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Júniusi iskolai hírek
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Első szavunk a köszöneté!
Köszönjük mindazoknak, akik a digitális
oktatás eredményessége érdekében gyermeküknek segítséget nyújtottak. Valamennyi pedagógus tudja, hogy munka mellett, vagy több
gyermek esetén, vagy eszköz hiányában milyen nehéz lehetett mindenki számára ez a három hónap. Köszönjük!
Nagyon szépen köszönjük az elmúlt időszakban a pozitív visszajelzéseket a munkánkkal kapcsolatban!
“Az iskolák 2020. júniusi működéséről” szóló 220/2020. (V. 22.) kormányrendelet értelmében iskolánk 2020. június 2. és
2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működött. Komoly kihívás elé álltunk a veszélyhelyzet miatt elrendelt “távoktatás” tekintetében.
Pedagógusainknak, tanulóinknak, a szülőknek
azonban közös érdekük volt, hogy sikerüljön
olyan közös és jól használható megoldást találni, amely által gördülékenyen haladhatott továbbra is a tanítás-tanulás és sikeresen tudtuk zárni a 2019/2020-as tanévet. A kialakult
helyzetben bevezetett digitális munkarendhez

sikerült mindenkinek alkalmazkodnia és tanulóink sikeresen – többségében kiemelkedően
– teljesítették a tanév követelményeit a digitális oktatási környezetben is. Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozást is szerveztünk a tanulók felzárkóztatása céljából 2020. június 2. és
2020. június 13. között.
Júniusi programok:
Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerződés, példátlanul súlyos békediktátum
(amellyel Magyarország visszakapta ugyan
függetlenségét, de elveszítette területének
kétharmadát) 100. évfordulójára emlékeztünk meg 2020. június 4-én a Nemzeti Ös�szetartozás Napján versekkel, rajzokkal, énekekkel, koszorúzással.
2020. június 15-én 16 órától nagy szeretettel vártuk az intézményünkbe a leendő első
osztályosok szüleit az első szülői értekezletre,
amely kötetlen beszélgetés formájában zajlott
az iskolai életről, szokásokról, változásokról, elvárásokról. A 2020/2021-es tanévben örömmel várjuk 25 új kisdiákunkat az iskolánkba!
Az idén osztályonként búcsúztunk tanítvá-

2020. július

nyainktól. Sajnos nem volt lehetőségünk közös tanévzáró ünnepély megszervezésére.
Az alapvető járványügyi szabályok betartása
mellett az iskolai tanévzáró ünnepségeket június 19-én 14 órától óránként tartottuk. Tanulóink sikeresen – nagy számban kiemelkedően- teljesítették a tanév követelményeit.
Kitűnő tanulmányi eredményt ért el, nevelőtestületi dicséretben részesült, oklevelet
és könyvjutalmat kapott:
1. osztály: Kovács Fruzsina, Portényi Polett, Rab Ábel, Szegedi Zalán, Vajzer Salamon
Richárd
2. osztály: Fazekas Roland, Kovács Gergő,
Szögedi Botond
3. osztály: Kovács Boglárka, Selymes Lara
4. osztály: Juhász Réka, Kákonyi Bianka,
Szögedi Petra
5. osztály: Veréb Dusán
7. osztály: Herke Dániel, Nagy Ákos, Taupert Noémi
8. osztály: Bódi Bettina, Farkas Aliz, Jakus
Bence
Gratulálunk a gyerekek kitűnő bizonyítványához, és sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!
2020. június 24-én a Három Generációval
az Egészségért Program keretén belül kerékpártúrán vehettek részt a gyerekek szülői kísérettel. Balotaszállás, Kelebia, Tompa telepü-

