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Kelebiai siker a „Tisztítsuk meg az országot” programban

Kelebia Község Önkormányzata is
csatlakozott a „Tisztítsuk meg az országot” programhoz. Lehetőségünk
nyílt egy olyan pályázat beadására,
amely a település szemétfoltos részeinek a felszámolását, kitakarítását célozza meg. A pályázatot beadtuk, és
nyertünk közel 5 millió forintot. A célunk a volt tüzép telep komplex hulladékmentesítése. Lebontásra kerülnek

a romos melléképületek, elszállítjuk a
veszélyes hulladékot (azbeszt csövek,
pala), ledaráljuk a fanyesedéket,és egy
átfogó tereprendezést hajtunk végre.
Reményeink szerint sikerül egy
olyan területet kialakítani, amely alkalmas lehet vállalkozók befogadására.
Az országos programhoz kapcsolódik az a szemétszedési akció, amely

Ábrahám János alpolgármester szervezésében március 27-én zajlott a
községben. A felhívásra közel 20 fő jelentkezett. Célunk az 5501-es bekötő
utak kitakarítása. Meglepően sok fiatal jelent meg a feledat végrehajtására. Összességében 7-8 km hosszban a
közút mindkét oldalán folyt a szemétszedés, melynek eredményeként kb.
100 zsák szemetet gyűjtöttünk össze.

Azt gondoljuk, hogy a hulladék döntő
része az átmenő forgalmat lebonyolító
autókból származik. Következő lépésben kétnyelvű (magyar, szerb) felhívó
táblákat fogunk kihelyezni. Bízunk abban, hogy kitartó munkával a fejekben
is sikerül rendet rakni.
Az önkormányzat és a falu nevében
is köszönöm az önkéntesek munkáját.
Maczkó József polgármester
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Áprilisi jeles napok
Április hónap avagy a „szelek hava” a negyedik hónap a Gergely naptár szerint.
Elnevezése a latin aperio szóból származik, melynek jelentése „nyitni”, ami valószínűleg utalás az ekkor kinyíló természetre. A népi kalendárium Szent György
havának nevezi. Az időjárási szempontból legszeszélyesebbnek tartott hónap jeles napjaiból összegyűjtünk néhányat, melyekhez akár csatlakozhatnak is a kedves olvasók.
Április 1-je Hugó napja, a téli napfordulótól számított századik nap, ezért népünk régente „száznapnak” is nevezte. Egyébként pedig „negyvenesnap” volt, e
nap időjárásából a terméskilátásokra következtettek. Április 1-je az indás növények vetőnapja volt, minden más munka végzésére szerencsétlennek tartották.
Az „áprilist járatás”, „április bolondja” az ókori tavaszkezdő tréfás örömünnepekre vezethető vissza. Hozzánk talán német közvetítéssel került. Erre vall, hogy
elsősorban városi és gyermekmulatság, a felnőtt falusi nép körében sohasem gyökeresedett meg.
Kányádi Sándor: Április hónapja
(részlet)
Köpenyegbe burkol,
Bolondos egy hónap
ingujjra vetkőztet;
április hónapja,
mutatja a tavaszt
hol kalap a fején,
hol nyárnak, hol ősznek.
hol báránybőr sapka.
Április hónapban több jeles költő, és író látta meg a napvilágot. Talán a legismertebb dátum április 11-e a magyar költészet napja, mely József Attila születésnapjához kötődik, de ugyanezen a napon született Márai Sándor is. Ugyanebben a
hónapban született kiváló író-költőink közül Juhász Gyula (1883. április 4.), Tóth
Árpád (1886. április 14.) és Örkény István (1912. április 5.) is.
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célja a környezetvédelem fontosságára való felhívás, tájékoztatás, ismeretterjesztés volt. A Föld Napjának megünneplése csak 1990-ben vált nemzetközivé egy Danis Hayes nevezetű környezetvédelmi aktivista munkájának köszönhetően. Ebben
az évben 141 országban tartottak rendezvényeket, előadásokat Föld témában, melyeken több mint 200 millió ember vett részt. Az idei évben arra kérek mindenkit,
hogy a mindennapi rohanás közepette, álljunk meg egy kicsit, és gondolkodjunk el
azon, hogy mit jelent számunkra bolygónk, és mi az, amit tehetünk egyéni, vagy
akár társadalmi szinten érte, kezdve a szemétszedéstől a faültetésig, vagy az újrahasznosítható csomagolások használatáig. Egy bolygónk van csak, vigyázzunk rá!
-szerkesztőkIfj. Gilicze Lajos

