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2018. december 15 – én ünnepeltük községünk alapításának 94. évfordulóját.
Ilyenkor emlékezünk a láthatatlan, de élő múltra, kapaszkodunk a gyökerekbe és hálát adunk a jelenért. Hálát adunk „szép Kelebiánkért”, a földért, amelyen
élünk és az emberekért, akik e földet éltetik. Köszönjük mindenkinek a munkáját,
akik tenni akarnak településünk közösségéért. Kiemelten ünnepeljük ilyenkor azokat, akik kitartóan szolgálják falunk lakóit, tesznek községünk fejlődéséért, a jövőért, a hitért és az életért.
Köszönetünk kifejezéseként Kelebia Község Képviselő Testülete kitüntető díjakról döntött, melyek átadására ezen a napon került sor.
A díjazottak méltatásait ezúton tesszük közzé.

- Kelebia Község
Képviselő – testülete a
160/2018. számú
határozatával Kelebia Község Közbiztonságáért díjat
adományoz: Kollár Tamás rendőr törzszászló részére.
Kollár Tamás
címzetes rendőr főtörzs zászlós
Kelebián született
1980 – ban. Általános iskolai tanulmányait a kelebiai iskolában végezte, melynek befejezése után
a bácsalmási gimnáziumban folytatta tanulmányait.
1998 – ban jelentkezett a szegedi rendőr szakközépiskolába, a sikeres vizsgák megszerzése után Mohácsra került, ahol járőrként kezdte a szolgálatot. Egy
fél éves gyakorlat után került a tompai rendőrőrs állományába járőr beosztásba.
2001. július 1 – én kinevezték Kelebiára körzeti megbízottnak. Azóta a település
közbiztonságáért a lakosok megelégedésére végzi munkáját. Bármikor rendelkezésre áll az őt megkeresők részére. Az általános iskola rendőreként rendszeresen tart tájékozatót a közrend – közbiztonság – közlekedés biztonsága érdekében a polgárőrséggel közösen. A külterületen élő időseket, egyedül élőket
rendszeresen felkeresi, meghallgatja panaszaikat és szükség esetén tanácsokkal látja el őket.
Kelebia
Község Képviselő – testülete a 159/2018.
számú határozatával Kelebia
Község Közbiztonságáért díjat adományoz:
Szenti József
rendőr zászlós
részére.
Szenti József
rendőr zászlós Kelebián született 1977 – ben. Általános Iskolai tanulmányait a
kelebiai általános iskolában végezte, melynek befejezése után a bajai Türr István Postaforgalmi Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 1996 – ban jelentkezett a szegedi Rendőr Szakközépiskolába, a sikeres vizsgák megszerzése után a tompai Rendőrőrs állományába került, előbb járőr, majd később járőr
vezetői beosztásba. 2010. január 1 –én kinevezték Kelebiára körzeti megbízottnak. Azóta a település közbiztonságáért a lakosok megelégedésére végzi
munkáját. Bármikor rendelkezésre áll az őt megkeresők részére. Az általános
iskola rendőreként rendszeresen tart tájékoztatót a közrend – közbiztonság –
közlekedés biztonsága érdekében a polgárőrséggel közösen. A külterületen élő

