnk.gov.hu/ weboldalakon minden információt
megtalálhat a járvánnyal kapcsolatban.

Forrás: police.hu
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Tisztelt üdülő, hobbikert és
tanya tulajdonosok!
Köztudott, hogy Bács-Kiskun megyében sok tanyás- és üdülőterület,
kiskertes külterületi településrész található. A tavasz közeledtével benépesülnek az üdülők, hétvégi házak és tanyák,
gazdáik mezőgazdasági tevékenységhez kezdenek, a kiskertek, üdülők életre kelnek.
A tulajdonosok a télen otthon tartott
kerti kisgépeket, szivattyúkat, szerszámokat, termelőeszközöket, vegyszereket, vetőmagokat, üzemanyagot, az ottartózkodáshoz szükséges személyes
tárgyakat (TV, rádió, ruhanemű, élelmiszer, egyebek) nem viszik haza, azok
őrizetlenül maradnak.
A bűnözők is tisztában vannak ezzel,
ebben az időszakban megszaporodhatnak a betörések.
E bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbiakat ajánljuk:
Telepítsen biztonsági rácsot és használjon biztonsági zárbetét!
Elsősorban a bejutást kell megaka-

dályozni. Mindenekelőtt az ajtókat, ablakokat kell biztonsági ráccsal ellátni.
Természetesen a pinceablaktól a külső
padlásajtóig, a szivattyú aknától a szerszámtárolóig, mindegyik védelméről
gondoskodni kell. Létrát sem szabad az
udvaron hagyni, felkínálni a padlásajtó
vagy az emeleti ablak betörésének lehetőségét! Javasoljuk az ajtók biztonsági zárakkal történő ellátását.
Használjon riasztóberendezést és
kamerarendszert!
Értékes híradástechnikai, háztartási és egyéb kisgépeket, eszközöket
csak szükséges mennyiségben és időre tároljanak ott! Amikor hosszabb ideig nem tartózkodnak a nyaralóban, vigyék haza vagyontárgyaikat!
Az ott maradt értékekről pedig készítsenek – az alábbiakban javasolt
adatokkal – leltárt típus megjelöléssel, gyári számmal, ismertetőjegyekkel,
esetleg fényképpel, de azt ne hagyják
a házban!

6. oldal

Kelebiai Hírmondó
KÖZLEMÉNY
Kelebia Község Polgármesterétől

Kérdések és válaszok az új koronavírusról

Milyen típusú vírusok a koronavírusok? Honnan származnak?
A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek
az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről emberre terjedhetnek.
Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről
kiinduló, a közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (MERSCoV) elsődleges forrása a teve volt, míg a
2002-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut
légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (SARS-CoV) a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre.
A koronavírusok okozta emberi megbetegedések súlyossága esetenként eltérő: a
klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthától
a súlyosabb légúti megbetegedésekig terjedhet. Legtöbbször csak enyhe vagy mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoznak az emberben. Ugyanakkor a MERS és
a SARS járványok során súlyos, életveszélyes légúti megbetegedések is előfordultak.
Milyen vírus az új koronavírus? A
2019-es év végén egy olyan új koronavírus
törzs került azonosításra Kínában, amelyet
korábban még nem észleltek emberi megbetegedések okozójaként. A jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges forrása szintén
egy állatfaj lehet, de a pontos forrás egyelőre még nem ismert. Az új koronavírus
genetikailag hasonló a SARS-koronavírushoz, de jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésére a vírus jellemzőiről, tulajdonságairól.
Mi a COVID-19? Az új koronavírus
által okozott betegség neve a COVID-19,
amely a kínai Vuhanban, a 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.
Melyek a tünetei és mennyire súlyosak az új koronavírus által okozott fertőzések? A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és a száraz
köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet
fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás
vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában
enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyanfertőzöttek, akiknél nem alakul
ki semmilyen tünet és nem érzik magukat
betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%)
bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. Minden 6. fertőzöttből
nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség
és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb
ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan
meglévő egészségügyi problémáik van-