100 Ft

lésekről indultak kerékpárral a jelentkezők az
öttömösi kilátóhóz. A szponzoroknak köszönhetően mindenki kapott ebédet, ásványvizet,
a gyerekek jégkrémet. A mozgás kedvelőinek, az egészséges életmód követőinek vagy
éppen a jó társaság kedvéért sokan választották ezt a remek programot, amihez a kedvező időjárás is hozzájárult. Köszönjük a szervezőknek!
Június 27-én 9 órától az alapvető járványügyi szabályok betartásával sor kerülhetett iskolánk 8. osztályos tanulóinak ballagására. Életük egyik legszebb időszakát tölthették
itt a Farkas László Általános Iskolában, Kelebián. Június 25-én az osztályt 8 év alatt tanító
pedagógusok, a ballagó diákok, szülők közös
énekléssel, régi történetek, emlékek felelevenítésével tölthettek együtt egy kellemes estét.
Valami véget ért, de minden most kezdődik el.
Kassák Lajos írta, hogy: „
Aki elment, az elment, de aki egyszer nálunk volt, az többé sosem mehet el tőlünk
egészen.”
Mindannyiuknak szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
A nyári szünetben kéthetente, szerdai napokon 8-12 óráig lesz ügyelet iskolánkban.
Vidám, pihentető és élménydús szünidőt kívánunk!
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Nyertes pályázattal a kelebiai
egészségügyi ellátás
korszerűsítéséért
A tavalyi év során a Magyar Falu Program keretén belül közel 3 millió
forintot nyertünk a háziorvosi rendelők
eszközállományának és bútorkészletének fejlesztésére.
Az idei évben, 2020. április 23-án
adtuk be újabb pályázatunkat az Orvosi
rendelők fejlesztése-2020 című kiírásra. Célunk a Dr. Szabó Péter háziorvos
által üzemeltetett rendelői szolgálati lakás komplex felújítása, továbbá újabb
eszközök és bútorok is szerepelnek a
támogatott tételek listáján. A felújítás
során szigeteljük az épületet, kicseréljük a nyílászárókat és korszerűsítjük a
gépészeti berendezéseket.
A napokban kaptuk meg a támogatói okiratot, amelyben a következők állnak:
„Tájékoztatom, hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.”
A támogatás mértéke 100 %,
önerőre nincs szükség.

Elkezdődött a fúrás

A támogatás összege: 15.994.770
Ft. Ez megegyezik a beruházás összegével.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021. június 30.
A háziorvosi rendelő felújítása része annak az ütemtervnek, aminek tanúi lehetünk jó pár éve, nevezetesen a
művelődési ház, könyvtár, iskola óvoda,
szociális otthon, védőnői szolgálat, orvosi ügyeleti hely megújulása, energetikai korszerűsítése.
Ebbe a sorba tartozik az óvodánál
és a konyhánál várható kb. egy hónap
múlva látható- munkálatok is.
Kérem, figyeljék, és olvassák híreinket a Kelebiai Hírmondó hasábjain, Kelebia község honlapján és Facebook oldalán.
Fontos, hogy első kézből, korrekt
módon, és tényszerűen jussanak információkhoz!
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