időseket, egyedülélőket rendszeresen felkeresi, meghallgatja panaszaikat és
szükség esetén tanácsokkal látja el őket.
- Kelebia Község
Képviselő – testülete a 156./2018. számú határozatával Kelebia Község Szociális
Munkért Díjat adományoz: Kumich László és Kumich Lászlóné részére.
Ebben az évben a
Kelebia Község Szociális Munkáért Díjat
olyasvalakinek szeretnénk átadni, akik
az elmúlt évek során áldozatos, lelkes,
szolgálatra kész munkájukkal mindig hozzátettek kis közösségünk jobbá tételéhez. Idén a Kumich
házaspárt szeretnénk kitüntetni ezzel a díjjal.
Hogyan is kapcsolódtak ők be a községünk életébe.
Laci 1960. július 22 –én született Galgagután, egy Nógrád megyei kis faluban, tanulmányait Budapesten a Postaforgalmi Technikumban végezte, első munkaéveit szülőfaluja közelében töltötte.
Márti 1967. augusztus 16-án született Kiskunhalason, Egészségügyi szakközépiskolát végzett, munkáját a kiskunhalasi Pető Intézetben kezdte.
Megismerkedésükről röviden azt mondhatjuk, hogy ,,esküvőből esküvő
lett”, ugyanis 1983-ban Laci bátyájék esküvőjén találkoztak először, amely
után Lacinak a 260 km-es távolság sem jelentett akadályt, hogy jobban
megismerje ezt az elbűvölő lányt. Elszántságának köszönhetően 1986. május 3-án Isten színe előtt összekötötték életüket. Kezdetben Tompán, majd
Kelebián laktak szolgálati lakásban. Az élő Istenbe vetett hit mindkettőjük
számára meghatározó eleme az életüknek, már gyermekkoruk óta, hiszen
szüleik, nagyszüleik is hitben járó emberek voltak, így Márti és Laci is keresztény szellemben nevelték 3 gyermeküket, Nikolettet, Tamást és Áront.
A Kumich házaspár több évtizede meghatározó tagja a kelebiai baptista
gyülekezetnek. Elhivatott szolgálók a közösség életében. Hitük, példamutatásuk nemcsak gyermekeiknek lehet követendő példa, hanem minden Kelebián élő ember számára is. Márti a gyermekekkel való munkában, az Imaház
körüli teendőkben és programok megszervezésében tevékenykedett, Laci
pedig a zenei és idehirdetői szolgálat mellett már évek óta a Gyülekezet vezetője is. Aktívan szolgálnak, segítenek lakókörnyzetükben is, ahol lehetőségük adódik, Szolgálatukat lelkiismeretesen és teljes elszántsággal végzik.
Sok éve fő szervezői a gyülekezeti nyári táboroknak, a Nefelejts Gyermekdélutánoknak. Alapító tagjai a Kelebiai Ökumenikus Szeretetszolgálat Egyesületnek, ahol fáradhatatlanul kiveszik részüket a munkából, hiszen szívükön viselik a gyerekek lelki fejlődésének sorsát, hűen megélve mindannyiunk
számára azt az életformát, amit Jézus Krisztustól kaptak elhívásként.
- Kelebia Község Képviselő – testülete a 155/2018. számú határozatával Kelebia Község Sportjáért Díjat adományoz: Herke Marianna részére.
Herke Marianna, született Széll Marianna, Jakubec Erzsébet és Széll István
egyetlen leánygyermekeként 1975. október 28 – án Kiskunhalason. Marianna általános iskolai tanulmányait Kelebián végezte, majd a Gábor Dénes Gimnázium
Műszaki Szakközépiskola és Kollégium tanulójaként 1994 – ben sikeres érettségi
vizsgát tett. 1994. szeptember 1 – től a MÁV ZRT. – nél helyezkedett el. 2000 –
től az átszervezett MÁV PFT, 2002 – től ismét a MÁV ZRT: kötelékében dolgozott.
Közben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen személyügyi szervező minősítést szerzett. 2003 – ban férjhez ment Herke Sándorhoz. Ugyanebben az évben, április 26 – án megszületett lánya, Herke Noémi Fanni. 2006. január 19–én
pedig fia Herke Dániel Jácint. Gyermekei közül Dániel a Farkas László Általános Is-
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kola 6. osztályát végzi, Noémi tavaly fejezte be ugyanitt
általános iskolai tanulmányait. Ő jelenleg a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 9.
évfolyamos tanulója. Gyermekei iskolába kerülése
után – bár rövid ideig – korábbi munkakörében folytatta tevékenységét. Érdeklődése egyre inkább a
táncművészetek
irányába terelődött. Színvonalas
egyéni fellépéseivel nemcsak itthon, de külföldön is
többször fellépett, díjat nyert. Közben kisgyermekek hastáncoktatásával kezdett
el foglalkozni. Tánccsoportjával iskolai és egyéb rendezvényeken vett részt miközben tovább képezte magát. 2012 – től folyamatosan szerzett újabb és újabb művészeti képesítéseket. Először hastánc, orientális táncoktató lett, majd bellifyt mozgástréning oktató. Csoportos fitnesz instruktor, kölyökfitnesz, gyermek aerobik,
gyermekjóga oktatói képzettséget is szerzett. A Menő Menza pályázatnak köszönhetően jelenleg is ingyenes foglalkozásokon mozgatja meg a helyi általános iskolás
ifjúságot. Rendkívül elhivatott, erős, kitartó, szigorú és következetes. Ezt példázta
a kézilabdacsarnok átadására betanított, mások által is színvonalasnak ítélt, kelebiai iskolások nyitótánca. A gyermekeken kívül felnőtteknek is számos alkalommal
is tervezett és tanított be koreográfiát, amellyel a helyi rendezvényeken nagy sikerrel mutatkoztak és mutatkoznak be a mai napig. A fiatalok mozgáskultúrájának
népszerűsítése mellett, a felnőttek test – lelki egészségének megóvását is küldetésének tekinti. Szaktudását hamarosan hatha jógaoktatóként taníthatja, adhatja
át azoknak az embereknek, akik egy kis felüdülésre, nyugalomra vágynak a mindennapok rohanó világában.
- Kelebia Község
Képviselő – testülete
a 154/2018. számú
határozatával Kelebia Község Sportjáért Díjat adományozott: Molnár László
részére.
1970. július 23 –
án született Szegeden. Kelebiára 1977
nyarán
költözött,
előtte Ásotthalmon
élt szüleivel. Az általános iskola befejezése után, 1984 – ben a bajai Türr István
Közgadasági Szakközépiskolában kezdte meg tanulmányait és itt is érettségizett
1988 – ban. 1991 – ben bevonult katonának. 1993. felszerelt Vám- és pénzügyőrséghez 2011 –ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott vámosként. 1994 – ben megnősült, 2 lánya született (2001 – ben és 2003 – ban.).
1982 – ben lett igazolt labdarúgó Kelebián, 2013 – ig aktívan sportolt. 1990 –
ben a Kelebia Községi Népi Sportkör elnökségi tagja lett. 1999 – 2000-es bajnokságot megnyerte az akkori serdülő csapattal. A 2000-es évek elején sorozatban a
dobogón végző csapat vezetője volt. Kisebb szünet után 2011 – ben ismét a csapat
közelébe került, 2012. óta vesz részt a sportegyesület irányításában. Legjobb eredmények a csapatokkal: ifjúsági csapat 3x lett 3. helyezett, egyszer pedig bajnok.
Megye III. osztály bajnoki cím. Felnőtt csapat Megye I. osztálybeli szereplése.
Molnár László önkormányzati képviselőként aktívan részt vesz a közéletben. Elévülhetetlen érdeme van a kelebiai kézilabdacsarnok létrejöttében. Tanácsnokként
irányítja a csarnok működését. Kezdeményezésére indultak be a kelebiai és térségi kézilabda és futsal szakosztályok.

