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„Minden rendben lesz”

A koronavírus terjedése mindannyiunk
életében változásokat hozott. A kormány
által bevezetett kijárási korlátozás, az iskolák bezárása, a munkahelyek megszűnése
nagymértékben hozzájárul bizonytalanságérzésünkhöz, szorongásunkhoz, még abban az esetben is, látszólag nincs más dolgunk, mint otthon ülni. A négy fal között
elmélyülnek ezek a problémák, nehézségeink akadhatnak az egyedüllét, vagy épp ellenkezőleg, épp a családtagjaink miatt.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk azokról a személyekről, akikre most fokozott teher nehezedik. Nem
csak az egészségügyben dolgozókra, de
a gyermekekre, azokkal otthon tanuló, közben dolgozó szülőkre, pedagógu-

sokra, szociális dolgozókra, önkéntesekre, és még sorolhatnám.
Éppen ezért nagyon fontos a pozitív
hozzáállás erősítése.
Az elmúlt másfél hónap folyamán nagyon sok önzetlenséget, szívmelengető,
bíztató akciót lehetett Kelebián tapasztalni, melyek segítenek átvészelni ezt a
nehéz időszakot. Ebben a cikkben a tel-

jesség igénye nélkül gyűjtöttem össze
ezekből néhányat egy csokorba.
Teszem mindezt azért, mert egyik
reggel, amikor munkába jöttem egy
kedves kis ajándékot találtam a művelődési ház kilincsén, melyen ez a felirat állt:
„Minden rendben lesz!”. Bevallom nagyon meghatott a figyelmesség, és hamarosan kiderült, hogy település szerte
több helyen kihelyezte a kedves ismeretlen ezeket a kis ajándékokat. Nem tudom, ki volt az, de nem is ez a lényeg.
KÖSZÖNÖM NEKI!
Ez a momentum elgondolkodtatott,
és úgy éreztem, hogy össze kell szednem az ehhez hasonló kezdeményezéseket, hogy felhívjam rá a figyelmet, hogy

lássuk, nem vagyunk egyedül, hogy vannak, akik segítenek, és gondolnak ránk.
Horváth Zoltánné volt az egyike azoknak a személyeknek, akik
szinte az elejétől kezdve ténykednek azon, hogy valamiképp segíthessenek ebben a helyzetben. Azt
találta ki, hogy szájmaszkok varrásával segíti a Kelebia lakosait:

100 Ft

– Tudom, hogy te kezdted el először
készíteni a szájmaszkokat Kelebián. Hogyan jött ennek ötlete?
Miután szakmailag végigkérdeztem
a házi készítésű mosható maszk viselésével kapcsolatos tudnivalókat márci-

ső napokban kapjanak védőeszközt, hiszen ők sok emberrel találkoznak nap,
mint nap és szükséges mindkét oldal védelme. Miután a személyek kérésének
nagy részét kielégítettük, attól kezdve
a tanyagondnokoknak adtuk át a készített maszkokat a község közösségi oldalára is felkerült, hogy akinek szükséges
tőlük is kérhetnek.

us 18-án tettem ki a közösségi oldalamra egy felajánlást, hogy szívesen varrok
ingyen maszkokat. Mi a veszélyeztetett
korosztályhoz tartozunk. Lánykáink megtiltották, hogy elhagyjuk az otthonunkat,
ők megszervezték az ellátásunkat. Így mivel soha nem szerettem tétlenkedni hozzáfogtam a maszkok varrásához. Ahogy
kért egy-egy család megvarrtam a szükséges mennyiséget, a zacskóra ráírtam a
nevet, kitettem a kiskapura és jeleztem
az érdekelteknek, hogy lehet jönni érte. A
hosszú idő óta gyűjtögetett foltvarráshoz
használt anyagokat használtam fel erre a
célra. Igyekeztem színes, kinek-kinek az
egyéniségéhez illő anyagból varrni.
– Voltak olyan személyek, akik csatlakoztak hozzád?
Eleinte egyedül varrtam, majd a karitász tagok közül csatlakozott még hozzám Kardosné Rozika és Kollár Anci is,
akik egyben a Foltocska klub tagjai is.
Hárman ez alatt az 1 hónap alatt 14001500 maszkot varrtunk meg. Vankó Laci segítségünkre volt a terjesztésben is.
– Ki számára voltak elérhetők, kiknek
juttattál el belőlük?
Magán személyeknek, családoknak,
az intézmények dolgozóinak varrtunk
és adtunk maszkot. Fontosnak tartottuk,
hogy a bolti eladók szinte mindjárt az el-

– Milyen visszajelzéseket kaptál az
akcióval kapcsolatban?
Természetesen csak pozitív visszajelzést kaptunk. Többen hoztak gumiszalagot, mikor a sajátunk már elfogyott.
Kaptunk apró kedvességeket, köszönetet a legtöbb személytől. Varrtunk vidékre is a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház
Megyei Karitász Igazgatóság kérésére.
Jól eső érzés, hogy ebben a kiszolgáltatott vészhelyzetben mi is hasznára lehettünk a község közösségének. Reméljük
hamarosan enyhül a járvány és lassan
minden visszatér a régi kerékvágásba.
Örülünk annak, hogy segíthettünk! Vigyázzunk egymásra és magunkra! Tartsuk be a szabályokat!
Egyik délelőtt, amikor a polgármesteri hivatal felé tartottam észrevettem, az
iskola előtti hirdetőtáblánál egy ki csapat serénykedik. Nem tudtam, mi történik, csak később vettem észre, hogy
gyermekrajzok kerültek ki a „falra”, melyeket azóta is minden nap megcsodálok
munkába jövet.
Fodor Bettyt a Farkas László Általános Iskola igazgatónőjét kérdeztem a rajzokkal kapcsolatban:
– Ki kezdeményezte és milyen céllal a
rajzok kihelyezését?
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás a 2. oldalon.
Az ötlet azon kezdeményezés kapcsán született, hogy tapssal köszönjük