Cserkésztüzek gyúltak
Trianon 100. évfordulóján
Június 4-én helyi idő szerint
20:20-kor került sor az „összetartozás tüze” elnevezésű akcióra, melynek célja a trianoni tragédiára való
méltó, közös megemlékezés volt.
Az esemény a világ magyar cserkészszövetségeinek összefogásában valósult meg, de bárki csatlakozhatott a kezdeményezéshez. Így
történt ez Kelebián is, ahol a tábortűz mellett a résztvevők meghallgathatták Karinthy Frigyes fiának írt levelét, mely Kosztolányi Dezső által
szerkesztett „Vérző Magyarország –
Magyar írók Magyarország területéért” című könyvében jelent meg.
A tűzgyújtás ötlete az 1996-os
millecentenáriumi megemlékezésből
jött, ahol a kárpátaljai cserkészek
a Kárpátok vonulatain láncba tüzeket gyújtva emlékeztek a honfoglaló
magyarok bejövetelére-nyilatkozott
korábban Jakab Annamária a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség
ügyvezető elnöke.
A 20:20-as időpont a 2020-as
évet és a 100 éves évfordulót jelképezte.
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„A lényeg a közös időpontban való
megemlékezés a trianoni igazságtalanságról, és hogy együtt, az összetartozás értésével bizakodóan a jövőbe tekintsünk.”
A tűzgyújtást megelőzően a délutáni órákban Kelebia Község Önkormányzata és a helyi intézmények
koszorúzást tartottak a Trianoni emlékműnél a Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából, melyről - a koronavírus járvány miatt-az idén sajnos
nem tudtunk méltó módon megemlékezni.
„De nem mondtam ki azt a szót
soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami fáj,
ami nincs. Valamikor hallani fogsz
majd az életnek egy fájdalmas csodájáról – arról, hogy akinek levágták
a kezét és a lábát, sokáig érzi még
sajogni az ujjakat, amik nincsenek.
Ha ezt hallod majd: Kolozsvár, és
ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok – meg
fogod tudni, mire gondoltam.”
/Karinthy Frigyes/
Szerkesztők

Kelebián történelmi eseménynek lehetünk tanúi: A napokban kezdődött el
egy új ivóvízkút kivitelezésének munkálatai. Azért történelmi, mert a dokumentumok szerint utoljára 1963-ban
üzemeltek be ivóvíz kutat a községben.
Az új kút talpmélysége 200 méter,
150-170 méternél szűrőzik be a létesítményt és egy Grundfos SP30-5 típusú
búvárszivattyút helyeznek le, amelynek
az üzemi vízszállítása 150-800 liter/
perc. Érdemes megnézni a munkálato-

kat a polgármesteri hivatal udvara felől
megközelíthető a helyszín.
A beruházás a belügyminisztérium
támogatásával valósul meg.
A tervezés a tervellenőrzés, műszaki
ellenőrzés és kivitelezés bruttó 36 millió
forintba kerül, amelyet 100%-ban központi forrásból -a térségben egyedüliként- sikerült kiharcolni.
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

Karitász hírek
Nyertünk a NEÁ-S pályázaton 200.000 Ft-ot: egy új fényképezőgépet a dokumentálások céljából vásároltunk, a könyvelői program frissítését csináltattuk meg
és némi irodai adminisztrációs eszközre költöttünk. A legnagyobb részt a karácsonyi tartós élelmiszer csomagokra tartalékoljuk.
Lángos sütés az iskolásoknak elmaradt. épp úgy, mint a kirándulás a Máris tanyára.
A KÖSSZ tábor nem lesz az idén. Csak 1 napos kirándulások. Júliusi KEFAGOS
rendezvényre lángost sütünk és viszünk ki a gyerekeknek.
A raktárakban folyamatosan két hete ellátjuk a feladatot, bár nem nagy az érdeklődés.
KARANTÉN CSOMAGOKAT készítettünk és osztottunk ki 22-én 3 vagy többgyermekes családnak. Az Ádventi forgatagon összegyűlt tartós élelmiszerekből készültek a csomagok.
Meghirdetjük augusztus 3-ra az újabb kirakodó vásárunkat. Ennek célja a beiskolázás segítése adománygyűjtéssel egybekötve.
Horváth Zoltánné
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

A koronavírus járvány miatt kialakult
veszélyhelyzet megszüntetése kapcsán
intézményünket érintő legfontosabb intézkedéseket itt foglaltam össze.
Idősek otthona:
Az országos tisztifőorvos által elrendelt látogatási tilalom teljeskörű feloldására és a kijárási tilalom megszüntetésére került sor a 2020. június 18-án
kiadott határozat értelmében. A látogatók számára maszk viselése kötelező. A
kézfertőtlenítés szabályait továbbra is
fokozottan be kell tartani. Minden esetben jelentkezni kell a műszakban lévő
ápoló személynél. A bejutáshoz a nővérmobilt kérem használják, hívószámaszáma: 30/645-55-34. A lakóinkkal