- Kelebia Község Képviselő –
testülete a 157/2018. számú határozatával Kelebia Községben kiemelkedő Közösségi Munkért díjat
adományozott: Sutka István részére.
Sutka István nyugdíjas MÁV
mérnök főtanácsos 1943 – ban
született Mórahalmon /egykor
Szeged alsótanya/. Általános Iskolai tanulmányait a Csipaki Tanyasi
Iskolában végezte, melynek befejezése után a szegedi Vasútforgalmi Technikumban folytatta középés felsőfokú tanulmányait. 1966
– ban került a MÁV kelebiai állomásfőnökségére, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Volt váltókezelő,
távírász, forgalmi szolgálattevő,
üzemgazdász, 1980 – tól 2000. december 31 – ig állomásfőnök helyettesi beosztásban dolgozott. Szolgálati ideje alatt nem csak Kelebián, hanem
Kiskunhalason is oktatta és vizsgáztatta a vasútra jelentkezőket. Munkája
mellett a fényképezést, egyik fontos hobbiját és élete részének tekintette,
hiszen képeivel megörökítette a település fejlődését, értékeit. Másik hobbija az eszperanto nyelv megismertetése nem csak a munkatársaival, hanem
az arra késztetést érzőkkel is. 1984 –től rendszeresen tartott oktatásokat,
vizsgára felkészítéseket, a Kelebia – Kiskunhalas Vasutas Eszperantó Alapszervezet elnöke.
Vasutas Eszperantó Szövetség ellenőrző Bizottságának tagja. A kelebiai
nyugdíjas egyesületnek megalakulása óta titkára. Kitartó és precíz közösségi munkájáért kapja a díjat.
- Kelebia Község Képviselő
– testülete a 158/2018. számú határozatával Kelebia Községben kiemelkedő Közösségi
Munkért díjat adományozott:
Paskó Csaba részére.
Paskó Csaba 1975 – ben
született Szabadkán. Az általános iskolát Bajmokon, a középiskolát a szabadkai Paulinum Gimnáziumban végezte.
1994 – től a pécsi Hittudámnyi Főiskola mellett a Janus
Pannonius Tudományegyetem
énekarvezetés szakán rendkívüli hallgató. 1999 őszétől a
Grazi (Gráci) Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán tanult, ahol
2003 – ban diplomázott. Vezénylésből és orgonából. 2000 – től a szabadkai
Egyházmegye felszentelt papja. 2003 – tól a szabadkai Bazilika karnagya.
2010 – ben megválasztották a Vajdasági Pax Romana civil szervezet elnökének. Paskó Csaba jelenleg a vajdasági Kelebián plébános. A plébánia köré
igazi közösségi életet szervezett, közösségi házat épített fel. Községünk rendezvényein rendszeresen részt vesz. Gasztronómiai tudását többször megcsodálhattuk. Számos kitüntetés tulajdonosa. Legutóbb a Luxemburgban
zajlott Szakács világbajnokságon ezüstérmet kapott. Közösségépítéséért, kitartásáért és nyitottságáért kapja a kelebiai díjat.
- Kelebia Község Képviselő – testülete a 152/2018. számú határozatával
Kelebia Községért díjat adományozott: Takács Mihály részére.
Takács Mihály úrnak döntő szerepe volt abban, hogy Kelebián 2017-re a
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több funkciós sportcsarnok felépülhetett. Kapcsolatrendszerén keresztül segítette az önkormányzatot abban, hogy két ütemben pénzügyi forrás érkezzen településükre.
Takács Mihály az általános iskolát elvégezve 1986-tól 1990-ig a kecskeméti Piarista Gimnáziumba járt. Az érettségi után Nyíregyházán és Pécsen
földrajz – testnevelés szakot végzett. Uefa A és B labdarúgó edző. Pályafutása során tanított Gárdonyban, de az edzői hivatás volt számára a meghatározó életelem. Edzőként dolgozott:
- Gázszer FC-nél
- Újfehértón
- Videoton FC-nél
- Felcsút SE-nél
- Puskás Akadémián
- 2010-től 2012-ig Miniszterelnöki sporttanácsadó.
- 2012-től napjainkig miniszterelnöki politikai tanácsadó.
- 2014-től a Puskás Akadémia vezető igazgatója.
- 2016-tól a Károát-medencei akadémiai program vezetője.
Jelenleg 47 éves.
- Kelebia Község Képviselő – testülete
a 153/2018. számú határozatával Kelebia
Községért díjat adományozott: Turcsányi
László részére.
Turcsányi László 1938-ban, 80 éve született. Az érettségi után a bajai Tanítóképző intézetben tanítói végzettséget szerzett,
majd Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán a földrajz-rajz szakot végezte el.
A szegedi József Attila Tudományegyetem
pedagógiai előadóként kapott képesítést.
Szakami tevékenysége:
- 1957: Bócsai általános iskola
- 1958-tól kisszállási általános iskola és
diákotthon.
- 1966-tól diákotthon vezető

- 1969-től igazgató helyettes
- 1974-től igazgató
- 1988-tól a kisszállási általános művelődési központ igazgatója
- 1989-tól a fóti gyermekvárosban nevelőtanár
- 1997-től a kunszentmiklósi ÁMK igazgatója
- 1999-től a kelebiai ÁMK igazgatója
2018-ban Turcsányi László Gyémánt diplomát kapott és az Általános Művelődési Központok Országos Egyesületének gondozásában megjelent az Egy
hosszú pálya a kultúra szolgálatában című önéletrajzi munkája.
Egy helyen ezt írják róla:
Turcsányi igazgató úr önmagához maradt hűséges. Ahhoz a kultúra felfogáshoz, mely mellett családja, tanítói elkötelezték. A néptanítói magatartás
korszerű megvalósítását kereste több munkahelyen is.
Turcsányi László a kelebiai vitéztelep szellemi szülötte, aktivistája. Lelkesen ápolja Szent László emlékét, Klébersberg Kunó művelődéspolitikáját, a
vitéztelep kulturális örökségét. Elvhű életművéért kapja a díjat.
- Kelebia Község Képviselő – testülete a 151/2018.
számú határozatával Kelebia Község Díszpolgára díjat
adományozott: Lackovics
Károly részére.
Lackovics Károly 1960.
február 13-án született a vajdasági Bajsán. Az általános
iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot Topolyán végezte. Több mint 15 éve a bajsai
Helyi Közösség elnöke, polgármestere. Nagy közösségi ember. Aktív sportember.
Hobbija a vadászat és a borászat. Bajsa önkormányzata testvértelepülése Kelebiának. Lackovics Károlynak kiemelkedő szerpe van a két település kapcsolatának
épülésében. A közös pályázatok során aktívan kivette részét azok megvalósításában. Rendezvényeink és kulturális eseményeink rendszeres látogatója. A két település civil szervezeteinek folyamatos fő patrónusa.
szerkesztők

