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Augusztus 20. egy kicsit másképp…
bó Béláné, valamint Farkas Alíz.
A koronavírus-járvány miatt idén elmaradt a Kárpát Fesztivál, melynek vasárnapi napján hagyományosan bográcsos ételek versenyét hirdetünk minden
évben.
Sajnos az 500 fő alatti rendezvények
megtartása tilos volt ezen a nyáron, de
rendhagyó módon augusztus 20-án bepótoltuk a főzőversenyt, melyre 24 csapat jelentkezett. A jelentkezőknek szürkemarha húsból kellett valamilyen
bográcsos ételt készíteniük, amelyet egy
4 fős zsűri bírált.
A bírálat a csapatok sorszáma alapján
történt, a zsűritagoknak fogalmuk sem
Augusztus 20-án a hagyományoknak
megfelelve, de a helyi igényeket figyelembe véve zajlottak az események.
A délelőtti órákban megemlékezésre
vártuk a kelebiaiakat, melynek első állomása a Geszler Péter plébános úr által
celebrált szentmise volt a Krisztus Király

Templomban, majd a műsor a Szent István Szoborkompozíciónál folytatódott.
A programban kenyérszentelésre került sor, majd Maczkó József polgármester úr beszélt az ünnep jelentőségéről.
A műsorban közreműködtek a Tavaszi
Hérics Tánccsoport tagjai, Balogh-Sza-

volt, kinek az ételét kóstolják, és a nyertesek nevét is csak az eredményhirdetéskor hallották először.
A versenyben bronz elismerést kapott a Három Grácia, és a Tavaszi Hérics
Tánccsoport, ezüst minősítést a Pereputty Egyesület és az „Ízlelőbimbók” csapata, a két arany oklevelet pedig Romics
Zsolt, és Fülöpné Dobó Katalin által vezetett csapatok kapták.
A nap folyamán a Kiskunhalasi Népdalkör és Citerazenekar előadása fokozta a
hangulatot. A gyerekek szórakoztatására házi készítésű játékokat helyeztek ki a
művelődési ház dolgozói.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
A legnagyobb sikere a horgászatnak
volt, mely egész nap lekötötte a lurkókat.
Ezúton szeretném kifejezni hálámat a kelebiai konyhának a húsok
kiosztásában való közreműködésért,
a kelebiai önkormányzat közmunkaprogramjában dolgozóknak a fizikai, a Tavaszi Hérics Tánccsoportnak
a szervezésben, és lebonyolításban
adott segítségért. Köszönet a zsűri munkájáért, a támogatóknak a felajánlásokért, a KÖSSZ-nek a játszótér létrehozásában adott segítségért,
és mindenkinek, aki részt vett ezen a
szép családi programon.
Bíró Melinda

Közösségi programok gyerekeknek a kelebiai tanyaházban
A szegedi székhelyű Talentum Alapítvány játékos foglalkozást szervezett
agusztus 25-én délután a kelebiai tanyaházba. A kezdeményezés célja, hogy
játékos, kommunikációs és csoportépítő játékok segítségével jobban megismerjük egymást, és minél széleskörűbben kihasználjuk a tanyaház nyújtotta

lehetőségeket közösségi programokkal
a tanyákon élő gyerekek számára. A
foglalkozásokat folytatni fogjuk szeptemberben kültéri játékokkal, amíg az
időjárás engedi. A következő alkalom
szeptember 4-én pénteken lesz, várunk mindekit szeretettel!
Vas Marianna
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Szent István király nyomában
A nyár folyamán a kelebiai egyházközség életében fontos változások álltak be, melyekről a legtöbben
már értesültek. Dr. Bábel Balázs érsek úr augusztus 1-től Dr. Pribitek
László plébános urat saját kérésére felmentette a plébánosi szolgálat alól, ugyanakkor kisegítő lelkészi státuszban hagyva felkérte, hogy
továbbra is segítsen az egyházközség lelkipásztori életének előmozdításában. Tompa és Kelebia eddig
is sok helyen és módon kapcsolódott össze, az egyházközségek is
jól ismerik egymást, így ez a közös
együttműködés reményeink szerint
sikeres lesz.
Hála és köszönet László atyának, hogy
az eddigi években jelenlétével és szolgálatával a közösség lelki életét vezette és
külön öröm, hogy továbbra is köztünk
maradva tapasztalatával tovább tudja
segíteni Isten Országának építését. Hiszen ez mindannyiunk feladata, viszont
ez nem magányos küldetés.
Szent István királyunk ünnepén pontosan erre az összetartozásra, együttműködésre és közösségépítésre emlékeztetett bennünket a Szent Jobb.

Ternyák Csaba egri érsek Észak-Magyarország egyik leggyönyörűbb és az
elmúlt években felújított zempléni várában, a Füzéri-várban megáldotta a
kápolnát és a következőket mondta:
A vár olyan, mit egy emberi élet. Vannak benne külső terek, ahol sok ember
megfordul. Ilyen az ember élete is - sokakat ismerünk, sok emberrel kerülünk
kapcsolatba futólag, a felszínes ismeretség jegyében. Ugyanakkor a várnak
vannak belső termei is, melyekbe csak

azok léphetnek be, akikben megbízunk, akik arra méltóak. Ilyen egy ember életében a család, a bizalmasok, a
barátok, akiktől nem félünk, akik beleláthatnak a mindennapi életünkbe, lelkünk, szívünk érzéseibe. És a vár legmélyebb pontján ott a kápolna, vagyis
a lelkiismeret helye, ahol Isten lakik. Itt
találkozhatunk azzal a Teremtő Istennel, aki utat mutat, akinek szava vezet
bennünket.
Az ember ott hibázza el, amikor csak

a külső terekben vagy
a belső termekben éli
az életét, de a kápolnába elfelejt betérni.
Pedig időről-időre be
kell. Hiszen e nélkül
irányt és célt téveszt
az emberi élet.
Szent István király
egész élete és Szent
Imréhez intézett intelmei pontosan erről
a mentalitásról árulkodnak. A hit megőrzése, az egyház és az
állam rendjének megtartása, az imádság, a
kegyesség és az irgalmasság gyakorlása a többi erénnyel együtt, mind a jó
magyar és a jó a keresztény ember jellemvonásai. De ezt elérni és megőrizni csak úgy lehet, ha Isten szavára hallgatva, egymást tisztelve és segítve, egy
céltól vezérelve haladunk előre Krisztus
Urunk áldását kérve. Ebben legyen segítségünkre a Szentlélek Isten és járjon
közbe értünk Szent István király.
Geszler Péter,
plébános

