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100 Ft

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYE
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK VÉDELMI INTÉZKEDÉSEIRŐL
1.) KELEBIAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2020. szeptember 21. napjától személyes ügyintézésre az alábbi ügyfélfogadási
rendszer él:
- hétfőnként 8-12 óra között

5.) KÉZILABDA SPORTCSARNOK
Sportcsarnokban a squash pálya és a konditerem nyitvatartása 2020. 09. 10. napjától
Hétfő: 		

14:00 – 18:00 óráig

Kedd: 		

14:00 – 18:00 óráig

Szerda:		

ZÁRVA

- szerdánként 13-17 óra között

Csütörtök:

14:00 – 20:00 óráig

Péntek: 		

14:00 – 18:00 óráig

Ezen kívüli időpontokban a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA TART, személyes ügyfél-

Szombat:

ZÁRVA

Vasárnap:

ZÁRVA

- keddenként 13-16 óra között (13-15 óra között a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala által biztosított települési ügysegédi ügyfélfogadás is elérhető hivatalunkban)

fogadás nem lehetséges!

Ezen felül a csarnok a sportegyesületek edzései és mérkőzései idejére van nyitva.

Személyes ügyintézés esetén a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni! A bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használata szintén kötelező!

6.) SÁNTHA MÁRTA MŰVELŐDÉS HÁZ,
AGRÁRKERESKEDELMI KÖZPONT

Minden egyéb esetben a 77/454-201 telefonszámon lehet az adott ügyintézővel
egyeztetni!
Kérjük, hogy lehetőleg ügyeket intézni kísérő nélkül érkezzen mindenki!
2.) GÉZENGÚZ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2020. október 1. napjától az intézményben testhőmérséklet mérésre kerül sor,
minden belépéskor. A gyermekeket az intézménybe kísérő, vagy az onnan hazakísérő nagykorú személy köteles maszkot viselni, és csak a testhőmérséklet mérési pontig léphet be.

Nyitvatartása változatlan, maszk és kézfertőtlenítő használata kötelező!
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a 431/2020.(IX.18.) Korm. rendelet értelmében a zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény abban
az esetben tartható meg, ha a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott
személyeket – egy időben nem haladja meg az 500 főt. A rendezvény helyszínén az
ott foglalkoztatottak kivételével 23:00 óra után 06:00 óráig tilos tartózkodni.
A vendéglátó üzletben 23:00 óra után 6:00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, ez alól kivétel az élelmiszer elvitelre való megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése.

3.) SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZ
Látogatási tilalom van érvényben. Az aktuális intézkedésekről és az érvényben lévő szabályozásokról az intézmény folyamatosan közleményt ad ki.

A tömegközlekedési eszközről leszállítható, aki nem visel maszkot, bírsággal sújtható!
A maszkviselés betartatása az üzemeltetők felelőssége is.
TOVÁBBI KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:

4.) VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Személyes tanácsadások továbbra is működnek, minden esetben előre egyeztetett időpontban. A rendelőbe csengetés után engedik be az időponttal rendelkező
gondozottat. Belépéskor maszk használata kötelező! A csecsemő-tanácsadás szerdai napokon 8 órakor kezdődik, CSAK előzetesen behívott gyermekek részére. Az
alábbi elérhetőségeken, illetve internetes felületen munkaidőben rendelkezésre állnak a védőnőink.
- GYURIS NOÉMI		