látottak száma 2020. július 31-éig nem
haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám 50 %-át, valamint az ellátottak
lakókörnyezetében is nyújható továbbra is a szükséges ellátás, pl. bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás, csekkbefizetés.
A házi segítségnyújtástást a továbbiakban a veszélyhelyzet előtti módon
biztosítjuk, betartva a járványügyi szabályokat.
Szociális étkeztetésben: „A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló” 2020.
évi LVII. törvény hatályba lépésével érvényét vesztette a szociális alapszolgáltatásokra vonatkozóan kiadott miniszteri Útmutató. Ennek értelmében
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is csekken, átutalással történik. Ezzel
kapcsolatban Madaras Réka adminisztrátor kereshető.
A veszélyhelyzet alatt komoly háttérmunka folyt az új épület működési engedélyeztetése érdekében. A
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

lősségteljes munkavégzéséért, ellátottjainknak, hozzátartozóknak köszönjük
a türelmét, kitartását, segítését. Külön
köszönet illeti a kelebiai Gézengúz Óvoda és Bölcsőde 2 dolgozóját: Iván Éva
óvodavezetőt és Barna Györgyi dajkát,
akik az idősek otthona konyhai, takarí-

Gyámügyi Igazgatási Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály megadta rá a
működési engedélyt, miután valamen�nyi szakhatóság –ÁNTSZ, Katasztrófavédelem, Élelmiszerlánc-biztonsági felügyelet- hozzájárult. A tálaló konyha is
engedélyt kapott meleg-hideg étel melegítésére, tálalására.
Valamennyi dolgozónk erején felül,
szakmai tudását adva, egy emberként,
egy cél érdekében teljesített ebben a
nehéz helyzetben. Látjuk, hogy az ös�szefogás meghozta gyümölcsét. Megtanított minket még jobban egymásra,
ellátottjainkra figyelni, egymást kisegíteni.
Köszönet valamennyi munkatársamnak a kitartó, lelkiismeretes, fele-

tási munkájában önálló munkavégzéssel, beosztás szerinti műszakban segítették munkánkat a higiénés rend
elősegítésében április közepétől még
július közepéig tartó átirányított munkavégzés keretében.
Végezetül köszönjük a fenntartó kelebiai önkormányzatnak a támogatást,
hogy be tudtuk szerezni a védekezéshez szükséges eszközöket, és a munkaerő átcsoportosítását a másik intézményéből.
A járványügyi készültség bevezetése
és a folyamatos nyomonkövetés szerint
végezzük munkánkat a továbbiakban,
betartva a járványügyi előírásokat.
Turi Mária
intézményvezető

Tisztelt Nyugdíjasok!
kapcsolatos tájékozódás végett kérjük,
ezt hívják.
A szociális intézménybe új gondozott
saját vagy hozzátartozója otthonából
akkor kerülhet felvételre, ha rendelkezésre áll egy, négy napnál nem régebbi oro/nasopharyngealis törletminta SARS-Co V-2 PCR vizsgálat negatív
eredménye. Kórházból történő felvétel
esetén a kiadott protokoll szerint járunk el.
Az idősek klubja szolgáltatásunk a
2020. évi LVII. törvény 73. § (1) bekezdés értelmében működhet egyenlőre azzal a kitétellel, hogy az intzémény
épületében egyidejűleg tartózkodó el-

visszaáll a szociális étkeztetés igénybevételi módja a veszélyhelyzet előttire.
Az ebéd biztosítása az alábbi módokon
történik 2020. június 29-től (hétfő):
* akinek elvitelre szóló szerződése van, az önkormányzat főzőkonyhájáról viheti el az ebédet a megszokott
módon,
* akinek kiszállításra van megállapodása, továbbra is mi fogjuk kivinni,
* a klub megnyitásával újra lehet
helyben is étkezni klubosainknak.
Az ellátottakkal kapcsolatos ügyintézés a főépületben lesz továbbra is.
A térítési díj fizetése a továbbiakban