nak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az
idősebbeknél. A WHO adatai szerint eddig
a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.
Hogyan terjed a betegség? A betegség az orrból vagy szájból származó
apró cseppeken keresztül képes emberről emberre terjedni. Ezek a cseppek egy
megfertőzött ember köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a beteg körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában úgy fertőződnek meg, hogy
belélegzik azokat a cseppeket, amiket egy
fertőzött kiköhög, vagy kilélegzik. Úgy is
megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel
szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez
ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. Mindezért fontos több mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett
személyektől.
El lehet kapni a betegséget olyan
személytől, akinek nincsenek tünetei? A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik. Annak
a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el
a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek
tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok
betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik, és nem érzi
betegnek magát.
Elkaphatom a COVID-19-et fertőzött széklet útján? A jelenlegi ismeretek szerint ennek a kockázata alacsony.
A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy
egyesesetekben a vírus jelen lehet a betegek székletében és vizeletében, de az ezen
az úton való terjedés nem jellemző. Mivel
azonban a széklet útján történő megfertőződés is kockázatot jelenthet, továbbra is
kiemelten fontos a higiénés szabályok betartása, úgymint rendszeres kézmosás a
mosdó használat után és táplálkozás előtt.
Hogyan védekezhetünk a fertőzés
ellen? Nagyon fontos, hogy folyamatosan
kövesse a COVID-19 járványra vonatkozó
legfrissebb, hiteles információkat. Ezek elérhetőek a WHO honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve a
helyi népegészségügyi hatóságoktól. A járvány továbbra is leginkább a Kínában élőket érinti, más államokban elszórtan fordul
elő a betegség. A legtöbb ember, aki megfertőződik enyhe betegségen esik át és rövid idő alatt felépül. Vigyázzon a saját és
mások egészségére úgy, hogy betartja a
következőket:

1. Rendszeresen és alaposan mossa
meg kezét őket vízzel és szappannal vagy
tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel.
Miért? A kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a kezünkön
lévő vírusokat.
2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra mindenkitől, aki köhög vagy tüs�szent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerülnek a
környezetbe, amelyek tartalmazhatják a
vírust. Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket és ezáltal a vírust is.
3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését. Miért? A kezünk számos felülettel, tárggyal érintkezik, melynek során
szennyeződhet az ott lévő vírusokkal. Az
így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy
az orr érintése esetén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.
4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és
környezete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor köhög
vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a használt zsebkendőt. Miért? A vírus
cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüs�szögési etikett betartásával megvédjük a
körülöttünk lévőket a különböző vírusoktól, így az új koronavírustól is.
5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög,
és nehezen lélegzik, akkor mielőbb keresse
meg, hívja fel telefonon orvosát. Mondja el
neki a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban koronavírus által fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait. Miért? A telefonálás lehetővé teszi,
hogy az orvosa a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja. Ez Önt is megvédi és segít megelőzni a vírusok és egyéb fertőzések terjedését.
Hogyan lehet gyógyítani az új koronavírus által okozott fertőzést? Az
új koronavírus okozta megbetegedéseknek jelenleg nincs speciális, célzott kezelési
módja, gyógyszere. Az érintett betegeknél
a tüneteknek megfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét, légzését támogató kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia,
folyadékkezelés, vírusellenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás). A koronavírusok ellen jelenleg nincs védőoltás.
Mit tegyenek azok, akik nemrégiben (az elmúlt 14 nap folyamán)
olyan helyre látogattak, ahol terjed
az új koronavírus? Legfontosabb, hogy
kövessék a fenti útmutatót (Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?) valamint győződjenek meg arról, hogy valóban járván�-
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nyal érintett területen jártak-e. Ezek listája
szintén megtalálható az nnk.gov.hu honlapon.
Akár enyhe tünetek esetén is, de különösen, ha belázasodik, köhög, és légzési
nehézségei vannak, a lehető leghamarabb
keresse fel orvosát. Telefonáljon és mondja
el a háziorvosának, ha nemrég utazott. Miért? Ha telefonál, akkor a háziorvosa fel tud
készülni, hogy megfelelő védőeszközök alkalmazásával vizsgálja meg Önt, és a kijelölt egészségügyi intézetbe tudja Önt utalni.
Ez segít elkerülni a fertőzés és más vírusok
továbbterjedését is.
Mennyi az esély, hogy elkapom az
új koronavírust? Ennek kockázata attól függ, hogy hol él és hogy hova utazott a
közelmúltban. A kockázat magasabb olyan
helyeken, ahol közösségi terjedés fennáll.
Az összes fertőzés 95%-a Kínában történik és ezek legtöbbje Hubei tartományban. A világ más részein élő emberek esetében a megfertőződés kockázata jelenleg
alacsony. Ugyanakkor fontos, hogy tisztában legyünk a lakóhelyünket érintő helyzettel, illetve az ottani készültségi intézkedésekkel.
Hatékony védekezést jelenthet a
koronavírussal szemben a maszk viselése? Egy egészséges embernek nem
javasolt orvosi maszkot viselnie. Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés vagy tüsszentés). A
maszkok viselése nagyon fontos az egészségügyi dolgozók számára. A WHO azt tanácsolja, hogy észszerűen használjuk az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az értékes
készletek felesleges pazarlását.
A védekezés leghatékonyabb módszere
a rendszeres kézmosás, a szánk eltakarása a könyökhajlatunkkal vagy zsebkendővel köhögéskor, illetve a legalább 2 méteres távolság tartása olyan személyektől,
akik köhögnek, vagy tüsszentenek.
Milyen sokáig marad a vírus életben a tárgyak felületén? Nem tudni
biztosan milyen sokáig marad életben a vírus a különböző felületeken, de úgy tűnik,
hogy hasonlóan viselkedik más koronavírusokhoz. A kutatások szerint a koronavírusok (és az előzetes információk szerint
az új koronavírus is) pár órától akár több
napig terjedően is életben maradhat a felületeken. Ez nagymértékben függ a külső
környezeti tényezőktől is (pl. felület típusa,
hőmérséklet, páratartalom).
Ha úgy gondolja, hogy egy adott felület fertőzött, akkor egyszerű fertőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust
és így megvédje magát és másokat. Mosson kezet vízzel és szappannal vagy végezzen kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel. Kerülje a szemének, illetve a
szájának és az orrának az érintését.
Biztonságos csomagot fogadni
olyan területről, ahol jelentettek CO-
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VID-19 fertőzést? Annak a valószínűsége, hogy egy fertőzött személy beszen�nyezzen kereskedelmi árut alacsony, és
annak a kockázata is alacsony, hogy egy
mozgatott, utaztatott és különböző kondícióknak és hőmérsékleteknek kitett csomagról elkapjuk a vírust. A csomagok esetén is vegye figyelembe az előző pontban
leírtakat, és szappannal mosson kezet.
Mi az, amivel nem tudom megelőzni a fertőzést? A COVID-19 ellen
nem hatásos sem a dohányzás, sem a hagyományos gyógynövények, sem egyidejűleg több maszk viselése, sem az öngyógyítás pl. antibiotikumokkal. Ezek bizonyos
esetekben kifejezetten károsak lehetnek.
Mit tesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ? A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékoztatókat,
ajánlásokat, utazási tanácsokat tesz közzé
a lakosság számára. Felkészült a diagnosztikai képesség és kapacitás biztosításá-
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ra a referencia laboratóriumban, hazánkban kizárólag itt történik az új koronavírus
diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata. A
Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan kapcsolatot tart a Belügyminisztériummal, a Honvédséggel, az Országos
Katasztrófavédelmi Hatósággal, az Országos Mentőszolgálattal és az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, továbbá a nemzetközi szakmai szervezetekkel.
Forrás: WHO Q&A oncoronaviruses
(COVID-19)www.who.int/news-room/qa-detail/q-a-coronaviruses
Terjedhet-e a koronavírus ivóvízzel vagy szennyvízzel? Jelen tudásunk szerint a koronavírus egy légúti vírus, amely elsősorban emberről emberre,
cseppfertőzéssel terjed. Bár a legutóbbi
vizsgálatok kimutatták a vírust fertőzött
személy vizeletében, illetve székletében
(nagyon kevés vizsgálat alapján), egyelőre
nincs közvetlen bizonyíték széklet-szájon