A költészet napjára
Sorokba rendezett szavak, leírt pillanat,
érzés, indulat, költészet ez mind te vagy.
Filléres versekkel házaló dilemmája,
mit is írjon a költészet napjára.
Mit írjon , amit nem írtak meg az óriások,
Arany, Petőfi , József Attila , Ady, vagy mások,
Radnóti , Tóth Árpád, Pilinszki, Nagy László,
a sor szinte végtelen, s áll a zászló.
Volt már íhlet a róna, és a hegyek orma,
dölyfös király , és alázatos szolga,
ifjú amazon, vagy érett szépasszony,
gyengéd románc, s viharos viszony.
Megdicsőült már ezerszer a haza,
s végtelen az elesett hősök sora,
s a sok kiontott vér nem hiába vala,
élet, szabadság és haza.
Ilyen nagyívű gondolatok mellett,
ülök a szobában egy széken,
s szemem az üres papírra réved ,
mit is írjak, csak azt amit érzek!
Szárnyalok gondolatban, mint Petőfi a rónán,
a vén kútágas szomorúan néz rám,
vödre unottan csüng a rúd végén,
a szél játssza vele a puszta zenéjét.

A magyar költészet napján országszerte irodalmi esteket, író-olvasó találkozókat, felolvasóesteket és egyéb programokat tartanak. Ebből az alkalomból, és a
hónap aktualitásának is megfelelve egy József Attila verssel köszöntjük a tavaszt:
TAVASZ VAN! GYÖNYÖRŰ!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
Április 22-én tartják minden évben a Föld Napját. Az eredeti kezdeményezés
Gaylor Nelson amerikai szenátor nevéhez, és az 19970-es évhez kötődik. Eredeti

Tovább visz a képzelet, s már hosszan,
poros úton lépkedek kopott bakancsban,
mint egykor Radnóti fáradtan,
a munkaszolgálatosok sorában.
Majd képzetem továbbra sem fárad,
beülök Adyval egy kávéházba,
majd később látom Csinszkával a korzón,
csókot váltani forrón.
Aztán Szegedre visz a képzelet,
hol régi és híres az egyetem,
melynek fura ura,
József Attilát tanácsolta útra.
Mely út végül tragikusan a halálba veszett,
Balatonszárszón bevégeztetett.
Egy költőóriás veszett oda,
kit örökké itt tart verseinek sora.
Bár jólesik a költő szabadsága,
de mégis vissza zökkenek a mába.
Filléres versekkel házaló dilemmája,
mit is írjon a költészet napjára.

2020. 04. 11.
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HOGYAN TALÁLHATOM MEG ISTENT?
1. A feltámadásban nehéz hinni. (De
remélem, nem ezért távolították el a
vadkerti temető bejárata fölötti FELDÁMADUNK táblát?) Egyszóval nehéz
hinni a föltámadásban, pedig nem idegen a mi életünkben és világunkban.
Sok ráutaló jel és sok hasonló van a világon. Ilyen például a lelki föltámadás,
a megtérés.
Tolsztoj FELTÁMADÁS című regényében Nyehljudov herceg, amikor ráeszmélt arra, hogy egykori kedvesét,
Maszlovát ő indította el a züllés útján,
őszintén megbánta és megtérését kemény vezekléssel bizonyította. A bűntől való megszabadulás átélése egyfajta
elővételezése a húsvéti föltámadásnak.
Jézusnak a „tékozló fiú”-ról szóló példabeszédében az apa a hazatért és
bűnbánó fiáról ezt mondja a nagyobbik fiának: ”öcséd meghalt, de feltámadt.”(Lk.15.32.)
A tavasszal rügyező és virágba borult gyümölcsfák is a feltámadásra emlékeztetnek. Hiszen télen csupaszok,
lombtalanok voltak. A halottnak tűnő
fák tavasszal életre támadnak. Vagy
nézz néhány jelentéktelennek tűnő tárgyat, amik szinte hihetetlen gyönyörűséget és tudást varázsolnak elő. Csak
kettőt említek. Egyik a hegedű. 5-6
dróton föl-le húzgálnak egy negyed
maroknyi lószőrt és máris a mennyekbe repülhetsz, vagy a könnyed csordul
ki tőle. Szeretet és boldogság éled, támad fel tőle. Vagy gondolj a sok fiatal
lelki-drogjára, az okos telefonra, mely