Talán lecsengett a járványhelyzet első hulláma, de még senki nem tudja, hogy
mi lesz ezután!
Mivel vakcina még nincsen, így továbbra is nagyon elővigyázatosnak kell lennünk!
Jó hír, hogy június 27-én már tudunk tartani egy kültéri összejövetelt: „vírusbúcsúztató”!
Nagy örömömre szolgál, hogy 50 fő jelentkezett erre a találkozóra! Ez lesz a
március 9-i nőnapot követő első rendezvényünk.
Előre kalkulálhatóan július hónapban is csak egy klubestet tartunk 25-én 17.00
órától.
A Mórahalmi fürdőzésekkel kapcsolatban Sutka István fürdőfelelős időben fogja
tájékoztatni a szóba jöhető személyeket.
Augusztusban községi szinten kerül megünneplésre a 20-i állami ünnep és
ennek kapcsán még nem tudott időpontban az önkormányzat tervezi egy főzéssel egybekötött családi rendezvény megtartását, amin természetesen Mi is részt
fogunk venni!
Szeptember 23-25. közötti időpontra szerveztem egy három napos kirándulást az Őrségbe. Akit érdekel, az tőlem kérjen részletes tájékoztatást.
Mindenki vigyázzon magára és tartsuk be az előírásokat!
Kelebia, 2020. 06. 26.
Horváth Zoltán az egyesület elnöke
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FEGYVEREK I.
Szent Pál sürget bennünket a lelki
fegyverek bevetésére. Javasolja a „lélek kardját, a hit pajzsát, az igazság
páncélját, az üdvösség sisakját”, mint
olyanokat, amikkel legyőzhető a Sátán
(Ef.6. 15-17.). Ezek a fegyverek csak
kattogjanak, csak csattogjanak!
A fegyver sok mindenre képes.
Rosszra és jóra egyaránt. Képes leigázni, ártatlan életeket kioltani, kön�nyeket ontatni. De szoktak vele védekezni, ijesztgetni, békét teremteni
-egy időre. Élelmet is szerezni, vadászni.
Én most a fegyverek nem ilyen
használatáról szólok. Azokat a fegyvereket fogom sorolni, amikkel boldogságot, lelki békét lehet kiharcolni.
Érdekes, minden ember boldogságot,
békét szeretne, s mégis oly kevesen
„harcolnak” ezekkel.
Az elmúlt hetekben voltam egy
családnál. A nagyobbik hittanos tesó
büszkén mesélte, hogyan verte el osztálytársát, aki csúfolta. Ezt anyukája elégedetten nyugtázta, sőt, mint
életprogramot ajánlotta is: „Jól van lányom! Így is kell! Ez a helyes, amikor
keményen ütsz.”… Tényleg ez a helyes? Így éljünk? Így élni lehet jól? Mindig ki kell harcolni igazunkat?
Ismerek egy naponta áldozó as�szonyt. Őt valóban nagy jogtalanság
ért. És ez úgy tűnik, számára sohasem
lesz megemészthető. Nem fog enyhül-

ni benne a gyűlölet azok iránt, akik
igazságtalanok voltak vele. Nem segít neki ebben a vallás, az ima, a Jézus
Krisztus. Jézus mind addig nem fogja kéréseit teljesíteni, míg meg nem
bocsájt. Bár Jézus neki is kezébe adná az ő békét hozó és szelíd fegyverét,
a megbocsátást, de elhajítja ezt: „Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, és ne átkozzátok!”(Róm12.14.) Viszont így mikor lesz az asszonynak békéje?
Pál apostol által ajánlott egyik
fegyver ez: mindenért hálát adni. Júniusban a lelkigyakorlatot tartó Kornél atya nagyon meglepett bennünket. Ő - mint mondta - bármikor, ha
baj éri, azonnal hálát ad Istennek. Hivatkozik erre a páli mondatokra, hogy
„ti adjatok hálát mindenért” és „az Istent szeretőknek minden a javukra
válik”(Róm. 8.28.). És meg is tapasztalta, hogy Isten ezekből a bajokból
mindig tudott jót kihozni. Az a rossz
valami sokkal nagyobb jónak lett az
„ugródeszkája”. Mesélte, hogy egyik
éjszaka feltörték az autóját, amiből
a bűnöző fiatalok kilopták a rádióját,
mobilját és laptopját. Reggel a mise
elején a hívek nagy megrökönyödésére bejelentette, hogy most a misét az
éjszakai tolvajokért fogja elmondani.
Így magyarázta ezt meg:
- E rossz útra lépett, eltévelyedett
fiatalokért ugyan ki más imádkozott
eddig? És talán a jövőben se fog senki.