meg azoknak a helytállását, akik nem
tudnak otthon maradni, mert munkájuk
nélkülözhetetlen ebben a nehéz és veszélyes helyzetben is.
Bár az iskola is bezárta kapuit egy
időre, de a technikai személyzet (takarító nénik, karbantartó) továbbra is
dolgoznak. Folyamatosan fertőtlenítenek, az iskola külső és belső környezetét próbálják biztonságossá tenni.
Közben az oktatás otthon zajlik és
minden tantárgyra kiterjed, többek között a vizuális kultúrára is. Szülőre, pedagógusra és diákra egyaránt sok terhet rótt az új oktatási rendszer, ezért
nem szerettem volna, ha a gyerekek
kényszerűségből végeznék a rajzos feladataikat.
Úgy gondoltam, hogy ebben a megváltozott helyzetben kicsit eltérek a
tanmenetben megjelölt tananyagtól. A
tanulók bármit készíthettek az általuk
választott technikával, egyetlen kritériumnak megfelelve, szívformákból kell
összeállítani a rajzot. Amikor a gyerekek visszaküldték munkáikat, láttam,
hogy mennyire igyekeztek, sok energiát fektettek a „feladat” kivitelezésébe.
Ekkor jött az ötlet, hogy alkotásaikat
tegyük ki az iskola előtti hirdetőtáblára
az ő köszönetük, hálájuk jeléül. Aki arra jár, biztosan megáll néhány percre,
ezen kívül hangulatos színfoltja a környezetnek is. A „köszönőfalat” lefényképeztem és megosztottam az iskola
Facebook oldalán is, hogy a rajzok készítőin kívül mások is láthassák a harmadik és nyolcadik osztályos tanulók
gondosan készült műveit.
Azt tervezem, hogy a beérkező rajzokat - nem csak az alsó tagozatosokét - folyamatosan cserélni fogjuk. Sajnos a fényképek minősége nem mindig
engedi, hogy megfelelő méretben tudjuk kinyomtatni azokat, ezért sem kerül
ki minden alkotás a táblára.
Visszajelzést csak néhány ismerőstől
kaptunk, de biztos vagyok benne, hogy
a gyerekek, akik látják, hogy megbe-

csüljük szorgos kezeik munkáját, legközelebb még nagyobb kedvvel látnak

majd hozzá a rajzoláshoz. Bízom abban,
hogy ez a kezdeményezés mások számára is inspiráló lehet.
– Milyen más kezdeményezéssel
próbálja ebben a helyzetben az iskola
lelkesíteni a gyerekeket?

Inkább módszerekkel, mint kezdeményezéssel.
Összegyűjtöttem néhányat, ami
most a pedagógusok által „forgalomban” van.
Az alsós tanulók számára külön élmény, ha élő videóhíváson keresztül
elmondhatja, hogy mi történt vele az
elmúlt időszakban. Láthatja a tanító nénit, beszélgethet vele. Időnként meglepi beszélgetés ezeken felül. (Ez a felsősöknél már kevésbé motiváló.)
Ilyen módon van lehetőség buzdítani, egyénileg is dicsérni a tanulókat.
A jó munkáért a tanító által küldött
matricákat lehet gyűjteni, készségtárgyakból ötös a visszaküldött munkákért.
Erkölcstan órán az online találkozáson túl, olyan ösztönző projekttel, ami
a napi, otthoni jó cselekedetet tükrözi
a tanuló részéről. Jutalmazható virtuálisan, vagy kézzel foghatóan-köszönet
pénz jár érte.
A Gézengúz Óvoda, és Bölcsőde dolgozóinak is nagy mértékben megváltozott az élete ebben

az időszakban, Iván Éva vezető
óvónő készséggel válaszolt kérdéseimre.
– Milyen tevékenységekkel segítitek
az óvoda részéről a jelenlegi helyzetben
a kelebiaiak életét?
Az óvó nénik kezdeményezésére a
szülőkkel egyeztetve digitális formában valósulnak meg a heti tevékenységek. A gyerekek szüleivel Messenger
csoporton keresztül tartják a pedagógusok a kapcsolatot. Itt kapják meg az
adott hétre szánt óvodai feladatokat
mindegyik nevelési területre. A nagycsoportos kézműves szakkörösöknek a
szakkört tartó óvó néni elküldte a március-április hónapokra betervezett feladatokat.
A vírushelyzet könnyítése érdekében

az Óvodapedagógusok az önkormányzat által előzetesen felmért idős lakosoknak hetente több alkalommal - az

keknek a facebookon hetente egyszer.
– Milyen visszajelzéseket kaptok a
tevékenységeitekkel kapcsolatban?
Sok pozitív visszajelzést kapunk. Az
óvó néniknek, gyerekeknek és a szülőknek is tetszett az ötlet, hogy feladatokat küldünk a nekik, amelyeket otthon kell megcsinálniuk.
Tóth Bokros Barbarát a KÖS�SZ elnökét a központi parkban kihelyezett piros szíves kompozícióról kérdeztem:
Az egyesületünk alap szemlélete,
hogy maradandót alkossunk. Egy kismagot elültetünk, gondozzuk, majd
idővel szép virággá növekszik!
„Hinni kell, küzdeni, teljes szívvel
szeretni, látni kell, mi a cél, futni-futni könnyedén!”
A főtéren kihelyezett szívecskés
kompozíció Batikné Erzsike és Gyóniné
Mariann ötlete, és megvalósítása!
Célunk az volt, hogy megértessük az
emberekkel, hogy nincsenek egyedül.
Biztassuk, erősítsük a település lakóit a nehézségekben is!
Az országos akció keretében megjelent piros szív motívum támogat minden dolgozót, és bárkit, aki arra jár,
tudja, hogy szolidaritást vállalunk.
Mint családanyák, mi is érintve vagyunk, átérezzük a terheket, a nehézségeket.
Akár gondolatébresztő is lehet bárki számára!
Hiszen most van időnk megállni, átgondolni életünk történéseit! Tudunk
akár újratervezni, és változtatni.

idősek igényei alapján - bevásárolnak,
gyógyszert íratnak, és ki is váltják azokat, illetve csekkeket is befizetik. A tanyagondnoki szolgálatnak segítenek a
bevásárlásban, és az ebéd kiosztásában
napi szinten.
Ezen kívül két dolgozó A Szent Erzsébet Otthonházban takarító és konyhai feladatokat lát el.
Jómagam mesét olvasok a gyere-

Pozitív visszajelzéseket kapunk, örömmel fogadták az emberek a látványt.
Mosolyt csalt az arcukra.:)
„Senki sem tudhatja, hogy mi fog
történni a következő percben, és az
emberek mégis mennek előre. Mert
bíznak, mert van hitük! /Paulo Coelho/”
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
Bíró Melinda