SZEMÉLYES ÉS SZÍVBÉLI KAPCSOLAT JÉZUSSAL
Életünkben van sok öröm, de sok
bánat is. Petőfi Sándor írt egyik bánatáról az „Egy gondolat bánt engemet”
című versében. Szerencsés fickó volt,
ha csak az bántotta, hogy milyen módon is fog meghalni, ha „ágyban párnák között ”fog meghalni, és nem a
csatamezőn lekaszabolva. Engemet
és evangelizáló társaimat nem „egy
gondolat bánt”, hanem több is. Elsősorban az, hogy településeinkben egyre többen hátat fordítanak a Jóistennek. Elhagyják Őt. Tömérdek iskolás
úgy fogja leélni rövid kis életét – hisz
hasonlattal élve a földi élet terjedelme az örökké tartó élethez viszonyítva még 5 perc sincs – hogy Jézust, a
világ legértékesebb létezőjét (emberét) meg sem ismeri. Így fognak átlépni az örökké tartó életbe. II. János-Pál
„csendes aposztáziának” nevezi ezt az
Istentől eltávolodó életet.
A kelebiai egyházközségben hetekig tartó Szentlélek szemináriumot
tartottunk. Kezdtem a végén észrevenni azoknál, akik kitartottak, hogy
közülük néhánynak valami csendes öröm ült ki az arcára. A Szentlé-

lek nem látványosan működött. Nem
volt nyelveken beszélés, vagy prófétálás stb. Viszont a Szentlélek hozzásegítette őket ahhoz, hogy Jézussal
személyes és szívbéli kapcsolatba kerüljenek. Ezáltal jobban megszerették
Jézust- minden erőltetés nélkül. Úgy
tapasztaltam magamon és másokon
is, hogy enélkül nincs boldog keresztény élet. Enélkül a vallás unalmas kötelességteljesítés. Van egy komolyan
vallásos barátom, akiben nagy az Isten utáni vágy, aki nagyon vágyik Jézust személyesen, élőn megtapasztalni. De csak erőlködik. Ezt mondja:
úgy érzem, mintha egy fal állna Jézus
és közöttem. Úgy gondoljuk, hogy ez
a fal le fog omolni, ha kéri a Szentlélek segítségét, ha nem görcsösen, hanem könnyű lélekkel fog imádkozni és
nem valami különlegeset vár. Lehet,
hogy még valami bűnt is el kell hagynia, amit könnyedén vesz… Híveimet
állandóan buzdítom, hogy jöjjenek lelkigyakorlatra. Mert kristálytisztán látni: ebben a mai a szórakozásoktól, a
pénztől megszédített világban, csak
úgy lehetsz hűséges, Jézussal szemé-

lyes kapcsolatnak örvendező keresztény, ha eljársz LELKIGYAKORLATOKRA. Nem elég a vasárnapi szentmise
(„kismise” vagy az „orgonás nagymise” ahogy régen mondták).
Az is nyilvánvaló, hogy a hittanosaink, a bérmálkozóink közül azért hagyják el oly sokan a vallást, mert épp ez
a Krisztussal való személyes, szívbéli találkozás nem történt meg. Magyarán, nem szerették meg az élő Krisztust! Attól, hogy néhány igazságot
megtanulnak róla, még nem fogják
megszeretni Őt.
Robert Sarah néger bíboros könyvét olvasom. Címe: ”Isten vagy semmi”. Ő ihletett írásra, amellyel talán
tudok segíteni olvasóimnak.
Először is emlékezzünk arra, hogy
Szent Pál is a damaszkuszi úton történt látomásában kapott óriási teljesítményéhez, hatalmas Jézus-szeretetéhez életre szóló felvértezést,
Krisztus-élményt: ”Élek én, de nem én,
hanem Krisztus él bennem,(Gal.2. 20.)
„Számomra az élet Krisztus”(Fil.1,21).
A bíboros Jézus személyes megtapasztalásának fontosságát egy siva-