a tenyerünkben elfér. Ujjammal simogatom a fotelban ülve, és közben beszélgetek az Atlanti-óceán túloldalán-a
kanadai hegyek között -kiránduló unokaöcsémmel. Majd zenét hallgatok vele Afrikából.
2. A mai húsvéti evangélium segít
abban, hogyan találjuk meg Istent az
életünkben. Ez elmondja Mária Magdolna találkozását a feltámadt Jézussal,
majd pedig Péterről és Jánosról hallunk,
akik lélekszakadva futottak a sírhoz. Ők
a föltámadás első tanúi.
Sok szép dolgot megtudunk róluk,
például, hogy Mária Magdolna kitartóan kereste Jézust. Péter és János pedig
vonakodás nélkül elindultak a sírhoz,
hogy saját szemükkel bizonyosodjanak
meg arról, amit Mária Magdolna mondott nekik. Mégsem ők a főszereplói
ennek az evangéliumnak, hanem a föltámadt Jézus… Jóllehet a feltámadásnak nem voltak közvetlen szemtanúi,
mégis Jézus gondoskodott róla, hogy
legyenek ennek jelei, amikből ki lehet
következtetni, hogy föltámadt. Kézenfekvő jel az üres sír, amiből kiolvasható, hogy Ő nem halott, hanem él (a sír
ugyanis a halottnak való, nem az élőnek.) Otthagyta az összehajtott kendőket, hogy abból következtessenek arra,
hogy nem lopták el a testét, hanem Ő
maga lépett ki a lezárt sírból. Kertésznek álcázta magát Mária Magdolna közelében, hogy annak hangjából olvassa
ki azt a boldogító valóságot, hogy Jézus gondol rá és név szerint ismeri őt.

Később idegenként csatlakozott az emmauszi tanítványokhoz, hogy annak
mondják el bánatukat, aki el tudja űzni bánatukat, amikor fölfedte magát a
kenyértörésben.
Jézus ma is így viselkedik. Jelez. Jeleket ad Magáról. A világ, de ami életünk is tele van jelenlétének apró jeleivel, csak meg kell azokat látnunk. De
ehhez kell rendelkeznünk a felsoroltak
erényeivel. Mária Magdolna kitartó keresésével, Péter és János azon készségével, hogy utána nézzenek a hírnek,
vagyis elmenjenek a sírhoz, János tiszta látására, amely képessé tette arra,
hogy az összehajtott kendőből a föltámadásra következtessen. A két emmauszi tanítvány – míg Jézus beszélt
„lángolt a szívük” (Lk.24.32.) Vagyis
égett bennük az Isten utáni vágy. Nálunk ez akkor jelentkezik, ha szeretünk
imádkozni és minél gyakrabban, hisz ez
visz közelebb Istenhez.
3. De figyeljünk fel azokra a rossz tulajdonságainkra is, melyek akadályoznak
minket, hogy felismerjük Istent (Isten jeleit) az életünkben és a világban!
Mária Magdolna nem azért ment kora hajnalban a sírhoz, hagy a Feltámadottal találkozzon, hanem hogy elsirassa a Halottat. Pedig Jézus földi életében
többször is mondta, hogy fel fog támadni. Mi következik ebből? Az, hogy
aki életében csak a tragédiákat nézi, ha
leragad ezeknél, az nem látja meg Isten jeleit, az élő Jézust…. Vagy ott van
a két emmauszi tanítvány, akik mene-

külnek a tragédiák városából, Jeruzsálemből. Menekülnek a Kereszttől, hogy
kis falujukban találják meg ezután lelkük nyugalmát. De egyben a kereszttől is menekülnek: aki menekül a kereszttől, az nem találja meg Jézust….
Ti hogy vagytok evvel? Ti is vagy mi is
menekülünk a kereszttől? Neked az élő
Jézussal élő kapcsolatod van?
A 12 tanítvány félelmében bezárkózik. Aki félelemben él, az nem láthatja
meg az élő Krisztust.
Tamás durcásan elvettette társai
tanúságtételét, hogy Jézus él. Aki elzárkózik az emberektől az nem találja meg az élő Krisztust. (Ezért is hamis
az ilyen védekezés: ”Én nem járok misére a templomi közösségbe, én egyedül a szobámban is tudok imádkozni.”)
Mi sem vagyunk mentesek attól a
kisértéstől, hogy Jézust, vagy lefordítva a mindennapok nyelvére: boldogságunkat téves irányban, rossz helyen,
kizárólag az egészségben és az anyagi lólétben keressük, nem pedig az Isten akaratában. Nézd, milyen boldogok
a szentek! Pedig sok szegény és nagy
beteg volt.
A húsvéti evangélium boldog üzenete az, hogy ha valaki őszintén keresi Istent, egész biztosan meg is találja Őt.
Mert akárcsak a föltámadott Jézus, Ő is
telehintette a világot jelenléte számtalan jelével. Róla árulkodik a kisgyermekek mosolya, a csillagos ég és a virágos mező is.
Pribitek László