TELEFON: 30/179-0977

- SZŰCS MÓNIKA		

TELEFON: 30/179-0976

MACZKÓ JÓZSEF POLGÁRMESTER

06/30 903-1492

OLTYÁNNÉ KOZLA ERIKA JEGYZŐ

06/30 371-9298

BÍRÓ ZOLTÁN TANYAGONDNOK

06/30 452-7729

KOCSIS GYÖRGY TANYAGONDNOK

06/30 247-9313

POLYÁKOVICH BÉLA FIZIKAI CSOPORTVEZETŐ

06/30 627-1822

KORMOS MÁRTA Kelebia Kft. ügyintézés

06/30 824-1674
MACZKÓ JÓZSEF
POLGÁRMESTER

2. oldal

Kelebiai Hírmondó

XVII. évf. 10. szám

XVII. évf. 10. szám

Kelebiai Hírmondó

Összefoglaló a Képviselőtestület legfontosabb döntéseiről
1. Módosítottuk az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét.
Költségvetési bevételeink: 962.780.233,- Ft
Költségvetési kiadásaink: 962.780.233,- Ft
Általános tartalék: 24.516.916,- Ft
Beruházási előirányzat: 230.693.025,- Ft
Felújítási előirányzat: 166.372.549,- Ft
2. Elfogadtuk a 2020-2024 közötti időszakra megfogalmazott önkormányzati gazdasági programot, amelyet a 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a kötelezően előír. (Erről bővebben a novemberi újságban fogok összefoglaló anyagot közreadni.)
3. Elfogadtuk a Határrendészeti Kirendeltség részéről Rácz Róbert ezredes, a
Rendőrkapitányság részéről Dr. Vaslóczki Ferenc alezredes, és a Kelebiai Polgárőrség részéről Varga Sándor elnök úr beszámolóit.
4. Átfogó értékelést hagytunk jóvá az önkormányzat 2019. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásával kapcsolatban.
5. A Kelebiai Települési Értéktárba újabb helyi értékeket vettünk fel.
6. Csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
7. Pályázatot írtunk ki a Szent Erzsébet Otthonház vezetői állás betöltésére.
8. Pályázatokat adtunk be:
- rendkívüli önkormányzati támogatásra
- a temetők vízellátásnak az érdekében hálózatbővítésre
- tájház kialakításának az érdekében a Csikós-féle ház megvásárlására

3. oldal

Kerékpárútépítés
Hamarosan elkezdődik az Ady Endre
utca és Árpád utca melletti kerékpárútépítés. A Napköziotthonos Konyhától
az Őskeresztény imaházig 2623 méter
hosszúságban, szegélykővel stabilizált,
aszfaltborítású útépítést ez év október
közepén kezdjük, és 2021. júniusában
fejezzük be.
A Képviselő-testület döntött a kivitelezőről: a KER-EX’ 94 Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot.
A
beruházás
költségvetése:
104.164.000,- Ft + ÁFA. Ebből önerő
bruttó 6.991.772,- Ft.

A fejlesztés a Terület- és településfejlesztési Operatív Program támogatási keretéből valósul meg. A beruházás
során szinte minden érintett ingatlan
kerítését és közműveit áthelyezzük.
Ezért az őszi-téli időszakban inkább
bontási és földmunkák jellemzik majd a
kivitelezést. Tavasszal várható a szilárd
burkolat kialakítása.
Kérem az érintett telektulajdonosokat, hogy türelemmel viseljék a közlekedési akadályokat, és körültekintő
óvatossággal haladjanak el a munkaterület mellett.

Nyertes pályázat segít
a kelebiai rászorulókon
Kelebia Község Önkormányzata pályázatot adott be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárlására.
A pályázatunk nyert. A miniszteri döntés alapján 3.257.550,- Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk, 171 erdei m3
keménylombos tűzifa vásárlására.

Az igényeket Varga Lauránál lehet
beadni ügyfélfogadási időben a hivatalban, majd a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt a támogatásról.
A falu rászoruló lakosságának a nevében is köszönöm a támogatónak a
pozitív döntést.

ÁLLÁSHIRDETÉS

9. Pályázatot írtunk ki a sportcsarnok gondnoki feladatainak ellátására.
10. Meghatároztuk a tavasszal (2021) épülő sportpark helyszínét: internetes
szavazás eredményeként a salakos sportpálya melletti teret határoztuk meg.

Konyhafelújítás
Kelebia Község Önkormányzata
2019. júniusában a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati étkezések fejlesztése” című pályázatra pályamunkát adott be a Kelebiai
Napköziotthonos Konyha komplex
rekonstrukciójára és eszközbeszerzésre. Mindezt megelőlegezte egy
energetikai fejlesztés, amelynek során szigeteltük az épületet, nyílászárókat cseréltünk, napelemeket és
napkollektorokat raktunk fel.
A pályázatunk nyert. A közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, és
a Képviselő-testület eredményt hirdetett:
A szegedi székhelyű Miksi Bau Kft.
nyerte el a munkát, mint generálkivitelező. Természetesen, ahol lehet,
helyi vállalkozókat fog bevonni a kivitelezésbe.
A vállalkozói díj mértéke:

28.916.876,- Ft + ÁFA összeg.
Ezen túl 6,2 millió Ft eszközvásárlást is tartalmazott a pályázat. Az
eszközök beszerzése megtörtént.
A pályázat során 39.272.000,- Ftot nyertünk, és 4,5 millió Ft önerőt
kell biztosítanunk a megvalósításhoz. A kivitelezés során új tetőt kap
az épület, felújítjuk a teljes villanyhálózatot, légkondicionáló berendezést
építünk ki, belső nyílászárókat cserélünk, illetve burkolunk és festünk.
A kivitelezői szerződést aláírtuk,
a munkák október 12-én kezdődnek.
Várhatóan kettő hónapig nem üzemel
a konyha. Pontosabban a főzési tevékenység áttelepül egy ideiglenes, átmeneti helyre.
Kérem a tisztelt Lakosságot a
konyha körüli körültekintő közlekedésre, a fokozott figyelemre és gyermekeink óvására.