tagi atyától vett történettel világítja
meg: ”Egyik szerzetes meglátogatja a
másikat és ezt kérdezi - Miért hagyják
el olyan sokan a szerzetesi életet? Miért? – A másik szerzetes ezt feleli. –
A szerzetesi élet olyan, mint a nyulat
üldöző kutya. A nyúl után fut ugatva.
Sok más kutya ezt az ugatást hallva
hozzá csatlakozik, és mind együtt futnak a nyúl után. Ám egy bizonyos idő
után a kutyák, egymástól nem látva a
nyulat, azt kérdezik: de hát hová megyünk mi valójában? Miért futunk? Elfáradnak, letérnek az útról és megállnak, egyik a másik után hagyja abba a
futást. Csak a nyulat látó kutyák folytatják az üldözést, amíg el nem kapják”(131. o.)
A történet tanulsága: csak azok
fognak mindvégig kitartani, akik tekintetüket a keresztre feszített Krisztus személyére szegezik. Ez a személyes találkozás a keresztény embernek
döntő jelentőségű. Vagy így is mondhatjuk, csak illúzió a vallásosságunk a
Jézussal való személyes, szívbéli kapcsolat nélkül.
Pribitek László plébános
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Embertársainkhoz kapcsolódásainkban számolnunk kell egymás különbözőségeivel, ami nagyon összetett dolgokból adódik. Lehet alaptermészeti,
kulturális, neveltetésbeli, vagy tudásszint, érdeklődés és életkor eltéréseken
át, nemi, hitbeli és hozzáállási különbségeken keresztül sok minden. Ezért
semmi meglepő nincs abban, hogy szokásainkkal, viselkedésünkkel, felfogásmódunkkal nehézséget, esetleg szenvedést okozunk egymásnak. Emiatt
erőfeszítéseket kell tennünk a harmónia érdekében, kapcsolatainkat gondozni kell, mint egy kertet, mert különben begazosodik, vagyis elszaporodnak
szívünkben a rossz vélemények, fájdalmak, megbántódások és leuralják,
megfojtják a jó szándékot, szeretetet.
Két ember között bármikor adódhatnak problémák, a gond ott kezdődik, ha
ezeket nem tudjuk rendezni, tolerálni,
és tudatosan megbocsátani, elengedni,
hanem inkább a kapcsolati szakadás,
elidegenülés mellett döntünk, megtartva azt a bizonyos három lépés távolságot. Ezért kapcsolatainkat időről-időre karban kell tartani, fel kell újítani,
és a megbocsátást nem csak szükséghelyzetben, de rendszeresen is gyakorolnunk kell.
Az emberekkel való kapcsolataink,
hozzájuk való viszonyulásunk, irántuk
történő érzelmeink első kézből érintik
Istennel való kapcsolatunkat is. Isten
nem elégszik meg látszat viselkedéssel, pótcselekvéssel, vagy félmegoldással, akármilyen megbocsátásra nem
adja rá a pecsétjét, az Ő megbocsátását. Jól tesszük tehát, ha időközönként
megállunk, és szembesítjük magunkat
szívünk valóságával és elvégezzük az
esetleg szükséges korrekciókat, ezáltal felelősséget vállalva magunkért és
másokért. Isten ezt kéri tőlünk min-

den imádságkor („És mikor imádkozva
megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy
a ti mennyei Atyátok is megbocsássa
néktek a ti vétkeiteket.” Mk. 11,25), és
minden nap végén. („Ám haragudjatok,
de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen
a ti haragotokon.” Ef. 4,26)
Az igazi megbocsátás csakis Krisztus
szeretete által lehetséges. Ő meghalt
azért, hogy megbocsáthasson. Aki átélte Isten szeretetét, könnyen megbocsát embertársainak.
Hogyan kell megbocsátani?
Először egy gondolat arról, hogy hogyan nem! Szoktuk azt mondani, hogy
elnézést kérek. Amikor csak úgy elnézünk egy sérelmet, olyankor beismerjük, hogy az adott cselekedet erkölcsileg helytelen volt, de súlyosságát
azonban letagadjuk. Amikor megbocsátunk, akkor nem szemet hunyunk
az erkölcsi vétek fölött, azaz nem elnézzük azt, hanem felmérjük az elkövető felelősségét, az okozott kár nagyságát, és úgy döntünk, hogy eltörlünk egy
komoly, valós, felmért és nem szépített
tartozást. Ez a felelősségvállaló, számonkérhető, Isten előtt is hiteles megbocsátás.
A Biblia azt mondja, hogy úgy bocsássunk meg egymásnak, ahogyan az Úr
megbocsátott nekünk. (Kol 3,13) Ezért
nézzük most meg, hogyan bocsát meg
Isten, milyen az a megbocsátás, amit
egymás felé gyakorolnunk szükséges:
Nem kell kiérdemelni!
„Mert kegyelemből tartattatok meg
hit által, és ez nem tőletek van, hanem
Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen.” (Ef 2,89) Nem mondhatom, hogy majd megbocsátok, ha abbahagyod ezt vagy azt,
vagy ha bocsánatot kérsz. A megbocsátás feltétel nélküli, mert a bennem le-

vő Krisztusi szeretet az alapja, nem az
adott ember megbánása vagy megváltozása, hiszen akkor bizonyos emberek
esetében sokáig, vagy soha nem jutnánk el a megbocsátásig. A bűnbánatra
és a rendezésre a vétkezőnek van szüksége a helyreálláshoz és nem a sértettnek a megbocsátáshoz. Ha ez nem így
lenne, akkor ki lenne szolgáltatva szívünk békessége és felszabadultsága
mások viselkedésének.
Előre készen van!
A megbocsátás előre készen van, Jézus áldozata által járulhatunk a kegyelem királyi székéhez, ha vétkeztünk,
hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk. (Zsid 4,16) Ez olyan,
mint amikor kitöltetlen csekket írtok
alá. Isten azt várja tőlem, hogy az ellenem vétkezőnek már előre készen
legyen a bocsánatom, hiszen Ő is így
gyakorolja ezt felém. De figyelem! Az
ember a megbocsátásra való készsége mellett felelősen építi a jövőt, és ha
tanul a múltból, akkor próbálja megakadályozni az olyan szituációt, melyből korábban megbocsátási szükséglet
keletkezett.
Amit megbocsátott, nem emlegeti többé!
Isten azt mondja, hogy bűneinket
háta mögé vetette, és azokra nem emlékszik többé. (Ésa 43,25, 38,17) Itt
egy tudatos felejtésről van szó. Azonnal
blokkolom azt a gondolatot, ami előhozná a megbocsátott bűnt. Ha ismételgetem, állandóan felidézem, akkor
elmélyítem az elmémben, ha viszont
nem engedem, hogy újra impulzust
váltson ki bennem, akkor az agy egy
idő után törli a memóriából. Az érdeklődésemet ne mások hibái, bűnei kössék
le, hanem az Istentől kapott szeretet.
Azonnal, amint felismered a kapcsolati romlást.