A LEVENTE EGYESÜLET 2019. ÉVI PROGRAM TERVEZETE
2019. 04. 18. vagy 19. VII. Levente Kupa
2019. 05. 01. XVII. Radnai Kupa
2019. Kárpát Fesztivál időpontjának pénteki napján: VII. Szent László Kupa
2019. Kárpát Fesztivál időpontjának vasárnapján: III. Szent Korona Kupa
2019. 08. 19. IX. Szent István Serleg

Siflis Géza nyughelyénél a tiszteletadást filmezi Siflis Zoltán, mellette
Vincze József, a Fradi Múzeum történésze, Tobak Csaba, a Fradi Múzeum igazgatója és a Levente Egyesület képviseletében Kovács Marcell

2019. 09. 18-23. Székelykakasdi program
2019. 10. 29. II. Siflis Géza Labdarúgó
Emlékverseny
A fenti rendezvények mellett:
- a Magyar Nemzeti Összetartozás Hálózatának bővítése és harmadik találkozója
a Kárpát Fesztivál időpontjára időzítve.
- Siflis Géza életéről dokumentum film
készítése (Siflis Zoltán és a Fradi Múzeum
közreműködésével). Siflis síremlék létesítése.
Az időpontokban lehetséges változás,
melyet aktualitás esetén közzéteszünk!

A 2010-óta működő Levente SE
emléktárgyaiból részlet

A 2018-ban megrendezett I. Siflis
Géza Labdarúgó Emléktorna második helyén végzett kelebiai csapat kapitánya, Fülöp Henrik az elnyert Siflis Kupával
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Kihűlés veszély!

Veszélyben a hajléktalanok és az egyedül élő idősek!
A fagypont alatti hőmérséklet
kemény próba elé állítja a tüzelő
nélkül, lakásukban egyedül élő idős
embereket, a tartósan utcán lévőket. Kérjük, figyeljenek oda rájuk,

működjenek együtt a rendőrséggel,
az önkormányzatokkal!
A hideg beköszöntével a rendőrség ebben az évben is kiemelt figyelmet fordít a közterületeken
lévő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, azok
elhárítására. A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőrök haladéktalanul
gondoskodnak a sérült, illetve a
krízishelyzetben lévő hajléktalan
mentővel történő elszállíttatásáról,
továbbá felvilágosítást adnak a karitatív szervezetek szolgáltatásairól
a hajléktalan számára, amennyiben
az ilyen kérdéssel fordul hozzájuk.
A rendőrök szükség esetén – a hajléktalan személy fizikai állapotának
ellenőrzését követően – a rendőrség ügyeletén keresztül értesítik a területileg illetékes regionális
diszpécserszolgálatot, amennyiben
a krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a környéket, készpénzzel nem rendelkezik, vagy a
tömegközlekedési eszköz igénybe-

vételével veszélyeztetné a közegészséget.
A hajléktalanok mellett kiemelt
figyelmet kell fordítani a lakásukban, házukban – bármilyen okból

– fűteni nem tudó, főleg egyedül
élő, idős emberekre is. Külterületen, a tanyavilágban tüzelő nélkül,
fűtetlen lakásban, túlélési esélyeik
csökkenek. Védelmük érdekében

a rendőrség a jelzőrendszer részeként a társszervekkel – mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei és települési önkormányzatok,
jegyzők és polgármesterek – felhasznál minden rendelkezésére álló eszközt, és együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a
civil szervezetekkel.
Az állami intézményeken, a civil
szervezeteken túl az egyes állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a kihűléses halálesetek megelőzhetők legyenek. Így
mindenki nyújthat – a tőle elvárható mértékig – aktív segítséget a hideg idő beköszöntével.
Kérjük, az eddigieknél jobban figyeljenek a környezetükben élőkre,
a legveszélyeztetettebb, tudottan
magányos idős emberekre – füstöle a lakásuk kéménye – és az utcára
szorult hajléktalanokra.
Kérjük, amennyiben tudnak
olyan emberről, akit bármilyen okból kihűlés veszélyeztet, tegyenek
bejelentést az ingyenesen hívható 107-es vagy a 112-es általános
segélyhívó telefonszámokon, illetve
jelezzék a lakóhely szerint illetékes
önkormányzatnak, a polgárőrségnek, a szociális szervezeteknek.
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A HIT „SZEMÜVEGE”
Húsvét hajnalán két apostol fut Jézus sírjához. Péter és János. Mindketten
ugyanazt az üres sírt nézik, de nem ugyanazt látják. Péter üres sírt lát, János viszont a
föltámadt Jézust. Szent Jánosra nagyon jellemző, hogy valamit néz, és mást lát. Képes a dolgok mögé nézni. De ez jellemző
minden igaz keresztényre is, hogy másként
látják az életet, mint a nem hívők.Jobban
látják. Teljesebben, mélyebben. Ez eszünkbe juttathatja az Illés zenekar egyik dalának refrénjét: „Láss, láss, ne csak nézz!”
És a jerikói vak válaszát Jézusnak arra a
kérdésére, hogy mit akar: „Uram, hogy
lássak!”(Mk. 10.51.) Nemde ez a mi fontos
kérésünk is Jézusunk felé?
Most nézzük, hát miről is van pontosan
szó Jánosnál! „Ő az, aki a Kisdedet szemléli és Isten Örök Igéjét látja benne. A Tibériás-tónál a többi apostollal együtt nézi a
csónakból a feléjük integető idegent, s ő az,
aki elsőnek ismeri fel benne a feltámadt Jézust. Ő agg korában, amikor Patmosz szigetén írja a Jelenések Könyvét, fölnéz a
csillagos égre, és a Mennyei Jeruzsálemet
látja. János olyan hívő ember, aki földi valóságokat néz, de mennyei igazságokat lát.”
(Szentmártoni Mihály: Isten szavának igézetében 166. o.) Ez igazodik Pál apostol
intelméhez: „Keressétek azt, ami odafönt
van… Az égiekre irányuljon figyelmetek,
ne a földiekre.”(Kol. 3, 1-2.)
Ezt a jánosi látásmódot kell elsajátítanunk. Akkor is, ha világunkban sok borzalmat látunk: robbantásokat, öldökléseket,
gyűlölködést. Bár ezek mögött is termé-