Kelebia Község Önkormányzata munkatársat keres a Kézilabda
Sportcsarnok gondnoki feladatainak elvégzésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben a Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint.
A jogviszony időtartama: határozatlan idő, 3 hónap próbaidővel.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: sportcsarnok gondnoki,
karbantartói feladatok, a sportcsarnok környékének rendszeres kaszálása, gyommentesítése, szükség esetén a telepített dísznövények öntözése.
Bérezés megegyezés szerint.
Benyújtandó dokumentumok:
- hatósági erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata.
Az állással kapcsolatos további információt Maczkó József polgármester nyújt a 06309031492 telefonszámon.
Jelentkezni 2020. október 22-én 10.00 óráig lehet.
A jelentkezést
- postai úton a Kelebiai Polgármesteri Hivatal (6423 Kelebia Ady E.
u. 114.) címére kell megküldeni 2020. október 22-én 10.00 óráig beérkezőleg, vagy
- személyesen leadni a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet benyújtani.
A munkakör 2020. december 1. napjától tölthető be.

Az oldalt írta:
Maczkó József polgármester

Kelebiai Hírmondó
Egy tanító tapasztalataiból…
4. oldal

Mit csináljanak a 6-12 éves gyerekek?
Sportfoglalkozásra, táncra, hangszeres
oktatásra és hittanra járnak. A különórák
választása óvodás kortól kezdve jellemző, és
iskolás korra a gyerekek több mint háromnegyedénél eléri a heti két-három alkalmat.
A szülők számára az sem jelent komolyabb
akadályt, ha a különórát nem a közoktatási intézmény biztosítja. A különórákon való
részvétel, valamint az oda-vissza utazás idejét tekintve is a gyerekek döntő többségének még így is napi átlag három óra szabadon felhasználható ideje marad, melyet még
leckeírással sem kell töltenie, mert azt már
napköziben elkészítette. Az általános iskolások döntő többségének a napközi után, tehát a szülők munkaideje után kezdődik a
szabadidő, melyben végre hódolhatnak legkedvesebb elfoglaltságuknak: a játéknak.
Nap, mint nap gyerekeket látva tizenkét tevékenységfajta jutott eszembe, ami
kedves lehet a 6-12 évesek számára, és a
szülők több mint háromnegyede ezt válaszolta: az én gyerekem legszívesebben játszik. Ezzel pedig a gyermeki szabadidő legfőbb funkciói teljesülnek: az örömszerzés
és az önmegvalósítás. A szabadidő minősége, a választott tevékenységek a rekreálódáson kívül a személyiség gazdagodásához is hozzájárulnak. Van, aki épít, van, aki
focizik, van, aki rajzol, és szinte senki sincs,
aki olvasna. Korcsoportonként két-három
gyerek olvas hozzávetőlegesen napi negyed órát. A különórákat leszámítva napi negyed-másfél órát mozognak a kert-

ben, ha van. Ha nincs, akkor lehet, hogy a
gyerekek testnevelés órán kívül sehol sem
mozogatják át aktívan izomcsoportjaikat.
A szülők véleménye, hogy a játszóterek
koszosak, korszerűtlenek.
A hétvégenkénti néha-néha szervezett
kirándulás vagy rokonlátogatás nem tudja
kellő mértékben fedezni az iskolás gyerekek mozgásszükségletét és társas igényét.
Még 10 éves korban is napi 3-4 óra aktív
nagymozgásra van szüksége a gyerekeknek, amely az óvodában megvalósul, de az
iskolában már kevesebb idő jut a nagy- és
szabadmozgásra. A családi kirándulás és a
kerékpározás az óvodásoknál és az iskolásoknál is kedvelt hétvégi szabadidős tevékenységnek számít, ez azonban nem tudja ellensúlyozni a hétköznapi passzivitást,
amely megmutatkozik a játszótérhasználat
ritkaságában és a tévénézés, számítógépezés gyakoriságában, illetve a választott különórák fajtájában.
Tény, hogy a mostani általános iskolás korosztály már jócskán digitális bennszülöttnek számít, és a mozgásos programok nem jelentek alternatívát számukra.
Az otthon töltött passzív szabadidős tevékenységekben az elektronikus szórakoztató cikkeké a főszerep: a televízióé és a számítógépé. Ezek magányos tevékenységek.
Tegyünk érte, hogy ismét nagyobb legyen a közösségben eltöltött aktív szabadidős tevékenység!
Horváth Zoltánné