Minden nap, ami haraggal, nehezteléssel telik el, ront a barátságon, házasságon, minden kapcsolaton. Egyre
nagyobb éket ver a sértődés, az elutasítás, míg egészen eltávolodnak egymástól azok, akik korábban jó viszonyban voltak. Legyen bennünk készség a
megértésre, és mielőbb beszéljük meg
a dolgot, ha kellemetlen is, mert a dolgok tisztázása lehetőséget ad a megbocsátásra és a békesség helyreállítására.
Amikor másoknak megbocsátunk, saját
magunkat is felszabadítjuk a stressz, a
bánat és a kellemetlenségek alól. Nagyon rövid az élet, hogy haraggal, veszekedésekkel, keserűséggel éljük végig. Ha találsz ilyet szívedben, ne várj,
tedd meg a kezdeményező lépéseket.
Ha a felsoroltak alapján gyakoroljuk
a megbocsátást, Isten is hitelesíti azt, a
számunkra történő megbocsátásával.
Amikor Ő megbocsát, akkor a kapcsolatunk azonnal helyreáll Vele, és a bizalom olyan lesz, mint azelőtt. Azonban az emberek között ez nem megy
ilyen egyszerűen és gyorsan. A bizalom
megépüléséhez idő kell. Az ember nem
Isten, ezért ne várjuk, hogy egy megbocsátás után azonnal minden ugyanolyan legyen, mint régen. Ha valaki
meglop, és megbocsátasz neki, ettől
még nem valószínű, hogy másnap rábízod a bankszámlád vagy a pénztárcád
kezelését. Szóval, ha valaki megváltozik
egy bűnből és ez elkezd láthatóvá válni
életében, kell egy idő, míg a hitelessége terhelhetővé izmosodik, és helyreáll
a teljes bizalom.
Töltekezzünk be naponként Isten
szeretetével, hogy képesek legyünk
úgy gyakorolni a megbocsátást, ahogy
Ő teszi és várja tőlünk, kezeljük tudatosan, rendszeresen és felelősen kapcsolatainkat, ennek csodálatos gyümölcse
és áldása lesz életünkben.

EBOLTÁS 2020

Tisztelt Kelebiai Lakosság!
Az ebek veszettség elleni kötelező védőoltásának rendjét a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet határozza meg. Az állattartó köteles: minden három
hónaposnál idősebb, transzponderrel (mikrochippel) ellátott ebet, veszettség ellen saját költségén
az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó állatorvossal évente beoltatni.
2020 szeptember 19.-én szombaton
szervezett oltást tartunk a következő időpontokban és helyszíneken:
7:00 és 10:00 között a Kelebiai Községháza udvarában.
10:30 és 11:00 között Bácsborista tanya 33. (Virgonc tanya) előtt.
11:30 és 12:00 között Vasútföld 27. Önkormányzati Tanyaház.

Az oltás díja 4000 Ft ebenként. Kérjük, hogyha
rendelkezik oltási könyvvel, feltétlenül hozza magával. Transzponderrel való megjelölésre (chip beültetésére) az oltással egy időben van lehetőség további 4000 Ft befizetésével. Kérjük azokat, akik a
fenti időpontban tervezik a kutyájuk chippeltetését, azt jelezzék szóban vagy írásban a Polgármesteri Hivatal felé, mivel a mikrochipeket előre meg kell rendelni. Telefonon a 0677454201, emailben a kelebia.
onkormanyzat@kelebia.hu vagy személyesen az Ady Endre u. 114. szám alatt a
Polgármesteri Hivatalban.
Kelebia Község Önkormányzata
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Karitász hírek

5. oldal

Tisztelt Nyugdíjasok!
Ismét eltelt egy hónap és továbbra is csak óvatosan tudunk tervezni a járvány fenyegető réme miatt! Sőt pár nap óta a helyzet egyre csak romlik! Innen
kezdve még az a kevéske program is csak nagy kérdőjellel került beállításra!

Augusztus 13-án volt a fürdőzés Mórahalmon Sutka Pista vezetésével.
20-án került megtartásra egy családi főzőverseny a piactéren, mely alkalomból minden 10 fős csapat kapott 5 kg. szürke marhahúst az ételek elkészítéséhez az Önkormányzattól. Remek volt az idő, jó volt a hangulat és finomak az ételek.

29-én 17.00 órától klubest volt, ahol a megmaradt sok kenyérből finom
szendvicseket készítettek az asszonyok. A 20 fős kis csapat jó hangulatban
töltötte el a pár órát.
Augusztus elején megtartottuk a nyári kirakodó vásárunkat a piactéren. Először oldottuk meg az iskolakezdési támogatást azzal a módszerrel, hogy a
rászoruló családokat meghívtuk turkálásra, válogatásra ruhák, cipők, táskák
közül. 43 család került kiértesítésre, ebből 20 élt a lehetőséggel és keresgélt a
családtagoknak a kínálatból.
A Karitász központtól 5 fő részére
kaptunk beiskolázási TESCO utalványt,
melyet 5 családnak adtunk ki.
A jövőt illetően nagy a bizonytalan-

ság! A mi egyesületi tagjaink a legveszélyeztetettebb korosztály. A „Maradj
otthon!” felszólítást komolyan kell vennünk. Amíg a napi esetszámok nem
csökkennek jelentősen, a raktárokban
nem tartunk ügyeletet és a szeptemberi palacsinta-party is az iskolában sajnos
elmarad. Kérem mindenki megértését!
Mivel már a boltokban is kapható maszk,
bárki könnyen beszerezheti, ezen a területen az önkéntes maszkvarróink nem
folytatják ezt a tevékenységet.
Horváth Zoltánné