szetfeletti erőt, vagyis a Sátán működését,
gonoszságát kell látnunk.
Felsorolok néhány földi valóságot, amelyek mögött mi keresztények mennyei igazságot, isteni valóságot látunk.
Amikor valamelyik szerettünk koporsóját sírva kísérjük a sírhoz, de mi mégis a viszontlátás és az újra ölelés lehetőségét látjuk. Tehát a koporsót, az elmúlást nézzük,
de az örök életet látjuk.
Mikor szenvedve a betegágyat nyomjuk, de a betegségben lelkünk tisztulásának lehetőségét látjuk, és a Jézushoz való
közelebb jutást… A betegségre és a halálra mennyivel másként tekint a világ, mint a
hívő ember! A Tv-ben a héten láttam egy
ragyogó műsort, a Ridikül-t. Két mellrákból kigyógyult asszony beszélt - magával
ragadóan- e súlyos betegségük lefolyásáról, kínjaikról, félelmeikről és a meghalás
lehetőségéről. A műsorvezető is kitűnően
irányította a beszélgetést a két asszonnyal és egy pszichológussal. Bár megszokhattam már, hogy nem vallási műsorokban
hitigazság (ok) beengedése szinte szégyellni való illetlenség, vagy egyszerűn tabu.
Most ebbe a műsorba viszont„vétek” volt,
hogy nem engedték be, mert bekívánkozott volna. Olyan alapon, hogy ezt a témát
nem lehetett szigorúan csak emberi megítéléssel és orvosilag tekinteni, hiszen vallási válaszok is kínálkoztak. Belátható könynyen, hogy az orvos, a pszichológus csak
egy bizonyos határig tud elmenni a segítésben. Viszont a mi hitünk, a Biblia, Jézus
ott is segíthet, ahol már ember nem segít-

Karitász hírek decemberről

* December 15-én részt vettünk a Falualapítási ünnepen.Ezen a napon került
megrendezésre az Ádventi Jótékonysági Forgatag is. Süteménnyel, teával apró karácsonyi tárgyakkal járultunk hozzá
a rendezvény sikeréhez. Begyűjtöttük a
tartós élelmiszer csomagokat,hétfőn átszállítottuk a plébániára. Vacsorajegyeket kaptak, akik hoztak adományt. Kö-

szönet a segítőknek.
* December 18-án készítettük a rászoruló családoknak a karácsonyi csomagokat. 71+ 9 csomag készült, közel 140
gyermeket érintve, több, mint 300 ezer
Ft értékben, melyben a NEA-TF-18-M0470 számú 100.000 Ft-os támogatásból
is használtunk fel.
* Magányosok karácsonyát 2018. de-

het. Olyan segítséget tudnak nyújtani, ami
a legnagyobb kétségbeesésben is föl tudja
ragyogtatni a reményt és meghozza a lelki békét.
Sorolom tovább azokat, amiket másképp lát egy hívő, mint ahogy az első látásra, első tapasztalatra mutatkoznak. Pl.
amikor megaláznak, és hagyjuk magunkat
megalázni (visszaütés nélkül), akkor felmagasztalnak. Ilyenkor a Nagypénteken megalázott Jézus sorsában részesedünk („…aki
pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják „ Lk. 14.11.)
Ha látunk gyönyörű tájat, akkor Isten
szépségének visszfényét látjuk tükröződni benne, és kitör belőlünk Péter apostol
Tábor-hegyi ujjongása: „Uram jó nekünk
itt lenni (Mk. 9.5.). Hasonló mennyei öröm
tölt el minket, amikor egy jótársaságban
beszélgetünkemelkedett, szívetmelengető
dolgokról. Vagy amikor felnézünk a csillagos égre, Isten lakóhelyére gondolunk.
A kisgyermekek mosolya, a felnőttek
tiszta, felszabadult kacagása az Isten vidámságát, örök ifjú voltát idézi.
A finom gyümölcsök, ízek nekünk arról tanúskodnak, mennyire kedvünkben jár,
szeret minket a Teremtő. Már régen volt, de
sose felejtem el, amikor együtt ettünk rácpontyot egy ferences atyával. Miközben
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nagy élvezettel ette, szakállán végig csordogáltaz ételfinom leve, mint Áron főpap szakállán az olaj (Zsolt.133. 2.). Közben megjegyezte: „milyen jó lehet a Mennyország,
hamár ez hal is ilyen finom tud lenni.”
Ha jó hozzánk valaki, ez eltörpül amellett, amilyen jó hozzánk a Jóisten.
A technika egyre bonyolultabb, egyre elképesztőbb és okosabb gépeket fejleszt ki. De akkor milyen felülmúlhatatlanul okos, bölcs az Isten, aki a feltalálókat
teremtette?
A nem hívő ember szerencséjének tartja, amikor kimenekül valami tragédiából,
megússza valamelyik katasztrófát. Mi, hívő emberek viszont azt mondjuk, hogy a
Gondviselő mentette ki ezekből…
A húsvéti evangélium egyik fontos tanítását, János apostol látásmódjából, a feltámadás felismeréséből olvassuk ki. Hogyan
kövessük ezt? 1. Ne sokat teketóriázzunk,
hanem teljes bizonyossággal fogadjuk el
a Bibliát, amely ebben a jelenetben ezt
az igazságot ajándékozza nekünk: JÉZUS
FÖLTÁMADT, VALÓBAN FÖLTÁMADT!
2. Ne csak nézzünk, hanem lássunk is!
Nézzünk mi is- mint Szent János – a dolgok
mögé! Sose felejtsük otthon, sose veszítsük
el a hit „szemüvegét”!
Pribitek László plébános