Tisztelt Nyugdíjasok!
Ismét eltelt egy hónap és a járványhelyzet miatt továbbra is csak szeretnénk terveket szőni, de ennek valószínűleg nem lehet sok realitása! A jó idő elmúltával a szabadtéri rendezvények lehetősége egyre inkább lehetetlenné válik.
Szeptember 10-én 24-én és 29-én volt fürdőzés Mórahalmon Sutka Pista vezetésével.
5-én elmaradt az egy napos Budapesti és a 23-25-ére tervezett három napos Őrségi kirándulás.
24-én viszont egy váratlan felkérés nyomán 21 fő részvételével megvalósítottunk
egy másfél mázsás fokhagyma tisztítási akciót. Jó volt az idő, a hangulat, remek a
munkakedv és a teljesítmény. Délben elfogyasztottuk a Módra Misi által főzött vegyes
disznópörköltet. Ez felért egy jó bulival. (Ezt a résztvevő tagtársak állapították meg.)
26-án a klubest érdektelenség miatt elmaradt.
Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk a kopjafánál. 15-én ismét lesz fürdőzés Mórahalmon.
Az idősnapi rendezvény az idén elmarad!
A 17-re tervezett szüreti mulatság az agrárkeresekdelmi központban szintén elmarad!
22-én községi megemlékezés lesz az állami ünnep alkalmából.
31-én 17.00 órától klubest.
November 13-án 16.00 Márton napi újbor kóstoló a Nyugdíjas házban?!
19-én lesz a Mórahalmi fürdőzés.
28-án 16.00 órától klubest!
Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be az előírásokat!
Horváth Zoltán elnök
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HIT

A történelem tanúsága szerint mindig,
minden korban volt vallásos hit. Sehol nem
volt olyan népfaj, akik nem hittek volna Istenben, istenekben, ahol nem volt vallás. Az ókori
görög világutazó, Plutarkhosz írta már: „ha a
világban utazol, találhatsz városokat, tornyok,
bástyák nélkül, királyok, pénz, írástudás nélkül, de sehol nem találsz városokat, szentélyek, templomok, áldozati helyek, istenség és
vallás nélkül.”
A legősibb leletek között mindig voltak
olyanok, amik egyértelműen bizonyítják a
vallást és a túlvilágba vetett hitet. A sírokban
voltak korsók, használati tárgyak, amikre úgy
gondolták, hogy a halál után is szükség van.
De a ma élő primitív népek, akik az ősemberek szintjén élnek, azok is hisznek Istenben, másvilágban. Egyetlen primitív népről,
törzsről állították sokáig, a 20. századig, hogy
semmi vallási fogalma, vallásgyakorlata nincs.
Egy etnográfus is kíváncsi volt rájuk. Közéjük ment. Ott élt velük sokáig. Egy alkalommal észrevette, hogy a törzs tagjai közül néhányan hajnalban kijöttek a sátrukból. Ahogy
kicsit később előbukkant az óceánból a Nap
korong, feléje fordultak. Majd tenyerükbe leheltek s ezt a leheletet a Nap felé nyújtották és
valamit mondtak. Megtudta utána tőlük, hogy
imát, fohászt mondtak. Ezt: ”Tőled kaptuk a
leheletet, az életet. Majd egyszer visszaadjuk
Neked ezt a leheletet, melyet kezünkben tartunk most.” Íme, hát ők is vallásos, „istenhívő”
emberek voltak.
Köztudott, hogy a középkorban szinte mindenki vallásos volt. Manapság viszont
úgy tapasztaljuk, hogy sok ember nem hisz.
Viszont egy tudós ezt mondta: ”Kétségbe vonom, hogy ma csökkent a vallásosság. Az Isten utáni vágy mindig és mindenkiben ott lappang. Igaz, hogy sokan nem gyakorolják a
vallást, nem járnak templomba, nem imád-