XVII. évf. 5. szám

Kelebiai Hírmondó

3. oldal

Általános tájékoztató a községi beruházások állapotáról
Tisztelt Lakóközösség!
A magyar kormány gazdaságélénkítő politikájának következtében az
uniós és a hazai forrásokból megvalósuló beruházások a járványveszély
időszakában is zökkenőmentesen
zajlanak. Röviden szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy a kitűzött
céljaink megvalósítása milyen fokozatokon állnak, illetve melyek azok a
témakörök, amelyek előkészítési stádiumban vannak, és várhatóan 2020.
őszétől realizálódnak a valóságban.
Lássuk a tényeket!
1. Szent Erzsébet Otthonház bővítése
A beruházás befejeződött. A használatba vételi engedély 2020. április
15-én jogerőre emelkedett. Az otthonház 466 m2-rel bővült a fejlesztés során.
A beruházási költség bruttó
108.954.296 Ft.
A beruházás 100 %-os uniós forrásból valósult meg, önerőt nem igényelt.
Kivitelező: KER-EX ’94 Kft.
2. Szilárd burkolatú útépítés a Deák Ferenc utca déli részén
A beruházás befejeződött. A használatba vételi engedélyre várunk. A
fejlesztés során a Deák Ferenc utca
déli részén 1515 folyóméteren 4 méter széles aszfaltos utat építettünk.
A beruházási költség bruttó
98.926.902 Ft.
A beruházás 10 % önkormányzati
önerőt igényelt.
Kivitelező: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.
3. Tanyaház építése a Vasútföldön
(II. ütem)
A kolbászsori közösségi ház kialakítására 2018-ban és 2019-ben
nyertünk pályázatot az országos tanyaprogram keretén belül. A II. ütem
2020. május első hetében kezdődik.
A fejlesztés során a felújított főépület (I. ütem) után a melléképületet is
szeretnénk rendbe tenni. A melléképületben kisgyermekes családoknak
rendezünk be foglalkoztató szobát.
Játékokat, bútorokat, informatikai
eszközöket is vásároltunk a támogatási összegből. A pályázaton a maximális összeget nyertük, bruttó 8 millió Ft-ot.
Az építési beruházás költsége:

bruttó 7.343.157,- Ft.
A beruházás nem kívánt önkormányzati önerőt.
Kivitelező: Atádi Henili Kft.
4. Új ivóvízkút fúrása a vízműtelepen
A Belügyminisztériumtól egyedi
kérelem alapján nyertünk pályázatot
új mélyfúrású ivóvízkút tervezésére
és kivitelezésére. A tervezési munkák
befejeződtek, május első felében lebonyolítjuk a kivitelező kiválasztását,
majd május második felétől július első feléig tart a kivitelezés. A tervezett ivóvízkút mélysége: 200 méter.
A Belügyminisztériumtól nyert támogatói összeg bruttó 35.900.000
Ft.
5. Napköziotthonos Konyha komplex felújítása
Az „önkormányzati étkezési fejlesztések támogatása 2019” című
pályázaton a konyha komplex felújítására (tetőcsere, klíma, stb.) és eszközbeszerzésre (hűtők, edények, stb.)
nyertünk támogatást a Pénzügyminisztériumtól. Az eszközbeszerzési eljárást lebonyolítottuk: 6.574.972
Ft összegben, júliusban szállítják a
konyhai berendezéseket. Az építési
beruházás közbeszerzését a napokban indítjuk el, és terveink szerint június első felében kezdődhet a beruházás. Ennek értéke: 34.764.675 Ft.
A fejlesztés teljes költségvetése:
41.339.647 Ft, ebből önerőként 5 %ot (2.066.983 Ft) vállaltunk. A Pénzügyminisztériumtól kapott támogatás
bruttó 39.272.664 Ft.
A teljes kivitelezés befejezése várhatóan 2020. augusztus első felében
várható.
6. Gézengúz Óvoda felújítása
A Magyar Falu Program keretén
belül nyertünk pályázatot az óvoda
tetőcseréjére, vizesblokk korszerűsítésére, és mozgáskorlátozott feljárók létesítésére. A tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárást május
elején bonyolítjuk le. A kivitelezés
várhatóan június első felében kezdődik, és augusztusig tart. A Miniszterelnökségtől nyert forrás: bruttó 30.000.000 Ft. Önerőre nem volt
szükség.
7. Óvodaudvar új kerítésének építése
A Magyar Falu Program keretén
belül nyertünk pályázatot egységes

lemezkerítés építésére. A beszerzési eljárást május elején bonyolítjuk le.
A Miniszterelnökségtől nyert forrás:
bruttó 5.000.000 Ft. Önerőre nem
volt szükség.
8. A laktanya és környezetének
ipari parkká történő átalakítása (I.
ütem)
A beruházás elkezdődött. A fejlesztés során a terület alapinfrastrukturális ellátását rendezzük (víz, villany),
a főépület lapostető borítását cseréljük, és állagmegóvási feladatokat
hajtunk végre. Továbbá a melléképületeket újítjuk fel. Ezen túl, egy erősített alapú, 256 m2 alapterületű betonteret hozunk létre.
Az építési beruházás összköltsége:
bruttó 67.961.891 Ft.
Kivitelező: KER-EX ’94 Kft.
A pályázaton nyert teljes összeg:
78.000.000 Ft.
A fennmaradó közel 1 millió Ftból fizettük a tervezőt, közbeszerzőt, műszaki ellenőrt, és területet vásároltunk Gyóni Károlytól. A pályázat
önerőt nem igényelt. A munkálatokat
június végére fejezzük be.
9. Startmunka mintaprogram
2020
Ez év januárjában pályázatot nyertünk a startprogram tovább folytatására. A program során 2020.03.01. –
2021.02.28. közötti időszakban 14 fő
munkanélküli személyt tudunk foglalkoztatni. Ezen túl vetőmagok, üzemanyag, facsemeték, szalma – és kukoricabála vásárlására is kaptunk
forrást. A támogatásból homlokrakodó és traktor gumiabroncsok beszerzésére is engedélyt kaptunk. Ezeken
túl, ebből a programból tudjuk a szarvasmarha beállókat lefestetni.
A Belügyminisztériumtól nyert támogatás: bruttó 18.920.322 Ft. A pályázat önerőt nem igényelt.
Tisztelt Olvasó!
Természetesen nem teljes a fentebb felvázolt kilenc pontos tájékoztatóm. A Kelebiai Hírmondó következő számában a Wifi-helyek
létesítéséről, a sporttal kapcsolatos
pályázatokról (TAO), a sportpálya
melletti faház sorsáról, a csendőrlaktanya és volt növényegészségügyi állomás épületének jelenlegi állapotáról, hasznosításáról és több, kisebb
kezdeményezésről is be fogok szá-

molni.
Végül, néhány pontban a folyamatban lévő, előkészítés alatt álló ügyekről:
1. A II. számú orvosi rendelő és
szolgálati lakás felújítása (Dr. Szabó
Péter féle)
A Magyar Falu Program 2020. évi
kiírására pályázatot adtunk be, 16
millió Ft értékben, a II. számú háziorvosi rendelő felújítására. Céljaink:
nyílászárócsere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés. Várhatóan június végére
születik döntés.
2. Temetőfejlesztési tervek elkészítése
A tisztánlátás érdekében tudni kell azt, hogy a kelebiai temetőt három tulajdonos birtokolja:
Római Katolikus Egyház, Református Egyház és Kelebia Község Önkormányzata. Az önkormányzatnak üzemeltetési szerződése van
az egyházakkal. Sarkalatos tény és
probléma a ravatalozónak a helyzete. Egyrészt, nem rendelkezik építési engedéllyel, másrészt – ami a nagyobb baj – egy önkormányzati útra
és állami területre (KEFAG Zrt.) építették az objektumot. Mindhárom
tulajdonosi fél egyöntetűen arra az
álláspontra jutott, hogy készítsünk
egy komplex temetőfelújítási tervet,
amelynek kardinális része egy új ravatalozó terveinek az lekészítése
is. Ezen döntések alapján tervezési
programot készítettem, amelynek a
főbb pontjai a következők:
- kerítéstervek
- parkolótervek
- urnafaltervek
- közlekedő utak tervei
- kertészeti tervek
- új ravatalozó tervei
- ivóvízellátás tervei
- áramellátás tervei
- tájépítészeti terv
Árajánlatot kértem a tervezésre. Reményeim szerint a Magyar Falu Program idei forrásaiból az I. ütemre sikerül
pénzt szerezni, és a további ütemeket
kettő éven belül megvalósítani.
Természetesen a részletekről folyamatos tájékoztatást adok a közösségi internetes oldalakon, és a Kelebiai Hírmondó hasábjain is.
Köszönöm a figyelmet!
Üdvözlettel:
Maczkó József
polgármester

Kelebiai Hírmondó

4. oldal
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Tisztelt Lakosság!