Így vigyázhatunk szeretteinkre az új koronavírus-járvány idején

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább
az idős emberekre fókuszálnak,
akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről!
Világszerte tapasztalható, hogy az
új koronavírus által terjesztett járvány miatt megjelentek az olyan ál
értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken és
telefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket és újonnan már a
vakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyes
adatokat próbálnak kicsalni.

A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak, vagy önkormányzati dolgozónak kiadva magukat
személyesen, vagy telefonon keresztül igyekeznek megtéveszteni az idős
embereket az oltásra hivatkozással.
Előfordulhat, hogy személyesen keresik meg az idős embereket, ekkor
egészségügyi dolgozók által viselt fehér ruhában jelennek meg. Adategyeztetést végeznek, személyes és
bankkártya adatokat kérnek el annak érdekében, hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében (pl.: önkormányzat) a járvány miatt támogatást
tudjanak átutalni a felhívott részére,
egyben – látszólag – a védőoltásra is

regisztrálnak.
Személyes és pénzügyi adataink
komoly értéket képviselnek. Ha ezek
illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnak, az jelentős anyagi
károkat okozhat.
A rendőrség tanácsa arra
az esetre, ha valaki
ilyen hívást kap:
– Járjon utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet, vagy hivatal kereste meg:
Tegye le a telefont, majd hívja fel a
telefonáló által megjelölt intézményt!
– Tegyen fel ellenőrző kérdéseket:
Kérdezze meg a hivatkozott szervezet központi elérhetőségét, a hívó
nevét, beosztását!
– Legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogy az
utalás lebonyolításában segítenek!

– Bankkártyaadataikat semmilyen
körülmények között ne adják meg ismeretleneknek sem telefonon, sem
személyesen!
– Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről, mert visszaélhetnek az információkkal!
– Ne adja meg személyes adatait
ismeretleneknek!
– Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön
vagy hozzátartozója sérelmére, hívja
azonnal a 112-es segélyhívószámot!
A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senki se dőljön be a csalóknak.
Minél többen beszélgetnek erről idős
rokonaikkal, ismerőseikkel, annál kisebb eséllyel csaphatják be őket.
Forrás: www.police.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
PROJEKTZÁRÁSRÓL

Kelebia Község Önkormányzat –
Iparterület kialakítása Kelebián
Kelebia Község Önkormányzata TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00012 azonosító
számú támogatási kérelme keretében nettó 61.729.842,- Ft-os vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.
A támogatásnak köszönhetően az önkormányzat tulajdonában lévő 352 hrsz-ú
volt határőr laktanya területén lévő épületek kerültek felújításra.
1. sz. épületen állagmegóvási munkák történtek. A lapostető felújítása mellett
a beázások megszüntetésére került sor azáltal, hogy a kivitelező a nyílászárókat
OSB lapokkal lezárta.
2.sz. épületen külső és belső vakolatcsere, színezés történt.
3.sz. épület elbontása után annak helyén térbeton került kialakításra.
4.sz. épületen a tetőszerkezet teljes cseréje, valamint az épület homlokzati felületeinek teljes felújítása valósult meg.
Megvásárlásra került továbbá a projektből a 351/2 hrsz-ú „kivett ipartelep” művelési ágú 956 m2 területű ingatlan.
Kiépítésre és beüzemelésre került 1 db térfigyelő kamera, amely a települési kamerahálózatra csatlakoztatva lett.
A fejlesztés célja, hogy az ipari terület alkalmassá váljon vállalkozások fogadására.
A PROJEKT A SZECHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN VALÓSULT MEG.
A KIVITELEZÉS BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2021.02.28.
A PROJEKT TERVEZETT ZÁRÁSA: 2021.03.31
További információ kérhető:
Maczkó József polgármestertől
kelebia.onkormanyzat@kelebia.hu