Egy tanító tapasztalataiból…
Tanévkezdési útmutató Maria Montessori gondolataival
Őszintén bevallom, nem szeretnék ebben a vészterhes időszakban se a pedagógusok, se a szülők, se a gyerekek helyében lenni! Nagymamaként, akinek egyik
unokája első osztályt kezd, egyenesen rettegek!
Mégis segítséget szeretnék adni elsősorban a szülőknek, hogyan indítsák a tanévet. Ebben a nagy úttörő olasz orvos pedagógus gondolatait osztom meg. Tudományos megfigyeléseivel egy olyan pedagógiai rendszer alapjait rakta le, amely
abban a korban minden nevelési felfogással szembement és ma is nagyon aktuális, praktikus.
Montessori irányelvek otthonra – játékhoz, tanuláshoz, gyakorláshoz
1. Önálló cselekvés
2. Montessori a gyerekszobában
3. A fejlődés gátja lehet a túlzott siettetés
4. Túlzott féltés
5. Parancsok helyett motiváció
6. Hagyjuk érvényesülni a gyerek személyiségét
7. Játék közben saját időbeosztás
8. Következetesség - következmény
9. A gyerek jöjjön rá a problémára, ne mi
10. A döntés szabadsága
11. Saját fejlődési ütem
14. Tanítás a gyerek érdeklődési területéből merített példákkal
15. A hibákat mindig ki lehet javítani
16. A választás szabadása
17. Felelősség a mindennapokban
18. A gyerek tanításának lépései
19. A gyerek tanulásának lépései
20. Önállóságra nevelés
20. Minden fontos valamiért
Örömteli tanévkezdést kívánok Mindenkinek!
Horváth Zoltánné

Szeptember 10-én ismét lesz fürdőzés Mórahalmon.
Az ötödikére tervezett egy napos Budapesti kirándulás már mára kétségessé vált!

23-25. három napos Őrségi kirándulás. Minden le van szervezve, várjuk
a járványhelyzet alakulását!

26-án 17.00 órától klubest.
Október 6-án emlékezünk az Aradi Vértanúkra!
9.-ére lett tervezve a községi idősnapi rendezvény. Ha megtartásra kerül, részt veszünk Mi is!

15-én lesz a Mórahalmi fürdőzés.
A járvány miatt 17-én az immár hagyományos nyugdíjas szüreti rendezvény
az Agrárban elmarad. Legjobb esetben a nyugdíjas házban lehet egy vendégek
nélküli összejövetel!

23-án állami ünnep!
28-án 16.00 órától klubest!
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Horváth Zoltán elnök

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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Újra együtt…
Iskolánkban az oktatás szeptember 1-én hagyományos módon kezdődik.
A Covid-19 járvány miatt a következő szabályokat vezetjük be a központilag
kiadott rendelkezések alapján, a megelőzés érdekében.
I. Reggeli érkezés az iskolába
Iskolánk reggel 7.30 órától tart nyitva. A belépés 4 helyen biztosított, kizárólag a tanulók számára, azaz szülő az intézmény területére: az épületbe
és az udvarra sem léphet be.
1. bejárat (főbejárat az utca felől) 1-2. osztályos tanulók
2. bejárat (kerékpártárolók felől) 3-4. osztályosok
3. bejárat (kémia terem felőli oldal) 5-6. osztályosok
4. bejárat (az épület hátsó része) 7-8. osztályosok
Amennyiben a felső tagozatos tanulóknak az épület más részében lesz a
tanítási órája, kérjük a megfelelő távolság megtartásával, ne csoportosan
lépjenek az intézménybe.
Javasoljuk az intézmény területére való belépéskor, illetve a közösségi terekben, folyosón való tartózkodáskor a maszk használatát.
A bejáratoknál biztosított a kézfertőtlenítő szer, amelyet minden belépéskor használni kell!
Lehetőség szerint az alsó tagozatos tanulók 7.30 és 7.45 között, a felső tagozatos tanulók 7. 45 és 7.55 között érkezzenek meg!
Az alsósok belépés után mehetnek az osztálytermükbe, a felsősöknek
7.50-ig gyülekező az udvaron, utána a tanulók célirányosan közelítsék meg
osztálytermüket! Ezekkel is segítve a tanulócsoportok elkülönülését!
II. Tanórák rendje
Az egyes tanulócsoportok a tanórák nagy részét a számukra kijelölt osztályteremben töltik, kivételt ez alól csak a lehetőség szerint szabadban tartott testnevelés órák és a csoportbontott órák jelentik.
III. Étkezések rendje
Az étkezések folyamán biztosítjuk a rendeletekben előírt szabályok betartását. (csoportonként max. 20 fő)
IV. Távozás rendje
A napközit nem kérő tanulók kötelesek az utolsó tanítási óra után elhagyni az intézmény területét!
Az alsó tagozatos tanulókért az osztálynak kijelölt idősávban érkezhetnek
a szülők. A várakozás helye időjárástól függetlenül az iskola előtti terület. Kötelező az előírt 1,5 méteres távolság betartása és a maszk használata!
A személyes megjelenéssel járó ügyintézést a szülők csak szükséges esetben, telefonon előre egyeztetett időpontban és a járványügyi előírások betartása mellett intézzék!
Az intézmény minden bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használata az intézménybe lépéskor mindenkire nézve kötelező!
A közösségi terekben, iskolai folyosón a maszk használata ajánlott. Lehetőség szerint a maszkok moshatók legyenek és azok fertőtlenítése rendszeres legyen. A tanórák alatt a maszk viselését kötelezően nem írjuk elő, de
természetesen mindenkinek lehetősége van rá.
Az intézmény, ezen belül a vizes blokkok, fertőtlenítését folyamatosan végezzük, a tantermeket és a tornatermet minden tanítási nap végén, a váltótermeket naponta többször fertőtlenítjük.
Kérjük, hogy minden tanulónál legyen elegendő papírzsebkendő és azokat
köhögéskor, tüsszentéskor használják!
Kérünk mindenkit, hogy kiemelt figyelmet fordítson az alapvető higiénés
szabályok betartására!
Amennyiben COVID-19-es fertőzés gyanúja fölmerül, vagy karantént ren-