Az alábbi táblázatban találhatják az on-line piactérbe regisztrált kelebiai termelőket. Tőlük tudnak igény esetén vásárolni. Minden szükséges információ megta-

Termék

Név

Elérhetősége

lálható a táblázatban, amely reményeink szerint további termelőkkel fog bővülni.
Kelebia Község Önkormányzata

Cím, ahol a termék átvehető. Nyitva tartás

Kiszállítás

Kecsketej, kecskesajt Szabó-G Katalin
06306233673
Kelebia, Petőfi S. u. 20.
Előre egyeztetett időpontban.
					
					

Kelebia területén
vállalok kiszállítást.
Igen.

Méz

Nagygyörgy Gáspár

06706117172

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 118.

Előre egyeztetett időpontban.

Nem.

Házi készítésű lekvárok, Balázs Zoltán
vegeta

06309910584

Kelebia, Kossuth L. 37.

Előre egyeztetett időpontban.

Nem.

Őrölt fűszerpaprika,
burgonya

06305625740

Kelebia, Bajcsy-Zs. u. 56.

Előre egyeztetett időpontban.

Nem.

Egynyári virágpalánták Fábián Virágkertészet 06709087777

Kelebia, Árpád u. 14/A

H-P 8-12 14-18 Sz 8-13

Nem.

Paradicsom, paprika, Idősebb Fábián Tibor 06709678564
cukkini, tök palánták,
örökzöldek, sziklakerti
növények.

Kelebia, Rákóczi F. u. 70.

Előre egyeztetett időpontban.

Nem.

Kormos Jánosné

Zöld spárga
Hinterszehr Ádám
06308673981
Kelebia, Kossuth L. u. 19/7
Előre egyeztetett időpontban.
					
					

Kelebia területén
vállalok kiszállítást.
Igen.

Tehén tej

Nem.

Maczkó József Béla

06309125017

Kelebia, Széchenyi u. 16

Tisztelt Termelők!
A jelenleg kialakult helyzet miatt, a termelők segítése érdekében elindult egy országos termelői oldal, a www.termeloikosar.hu, ingyenes és folyamatosan bővülő. Ha van kedvük csatlakozni, mint termelő, regisztráljanak a honlapon.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése alapján Kelebia község területén a
szelektív hulladékszállítási szolgáltatást
2020. június 1-től minden hónap
2. pénteki napján fogják végezni!
A szelektív gyűjtő edényeket, il-

letve zsákokat a gyűjtési napokon
legkésőbb 06:00 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni.
A kommunális hulladékgyűjtés ideje NEM változik, továbbra is
minden hét szerdai napja marad!
Maczkó József
polgármester

Előre egyeztetett időpontban.

Karitász hírek áprilisról
Rendkívüli időket élünk! Március 9én még megtartottuk a karitászos kiárusítást, ám a szokásos húsvéti csomagok elkészítését már nem tudtuk
megoldani. Sajnos egyesületünk tagságának legtöbbje a veszélyeztetett
korosztályba tartozik. A központi szabályozás, felhívás más alternatívák keresésére serkentett bennünket. Szerettük volna, ha azok a családok, akiket
segíteni szoktunk most se szenvedjenek hiányt az ünnepek alatt. Így jött az
ötlet és megvalósítás, hogy egyszeri,
családonként más-más összegű vásárlási utalványt adjunk. Ennek lebonyolításában nagy segítségünkre volt a három élelmiszer bolt vezetője: Galgóczi
Attila, Krisztin Dezső és Varga Krisztián és a dolgozók. Örülünk, hogy 66
családnak tudtunk 208.000 Ft összegben támogatást nyújtani. Köszönjük a
tanyagondnokok közreműködését is a
csomagok kiszállításában.
Fodor Betty igazgatónő megkereste
egyesületünket, hogy a távoktatáshoz

szükséges laptopot tudnánk-e biztosítani egy családnak. Kazi Levente közbenjárásával egy használt eszközt adtunk át a gyerekeknek.
A Karitász Egyesület három tagja:
Kardos Istvánné, Kollár Anna és Horváth Zoltánné1400 db többször használatos, mosható maszkot varrt és osztott ki a községben élő családoknak,
intézmények, üzletek dolgozóinak.
Helyi adománygyűjtést indított Kelebia Község Önkormányzata a kialakult
járványügyi helyzetre tekintettel. Adományozni a Kelebiai Karitász Egyesület
53100049-10001349 bankszámlaszámára lehet, átutalással. A közlemény
rovatba kérjük feltüntetni az adományozó nevét és a „koronavírus ellen”
megjegyzést. A felajánlott összegekből a szervezet főként élelmiszerrel, higiéniai eszközökkel, közüzemi díjak kiegyenlítésével támogatja a rászoruló
családokat, és a veszélyeztetett helyzetben lévő idős embereket.
Horváth Zoltánné
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A digitális oktatás tapasztalatairól
A digitális oktatásra való átállás
az idő rövidsége ellenére viszonylag
hamar megvalósult az intézményben.
Kollégáimmal még személyesen
egyeztettünk arról, hogy milyen formában és munkarendben fogjuk tartani a kapcsolatot diákkal, szülővel,
egymással, partnerekkel, segítőkkel.
Bár az online tanítás technikai megvalósításával egyeneságon
most szembesültünk a legtöbben,
azt gondolom, hogy minden szaktanár és osztályfőnök azt a lehetőséget választotta, ami által a tanulók felé leginkább tudja közvetíteni,
a legérthetőbb módon tudja átadni
a megtanítandó/megtanulandó tananyagot.
Az osztályfőnökök elsődlegesen
felmérték, hogy saját osztályukon
belül, ki milyen eszközzel rendelkezik, vagy nem rendelkezik, amelyen keresztül hozzájuthat az ismeretanyaghoz.
Többnyire minden családban fellelhető volt ilyen eszköz (leginkább
telefon, laptop, tablet, számítógép).
Természetesen az is kiderült,
hogy ezen eszközök nem mindegyike alkalmas technikailag a tanulásra, valamint, hogy sem a szülők, sem
a tanulók nagy része nem rendelkezik megfelelő háttértudással az általunk javasolt csatornák, programok
kezeléséhez.
A felmérés után négy tanulóhoz
juttattunk el magánszemély, ill. a
helyi Karitász által felajánlott laptopot. A külterületen élő tanulók számára minden kedden és csütörtökön
rendelkezésre áll a tőlük nem mes�sze található Netház, ahol hat számítógépen dolgozhatnak.
A következő lépésben minden pedagógus kiválasztotta a tanulók és
szülők számára legkönnyebben elérhető alkalmazást a tudásanyag megosztására.
Az alsó tagozaton a szülők véleményének kikérése után leginkább
zárt Facebook csoporton belül történik a tanítás-tanulás, házi feladatok küldése.
A szóbeli számonkérés (hangos
olvasás, szóbeli felelet) videóhíváson keresztül, Messengeren folyik.
Bármilyen probléma esetén a
pedagógusok ezen a platformon
8-16 óra között személyesen is a
szülők rendelkezésére állnak, akik