Miserend változás!
Hétköznap (hétfő, kedd, szerda, péntek, szombat): 16:00
Csütörtökön a Szent Erzsébet Otthonházban: 9: 30
Vasárnap: 8: 00 és 10: 00
cember 20-án10,30 órakor a napközi
ebédlőjében tartottuk. A hittanos gyerekek
Jáger Tünde hitoktató vezetésével készültek kis műsorral, melyetDr.Pribitek László
plébánosunk egészített ki.Köszönjük a finom ebédet a szakács lányoknak.
* Megtörtént a Forgatagon kapott tartós élelmiszerek leltározása is, melyek még
decemberben kerültek kiosztásra. Értéke
kb.50.000 Ft volt. Mindenkinek köszönjük

az adományt! A perselyadományt a nyári
KÖSSZ-tábor javára ajánlotta fel az egyesület.
51 kg liszt, 45 kg-os kristálycukor, 19
kg-os rizs, 5l tartós tej, 5 db 25 dkg-os
keksz, 10 l étolaj, 6 db csokoládé, 1 kg szaloncukor, 5 dob tea, 1 kg zsemlemorzsa,
12 kg tészta, 18 db konzerv vegyes, 8 db
szappan.
Horváth Zoltánné elnök
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TISZTELT NYUGDÍJASOK

Decemberi iskolai hírek

December végéhez közeledve röviden összefoglaljuk a hónap Egyesületünket is
érintő eseményeit, majd vázoljuk az előttünk álló két hónap terveit, feladatait.
December
-13-án volt a soros havi fürdőzés Mórahalmon, melyen ez alkalommal is a
szokásos kis csapat (7 fő) vett részt és kellemesen töltötte el a rendelkezésre álló
közel 5 órás fürdőzési időt.
-15-én egy összevont rendezvény keretében került megrendezésre a Falualapítás évfordulójáról (94.) való megemlékezés és az ún. Adventi Jótékonysá-

December 4: Mesemondó verseny
Az idei mesemondó verseny iskolánkban kevés létszámmal, de nagyon lelkes kis
csapattal zajlott le. Izgatottan várták a kis előadók a délutáni megmérettetést. „Nagyon izgulok!” „El fogom rontani.” „Nem tudok majd megszólalni a közönség előtt.” –
hangzott el a versenyzők szájából. Ennek ellenére mindenki meg tudott szólalni, mesét mondani, szépen hangsúlyozni. A népmesék megelevenedtek, a szereplők életre
keltek.

gi Forgatag nevű községi rendezvény, melyen többek mellett fellépett a Nyugdíjas Egyesület tánccsoportja is. Az ünnepségen Kelebia Községért Díjban részesült

Sutka István egyesületi titkár is. A Forgatagon egy szorgos csapatunk a forralt bort
és a puncsot kínálta a vendégeknek. A mellékelt fotók a rendezvény egy-egy epizódját mutatják.
-20-án a Szegedi Szabadtéri Színház (2019. 06. 22.) „Hullámzó világ” c.
előadására megvásároltunk 19 db. belépőjegyet Egyesületünk tagjai számára.
-28-án négy fős csoportunk részt vett egy soron kívüli mórahalmi fürdőzésen.
Január
-17-én kerül sor a havi mórahalmi fürdőzésre, melyre indulás a MÁV állomástól a 10.30–as autóbusszal.
-24-én lesz a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezendő községi rendezvény, melyre elvárják Egyesületünk tagjait is.
Február
-9-én 16.00 órától tartjuk az évzáró Közgyűlésünket az Agrárcentrumban,
melyen a jelenlévők elfogadják az Egyesület éves Munkatervét is.
-14-én lesz a havi mórahalmi fürdőzés, melyre ne felejtsük elvinni a kedvezményes belépésre jogosító vasutas arcképes igazolványunkat sem.
-15-én Wass Albertról tartanak megemlékezést a Művelődési Ház könyvtárában, melyre várják Egyesületünk tagjait is.
Íme, a kínálat, melyre elvárjuk Egyesületünk Tagjait, a mórahalmi fürdőzésekre
pedig meghívjuk az Egyesületünkhöz nem tartozó lakótársainkat is.
Kelebia, 2018. 12. 30.
Sutka István egy. titkár
Horváth Zoltán egy. elnök