Megismertetem Avilai Sz. Teréz
humoros esetét. Egyszer sorra egymás
után alapította a kolostorokat. Semmi
akadály nem gördült eléje. Szinte hihetetlen volt számára, hogy minden
úgy ment, mint a karikacsapás. Ahogy
befejezte munkáját, otthon lelépett a
kocsiról. Feljajdult. Mivel rosszul lépett, kifordult a bokája. Erre kön�nyes szemmel felnézett az égre, és azt
mondta Neki, a Jóistennek:
- Azért mondom!
Az életben bennünket sok bántás,
igazságtalanság ér. Ilyenkor két dolgot tehetünk. Mindenáron kiharcoljuk
igazunkat, esetleg minél jobban megtoroljuk. És ha ez nem sikerül, akkor
búslakodunk, dühöngünk. Vagy pedig Jézusnak ezeket a nagylelkűséget
ajánló, az igazságtalanságot elviselni
tudó buzdítását követjük: „ha el akarják venni köpenyedet, add oda köntösödet is! S ha ezer lépésre kényszerítenek, menj el kétannyira!”(Mt.5.41.)
Persze mindezt nem mulyaságból,
fél-cédulásként tenni, hanem Krisztusra szegezett tekintettel, (aki lebírt
volna szállni a keresztről a gúnyolódoknak.( Lk.23.35.) Vagyis tesszük
ezt a lélek azon derűjével és örömével,
hogy ez nem más, mint sorsvállalás az
általunk nagyon szeretett Krisztussal.
Tegnap a Fiorettit, Szent Ferenc
életét olvastam. Kicsordult a szememből a könny, amikor Ferenc arról be-

szélt, hogy mi az igazi boldogság. Leó
testvér és Assisi Szt. Ferenc egyszer
csikorgó fagyban és térdig érő hóban
mentek a hegyekben egy távoli kolostor felé. Megkérdezte Ferenc Leó testvért: „Tudod-e Leó, hogy miben áll a
tökéletes boldogság? Hát tudd meg,
nem abban, ha én föltámasztanám a
négy napos halottakat, ha a kisujjamban volna minden tudomány, ismerném a csillagok járását, vagy oly jól
tudnék prédikálni, hogy a világ összes
hitetlenét megtéríteném. Hanem abban lenne a tökéletes boldogság, amikor mi csonttá fagyva, az éhségtől elcsigázva elérjük majd a kolostort és a
kapun kopogunk, mire a kapus mérgesen megkérdezi: „Kik vagytok?” Mi
azt feleljük: „Ketten a ti testvéreitek
közül”. Ő pedig így válaszol: „Hazudtok, csavargók vagytok, takarodjatok
innen!” És kijön egy görcsös bottal,
leteper a földre minket, meghemperget a hóban és jól agyba-főbe ver
minket. Ha ezeket mi békességgel és
örömmel viseljük, az ÁLDOTT KRISZTUS SZENVEDÉSEIRE GONDOLVA, ÉS
HOGY MÉLTÓK LETTÜNK EBBEN VELE OSZTOZNI, ÉS HOGY IRÁNTA VALÓ SZERETETBŐL EL KELL TŰRNÜNK
A BÁNTALMAKAT, ó, Leó testvér, jegyezd meg örökre: ebben áll a tökéletes boldogság!” (Fioretti, 45-46.o.)
Dr. Pribitek László
plébános