ezzel élnek is.
A 3-4. osztályban a Google Classroom Tanterem felületét is használják néhány tantárgy esetében. Ezek
leginkább a készségtárgyak, ill. a
hittan.
Az angol nyelvet a 4. osztályban a
Discord alkalmazás segítségével oktatja a szakos tanár.
Az írásbeli feladatok visszaküldése azonos osztályon belül –megegyezés szerint-a minden szülő által elfogadott és elérhető felületen
történik.
A felső tagozaton leginkább órarend szerint folyik az oktatás. Minden szaktanár használja a Google
Classroom Tanterem szobát. Néhány
tantárgy esetében a Discord-ot, számonkérésre pedig a Redmenta-t. A
videóchates óráknál problémát jelent, hogy a tanulók egy része nem
kapcsolja be a kamerát, késve csatlakozik, eszik, iszik, játszik.
Természetesen kollégáim maximálisan szerettek volna a megváltozott körülmények ellenére is megfelelni az elvárásoknak, ezért nagyon
sokat dolgoztak/ dolgoznak, hogy
munkájukat magas színvonalon, a
szülők megelégedettségére végezzék. Néhány hét tapasztalata után
igyekeznek alkalmazkodni ahhoz,
hogy a leadott ismeretanyag és a
házi feladatok mennyisége a tanulók
számára teljesíthető legyen.
Legnagyobb kihívás a tananyag
számonkérése, mert az így kapott
eredmények nem biztos, hogy a tanuló teljesítményét, tudását tükrözik. Az elküldött házi feladatok minősége sok esetben kifogásolható.
Fényképezési technikákkal próbálják elfedni a külalakot. (homályos,
olvashatatlan munka, félig fényképezett munkafüzet stb…)
Minden osztálycsoportban van
olyan tanuló, akit rendszeresen keresni kell. Ez az osztályfőnökök feladata a szaktanárok jelzése alapján.
Általában üzenet formájában kivitelezhető (Facebook, Messenger,
e-mail, telefon), amit egyes szülők
„zaklatásnak” vesznek.
Kritikus esetben, amikor sem a
tanuló, sem a szülő nem volt hajlandó reagálni megkeresésünkre, a
családsegítő szolgálat munkatársától kértem segítséget.
Minden osztálycsoportnak tagja vagyok, így figyelemmel tudom
kísérni az ott folyó munkát, szülői

visszajelzéseket. A szaktanárok hetente beszámolnak az osztályfőnököknek a heti munkáról, problémákról, akik azt írásban továbbítják az
iskolavezetés felé.
Minden kiadott Házi feladat rögzítésre kerül a Kréta napló erre kijelölt felületén, amelyet az igazgatóhelyettes rendszeresen ellenőriz.
Az iskola facebook oldalán igyekszem megköszönni a szülők, tanulók
munkáját és kitartásra biztatni őket.
Az informatikus kolléga az iskola honlapján közérdekű információkat tesz közzé, hogy az odalátogatók

folyamatosan tájékozódhassanak az
aktuális eseményekről.
László Ilona pszichológus is felajánlotta segítségét. Az általa heti rendszerességgel küldött anyagot
továbbítjuk minden család felé.
Nincs olyan tanuló, aki magára
maradt volna ebben a nehéz helyzetben. Folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot a segítőkkel, így tájékozódunk a családok mindennapi
helyzetéről is.
Fodor Betty
intézményvezető

Egy tanító (nagymama)
tapasztalatai
Ismét az online tanításról
A négy hét alatt sok hasznos, haszontalan információt lehetett hallani, látni,
olvasni erről a tanítási módról. Most én,
a nagymama felöli oldalról – de mégis csak tanító néni - próbálom megközelíteni és átadni a tapasztalatokat. Beszélgettem pedagógusokkal, unokákkal,
lánykáimmal szülői minőségben.
Mikor feldűlt állapotban felhívnak
engem, próbálom nyugodtan lecsillapítani őket, hogy az, ami most borzasztó stressz, kétely, gond, az évek múlva a legszebb emlékként kerül majd
felidézésre. Most a nap 24 órájában
lehetnek, a gyermekeikkel, láthatják
mennyire értelmesek a fiúk, milyen
könnyen vagy nehezen sajátítják el a
tananyagot. Mennyire veszik komolyan
a tanulást, mi érdekli őket, leköti-e figyelmüket az élő óra, hajlandók-e önállóan elkészíteni a szorgalmi feladatokat
vagy csak nyűglődnek, húzzák az időt a
tanulás helyett. Együtt örülhetnek, hisz
közös eredményük a siker!
Aztán képet kaptam arról is, hogy a
kedves kollégák hogyan végzik a munkájukat! Belegondolnak abba, hogy
mennyi az optimális feladat a számítógép előtt ülő gyerekeknek? Mindenki
képes önállóan megoldani azokat? Helyes, hogy szombat reggel küldi el a feladat sorokat és vasárnap estére kéri a
megoldások feltöltését és ez gyakran így
működik? Arról már ne is szóljak, hogy
eddig még egyszer sem jelzett vissza a
megoldott feladatok hibáiról vagy helyes eredményeiről. A készség tárgyak