A verseny bemelegítésére egy kedves kis báb előadás adott lehetőséget a Szivárvány
pillangó 3. osztályos bábcsoport előadásában. A Télapó kesztyűje c. mese báb formában
varázsolt a közönség elé mesevilágot. Tapssal jutalmazták a nézők az előadást.
A mesemondók teljesítményét háromtagú zsűri pontozta, s a következő helyezések születtek.
1.Szögedi Petra 3. oszt.- Az állatok nyelvén tudó juhász
2.Knor Laura 3. oszt. – A mindentudó kalap
2. Selymes Lara 2. oszt.– Kinek nehezebb a dolga?
3.Csernák Sára 1. oszt. – Így jár, aki irigy
Különdíjban Szegedi Luka részesült, A kolbász, a béka és az egér című meséjével.
Az első helyezést elért Szögedi Petra képviseli intézményünket a területi mesemondó versenyen.
Minden helyezett egy-egy könyvet is kapott, csoki mikulás kíséretében.
Elégedetten és jókedvűen távozott mind gyermek, mind szülő, pedagógus.
December 7: Laborgyakorlat
A kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium Fődi János Természettudományi Laborgyakorlaton kémia-biológia-földrajz órákat néztek a 7. osztályosok a Jövőd
a természettudományokban rejlik c. projekt keretében. Munkáltató foglalkozások voltak ezek. A mi általunk választott tananyaghoz kapcsolódó feladatokat oldottak meg a
gyerekek. A tanári kísérletek mellett, a gyerekek is kísérletezhettek.
December 6: Mikulás
Mint minden évben, idén is ellátogatott a Mikulás a Farkas László Általános Iskolába. A szülői munkaközösségnek köszönhetően a felső tagozatos tanulók is ajándékban részesültek.
„Tudós rektor” c. levelezőversenyre két nyolcadikos tanulónk, Simonyi Fanni és Kákonyi Rita nevezett be és jutott tovább a Szilády Áron Gimnáziumba.
Iskolánk több tanulója vesz részt folyamatosan más jellegű levelező versenyeken.
Középiskolai nyílt napokona nyolcadik osztályos tanulók vehettek részt, ill. a környező középiskolák képviselői –leginkább intézményvezetők- is eljöttek saját intézményüketbemutatni.
A járási rajzpályázaton több tanulónk is eredményesen szerepelt.
A Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola szervezésében részt vettek és munkáikkal díjat nyertek a következő tanulók:
Juhász Réka 3. oszt, Nagy Ákos, Taupert Noémi 6. oszt, és Kis Jázmin 8. oszt. tanuló.
Az izsáki tankerületi rajzversenyen első helyezést ért el Nagy Ákos 6. oszt. tanuló.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!
December 19-ét, az utolsó tanítási napot izgatottan várta mindenki. Az alsótagozatosok inkább a már hagyományos bolhapiaci vásárra készültek, valamint a kézműves
foglalkozásokra. Míg a felső tagozatosokat a Bögre Károly tanárúr szervezte karácsonyi focikupa tartotta lendületben. A tanár- diák megmérettetésben Edit néni a kisujját törte a győzelemért.
Az iskolai karácsonyi ünnepséget a Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központban
rendeztük. A műsort Radnai Béláné, Juhász János, Jáger Tünde szervezésében a negyedik osztályosok és a hittanos csoport adta elő.
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A Szent Erzsébet Otthonház hírei

Programokban bőven volt részünk
az év utolsó hónapjában. December 6án nálunk is járt a Mikulás 17-én délelőtt került sor az intézményi karácsonyi ünnepségre, amely szokásunkhoz
híven ünnepi szentmisével kezdődött,
ezt követte a Gézengúz óvoda nagycso-

portosainak műsora, majd iskolás gyermekek Betlehemi előadása, gondozottunk karácsonyi verse. Polgármester
Úr ünnepi köszöntőjében fejezte ki jókívánságait időseinknek. A Daloskör
zárta a műsort egy dalcsokorral, majd
karácsonyi énekek közös éneklésével.

Ezúton is köszönjük valamennyi szereplőnek és felkészítőiknek áldozatos
munkáját.
19-én az óvodások karácsonyi ünnepségén jártunk az Agrárkereskedelmi Központban.
Minden kedves lakosnak jó egészsé-

get, békességet, boldog új évet kívánok magam és kollégáim nevében az
új évre.
Az ünnepségekről készült további
fényképek Kelebia honlapján az Otthonháznál tekinthetők meg.
Turi Mária intézményvezető

Felhívás adminisztrátor munkakör betöltésére
Kelebia Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonháza felvételre
keres adminisztrátor munkakörbe dolgozót
2019. január 16-ai kezdéssel
A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, az 1992. évi XXXIII. törvény és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
A munkarend 8 órás, hétköznapokon.

Feladata:
Ügyviteli feladatkörben:
- Az intézmény külső-belső érkező és küldendő iratainak, leveleinek iktatása, postázása,
- dokumentumok irattározása,
- a szociális országos nyilvántartási rendszer részére történő adatszolgáltatás, az igénybevevői nyilvántartásban mint adatszolgáltató munkatársi feladatok végzése.
- Az Otthonház karbantartási munkálatainak szervezése.
- Jegyzőkönyvvezetés az intézményi ülések, fórumok alkalmairól.
Gazdálkodási feladatkörben:
- Házi pénztár kezelés
- a térítési díjak számlázásával, beszedésével, nyilvántartásával kapcsolatos
feladatok végzése.

- Az intézményi könyvelést alátámasztó analitika vezetése, egyeztetése a polgármesteri hivatal gazdasági csoportjával.
- Selejtezési és leltározási faladatok.
- Az Idősek otthona Pénz -és Értékkezelési Szabályzata szerinti módon a lakók pénzének kezelése.

Személyzeti ügykörben:
- A munkavállalók személyi anyagának nyilvántartása.
- A központi bérszámfejtő rendszerben elkészíteni a dolgozók felvételi, módosítási iratanyagát, ezeket folyamatosan karbantartani.
- A dolgozók részére esedékes egyéb költségek elszámolásának előkészítése főszámfejtésre.
Jelentkezni szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló dokumentumok másolatának benyújtásával személyesen az intézmény vezetőjénél lehet, 2019. 01.
14. napjáig.
Bővebb felvilágosítás személyesen az Otthonházban, Kelebia, József A. u. 75.
sz., telefonon 06-77/454-224-es számon Turi Mária intézményvezetőtől kérhető.
A munkakör betöltéséhez érettségi bizonyítvány szükséges. A felvétel elbírálásánál előnyt jelent pénzügyi vagy munkaügyi középfokú végzettség.