koznak, de a szívük mélyén a legvallástalanabbnak látszó is Isten után vágyódik. Csak ezt
az Istent másban keresi. Bálványokban: pénzben, gazdagságban, jólétben, ételben, italban.
Vagy szórakozásban, egészségben, vegetáriánus életmódban, reikiben stb.” Persze, hogy
e felsoroltak az Isten utáni vágyukat nem
tudják betölteni. A lelkünkben levő nagy űrt,
csak egyedül a Jóisten tudja betölteni. Úgy is
mondhatnám, Istent nem a felszínen kell keresni, hanem a szívünk mélyén.
Lényegében mindenki hisz. Az is, aki azt
állítja, ő nem hisz Istenben. Mert akkor hisz
másban, önmagában, erejében, az eszében,
a hatalmában, pénzében stb. A hit az emberrel veleszületett adottság. Ezt a bennünk
gyökerező adottságot hasonlattal lehet megvilágítani. Ahogy az embernek adottsága a sírás-nevetés, a halnak az úszás, a madárnak
a repülés, a harkálynak a kopácsolás, a csillagoknak a ragyogás, hasonlóképpen az embernek a hit. Mert Istenre vagyunk kifeszítve,
mint vitorla az árbocra. S mindez azért van,
mert az Isten a saját képmására teremtette
az embert.(Ter.1. 27.)
A keresztény emberek talán nem is méltatlanul, hanem jogosan gondolják, hogy az
az igazán értékes ember, aki hisz az igaz Istenben, hisz Jézus Krisztusban és szerinte él.
A jó keresztény olyan ember, aki teljesen ráteszi életét Jézus tanítására. Csak Isten elég
neki. És olyan, aki a sírig kitart Jézus Krisztus mellett, „nem lesz játéka semmiféle szélnek.” Mint ahogy az Illés zenekar szép dalszövege mondja:
„Ha én zászló volnék, sohasem lobognék,
Minden féle szélnek haragosa volnék,
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének
S nem lennék játéka semmiféle szélnek:”
Pribitek László

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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Felelősséggel egymásért 3. rész –
A tiszteletadás három lépcsője
Nagy felelősséggel tartozunk egymás iránt, és ez igaz
minden emberrel történő érintkezésünkben. Ezért folytatom a sorozatot egy nagyon fontos kapcsolatépítő elemmel, a tiszteletadással. Sajnos, megállapíthatjuk és a saját
bőrünkön is tapasztaljuk, hogy a mai társadalom nagyon elhanyagolt és mellőzött eleme a tisztelet és a megbecsülés. A
Biblia több helyen erőteljes felszólítást alkalmaz ennek gyakorlására, melyet nem hagyhatunk figyelmen kívül, sőt, nem
alapozhatjuk ennek gyakorlását a pillanatnyi érzelmi vagy
idegállapotunkra, hanem tudatos felelősségvállalással kell viselkednünk és minimum annyi tiszteletet megadni mindenki
számára, amennyit magunk felé is elvárunk. („Amit akartok
azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti
is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták.” Mt. 7,12) Amikor Isten tiszteletadásra kér minket, akkor az nem valaki tulajdonságának, hanem a személyének
szól. Természetesen vannak megnyilvánulások és magatartásformák, melyekkel ki lehet vívni a tiszteletet és építeni lehet azt, de az ellenkezője is igaz, viselkedhet valaki úgy, hogy
rombolja és tönkre teszi az irányába megnyilvánuló megbecsülést, főleg, ha ismétlődő negatív tettekről beszélünk.
A legtöbb ember automatikusan elvárja, hogy tiszteljék
akkor is, ha semmi olyat nem tett, amivel erre méltó lenne.
De a tiszteletadásnak is különböző szintjei vannak, melyeknél már meghatározó lesz az adott személy életminősége is.
Azonban az én hozzáállásom akkor helyes, ha mindenki irányában megadom az alapvető tiszteletet, és mindent megteszek azért, hogy egyrészt a saját életvitelem megbecsülést
váltson ki a környezetemben élők részéről, másrészt fejlődjek a mások iránt gyakorolt tiszteletadásban, annak kimutatásában.
Mit jelent a Biblia nyelvén tisztelni valakit?
A tisztelet szó héber megfelelőjének gyöke, a „súly” főnév. Tehát azt tisztelem, akinek súlya van előttem, akit sokra
becsülök. Ennek hiánya vagy ellentéte, a lebecsülés, megvetés. Tisztelni a másikat azt jelenti: komolyan veszem, mégpedig minden körülmények között. Akkor is, ha történetesen
nincsen igaza, akkor is, ha elesett állapotba kerül és segítségre szorul. Nem az állapotáért, a körülményeiért kell tisztelni valakit, hanem önmagáért. Nagyon sok csalódás és fájdalom születik abból, ha valakit csak a körülményei miatt
tisztelnek. Három lépcsőjét szeretném megemlíteni a tiszteletadásnak, melyek egymásból fakadnak és egymásra épülnek, és egyre jobban teljesítik be az Isten akaratát.
A tiszteletadás három fokozata:
Elfogadás
Ez azt jelenti, hogy nem akarom a másikat a saját tetszésemre formálni, hanem elfogadom őt olyannak, amilyennek Isten teremtette, ahogyan Istennek tetszik. Néha olyanok vagyunk, hogy feltételekhez szabjuk elfogadásunkat.
„Majd ha megteszed ezt… Ha majd ilyenné válsz… akkor… Isten pedig minden embert elfogad úgy, ahogy van.
(Rm 15,7) Minden embernek vannak erősségei és gyengeségei, így természetesen az elfogadásommal kifejezett tiszteletadásom az adott személy erősségeit fogja megragadni, azok szolgáltatják az alapját. Azonban hangsúlyozni kell,
hogy az emberek tiszteletét és elfogadását ne keverjük össze
a bűneik elfogadásával. A szeretet és a kapcsolat alapköve
nem az, ha minden szélsőséget és istentelenséget elkezdünk
elfogadni. Néha ki kell mondani: „Téged tisztellek, becsüllek,