Az eltelt egy hónapban is sajnos ezzel a
gonosz, alattomos vírussal kellett együtt
élnünk és rettegnünk, hogy hol és mikor
csap le, esetleg a közvetlen környezetünkben is. Semmi enyhülés, semmi érzékelhető könnyebbség. Jelen helyzetben
az egyetlen kapaszkodónk a védőoltás
mielőbbi felvétele. Ezért tisztelettel és
nyomatékkal arra kérek Mindenkit, hogy
aki még nem regisztrált az azonnal tegye
meg és érje el, hogy mihamarabb beoltsák valamelyik vakcinával!
Szörnyű, hogy környezetünkben is
arat a halál és nap, mint nap azzal kell
szembesülnünk, hogy az egészségügyben dolgozók (Orvosok, Ápolók, Szakszemélyzet, Önkéntesek) megfeszített, emberfeletti küzdelmet folytatnak
az egészségügyben! Drukkolunk Nekik
és nagyon féltjük Őket, hiszen a legnagyobb veszélynek Ők vannak kitéve a

mindennapi munkájuk végzése során!
Azért nagyon bízom abban, hogy a jó
idő beálltával és az oltások beadásának
előrehaladtával a nyár folyamán valamikor, szabadtéren már fogunk tudni
találkozni! Tele vagyok, vagyunk megvalósításra váró tervekkel. Bepótolni
természetesen semmit sem lehet, ami
már mögöttünk elmaradt, de egy régihez hasonló normális életvitelt megvalósítani, mindenképpen jó esélyünk
van!
Egyesületi programon belüli találkozásunk első és legfontosabb feltétele a személyre szóló „Védettségi Igazolvány” megléte!
Vigyázzunk Magunkra és Egymásra!
Mindenkinek kitartást, türelmet és jó
egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Horváth Zoltán elnök

Karitász hírek

Budapest-Kelebia-Beográd
vasútvonal felújításáról
Az elmúlt hetekben felgyorsultak a
tervezői munkák a vasútépítéssel kapcsolatban. Sorra érkeznek a hivatalos
dokumentumok, amelyekből már a kelebiai fejlesztések is jól láthatóak.
Fontos tények:
- A kelebiai szakaszon nem lesznek
kisajátítások. Területvásárlások igen.
- Egyetlen vasúti átjárót sem szüntetnek meg. Nem épül sem híd, sem
aluljáró. Mindegyik átjárót átépítik, modernizálják.
- A vasútállomás teljes vágányszerkezete cserélésre kerül.
- A vasútállomás épületének komplex felújítása várható.
- A vasútállomás előtti tér felújítása
során egy 8 állásos parkoló épül.
- A CARGO épületektől délre har-

minc állásos parkoló fog épülni.
- A peronok közötti átjárást gyalogos
aluljáró fogja biztosítani.
- A lakott területeken a vágányok
mellett zajfogó fal fog épülni.
- Elkészült a közel 600 oldalas környezetvédelmi hatástanulmány, amely
megtalálható a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal honlapján, amelyet
2021. május 3-ig lehet véleményezni.
- A munkálatokat 2025-ben szeretnék befejezni.
Kérem,hogy kérdéseiket, véleményüket a 06-30/903-14-92 polgármesteri telefonszámon, vagy a kelebia.
onkormanyzat@kelebia.hu e-mail címen jelezzék!
Üdvözlettel: Maczkó József
polgármester

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által körlevélben meghirdetett tartósélelmiszer-gyűjtés a templomban volt. A kapott adományokat Dr.Pribitek László
vitte ki 5 rászoruló családnak.
Kelebiai Karitász Egyesület számlaszáma: 53100049-10001349
Rendhagyó volt az idei húsvéti adományozás! Galgóczi Attila. Krisztin Dezső és
Varga Krisztián élelmiszer üzleteiben lehet élelmiszerre levásárolni az általam értesített személyeknek a meghatározott összeget. Összesen 66 családnak tudtunk segíteni 270.000 Ft összegben. Határidő: 2020.március 20-tól március 31-ig tartott.
8 család kapott vetőmag csomagot a ZÖLDELLŐ KERTEK program keretében.
A Támogatási szerződésben foglaltakat kell betartani, talaj-előkészítés, veteményezés, a növények gondozása a feladat, valamint alkalmanként fotókkal dokumentálni a folyamatot.
Köszönjük adományaikat! Vigyázzanak magukra! Regisztráljanak a védőoltásra!
Horváth Zoltánné

Kelebiai Hírmondó
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Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

2021. március hónapban született:

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

1. Szerencsés Ida
Szül.hely: Kiskunhalas
Szül.idő: 2021.03.12.
Édesanyja neve: Patocskai Fanni
Édesapja neve: Szerencsés Kristóf
Védőnői Szolgálat