deltek el a család bármely tagjára, azt intézményünknek is jelezzék, és gyermeküket NE küldjék iskolába!
Karantén vagy igazolt fertőzöttség esetén annak elmúltával is csak orvosi
igazolással kezdheti meg újra az iskolába járást.
Aki a fertőzés, vagy egyéb betegség miatt az iskolát nem látogathatja, otthoni környezetben pótolja a tananyagot a megszokott módon.
Mindezt az intézkedést addig tartjuk fent, amíg az EMMI, vagy a Tisztiorvosi Szolgálat ennek szigorítását vagy teljes feloldását nem rendeli el.
Az új koronavírus járvány kapcsán szigorú eljárásrendhez kell tartanunk
magunkat, mérlegelési lehetőségünk nincs, és ezek betartásában kérjük az
Önök együttműködését is!
Kérem a szülőket, hogy gyermeküket CSAK egészségesen, lázmentes állapotban küldjék iskolába!
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek otthonában történő elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
láz, köhögés, nehézlégzés, hirtelen jelentkező szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
* kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek,
és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon
lehet feloldani. „
Azaz minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül!
Betegség után csak orvosi igazolással vehet részt a tantermi oktatásban.
Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét a megelőzés fontosságára. Tudatosítsák a kézmosás fontosságát, a járványügyi szabályok betartását gyermekeikben!
Együttműködésüket köszönjük:
Farkas László Általános Iskola nevelőtestülete

KÖNYVELŐIRODÁM
MEGNYITOTT!!
15 éves szakmai tapasztalattal vállalom
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók,
mezőgazdasági őstermelők
teljes körű könyvelését és bérszámfejtését.

Rác Rita
mérlegképes könyvelő
Tompa
Tel: 06/30/ 9075242
email: rackonyveles@gmail.com

Kelebiai Hírmondó
Október 6.
Az aradi vértanúk gyásznapja
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1849. október 6-án végezték ki Aradon
az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon
hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. A bécsi forradalom évfordulójára időzített kivégzéssorozat a levert szabadságharc
utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a
magyarság évről évre nemzeti gyásznap keretében emlékezik meg.
Bár a magyar honvédseregek csak augusztus 13-án, Világosnál – szimbolikus
módon az oroszok előtt – tették le a fegyvert, a Habsburg katonai közigazgatás megtorló akciói már július elején megkezdődtek. A május végén lemondott Welden után
a „bresciai hiéna” néven emlegetett Haynau
táborszernagy lett a császári hadsereg új főparancsnoka, aki Ferenc József (ur. 18671916) utasítása nyomán a már megszállt
területeken ádáz hajtóvadászatba kezdett
a „rebellió” támogatói ellen. Mivel a háború
még folyt, a nyári akciók java része a polgári lakosság – főleg jegyzők, papok, tanítók –
ellen irányult, a világosi fegyverletétel után
azonban megkezdődhettek a tárgyalások I.
Miklóssal (ur. 1825-1855) az orosz fogságba esett tisztek átadásáról. Bár a cár újfent
könyörületességre intette a fiatal Ferenc Józsefet, a császár mindenképpen példát akart
statuálni a szabadságharc kézre kerített vezetőivel, igaz, még ő is elutasította Haynau
kérését, aki a foglyokat statáriális eljárás keretében akarta kivégeztetni.
Ennek következtében számos városban – például Kecskeméten, Aradon vagy
Nagyváradon – különleges katonai törvényszékek alakultak, melyek közül a később ki-

végzett 13 honvédtiszt elleni eljárást Aradon,
Karl Ernst törzsbíró vezetésével folytatták le.
A bíróság az aradi tizenhármakat két szempont alapján választotta ki: egyfelől mindegyikük a császári hadsereg tisztjeként kezdte meg katonai pályafutását, másfelől pedig
valamennyiükről elmondható volt, hogy az
1848. október 3-i uralkodói manifesztum
kiadása után – melyben V. Ferdinánd (ur.
1835-1848) önkényesen feloszlatta a magyar országgyűlést – önálló seregtesteket
vezettek. Bár ehhez rendes esetben tábornoki rang szükségeltetett, Lázár Vilmos személyében mégis akadt egy kivétel, akit Bem
az utolsó napokban nevezett ki ezredesnek, és a világosi fegyverletételkor állt először egy seregtest élére. A haditörvényszék
elé állított tisztek elleni vád elsősorban fegyveres lázadás volt, amit a Függetlenségi Nyilatkozat kiadása – 1849. április 14-e – után
szolgálatban maradók esetében felségárulásnak minősítettek.
Kimondhatjuk, hogy az eljárás számos
szempontból koncepciós jellegű volt, hiszen
Haynau körében már a tárgyalások előtt
döntöttek a halálos ítéletről, a vádak pedig
jogi szempontból is aggályosak voltak: a felségárulás azért volt vitatható, mert Ferenc
József a törvények értelmében nem volt legitim király, a fegyveres lázadás vádjának
pedig többek között az mondott ellen, hogy
Ferdinánd 1848 októberében törvénytelenül oszlatta fel a magyar országgyűlést. Ez a
tény a Karl Ernst főtörzsbíró vezette 14 tagú
törvényszéket ugyanakkor nem akadályozta meg abban, hogy augusztus 25-én – Kiss
Ernő kihallgatásával – megkezdje a honvédtisztek elleni eljárást.