Kelebia Község Önkormányzat
közleménye a koronavírus járvány
megfékezésével összefüggésben
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetre való tekintettel, a koronavírus terjedésének minél hatékonyabb visszaszorítása és a község lakosságának fokozott védelme érdekében, az alábbi intézkedések lépnek életbe
2020. március 17. napjától az önkormányzati intézmények vonatkozásában.
1.) KELEBIAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Személyesen nem fogadnak ügyfeleket csak abban az esetben, ha az feltétlenül
indokolt, más módon nem intézhető (pl. anyakönyvi ügyek, termőföld forgalommal
kapcsolatos kifüggesztések megtekintése). Személyes ügyintézés csak időpontfoglalással lehetséges. Időpontot a 77/454-201 telefonszámon lehet kérni, továbbá ezen
a
Telefonszámon lehet bármilyen bejelentést tenni, kérdést intézni.
További közérdekű telefonszámok:
MACZKÓ JÓZSEF POLGÁRMESTER		
06/30 9031492
OLTYÁNNÉ KOZLA ERIKA JEGYZŐ		
06/30 3719298
BÍRÓ ZOLTÁN TANYAGONDNOK			
06/30 4527729
KOCSIS GYÖRGY TANYAGONDNOK		
06/30 2479313
POLYÁKOVICS BÉLA FIZIKAI CSOPORTVEZETŐ
06/30 6271822
KORMOS MÁRTA Kelebia Kft. ügyintézés		
06/30 8241674
2.) GÉZENGÚZ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
Ügyeleti rendszerben biztosítja az óvodás és bölcsődés gyermekek felügyeletét. Cél
az, hogy minél több gyermek maradjon otthon, mert ez segíti leginkább a koronavírus terjedésének megakadályozását. Az ügyeleti rendszerben érintett gyermekek étkeztetését biztosítjuk.
3.) SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZ
Látogatási tilalom van érvényben.
A nappali ellátást biztosító idősek klubját zárva tartjuk. Fontos, hogy egészségük
megőrzése érdekében az idős emberek maradjanak otthon.
Önkormányzatunk továbbra is biztosítja otthonukban azoknak az étkeztetését, akik
korábban ebben részesültek.
4.) TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
Nem szállít sem gyermekeket, sem felnőtteket, csak halaszthatatlan, rendkívül indokolt esetben. Ezen kívül a külterületi lakosság részére a szolgáltatások folyamatosak.
Telefonszámok:
BÍRÓ ZOLTÁN TANYAGONDNOK		
30 4527729
KOCSIS GYÖRGY TANYAGONDNOK
30 2479313
5.) VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