de amit most teszel, azzal nem értek egyet.”
Elismerés
Elismerésünkkel kifejezzük valaki felé, hogy magára vonta figyelmünket, érdekel minket a személye, tevékenysége,
eredménye és véleménye. Azt jelzi, hogy mérlegre tettük tulajdonságait, és pozitív, kedvező eredményre jutottunk, melyet nyilvánosan is kifejezünk.
Az ember nagyon vágyja az elismerést, megerősítést. A
sok negatív beszéd helyett, aminek semmi jótékony hatása nincsen, meg kell tanulnunk egymást bátorítani, dicsérni,
motiválni, enélkül nem lesz sem vonzó, sem inspiráló a társaságunk. Az emberek ahhoz szeretnének tartozni, aki megerősíti őket létezésük értelmében és a helyes dolgokban,
nem pedig folyamatosan kétségbe vonja és kritizálja azt!
Csodálat
Ez a tisztelet beteljesedése. A csodálat az eredmények

5. oldal
vagy jellem dicséretét fejezi ki, de tovább megy, mint a helyeslés. Az elismerés azt mondja: „Én pontosan úgy tennék,
mint te!”, míg a csodálat így szól: „Én fele olyan jól sem tudtam volna megcsinálni, mint te!” Kifejezhetjük tiszteletünk
legmagasabb fokát azok felé, akik okot adtak rá és mintául vehetjük tetteiket.
Ahogy említettem, minden ember vágyja a tiszteletet és
a megbecsülést. Ne legyünk ennek akadálya a saját környezetünkben, hanem sokkal inkább eszköze. Fejezzük ki először Isten felé tiszteletünket, iránta való engedelmességünk,
hálaadásunk és imádatunk által. Isten méltó erre, mert mindent megtett értünk, hogy szabad és boldog életet éljünk.
Ő az, aki kész mindenkinek segíteni, mindenkit áldani, aki
Hozzá fordul. Tiszteljük egymást és éljünk úgy, hogy méltók legyünk mások tiszteletére. Tudatosan törekedjünk az
elfogadás, elismerés és csodálat lépcsőfokain keresztül kapcsolataink erősítésére. Isten segít nekünk, ki akar gyógyítani minket negatív életünkből. Jó egy olyan világban élni, ahol
kölcsönösen tisztelik egymást az emberek.
Horváth Gábor
A Magyar Apostoli Egyház elnöke

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek
2020. Augusztus-szeptemberi születések
1. Cseh Leonárd László
Szül.: Szeged, 2020.08.31.
Édesanyja: Csillag Gabriella, édesapja: Cseh László

2. Móri Anna
Szül:: Kiskunhalas, 2020.09.19.
Édesanyja: Ördög Regina, édesapja: Móri András
3. Fodor Lilien
Szül.: Szeged, 2020.09.21.
Édesanyja: Kollár Karolina, édesapja: Fodor János Roland
Kelebiai Védőnői Szolgálat
2020. szeptember hónapban elhalálozott:
Pap Imréné		
93 éves
Pintér József 		
50 éves
Dobó Istvánné		
56 éves
Dobó István 		
62 éves
Mónus Imre Lászlóné
71 éves
Maring Istvánné 		
87 éves
2020. szeptember hónapban házasságot kötött:
Molnár Ferenc és Varga Mirella
Szijártó István és Ürmös Ivett
Teleki Mária
anyakönyvvezető
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06-70/940-70-80

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

október

orvos neve

ügyelet helyszine

5

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

6

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

7

szerda

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

8

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

9

péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

10

szombat

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

11

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

12

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

13

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

14

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92

15

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

16

péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

17

szombat

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

18

vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92

19

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

20

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

21

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92

22

csütörtök

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39

23

péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39

24

szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39

25

vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky 39

26

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8

27

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

28

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92

29

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8

30

péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92

31

szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92

nov.1 vasárnap

Rigler László dr.