A vizsgálat során a vádlottak nem részesültek méltányos eljárásban – ugyanis a vád képviselte a „védelmet” is –, vallomásaikat csak kivonatosan rögzítették,
az ítéletet pedig két nappal a kivégzés előtt
tudatták velük. A törvényszék – Haynau kívánságának megfelelően – szeptember 26án valamennyi honvédtisztet kötél általi halálra ítélte, négy fő ügyében azonban Ernst
enyhítésért fellebbezett Haynauhoz, aki Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Schweidel
József és Kiss Ernő esetében az ítéletet golyó
általi halálra változtatta. Az enyhítést az első
két esetben az indokolta, hogy Dessewffy és
Lázár az osztrákoknak adták meg magukat,
Schweidel és Kiss pedig viszonylag jelentéktelen szerepvállalása miatt részesült főparancsnoki „kegyben.”
A honvédtisztekkel párhuzamosan gróf
Batthyány Lajos, az első felelős kormány
miniszterelnöke ellen is eljárás indult, akire az Olmützben ülésező osztrák bíróság a
lázadás mellett azt is rá akarta bizonyítani,
hogy részt vett az 1848. október 6-i bécsi
forradalom megszervezésében – az ügyészek ennek nyomán úgy vélték, tettei együttesen kimerítik a felségárulást. Batthyány
esetében az előre borítékolt döntés szintén
a halálos ítélet volt, ám az ítészek kezdetben úgy gondolták, az uralkodó később kegyelmet gyakorol majd a gróf felett; ez végül
nem valósult meg, ugyanis a jogi szempontból ugyancsak aggályos eljárás előtt Ferenc
József szabad kezet adott Haynaunak az ítéletek végrehajtása szempontjából, és átadta neki a foglyot.
A „szabad kéz” azt jelentette, hogy a táborszernagynak csak utólagos jóváhagyást

Tisztelt Ügyfelünk!
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy a közszolgáltatás ellátásában a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése érdekében új 120 l-es hulladékgyűjtő edény kerül kiosztásra térítésmentesen a kelebiai lakossági ügyfeleink részére.
Az edény átadásának helye, ideje: Kelebia, József Attila u. 79. Piactér
2020. szeptember 25. péntek 14:00 – 18:00 óra között
2020. szeptember 26. szombat 10:00 – 16:00 óra között
A szelektív hulladéktároló edény átvétele térítésmentesen, személyes okmányok bemutatása mellett történik, akadályoztatás esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is lehetséges. A meghirdetett edényosztást követően a kelebiai önkormányzatnál is átvehető munkanapokon az edény.
Az újonnan kiosztott szelektív edényekben továbbra is az alábbi csomagolási hulladék típusokat lehet együtt gyűjteni: papír,
műanyag és fém csomagolási hulladék. Az elkülönített hulladék gyűjtése a korábban kiadott rend szerinti időpontokban fog történni.
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe TILOS üveghulladékot gyűjteni, mivel a válogatóműben ez balesetet okozhat, ezt a hulladéktípust elhelyezni hulladékudvarokban, gyűjtőszigeteken lehet. Az edény használatával
kapcsolatos fontos tudnivalókat az átadási-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a csomagolási hulladékok minősége nem felel meg szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek, úgy az értesítő hátrahagyása mellett a mindenkori legalább 120 literes kommunális hulladék díjtételének megfelelő térítés ellenében kerül elszállításra.
Hulladékszállítással kapcsolatban problémája merülne fel, kérjük, szíveskedjen jelezni azt lehetőleg még a szállítás napján munkaidőben - 06:00-20:00 óráig- Diszpécserszolgálatunknál a 62/777-234–es közvetlen telefonszámon. Bejelentését megteheti a hulladek@szegedihulladek.hu e-mail címen, vagy a következő telefonszámon: 62/777-177 (hétfő – kedd - szerda: 8-15 óráig, csütörtök: 7-19 óráig, péntek: 8-13 óráig.
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
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kellett kérnie Bécstől, vagyis a szeptemberben Pestre szállított miniszterelnök sorsa megpecsételődött. Haynau az ő esetében
is ragaszkodott a legmegalázóbb kivégzési módhoz, az akasztáshoz, azonban Batthyány egy, a felesége által bejuttatott tőrrel
olyan sérüléseket tudott magának okozni,
melyek lehetetlenné tették az ítélet – ilyen
– végrehajtását. A miniszterelnök és a tizenhárom, Aradon fogva tartott tiszt kivégzését Haynau szándékosan október 6-ára, a
bécsi forradalom és Latour hadügyminiszter meggyilkolásának évfordulójára időzítette, amivel egyértelművé tette, hogy az eljárások célja a bosszú és nem az igazság volt.
Ezen a szomorú napon Aradon hulltak le
először a Ferenc József által követelt fejek:
Haynau rendelkezése nyomán – hajnali fél
hatkor – a négy golyó általi halálra ítélt tisztet – sorrendben Lázárt, Dessewffyt, Kiss
Ernőt és Schweidelt – végezték ki először,
utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort hat órakor Poeltenberg Ernő
nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Láhner
György, Knezic Károly, Nagysándor József,
Leiningen-Westerburg Károly gróf, Aulich
Lajos, majd Damjanich János követte. A legszörnyűbb büntetés így Vécsey Károly grófnak jutott osztályrészül, neki ugyanis végig
kellett néznie társai halálát; miután ő már
senkitől nem tudott elbúcsúzni, kivégzése
előtt jobb híján Damjanichnak csókolt kezet.
A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk
szerint bátran állt hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn hagyták a holttesteket.
Számításaik nem váltak be, ezzel a lépéssel
ugyanis csak azt érték el, hogy a közeli falvakból több ezren zarándokoltak a vesztőhelyre. Batthyány Lajost ugyanezen a napon
Pesten az esti órákban, az Újépület zárt udvarán állították kivégzőosztag elé, majd a ferencesek belvárosi templomában helyezték
végső nyugalomra.
Az aradi tizenhármak és az első felelős
miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau
által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki
erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek és Batthyány
kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta
gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy
koncepciós pert követően, jogtalan vádak
alapján került sor; halálukkal Haynau – és
Ferenc József – a magyarság függetlenségi
törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán
pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.
Szerző: Tarján M. Tamás
Forrás: rubicon.hu