át történő terjedésre. Ezen eredmények is
megerősítik, hogy a helyes személyes higiénés és kézhigiénés gyakorlatnak valóban fontos szerepe van a megelőzésben
de nem jelentik azt, hogy a vizeinket veszélyeztetné.
A hazai ivóvízbázisok védettek a szen�nyvíz eredetű szennyezésekkel szemben,
és az ivóvízszolgáltatók rendszeres vizsgálatokkal győződnek meg arról, hogy a szolgáltatott ivóvíz mentes a fekális szennyezéstől. A koronavírus az ivóvíz fertőtlenítésére
jellemzően használt szabad aktív klór koncentrációnál (0,2-0,5 mg/l) pillanatszerűen
inaktiválódik. Az új koronavírus egy burokkal rendelkező vírus, amennyiben a vízkezelőszer hatására ez a burok megsérül, a vírus elveszíti fertőző képességét. A települési
szennyvíz a lakosságra nem jelent veszélyt,
hiszen abban a nagymértékű hígulás miatt csak jelentéktelen mennyiségben fordulhatna elő, a vírus még abban az eset-
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ben is, ha a koronavírus már fertőzéseket,
megbetegedéseket okozna a közösségben.
A szakirodalmi adatok szerint a koronavírusok szennyvízben néhány napig lehetnek
életképesek, azonban szennyvízzel - annak
zárt rendszerben történő elvezetése és tisztítása – miatt a lakosság jellemzően nem
érintkezik. A kibocsátott tisztított szennyvíz
a befogadóban tovább hígulna, így nem érhetné el a fertőzést okozó koncentrációt. Az
évnek ebben a szakában a felszíni vizekkel
való érintkezés sem jellemző. A szennyvíztelepek dolgozói csak abban az esetben lennének kockázatnak kitéve, ha a szennyvízbe
nagyon nagy mennyiségű vírus kerülhetne,
és nem tartanák be a munkahelyi előírásokat (pl.: nem viselnék az egyéni védőeszközöket), a biológiai kockázatok kivédésére
szolgáló egyéni védőeszközök a koronavírus
ellen is megfelelő védelmet nyújtanak.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Hétfői és szerdai napokon 8 órától 12 óráig a bajcsy zs. U. 39. Sz. Alatti védőnői
szolgálati rendelőben személyesen fogadják a gondozottakat, kizárólag csak előzetes időpontegyeztetés alapján! Ezen túl telefonon, ill. Elektronikus úton lehet kapcsolatot tartani.
Elérhetőségek:
- GYURIS NOÉMI		
TELEFON: 30/179-0977
- SZŰCS MÓNIKA		
TELEFON: 30/179-0976
6.) KÉZILABDA SPORTCSARNOK
Felfüggesztésre került minden edzés, mérkőzés, bajnokság. Nem működik a büfé,
továbbá a konditerem sem, ezért a sportcsarnok zárva tart.
7.) SÁNTHA MÁRTA MŰVELŐDÉS HÁZ, AGRÁRKERESKEDELMI KÖZPONT
Mindkét intézmény zárva van 2020. Március 17. Napjától határozatlan időre. Sem
önkormányzati, sem intézményi, sem magán rendezvényt nem lehet tartani!
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a 46/2020.(III.16.) Korm. rendeletben a
Kormány arra kéri a 70. életévét betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben ezt vállalják, és az önkormányzatot erről tájékoztatják, ellátásukról a polgármester intézkedni fog. Ezt a bejelentést megtehetik a tanyagondnokoknál, vagy a Polgármesteri Hivatalban telefonon.		
Tisztelt Lakosság!
A koronavírus magyarországi megjelenése és gyors terjedése miatt 2020. március 16. napján megjelent 46/2020. (III.16.) Kormányrendelet 2. § alapján a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket, vagy tartózkodási helyüket a koronavírus járvány intenzív fennállása alatt lehetőleg ne hagyják el.
Önkormányzatunk előzetesen bejelentett igény esetén a 70. év feletti személyeknek élelmiszert, gyógyszert szállít, illetve mindenben segítséget nyújt, hogy az idős
embereknek ne kelljen otthonukból eltávozni, társas érintkezésnek kitenni magukat.
A mellékelt nyomtatvány kitöltésével tudják értesíteni az önkormányzatot arról,
hogy segítséget kérnek.
A Polgármesteri Hivatal főbejáratánál kihelyezett postaládába jutassák el az aláírt nyomtatványt, vagy küldjék, küldessék be elektronikus úton a kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu email címre. Segítséget lehet továbbá kérni úgy is, hogy telefonon
felhívják az alábbi személyeket:
Maczkó József polgármester 06-30/903-1492
Oltyánné Kozla Erika jegyző 06-30/371-9298
Kocsis György tanyagondnok 06-30/247-9313
A segítségnyújtás természetesen ingyenes!
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy amennyiben a koronavírussal kapcsolatban
panaszuk, vagy kérdésük van, az alábbi központi információs vonalakon tehetik meg:
06-80/277-455; 06-80/277-456
Maczkó József s.k. polgármester
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2020. március hónapban elhalálozott:
Farkas János
82 éves
Fodor István Ferenc 74 éves
2020. március hónapban házasságot kötött:
Pálinkó Renátó és Pipicz Tímea
Takács Imre és Radnai Adrienn
Bencsik Gábor és Kovács Csilla
Józsa László és Lengyel Judit
Teleki Mária
anyakönyvvezető
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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

6

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

7

kedd

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

8

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

9

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

10

péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92.

Nagypéntek
11

szombat
Nagyszombat

12

vasárnap
Húsvét

13

hétfő
Húsvét

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.
Nagy Zsolt ügyvezető

MÉH-TELEP!

Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!

Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia, Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627, 06-70/516-50-50

14

kedd

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

15

szerda

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

16

csütörtök

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

17

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

18

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

19

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

20

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

21

kedd

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39.

22

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

23

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

24

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

25

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

26

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

27

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

28

kedd

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

29

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák f. u 92.

30

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

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

Kelebiai Hírmondó

XVII. évf. 4. szám

9. oldal

A Szent Erzsébet Otthonház hírei

A koronavírus járvány miatt kialakult
veszélyhelyzet kapcsán intézményünket
érintő legfontosabb intézkedéseket itt
foglaltam össze.
Értesítjük tisztelt ellátásban részesülőinket és a hozzátartozókat, az országos tisztifőorvos látogatási tilalmat
rendelt el Magyarország valamennyi
fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében
az új koronavírus miatt 2020. március
08-tól. A rendelkezés értelmében intézményünk idősek otthonában és a lakók részére jelenleg nyitva álló közösségi helyiségekben látogatási tilalom
lépett érvénybe. A tilalom visszavonásig érvényes.
A látogatási tilalom ideje alatt a gondozott állapotában bekövetkezett lényeges egészségügyi állapotromlás
bekövetkeztekor, - mely állapot visszafordíthatatlan - a háziorvossal történt
konzultációt követően az intézményvezető vagy a szakmai vezető ápoló írásos
engedélyével a kapcsolattartó hozzátartozó tartózkodhat. Írásbeli engedély a
fenti személyektől telefonon, vagy személyesen igényelhető. A főépület és az
idősotthoni lakórész közötti átjárás lezárásra került. Az intézmény területére gépjárművel behajtani kizárólag betegszállítás és áruszállítás céllal lehet.
Személybejárás kizárólag a kiskapun, a
főépület utca felőli bejárata felől engedélyezett.
Március 19. napjától felvételi zárlatot
rendelt el az Országos Tisztifőorvos Magyarország összes szakosított ellátást
nyújtó szociális intézményére vonatkozóan. A kiadott miniszteri útmutató
szerint felkészültünk a betegek elkülönítésének gyakorlati megvalósítására,
folyamatosan nyomon követjük az ellátottjaink egészségi állapotát, ha kell, orvost, ügyeletet hívunk, ahogy az eddig
is történt.

Az ellátottakkal kapcsolatos ügyintézés a főépületben került elhelyezésre. Az intézményvető, adminisztrátor,
szakmai vezető ápoló itt személyesen
elérhető. A szokásos tájékoztatás, információáramlás telefonon keresztül is működik, továbbra is. Lakóink az
új épületben étkeznek, azt a társalgót
használják.
Kérjük, a lakóinknak szánt csomagot
az alábbi rend szerint adják le az intézmény főépületében, ahol eddig is zajlott
az átvétel:
Hétköznapokon 8.00 – 15.00 óra,
hétvégén és ünnepnapokon 9.00 –
10.00 és 14.00 – 15.00 óra közötti időben.
Hétvégén és ünnepnapokon a nővérmobilon kérjük, jelezzék megérkezésüket a 06-30/645- 5534 telefonszámon.
Az idősek klubja szolgáltatásunk
épületünkben történő szolgáltatásainak
igénybevétele felfüggesztésre került. A
gondozónőink számukra az önálló életvitelük fenntartása érdekében szükséges szolgáltatásokat biztosítják úgy,
hogy telefonon felkeresik őket, vagy ők
is jelezhetnek ha szükségük van az alábbiakra: bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés pl.
A házi segítségnyújtástást a továbbiakban is nyújtjuk ellátottjaink részére az alábbi módon: ápolás, bevásárlás,
gyógyszeríratás és kiváltás köré szerveződve.
Szociális étkeztetésben az ebédet az
önkormányzati döntés és szakami útmutató alapján március 17. napjától
minden esetben kiszállítás útján biztosítjuk minden étkezőnk számára. Aki
igényelni szeretné és megfelel az önkormányzati rendeletben foglaltaknak,
az itt megjelölt csatornákon keresztül