Kelebia,Deák 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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Kulturális Örökség Napjai

A Kulturális Örökség Napjai az Európai Örökség Napok (European
Heritage Days) magyarországi eseménysorozata, amelyet immár ötven
országban rendeznek meg évről évre. Magyarországon is több száz érdekes műemléket tekinthetnek meg
az érdeklődők, akik egy-egy izgalmas
programon vagy tematikus sétán is
részt vehetnek. A Kulturális Örökség

Napjai több mint 30 éve mind a vendéglátók, mind pedig a látogatók számára az épített örökség, a régészeti és
természeti kincsek ünnepe.
Ezen alkalom kapcsán a Sántha
Márta Művelődési Ház helytörténeti sétát szervezett, mely során Kelebia régi épületeiből, műemlékeiből kerestünk fel néhányat. A meghirdetett
útvonalterv szerint a kelebiai vasútállomáson kezdtük sétánkat, melynek történetéről Varga Sándor szabatos tájékoztatást nyújtott, majd a
Bácska vendéglőről (régi Hanák-féle vendéglő) hallhattak érdekességeket a résztvevők. A folytatásban a Trianoni emlékműről esett szó, majd a
Krisztus Király Templomba kaptunk
bebocsátást, ahol Horváth Zoltánné,

Böbe mesélt a templomról, az épületről, berendezésekről, az orgonáról
és a mennyezetet díszítő freskóról. A
résztvevő gyerekek nagyon érdekesnek találták hallottakat, és kérdéseikkel folyamatosan bombázták Böbe
nénit, aki készséggel válaszolt mindenre. A séta következő állomása a
Farkas László Általános Iskola volt. Itt
Varga Sándorné, nyugdíjas pedagógus

mesélt az épületről, érdekességeket
azokról az időkről, amikor ő itt tanított, és előkerült egy kis füzet is, melyet a kilencvenes évek közepén adott
ki az iskola, és rengeteg információt
tartalmaz, melyek a mai fiatalságnak
is tanulsággal szolgálhatnak.
Az idő rövidsége miatt sajnos a tervezett sétaútvonalat nem sikerült befejezni, de így is sok információt megtudhattunk Kelebia történetéről.
Köszönet illeti Horváth Zoltánnét,
Varga Sándornét, és Varga Sándort,
amiért „elkalauzoltak” bennünket a
múltba, és remélem, hogy legközelebb
egy másik séta alkalmával az elmaradt
helyszíneket is felkereshetjük.
Bíró Melinda
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Olvass, hogy segíthessünk!

Ez volt a címe a kelebiai könyvtár
akciójának, melynek keretén belül leselejtezett könyvekből álló könyvturkát
tartottunk, melynek bevételét a Kelebiai Karitász Egyesületnek ajánlottuk fel.
Az akció célja -a kelebiai családok
segítésén túl- az újrahasznosítás fontosságának hangsúlyozása.
Szeptember 23-án 15 órától 18 órá-

ig a piactéren, október 5-én 10-18 óráig
a könyvtárban vártuk az érdeklődőket a
programra, és mindenki a számára kedves, kincset érő könyvekkel tért haza.
Terveink szerint a vírushelyzet alakulásától függően még tartani fogunk
ilyen alkalmakat, így azok se búsuljanak, akik a mostaniról lemaradtak.
Bíró Melinda

A Szent Erzsébet Otthonház hírei
Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából

Október elseje az idősek világnapja.
Ebből az alkalomból köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet
munkáját, tapasztalatait tudják maguk
mögött. Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról–generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk
rájuk, s nem csak ezen a napon, hanem
az év minden napján, hisz szeretetükkel,
bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak.
Feladatunk lehetővé tenni számukra az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik
a nyugdíjas éveikben. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos részei életünknek. Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Jó egészséget, tartalmas,
boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak. Elmaradó ünnepségünk helyett e
helyen egy verssel köszöntjük őket.
Várnai Zseni: Úgy tégy, mintha örökig élnél
Úgy tégy, mintha örökig élnél,
Úgy folytasd minden dolgodat,
Mintha már semmitől se félnél,
Az elmúlás se riogat...
Mert nem lehet fölérni ésszel,
Hogy jön a Perc!
S mindent bevégzel...
Megszűnsz létezni,
Nem leszel!
Mintha sohase lettél volna...
S ez lenne minden élők sorsa?!
Ne gondolj erre,
Nem szabad!
Csak folytasd minden dolgodat.
Úgy tégy, mintha örökig élnél!
Hinned is kell, hogy így igaz.
Beérik majd munkád gyümölcse,
Kertedből kipusztul a gaz...
Teremtő zápor hull a földre,
Jogod van fényre
És örömre....
Turi Mária intézményvezető

Kelebiai Hírmondó
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Újra együtt, újra együtt a nagy csapat…
Szeptember elsején reggel nyolc
órakor ünnepélyes tanévnyitóval kezdtük a tanévet.

szükséges gmail-címeket, jelszót minden osztályfőnök átadta a tanulóknak.
Amíg nem állunk át a digitális oktatás-

ban asztalitenisz foglalkozás indul.
Szeptember 17-én délután a „Három
generációval az egészségért” prog-