A vértanúk tiszteletére, 2020.10.06-án
17 órától koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk Kelebián a központi
park kopjafájánál, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2020. július-augusztus hónapban születtek:
Kerékgyártó Ádám
Szül.: Szeged, 2020.07.30.
Édesanyja: Szegedi Kitti
Édesapja: Kerékgyártó Krisztián
Pék Norman
Szül.: Szeged, 2020.07.31.
Édesanyja: Hegedűs Anita
Édesapja: Pék Csaba
Virág Dávid
Szül.: Kiskunhalas, 2020.08.04.
Édesanyja: Fábián Andrea
Édesapja: Virág József Gábor
Kőszegi Elina
Szül.: Kiskunhalas, 2020.08.15.
Édesanyja: Fábián Edina
Édesapja: Kőszegi János
Gyarmati Panka
Szül.: Kiskunhalas, 2020.08.16.
Édesanyja: Kozla Noémi Ágnes
Édesapja: Gyarmati Viktor
Kelebiai Védőnői Szolgálat
2020. augusztus hónapban elhalálozott:
Bóka Józsefné
93 éves
Maring Istvánné 87 éves
Varga Lászlóné
88 éves
2020. augusztus hónapban házasságot kötött:
Király László József és Lőrincz Zsuzsanna Nikoletta
Barna Péter és Óvári Barbara
Vajzer Péter és Béres Ilona
Teleki Mária
anyakönyvvezető

06-70/940-70-80

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

szeptember

orvos neve

ügyelet helyszine

7 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

8 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

9 szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

10 csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

11 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

12 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

13 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

14 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

15 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

16 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

17 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

18 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

19 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

20 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszki utca 39

21 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

22 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

23 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

24 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

25 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

26 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

27 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.utca 92

28 hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

29 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

30 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
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

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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„Köszönöm, hogy anyatejjel tápláltál”
Augusztus első hete a Szoptatás Világhete. Már több, mint egy évtizede
Kelebián is megemlékezünk erről az
ünnepről, számos színes program se-

édesanyáknak, akik anyatejjel táplálják gyermeküket. Mi védőnők is fontosnak tartjuk szorgalmazni a kizárólagos szoptatást, azért is, mert az anyatej

gítségével. Sajnos, az idén a Koronavírus (COVID-19) miatt kialakult jár-

segíti a gyermek testi, lelki és szellemi
fejlődését. A szoptatás egy láthatatlan
kötelék, ez a gyermekünkkel való kapcsolódás egyik legfontosabb módja.

ványhelyzet a szokásos rendezvény
megszervezését nem tette lehetővé.
Azonban nem szerettünk volna megfeledkezni a gondozottak köszöntéséről. Ezért az önálló védőnői tanácsadások és családlátogatások alkalmával
egy oklevelet adtunk át azoknak az

A kelebiai anyák egyre többen gondolják úgy, hogy a legjobb, amit tehetnek gyermekük egészséges fejlődése
érdekében az az, hogy fél éves korig kizárólag anyatejjel táplálják Őket. 2019
évben 25%-uk tudta teljesíteni ezt a
kitűzött célt. 62%-uk az anyatejes táplálás mellett már 4 hónaposan kiegészítő táplálásra szorult. 13 %-uk pedig
egyáltalán nem kapott anyatejet.
Azt gondoljuk, hogy ezek a számok az
idei évben még szebbek lesznek. A tavalyi
évben, illetve az idén szült kismamák többsége rengeteget küzdött a szoptatásért.
Őket köszöntjük most nagy szeretettel!
védőnők

9. oldal

10. oldal
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A Szent Erzsébet Otthonház
hírei
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A Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

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

A kelebiai hölgyek
2020. szeptember 09. és szeptember 11.
közötti időszakra kapnak meghívót.

Tájékoztatjuk a kedves lakosokat,
hogy a járványügyi helyzetre tekintettel az Idősek Napi ünnepségünk a megszokott módon elmarad. Más formában
szeretnénk erről megemlékezni.
Köszönjük,
hogy
türelemmel,
együttműködve sikerült eddig elkerülni
a járványügyi veszélyt. Kérjük, figyeljék a továbbiakban is az önkormányzati
hírközlő felületeket, oda tesszük fel az
intézményt érintő fontos változásokat.
Sok szokásos programunk elmaradt
az elmúlt időszakban. Azért egy tompai hölgyön, Zsilinszkiné Dittán keresztül egy ausztriai magánszemély, Walter
Macher úr – aki egy jótékonysági szervezet vezetője volt - részéről jelentős
paplan, párna, hálóruha, otthonka, il-

A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház,
Kiskunhalas,
Dr. Monszpart László u. 1.
Mammográfiás Szűrőközpont
A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben
Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor készséggel szolgáltat további információt a 77/522-072 telefonszámon.
Akinek a meghívólevélben jelzett időpontban nincs módjuk a
szűrővizsgálaton megjelenni, a fent megadott telefonszámon új
időpontot kérhetnek.
letve steril kesztyű adományt kaptunk.
Ezúton is köszönjük nekik.
Turi Mária intézményvezető

Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!
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