élhet jelzéssel felénk. Az ebéd kiadagolása a főépület tálaló konyhájában történik, a többször használatos eszközök
fertőtlenítéséről itt megfelelő módon
tudunk gondoskodni, és teljesen elkülönül az idősotthon lakói étkeztetésétől.
Kérjük, ügyintézés során részesítsék
előnyben a személyes kontaktussal nem
járó megoldásokat.
Telefonszámaink: 77/454-224 főépület
06-30/645-5534 új rész és nővérek
elérhetősége.
Email címünk: szteoh75@gmail.com
A térítési díj fizetését az alábbi módon kérjük:
- aki tud, átutalással fizessen, vagy ő
vagy pedig a hozzátartozója
- csekken történő fizetés, melyhez
kérnénk hozzátartozó megjelölését,
hogy kinek és hová küldhetjük el,
- aki fenti módokon nem tud fizetni, azokat személyesen fogják felkeresni kollégáim az előre egyeztetett napon
Kérem, szíveskedjenek telefonon,
email-ben jelezni Madaras Réka adminisztrátorunknak, hogy milyen módon

A Miatyánk-imádság közös elmondására szólította fel a világ keresztényeit az új koronavírus-fertőzés (Covid-19)
teremtette helyzetben március 25-én
déli 12 órát jelölve meg Ferenc pápa. A
tegnapi nap folyamán mi is ennek eleget tettünk, de minden nap kérjük a jóistent és védőszentünket, Szent Erzsébetet, hogy védjen meg minket a bajtól. Az
étkezőben készült képeket itt közzétes�szük lakóinkról. Aki fekvő beteg, róluk is
készítünk kollégáimmal képet és elküldjük Önöknek privátban. A telefonos beszélgetések is működnek. Kérjük lakóink
hozzátartozóit, hogy állapotukról történő információkérés miatt a vezető ápolót, illetve a szakdolgozóinkat keressék a
megjelölt elérhetőségeken.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni az eddig nyújtott támogatásokért: szájmaszkok, kesztyűk, gyümölcs.
Ezek az információk 2020. március
26. napján állják meg a helyüket, vis�szavonásig. A legfrissebb minket is érintő információkat a „Kelebia önkormányzat” facebook csoportban tesszük közzé,
illetve Kelebia honlapon is. Kérek min-

tudják teljesíteni fizetési kötelezettségüket.
Valamennyi dolgozónk erején felül
teljesít ebben a nehéz helyzetben. Látjuk, hogy csak összefogással fékezhető
meg a járvány tovább terjedése. Figyelünk egymásra, ellátottjainkra, segítünk
egymás munkájában. Bentlakásos dolgozóinkra most nagy teher hárul abból
a szempontból is, hogy pótolnunk kell
Önöket, hozzátartozókat. Persze nem
tudjuk ezt teljes mértékben úgy tenni,
mint Önök, de próbáljuk szebbé, elviselhetőbbé tenni mindennapjaikat. Önök is
részesei voltak eddig a mi munkáknak,
azt nagyban sokszor megkönnyítették.
Nemcsak ezért hiányoznak, hanem mint
családtagjaikat is hiányolja Önöket a közösség.

denkit, akiről tudják, hogy ezek a tájékoztatónkban szereplő dolgok érinthetik,
jelezzék neki, hogy keressen minket, ezzel is könnyítve munkánkat.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönet valamennyi munkatársamnak a
kitartó, lelkiismeretes, felelősségteljes
munkavégzéséért.
A nemzetközi és országos járványügyi
helyzetre való tekintettel kérjük, hogy
saját, illetve hozzátartozójuk érdekében
működjenek velünk együtt!
Friss és hiteles információkat a https://
www.nnk.gov.hu/ oldalon találhatnak.
Megértésüket, együttműködésüket és
türelmüket köszönjük.
Turi Mária
intézményvezető
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Húsvéti készülődés

A Kelebiai Hírmondó előző számában
a húsvéti időszak hagyományairól írtunk.
Most az ünnepi készülődéshez szeretnénk
hozzájárulni, főleg a gyerekeknek kedvezve, de a felnőtteknek is színesebbé
téve az otthon töltött időt.
Egyszerű, de mutatós tojásokat készíthetünk néhány sablon, színes ceruza vagy
filctoll, színes karton, meg némi ragasztó
segítségével. A díszekhez sablon letölthető a www.piroshungary.com oldalról.
A húsvéti asztalról nem hiányozhatnak
a finomabbnál finomabb kalácsok sem.
Íme egy tipp, amit érdemes kipróbálni.