Sajnos a járványhelyzet miatt ezt
nem tehettük a hagyományos módon,
csak az első és nyolcadik osztályos tanulók, valamint az első osztályos tanulók szülei vehettek részt rajta. Ennek
ellenére Radnai Béláné Gabi néni második osztályos tanulói igyekeztek szép
műsorral emlékezetessé tenni az iskolába lépés első napját. A kis elsősök az
eskütétel után egy „Elsős lettem” feliratú jelvényt kaptak ajándékba, melyet az ünnepségen a szülők tűztek fel
nekik.
A covid járvány miatt sok új intézkedést kell az iskolában is betartanunk.
Ezek közül a legfontosabb talán, hogy
az iskolába előzetes bejelentkezés nélkül csak a tanulók és a dolgozók léphetnek be. A szülők reggel az iskola kapujában búcsúzhatnak el gyermeküktől,
majd délután ugyanitt várhatják őket.
Az iskola folyosóján, a mosdókban kötelező mindenki számára a maszk, az
iskolába lépéskor a bejárati ajtónál elhelyezett kézfertőtlenítő használata. A takarítónők a törvényi előírásoknak megfelelően végzik a tantermek,
mosdók, közösségi helyiségek fertőtlenítését. Az iskolát csak egészséges
gyermek látogathatja!
Felkészültünk arra az esetre, ha hirtelen ismét online- oktatás keretében
folytatódna a tanítás. Informatikusunk
segítségével létrehoztuk a Classroomtantermeket, amelyekhez a belépéshez

ra, addig is fogunk különböző tartalmakat ide feltölteni, ezért kérem, hogy a
szülők is nézzenek be időnként ezekbe
a virtuális tantermekbe.

ram keretében iskolánk tanulói közül
46 gyermek vett részt kerékpártúrán,
melyre Király Edit tanárnő és Vörös Józsefné Gyöngyi néni kísérte el őket. Az

A hiányzó tanulók otthoni felkészülésének segítésére a házi feladatokat a
Kréta naplóban találhatják meg a diákok, így nem áll fenn annak a veszélye, hogy „én kértem, de nem küldte el
senki”.
Az első tanítási héten elindultak a
délutáni foglakozások is. Sok szakkör
közül válogathattak a gyerekek. Ezek
a következők: Rajz, Kézműves, Hagyományőrző, Báb, Angol, Német, Informatika, Gépírás és Természetjáró szakkör.
Iskolán kívüli sportfoglalkozásokon is részt vehetnek tanulóink. A kislányoknak elindult a kézilabda, fiúknak
pedig a foci. Októbertől, szerdánként
a Pereputty Egyesület szervezésében
darts szakkör, hétfőnként Molnár László vezetésével pedig a művelődési ház-

iskola elől indultak és Tompán a parkba érkeztek. Itt csatlakoztak hozzájuk a
tompai gyerekek. Közös játék és pizzázás után együtt indultak vissza Kelebiára. Ennek folytatásaként október 8-án
a kelebiai kerékpáros pihenőhelyen lesz

a következő találkozó.
Szeptember 18-án a Sánta Márta
Művelődési Ház egy „Helyismereti sétá
„-ra hívta a falu lakosságát. Ezen a sétán Király Edit tanárnő kíséretével 14
tanuló vett részt.
Szeptember 25-én délelőtt Sportfesztivált szerveztünk a gyerekeknek, melyen évfolyamonként vettek
részt. A fesztivált Teleki Edit tanítónő
és Bögre Károly testnevelő tanár szervezte, a lebonyolításban pedig a tanító nénik, és Vatai Levente segítettek. A
fesztivál apropója az volt, hogy az előző tanévben pedagógusaink elvégeztek
egy továbbképzést, melyért az iskola
sporteszközöket kapott, ezeket próbálhatták most ki a gyerekek.
Bár a közös ünneplésre most nincs
lehetőség, a jeles napokról osztályszinten megemlékezünk. Szeptember 30át, a népmese napját minden alsós osztály meseolvasással kezdi majd.
Október 4-e, az Állatok világnapja alkalmából a kelebiai Kutyamentő Alapítvány számára adománygyűjtést szervezünk. Október 5-9-e között
egész héten várjuk a támogatást, amelyet osztályonként fogunk értékelni és
átadni Lukács Mariannának.
Szeretnénk köszönetet mondani a
Kelebiai Ökumenikus Szeretetszövetség Egyesületnek, amiért a műanyag
kupakok árából befolyt összeget elsőként egy iskolás tanuló támogatására
ajánlották fel.
Kardosné Rókus Zsuzsanna
1. oszt. tanító
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