2021. március hónapban házasságot kötött:
Szalai Rajmond László és Varga Nóra
Erdélyi Lajos és Révész Patrícia

2021. február hónapban elhalálozott:
Börcsök István

63 éves

2021. március hónapban elhalálozott:
Káposzta Ilona
Kovács Károlyné
Szűcs Józsefné
Fődi Gézáné
Jenovai Béláné
Szendi József
Csekei Jánosné

5. oldal

78 éves
79 éves
66 éves
59 éves
67 éves
68 éves
98 éves
Teleki Mária
anyakönyvvezető

április		

orvos neve

ügyelet helyszine

6 kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

7 szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.		

8 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

9 péntek

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

10 szombat

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

11 vasárnap

Friebert Gábor dr.

Kelebia,Bajcsy-Zsilinszky utca 39.

		

20 órától Szarvas Gyula 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 F. utca 92.		

15 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

16 péntek

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

17 szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

18 vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

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 F. utca 92.		

22 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

23 péntek

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.		

24 szombat

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F. utca 92.		

25 vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.		

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 F. utca 92.		

29 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.		

30 péntek

Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa,Kossuth utca 8.

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben

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)

Éjjel-nappali ügyelet!

Körzeti orvosaink:

Ügyintéző: Paska István

Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József

06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.
Nagy Zsolt ügyvezető

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

6. oldal

Kelebiai Hírmondó

Tavaszi jótékonysági
könyvturka

A tavasz és a jó idő közeledtével és a
húsvéti előtti várakozás részeként február 25-én a kelebiai könyvtár kiselejtezett
könyveiből könyvturit tartottunk a művelődési ház mögötti téren. Az eseményen
most kevesebb könyv állt az olvasni vágyók rendelkezésére, de aki meglátogatott bennünket, nem tért haza üres kézzel. A könyvekért önkéntes adományokat
lehetett felajánlani, a befolyt összegből
a Karitász egyesület által meghirdetett
nagyböjti akcióra vásároltunk tartós élelmiszereket, melyeket a templomban leadtunk a megadott időszakban. Ugyan-
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Egy tanító tapasztalataiból…
Nagyon átérzem azoknak a családoknak a jelenlegi helyzetét, ahol 23 gyermekkel kell megoldani az otthon tanulás nehézségeit, hát még, ha az
egyik szülőnek is otthon kell végeznie a
munkáját. Nem egyszer ez a helyzet, s
még a nagyszülők segítségét sem tudják igénybe venni! Minden elismerésem
az övék és a gyerekeké.
Abban szeretnék most segítséget
nyújtani, hogy miként lehet hasznos és
nem egészségre ártalmas elfoglaltságot találni a szabadidőben. Délelőtt az
online órák, délután a házi feladatok,
tehát a szokásosnál is kevesebbet töltenek a szabadban, pedig ebben a mozgáshiányos időszakban szülőként óriási
felelősségünk van gyermekeink egészséges fejlődésének biztosításában. Aki-

nek van lehetősége kint lenni, tegye
minél gyakrabban! A fejlődésben lévő
szervezet csontozata és immunrendszere megerősödéséhez elengedhetetlen, hogy eleget legyenek a levegőn és
sokat mozogjanak.
Homokozó másképpen! Szerintem a
legtöbb gyerek szerez a homokozóban
játszani. Találjunk ki érdekes feladatokat nekik, építsék meg valamelyik híres vár, vagy a falu központ makettjét.
Sétáljunk, de céllal! Egy tojástartó
fedelére ragasszunk színes korongokat
és séta közben gyűjtsünk a természetben fellelhető tárgyakat a tojástartó rekeszekbe. Ilyenkor megengedett a fáramászás is, hiszen a legtöbb gyermek
azt is szereti.
Horváth Zoltánné

akkor 10 db húsvéti csomag összeállításra
került gyermekek részére, melyet Bíró
Zoltán tanyagondnok segítségével húsvét
előtt átadtunk hátrányos helyzetű gyermekek részére, mellyel mosolyt sikerült
csalni a csimoták arcára.
Szeretném megköszönni minden kedves kelebiainak, aki adakozott, köszönöm
a Farkas László Általános Iskola pedagógusainak, hogy ajánlották a programot az iskolás gyermekeknek, valamint köszönöm
a csomagok kihordásában nyújtott segítséget Bíró Zoltán tanyagondnoknak.
Bíró Melinda

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, Sétáló u. 8.