Egy tanító tapasztalataiból…
Nyári tervek

Nem tudom ki, hogy van vele, de
nekünk nagy öröm, ha jönnek a vakáció ideje alatt az unokák. Már
gondolatban megtervezem mit fogunk főzni, sütni közösen, milyen
játékokat fogunk játszani, hogyan
töltsük hasznosan a szabadidőt.
Kering az Facebook-on több olyan
kiírás is, hogy a nagymamánál mindent szabad a nap 24 rájában és soha nem árulunk el a szülőnek semmi titkot. Hmmm! Lehet, hogy most
meglepődnek sokan, de nálunk nem
így van! Amit a szülők kérnek tőlünk, azt igyekszünk betartani: nem
ehetnek főétkezés előtt fél órával
csokit, csemegét, tízóraira gyümölcsöt kell fogyasztani, nem maradhat
el a délutáni csendes pihenő, nincs
egész nap kütyüzés, tv nézés, este
is a megszokott időben kell ágyba
bújni, mert fontosnak tartjuk, hogy

a következetesség nálunk is meglegyen.
Viszont, amint írtam is már, készülünk érdekes programokkal! Vonattal elutazunk Kiskunhalasra, papa vár bennünket a vasútállomáson,
megnézzük a gőzmozdonyt, fagyizunk egyet és autóval hazajövünk.
Papával távcsöves őzike lesre lehet menni korai reggeli ébresztővel.
Tésztát gyúrunk, ebben is lehet segíteni a tésztagéppel nyújtani, vágni és kóstolgatni a tésztát. Teszünk
nagy sétát, miközben keresünk,
gyűjtünk valami érdekeset. Este mikor már ragyognak a csillagok kinn
a szabadban figyeljük, hátha látunk
hulló csillagot, miközben énekeljük,
hogy „Szép csillagos az ég, elcsendesül a rét, lágy puha fészkén elszunnyad a kismadár…”
Nézegetjük anya, apa gyerekko-

ri fényképeit, sőt még csodák-csodája a mama és a papa is volt gyerek, bizonyítják a régi képek. Régi
leveleket is olvasunk, melyeket apa,
anya írt nekünk szülőknek mikor
már vidéken tanultak. Megmutatjuk
a kedvenc játékaikat, ha még megvan emléknek megőrizve. Felpróbálhatják anya régi gyerekkori ruháját,
amit elraktunk.
Mi, nagyik, talán csak türelmesebbek vagyunk, és elnézőbben szeretünk. Mi már tudjuk, hogy az időnk
véges, és az unokával töltött idő pótolhatatlan, mert nekünk már nincsen „majd később”.
Csodálkozva olvastam több olyan
cikket is, amiben az anyukák panaszkodnak, hogy a nagyszülők
nem akarnak az unokákra vigyázni,
mert a saját programjaikat szeretnék megvalósítani. Nem ítélkezem!

Minden család maga tudja, hogyan
alakítja ki a generációk egymás között a kapcsolatát. Én úgy gondolom, hogy, amit anyukámtól kaptam fiatalabb koromban ezt most
nekem kell továbbadni a gyerekeimnek, unokáimnak. A vészhelyzet
idején éppen ez volt a legrosszabb,
hogy nem találkozhattunk velük,
nem tudtam nekik segíteni ebben a
mindenki számára új helyzetben.
Tudni kell szeretetet adni! Minden
embernek erre van igazán szüksége! Legyen az illető gyermek, unoka, dédunoka... ha szeretve van, akkor jól érzi magát bárhol, bármilyen
körülmények között.
Ehhez kívánok mindenkinek tartalmas szép nyarat ezután a fárasztó 3 hónap után.
Horváth Zoltánné

egyméret
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2020. június hónapban elhalálozott:
Géczi Antal
74 éves
Kákonyi József
73 éves
Miklósovics Károly 81 éves
Szécsi Gézáné
81 éves
2020. június hónapban házasságot kötött:
Husla Rókus és Kövesdi Edit
Teleki Mária anyakönyvvezető