feladatai is okoznak nehézséget, mert
az előre megvásárolt eszközök rajzhoz,
technikához beadásra kerültek a tanév
elején és nem biztos, hogy van otthon
felesleges kellék a faladat elvégzéséhez,
amit szintén meghatározott időre el kell
juttatni a tanerőhöz. Szerencsére nem ez
a jellemző! Van, aki a gyermek (vagy a
szülő) kreativitására kíváncsi, ppt-t kér
(bár még nem tanította informatikából),
szorgalmi feladatnál bevonja a szülőt is,
aminek megoldásával egy minőségi időtöltés lesz anyukának és fiának.
Azt tartanám helyesnek, hogy a tanítás iskolai időben történjen! Legyen
meg a hétvége, a délután, az este. Mind
a tanári, mind a diák, mind a szülői oldalról tartsuk be azt, hogy mindenkinek van magánélete, kell a pihenés. Az
is természetesen, hogy a család élete zajlik, nem lehet néma csend otthon
az oktatás alatt, de törekedni kell és alkalmazkodni a család más tagjainak is
ahhoz, hogy az élő órák zavartalanok
legyenek! A diákok pedig azt tanácsolom: ne halmozzák fel a feladatokat,
ne egyszerre kelljen mindent megoldani, mert az a minőség és a sikeresség rovására mehet. Annak pedig nincs
értelme.
Mire van még szükség szerintem? A
humorra és a köszönetre! A KÖSZÖNETRE! Pedagógusnak, Szülőnek, Gyereknek, akik a rendkívüli soha nem
tapasztalt, tanult feladatokat eddig
egymást segítve, biztatva megoldották!
Horváth Zoltánné
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6. oldal
Pár hete estefelé mentem az utcán. A posta előtt velem szemben jött
az a néhány asszony, akik advent elején a templom előtti téren készítették
a Betlehemet. Megkérdeztem tőlük,
hogy hová mennek.
- Megyünk elkészíteni a húsvéti házi
feladatunkat! – válaszolták.
Másnap reggel kinéztem az ablakomon. A templom előtti téren nyárfából kifaragott mókás nyuszikat láttam, piros tojásokat, meg gólyát más
madarakkal együtt. Ötletes „húsvéti” kompozíció volt. Lehet őket élvezettel nézni, de közben el is tűnődni.
A készítők iránti tisztelettel és megdicsérve őket, de kérdezhetjük, hogy mi
kapcsolata van ezeknek a tárgyaknak
az igazi Húsvéthoz, Jézus kereszthalálához, föltámadásához? És főként Jézus csodálatos világrengető, a Sátánt,
halált legyőző feltámadásához és a mi
majdani feltámadásunkhoz? A megkereszteltek közül vajon hányan hiszik
sziklaszilárdan a feltámadás igazságát? Pedig Pál apostol az első korinthusi levelében (15. 12-18) világosan
tanítja, hogy hitünk a feltámadás nélkül fabatkát sem ér.
Ebben a pusztító korona-vírusos időszakban különösen aktuális, és

HÚSVÉTI „HÁZI FELADAT”

ránk kérdez a régi katekizmus legelső, életbe vágón fontos kérdése: „Mi
végett vagyunk a világon?” Egyszerű
fogalmazásban erre az a válasz, azért
vagyunk a világon, hogy rövid életünkben – becsületesen és szívósan –
fölkészüljük a halál utáni örök élet, a
Mennyország elnyerésére.
„Érti itt ezt valaki?” – szokta beszéd közben kérdezni Joyce Meyer,
az amerikai prédikátor. Én inkább így
kérdezlek titeket: „Ti eszerint éltek? Ti
ezt csináljátok?” Vagyis becsületesem,
szívósan készültök, iparkodtok a Jóisten hazájába? Ahol vár az „örök lakásod,” amit Jézus elkészített neked halálával és föltámadásával.
Honnan tudjuk, hogy már készen
vár ránk ez az „öröklakás”? Nem mese ez?
Az Utolsó Vacsorán jelentette be
Jézus: „Ne nyugtalankodjék szíveteket!...Atyám házában sok hely van…
hiszen azért megyek, hogy, helyet készítsek nektek…” (Jn. 14. 1-2.) Tehát
Ő a maga részéről megtett mindent,
hogy az Égbe jussunk és a többi rajtunk múlik. Ha mégsem „költözhetsz”
majd be ide az „égi lakásodba.”, akkor ne Őt hibáztasd. Te leszel az oka.
De remélem, mi mindannyian megte-

szünk, ill. meg fogunk tenni minden
tőlünk telhetőt e rövid földi élet során, hogy az örök élet boldogságába
eljussunk.
Ez a mi „húsvéti házi feladatunk!”
Ha mégsem készítjük el ezt a „húsvéti házi feladatunkat”, és halálunk pillanata így ér, akkor ez már helyrehozhatatlan lesz. Hiába az ilyen keserves
szánom-bánom: de jó lenne visszamenni, de másképp élnék akkor, szívem túlcsordulna a szeretettől, mindig Krisztust követném. Sajnos akkor,
ott a helyzet végérvényes. Nem lehet
visszajönni, újból megszületni, ahogy a
hinduk tanítják és hiszik.
Egy megtért olasz orvos vallomásaiban megrendítő, amit ír egy papról,
aki kitűnően végezte el „húsvéti házi feladatát”. Elkapta a korona-vírust.
Komoly légzési problémákkal került
be a kórházba. Volt nála egy Biblia és
ebből olvasott a haldoklóknak, miközben a kezüket fogta. Az orvos szerint,
amíg velük volt, sikerült egy olyan békét hoznia a kórházba, amit már nem
is remélt, hogy megtalálnak…Halála
előtt plébániájának hívei vettek neki lélegeztető gépet, amiből kevés volt
a kórházban. De ő lemondott erről,
és átadta egy fiatalnak. Pár nap múl-
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va meghalt, de úgy lépett Jézus elé,
hogy megvalósította szavait: „senkinek nincs nagyobb szeretete annál,
mint aki életét adja barátaiért”(Jn. 15
13.) Biztos többen vagyunk, akik szeretnének így meghalni. De tényleg, fel
is teszem e konkrét kérdést:” szeretnétek ti is így meghalni, ilyen szép halállal?”
Vácz Jenő, jezsuita lelki vezető szavai jutnak most eszembe. Találkozásunk előtt volt orvosnál. Mondta, hogy
Parkinson- kórt állapítottak meg nála.
Erről azt mondta: „ez épp jó, ez nekem
való betegség!” ”Én irigylésre méltó halálnak tartom az idős olasz pap
halálát. Én is így szeretnék - ilyen hősies halállal - elmenni az Úrhoz. Nem
csak úgy egyszerűen „ágyban , párnák
közt”. Én ezt így mondanám a Vácz
atya nyomán, az ő stílusában: ez épp
jó, ez nekem való halál!
Ha mi nem is tudunk ilyen hősök
lenni, (vagy talán alkalmunk se adódna rá) mint az olasz plébános, de tegyünk meg mindent annak eléréséért
amiért megszülettünk. Azért, hogy üdvözöljünk. Ne hanyagoljuk el „húsvéti
házi feladatunkat”!
Pribitek László
plébános

TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Már a múlt havi újságban is valószínűsítettem, hogy belátható időn
belül nem fogunk tudni visszatérni az évek óta megszokott kerékvágásba sem a magánéletünk, sem
pedig az egyesületi életünk vonatkozásában!
Ennél fogva még valameddig nélkülöznünk kell állandó krónikásunk
Sutka Pista tudósításait és fényképeit is a Kelebiai Hírmondóból!
Előre is elnézést kérek azoktól,
akik már nagyon tisztában vannak a vírus helyzettel. Nem akarok senkit sem untatni vagy kioktatni, de arra gondolok, hogy hátha
tudok valaki számára újat mondani
vagy segíteni, felhívni a figyelmet a
veszélyre! Tehát COVID-19 néhány
mondatban!
- Hogyan terjed a koronavírus?
Nagyon gyorsan! Emberről emberre, levegőben lebegő apró nyálkacseppek vagy fertőzött tárgyak
útján. A belélegzett vagy szájba,
szembe, orrba kerülő vírusok lehetnek a fertőzést okozók.
Fertőzött tárgy lehet: kilincs,

jármű kapaszkodó, használt papír zsebkendő, telefon, újság, pénz
vagy bármilyen alapanyagból készült használati tárgy.
- Meddig fertőzhet egy fertőzött
tárgy?
Sima tapintás által: réz 4 óra,
karton 24 óra, rozsdamentes acél
48 óra, nyomtató papír, papírzsebkendő 3 óra, kezelt fa, ruhaanyag
24 óra.
Közvetlen cseppfertőzésű: üveg,
papírpénz 4 nap, műanyag 7 nap,
sebész maszk 7 nap.
- Fertőzött tárgy tisztítása:
Fertőtlenítő szerrel, mosás magas hőfokon, 70% feletti alkohollal
befújás, 60 C fok feletti sütőbe egy
órára betenni, tárgyak pihentetése
több napon keresztül, a gyümölcsöket alaposan le kell mosni vagy pihentetni több napon keresztül.
- Könnyen terjed a vírus nyilvános WC k, mosdók használatakor.
Alapos kézmosás és tiszta törölköző használata nagyon fontos!
- Tünetmentes emberek is terjeszthetik a vírust, ezért fontos a

legalább 2 méteres távolságtartás.
- Fontos a szabályos maszk viselet! Úgy szabályos és hatásos, ha a
szájat és az orrot eltakarja.
A házilag készült is jó. A lényeg,
hogy mosni kell és csak tiszta kézzel kezeljük!
- Fontos a kesztyű használata is,
de tudni kell, hogy szennyezett tárgyak érintésénél ugyanúgy fertőzötté válik, mint a kéz bőre, csak
könnyebben letisztítható és nem
kell a kéz bőrét kitenni a sok mosás
általi kiszáradásnak.
Bolti vásárláskor feltétlenül viselni kell a maszkot és a kesztyűt!
Fontos az adott településen megállapított időpontban történő vásárlás betartása. Kerüljük az áru
összefogdosását! Ügyeljünk a bevásárlókocsi, szatyor, reklámtáska és
egyéb tárolóeszközök megfogásánál a fertőzésveszélyre. Lehetőleg
készpénz helyett részesítsük előnyben a kártyás fizetést! Hordjunk
magunkkal kézfertőtlenítőt!
- Pusztítja a vírust: a hypó és a
hidrogén-peroxid (0,5 %-os 1 per-

cig) is, csak ügyelni kell arra, hogy
a ruha színét is kifakíthatja.
- NEM pusztítja a vírust: napfény, szolárium, fagyasztás, C-vitamin fogyasztása, szaunázás,
- forró fürdő.
- A vírus bárkire veszélyes lehet,
de fokozott veszélynek vannak kitéve a nyugdíjasok, mivel sajnos a
többség esetében már valószínűsíthető valamilyen krónikus betegség,
legyengült immunrendszer.
Kérem, hogy Mindenki maximálisan tegyen eleget a hatóságok által kiadott rendelkezésekben foglaltaknak!
Vigyázzunk magunkra és egymásra! Lehetőleg maradjunk otthon!
Bízom benne, hogy le tudjuk
győzni ezt a láthatatlan ellenséget
és utána Mindannyian együtt ott
tudjuk folytatni ahol kényszerűségből abba kellett hagynunk!
Horváth Zoltán
az Egyesület elnöke
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2020. április havi születések:
1. Markó Rajmund
Szül. hely és idő: Pécs, 2020.04.01.
Édesanyja neve: Kocsis Zsuzsa, édesapja neve: Markó Rajmund
2020. április hónapban elhalálozott:
Patocskai Mihály Kálmán

65 éves

2020. április hónapban házasságot kötött:
Horváth Tamás és Hernádi Orsolya
Hernádi László és Szélpál Brigitta Emese
Teleki Mária
anyakönyvvezető

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

7. oldal

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

május
4
hétfő
5
kedd
6
szerda
7
csütörtök
8
péntek
9
szombat
10 vasárnap
11 hétfő
12 kedd
13 szerda
14 csütörtök
15 péntek
16 szombat
17 vasárnap
18 hétfő
19 kedd
20 szerda
21 csütörtök
22 péntek
23 szombat
24 vasárnap
25 hétfő
26 kedd
27 szerda
28 csütörtök
29 péntek
30 szombat
31 vasárnap
Pünkösd
Jun. 1. hétfő
Pünkösd hétfő

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

ügyelet helyszine		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák utca 92		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39
Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák utca 92

Szarvas Gyula 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
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PÜNKÖSD

Kelebiai Hírmondó

XVII. évf. 5. szám

Jeles napok május hónapban

A pünkösd a húsvét és a karácsony
után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Mozgóünnepként a húsvétot követő 7. vasárnapon és hétfőn
tartják meg, mely során a Szentlélek
kiáradását ünneplik meg.

A keresztény egyház születésnapját jelentő pünkösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen leírja, miként szállt le
azon a napon a Jézus Krisztus által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító,
lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével,
hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol
prédikálásának hatására sokan megtértek,
belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.
A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a
galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt
Szentlélek eljövetelének megünneplését. A
katolikus egyházban a II. vatikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az ötvennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése. Bár pünkösdhétfő a zsinati liturgiareform
bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban – 1993 óta Magyarországon is – munkaszüneti nap.
A liturgiában a húsvét beteljesedésének
ünnepe. Mozgó ünnep, a húsvét dátumától
függően május. 10-e és június 13 között ünnepeljük.