Vaníliás-zöldalmás
rózsakalács

A tésztához: 2,5 dl langyos tej, 1 ek.cukor, 5 dkg porcukor, 40 dkg liszt, 0,3 dkg
száraz élesztő vagy 1 dkg friss élesztő, 3
dkg vaj
A töltelékhez: 2 db tojássárgája, 5 dkg
cukor, 1 ek. liszt, 2 dl tej, 1 teáskanál vaníliakivonat, 1 db nagyobb zöldalma, 2dkg vaj
A tetejére: 1dl tejszín vagy tej
Elkészítés:
1. A tejben felfuttatjuk az élesztőt, hozzáadjuk a porcukrot és a lisztet és tésztát dagasztunk belőle. Ezután olvasztott vajat adunk
hozzá, és addig dagasztjuk, míg a tészta hólyagossá nem válik. Ezután enyhén lisztezett
munkalapon óvatosan átgyúrjuk, és 5 percig letakarva pihentetjük.
2. Amíg a tészta kel, elkészítjük a vaníliapudingot. Ehhez a két tojássárgáját habosra keverjük a cukorral, a vaníliával és a liszttel, majd a tejet fokozatosan adagolva simára keverjük, és az egészet felfőzzük. Amikor kellően besűrűsödött, levesszük a tűzről
és kihűtjük.
3. Az almát megmossuk, negyedekre vágjuk, a magházát eltávolítjuk. Kis kockákra
vágjuk, és serpenyőben megdinszteljük a vajon egy kevés cukorral, majd hagyjuk langyosra hűlni.
4. A tésztát, miután eleget pihent, enyhén lisztezett felületen, fél centi vastag téglalappá nyújtjuk, majd a felületére kenjük a vaníliapudingot, és elosztjuk rajta az almakockákat. Ha ezzel készen vagyunk, feltekerjük, mint a bejglit, a hajtás szélét összecsipkedjük, majd 2-2,5 centis darabokra vágjuk. (10-12 db csiga lesz belőle.)
5. A csigákat elrendezzük az előzőleg kivajazott és liszttel kiszórt 24 cm-es kapcsos
tortaformába, úgy, hogy először a közepére tesszük az első csigát, majd ezt körberakva a többit is elhelyezzük. Ezután hagyjuk 10-15 percig kelni, majd betesszük az előmelegített sütőbe, és 180 fokon, kb. 35-40 perc alatt készre sütjük.
6. Félidőben a tetejét meglocsoljuk pár kanál cukros tejszínnel vagy tejjel, és visszatolva sütjük tovább, amíg gyönyörű, aranybarna színt nem kap. 5-10 perccel azelőtt,
hogy kivesszük a kalácsot, megismételhetjük a locsolást. Amikor a kalácsunk megsült,
kivesszük a formából, és rácson hűlni hagyjuk.
Szerkesztők
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FONTOS NEKÜNK
AZ EGÉSZSÉGE
Annak érdekében, hogy megóvjuk tagjaink és munkavállalóink
egészségét, felkészítjük irodáinkat, hogy az EK kampány alatt, a
nagyobb terheltség időszakában még biztonságosabban
tudjuk fogadni ügyfeleinket.

A személyes ügyintézés az
előkészületek alatt szünetel.
Falugazdászaink ez idő alatt is
dolgoznak az önök érdekében,
ügyintézési céllal keressék őket
bizalommal telefonon vagy e-mailben!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.nak.hu/ek2020
KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK INGYENESEN HÍVHATÓ SZÁMA:

06-80/900-365

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA

Bittnerné Ujfalusi Éva falugazdász elérhetőségei
Tel.: 70/374-6269, e-mail: ujfalusi.eva@nak.hu

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság

Kelebia Község Tájékoztató Lapja

Tördelés és nyomdai munkák:
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató Kft.
6400 Kiskunhalas, Bethlen G. 7/D