Munkalehetőség Kelebián !
Országos BP-i székhelyű nagy cég varrodát nyitna Kelebián,megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. Jó kereseti lehetőséggel,varrni tudó
(betanított) férfi és női munkavállalók jelentkezését várja az alábbi telefonon.
T:+36 30 175 2914
Személyesen: Kelebia, József A. u. 79. Szoc. Szöv.
irodájában.

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
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06-70/940-70-80

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

július

orvos neve

ügyelet helyszine

7

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

8

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92		

9

csütörtök

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92		

10 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92		

11 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u. 39

12 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u. 39

13 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

14 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

15 szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

16 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

17 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u. 39

18 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u. 39

19 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki u. 39		

20 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

21 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

22 szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

23 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

24 péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

25 szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

26 vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

27 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

28 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

29 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92		

30 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8		

31 péntek

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

Kelebiai Hírmondó
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Búcsú az óvodától

Apa!
Születésnapod van.
Azon a tavaszi napon kezdődött, amikor édesanyád életet adott.
Sok rossz és jó történt az óta.
A rosszat próbáld feledni,
a jóra még sokáig emlékezni.
Fordulj a fény felé,
ha a kedved sötét,
a bánat eltűnik majd mögéd.
Boldogítsd az embereket,
szíved szomorkodni ne engedd.
Ha valaki mégis bántana téged,
lépj túl rajta gyorsan, hisz ilyen az élet.
Apa! A versem elején a tavaszról beszéltem,
az idő múlik az ősz közeleg.
de ettől ne legyél szomorú,
fogd Isten kezét,
ő mindig jó úton vezet.
Nem lesz ősz, ne félj!

7. oldal

Idén rendhagyó módon búcsúztattuk el a nagycsoportos gyermekeket, szeptembertől iskolások lesznek. Szűk családi körben - Anya és Apa jelenlétében - tartottuk meg az eseményt, ami nagyon meghittre, családiasra sikerült ezáltal, így még
szebbé tette a gyermekek számára ezt a fontos eseményt. Nem hiányzott a hónapokig tartó felkészülés, az ovisok szereplése, hanem igazán arról szólt, ami fontos az óvoda dolgozóinak is, és a gyermekeknek is - a meghitt elválás egymástól.
Szeretném még egyszer megköszönni a Szülőknek, hogy rengeteget segítettek
az elmúlt 3-4 évben, redőnyöket kaptunk a csoport ablakaira, laminált padlót raktak le szintén a csoportokba, festettek, különböző adományokat adtak rendezvényeinkre, lovaskocsikázni vittek minket.
A program végén a nagycsoportos óvoda óvónői és a dajka néni tortával lepték
meg a gyerekeket, és pezsgőztünk is.
Kívánjuk minden gézengúz kispajtásnak, hogy az iskolában szép eredményeket
érjenek el tanulmányaik során.
Iván Éva

Mindig csak tavasz lesz.
Születésed napjára
mit kívánjak én?
Talán hogy adjon még neked
minden szépet az ég!
Adjon az isten neked
minden jót és szépet.
reménykedj, hogy jó lesz minden,
csak bízz a Jóistenben!
Nagy ajándékot nem adhatok,
a szívem a tiéd, ameddig csak dobog.
Ha sírnod kell, akkor is nevess,
fojtsd magadba a fájó könnyeket.
Higgye mindenki, hogy nem fáj semmi.
Ne félj Isten fogja a kezed,
letörli a nem látszó könnyeket.
Áldjon meg az ég ezen a szép napon,
szeresd továbbra is szótlanul, csendben a családod.
Maczkóné Marika
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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