Az ősegyházban a pünkösd néha
az 50 napos időszakot jelentette, mely
Szent Ambrus szerint olyan, mint egyetlen
vasárnap, s úgy kell ünnepelni, mint a húsvétot. Általában azonban az 50. nap a Szentlélek eljövetele eseményének ünnepnapja.
Az ünnep tárgya a húsvéti misztérium beteljesedése: a Szentlélek eljövetele, ajándéka-

inak kiáradása, az új törvény és az Egyház
születésnapja.
Gazdag néphagyomány
Számtalan népi szokás kötődik a pünkösdhöz. Egyik központi eleme a tavasz
megünneplése, elővarázsolása.
A néphit szerint ha e napon szép az idő,
akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken
ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása.
Ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket.
A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a
többiek, és viselhette a pünkösdi koronát –
uralkodásának rövid idejére utal a “pünkösdi
királyság” kifejezés.
Rövid, mint a pünkösdi királyság
Európa jelentős részén már a középkor
óta tartanak pünkösdi vagy májuskirály-választást, ez a legismertebb pünkösdi hagyományunk. A királyt, amint arról Jókai Mór is
írt Egy magyar nábob című regényében, lovasversenyen választották, ezt néhol egyéb
erőpróbák is kiegészítették. Egy XIX. száza-

di szokásleírás szerint a győztes „egy évig
minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen
rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község,
lovát, marháját tartoznak a társai őrizni, s ha
netán valami apró vétséget követne el, azért
testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a
pünkösdi király egy álló évig”. Mivel csak egy

évig tart az uraság, a mulandóságára, értéktelenségére utalva alakult ki a rövid, mint a
pünkösdi királyság szólásunk.
„Mi van ma, mi van ma, piros pünkösd napja…”
A pünkösdi hagyományokból a lányok
sem maradtak ki, a pünkösdölés szereplői általában ők voltak, bár néha legényekkel együtt járták pünkösdvasárnap a falut
házról-házra, bekérezkedés után énekelve,
táncolva. A különböző vidékeken többféle típusa élt a szokásnak: központi szereplő
lehetett a pünkösdi királynő, aki ruhájával is
kitűnik a többiek közül; hasonlíthatott lakodalmas menethez; és az is előfordult, hogy
nem választottak külön kiemelkedő szereplőket. Ha a pünkösdölésben lányok és legények egyaránt részt vettek, általában közös
táncmulatság zárta a napot.
Hasonló, bár különálló szokás a pünkösdikirályné-járás vagy cucorkázás, ahol általában öt lány járt házról-házra, köztük a
legkisebb (akár egész kicsi, 4-5 éves) volt
a kiskirályné, őt vezették a többiek, termékenységvarázslással összekötött köszöntőt
énekelve. A szokásnak a különböző vidéke-

ken különféle formái alakultak ki, pl. Udvarhelyszéken a hesspávázás, Nyugat-Magyarországon a törökbasázás (itt egy 12-15 éves
fiút öltöztettek be török basának, nadrágját
szalmával tömték ki, felsőtestét zöld ágakkal, virágokkal díszítették, néhol láncokkal
megkötözve vezették végig a falun; a szokáshoz törökökkel kapcsolatos mondani hagyomány fűződik), vagy a Dunántúl egyes
részein a rabjárás (amikor is a pünkösdölő
lányok lábuknál összeláncolt fiúkat vezettek,
így kértek adományokat „a szegény katonaraboknak”). A pünkösdi népszokásoknak,
az egyébkoriakhoz hasonlóan, szintén volt
adománygyűjtő funkciója, általában tojást és
pénzt kaptak érte.
Mulatságok, párválasztás
A pünkösdi hagyományok közé tartozik a párválasztásnak is, ilyenkor általában
bálokat szerveztek a falvakban, Kalotaszegen például háromnapos táncot rendeztek. Csallóközben vámkereket állítottak, a
bírságokból, vámból szerzett pénzt közösen mulatták el. Az udvarlási szokások közé
tartozott, hogy a legények pünkösd hajnalára pünkösdi rózsát tettek a leány ablakába, vagy például Egerben a legény egy 8-10
éves, ünneplőbe öltözött kislánnyal mátkatálat küldött a választott lánynak, melynek
közepén koszorúba font kalács és egy üveg
bor volt kendővel letakarva, s ha a lánynak is
tetszett a legény, hasonló tálat küldött vis�sza. A küldöncöt néhány krajcárral jutalmazták.
Jóslás, varázslás
Pünkösdkor a házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágakat helyeztek, hogy a gonosz,
ártó szellemeket távol tartsák; néhol ilyenkor állították a májusfát is. Időjárás- és termésjóslás is kapcsolódik az ünnephez, bár a
különböző tájegységeken meglehetősen ellentétes jelentésekkel: Gyimesben például
a pünkösdi eső jó termést jelent, Baranyában viszont nem kívánatos az eső, inkább a
szép idő, ami bő bortermést hoz. A pünkösdi harmatnak szépségvarázsló erőt tulajdonítottak: a lányok napfelkelte előtt a kertben
harmatban mosdottak, hogy szép legyen a
bőrük.
Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, amely
a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye lett.

Források: www.felvidek.ma, www.anyanyelvapolo.hu
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Jeles napok május hónapban
Mécs László: A királyfi három bánata
Amikor születtem nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni.

Forrás: zsofiasarhidai.com

ANYÁK NAPJA
Május első vasárnapja
Az amerikai eredetű hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az első megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák napját Magyarországon minden évben május első vasárnapján ünnepeljük.
MENTŐK NAPJA - május 10.
1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz
Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat
és ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat
irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük A MENTŐK NAPJÁT MAGYARORSZÁGON.
MADARAK ÉS FÁK NAPJA
1902. május 19-én, Párizsban egyezményt kötöttek az európai államok a mezőgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében. 1902-ben Chernel István ornitológus szervezte meg Magyarországon először a madarak és fák napját, amelyet

A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
az 1906. évi I. törvénycikk szabályozott. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszter körrendeletben írta elő: évente egy napot a népiskolákban a tanító arra szenteljen, hogy a tanulókkal a hasznos madaraknak és azok védelmének jelentőségét megismertesse. 1996 óta kormányrendelet alapján május 10-én ünnepli az ország.
A MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJÁT minden év utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot
nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el
nem múló hálája jeléül, a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi LXIII. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó
vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította.
Forrás: jelesnapok.oszk.hu
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei
TÁJÉKOZTATÁS INTÉZMÉNYI
FERTŐTLENÍTÉS
MEGTÖRTÉNTÉRŐL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat,
hogy az Országos Tisztifőorvos által elrendelt intézmény fertőtlenítési mun-

kálatokat a Magyar Honvédség munkatársai a mai napon, 2020. április 26.-án
(vasárnap) elvégezték a Szent Erzsébet
Otthonházban. A fertőtlenítés a megelőzés miatt volt szükséges, fertőző beteg nincs az intézményben. Az időseket az új szárnyban helyeztük el erre

az időre. 9 órakor kezdődött a művelet, háromnegyed tizenkettőre minden
lakó visszakerült a helyére. Problémamentesen zajlott a ki- és beköltöztetés, megértették a helyzetet és jól viselték. Köszönjük nekik, és valamennyi
intézményi dolgozót köszönet és tiszte-

let illet, hogy szakszerűen, fegyelmezetten, precízen végrehajtották a feladatot. Az új épületrész fertőtlenítése is
készen lett.
Turi Mária
intézményvezető
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