XVI. évfolyam 1. szám

Kelebiai Hírmondó

. oldal

Egy tanító tapasztalataiból… Gézengúz Mini Bölcsődei hírek

A tinédzserkor buktatóinak megelőzése
A gyerekek 13 éves koruktól a tinédzser korba lépnek, kezdenek érettebbek lenni és kialakulnak bennük az első
életképek, saját magukról. A szülőknek
jó néhány dolgot meg kell tanítaniuk a
gyereknek, mire eléri a tinédzserkort.
1. Az időbeosztás
A serdülőkorig segíthetünk a gyermekünknek abban, hogy felébresztjük őt és elkészítjük a tízóraiját, de később fel kell készítenünk arra, hogy ez
az ő feladata. A gyerekek ebben a korban már képesek arra, hogy maguktól
felkeljenek és előkészítsék az iskolában
szükséges dolgaikat.
Az időbeosztást megtanulni nem
könnyű feladat. Hagyjuk a gyermekeinket legalább egyszer, hogy érezzék a
saját hibájukból kialakult konfliktusokat, pl. ha nem kelnek fel reggel időben, akkor elkésnek az iskolából vagy
az edzésről és ezért a tanár vagy az
edző megbünteti őket.
2. Döntéshozatal
A gyerek meg kell tanulja, hogy van
választási lehetősége, meg kell tanulnia
döntéseket hozni. Tanítsuk meg a gyerekeinket arra, hogy tudjanak “nemet”
mondani amikor szükséges.
3. Tisztelettudó viselkedés
Ha egy tinédzser azt szeretné, hogy
úgy fogadják el, mint egy felnőttet akkor meg kell tanulnia szépen beszélni a
felnőttekkel, ami ebben a korban elég
nehéznek bizonyul. Ne tanítsuk a gye-

reket, hanem bizonyítsunk a saját példánkkal.
4. Házimunka
A serdülőkorban lévő gyerek is a
családtagja, ezért neki is be kell segítenie az otthoni feladatok elvégzésében.
Meglehet őt tanítani a legegyszerűbb
ételek elkészítésére, természetesen
ezeket a dolgokat a legideálisabb a szülőkkel együtt elvégezni.
5. Felelősségvállalás
A legjobb módszer arra, hogy a gyerek megtanuljon felelősséget vállalni,
ha veszünk neki valamilyen kisállatot.
El kell magyarázzuk neki, hogy ez az állat nem játékszer, törődni kell vele. Az
elején a szülőknek felügyelniük kell és
tanácsokat kell adniuk a gyermeküknek az állattal kapcsolatos teendőkről.
Ha valamit nem jól csinál, akkor segíthetünk neki. Ha van a családban kisebb
gyerek, akkor kérjük meg a serdülőkorban lévő gyerekünket, hogy rövid
ideig vigyázzon rá.
6. A pénz kezelése
Kevés olyan gyerek van, aki tudja
kezelni a pénzt és ez a szülők és a nagyszülők hibája, akik szeretik kényeztetni a kicsiket. Vásároljunk egy perselyt a
gyereknek, hogy abban gyűjtse a pénzét egy különleges dologra.
Próbáljuk meg okosan nevelni a gyerekeket, mert később sokkal nehezebb
lesz a hibákat kijavítani!
Horváth Zoltánné

Gézengúz Óvoda decemberi
eseményei

6-án nagy izgalommal várták a gézengúzok a Mikulást, aki a Manóval és a Krampusszal megérkezett a gyerekek nagy örömére.
17-én a Szent Erzsébet Otthonházba látogattak a nagycsoportból gyermekek, és egy
kis műsort adtak az Időseknek.
19-én megtartottuk az óvoda Karácsonyát
az Agrárkereskedelmi Központban, ahol nagyon ünnepélyes műsort adtak a csoportok.

A személyes gondoskodást nyújtó
szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról
szóló rendelet értelmében a
2019. február 1. napján induló mini bölcsődében
- a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 345,- Ft/ellátotti nap
+ áfa
- a bölcsődei gondozás intézményi
térítési díja: 165,- Ft/ellátotti nap.
A mini bölcsőde 20 hetes kortól 3
éves korig fogadja a gyermekeket,
melynek maximális létszáma 7 fő lehet. A gyermekek ellátását 1 fő kisgyermeknevelő végzi, akinek munkáját 1 fő bölcsődei dajka végzi + 1 fő

részmunkaidőben.
A bölcsődei felvétel iránti kérelmet
a szülő vagy más törvényes képviselő
a Gézengúz Óvoda és Bölcsőde vezetőjéhez írásban nyújthatja be.
A bölcsődei ellátást különösen az
olyan gyermek számára kell biztosítani
a.) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt
a családban három vagy több gyermeket nevelnek.
b.) akinek a szülője, törvényes képviselője munkavégzése, vagy betegsége miatt a gyermek napközbeni ellátásáról nem tud gondoskodni. A
betegséget orvosi igazolással kell bizonyítani.

Ifj. Gilicze Lajos: A lepkegyűjtő
Csodáltam mindig a sok színes lepkét,
ahogy szálltak a réten szerteszét,
a fekete, a csíkos, meg a kék.
Aztán még fiatal koromban,
a sok szép, csábos menyecskét,
a szőkét, a barnát, meg a feketét.
Gyűjtöttem a lepkét spirituszba,
préselve lapra, vagy dobozba.
Kísértem a szép menyecskét,
moziba, bálba, meg haza.
Majd vad lelkem id – oda bolyongott,
jöttek velem a lepkék,
egymásnak adták a kulcsot
a szép, csábos menyecskék.
De hamar rájöttem hogy csalfák,
más kegyét is keresték,
de vigaszul itt voltak a lepkék,
a fekete, a csíkos, meg a kék.
Aztán lassan leszálltak az évek,
s mondanak már öregnek, meg vénnek,
eltűntek a szép, csábos menyecskék,
s nem maradt más, csak a lepkék.
Gyűjtöm őket spirituszba,
préselve lapra, vagy dobozba.

2018. 10. 05.
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Anyakönyvi hírek
Születések
Virág Bertalan, szül: Kiskunhalas 2018.11.20.
An.: Opóczki Éva, apn. : Virág Bertalan
Csajkás Nándor, szül: Szeged 2018.12.03.
An.: Gyömrei Noémi, apn. : Csajkás Nándor
Kruska Annabel, szül. : Szeged, 2018.12.15.
An : Batik Barbara, apn. : Kruska Róbert
Bíró Ábel Zoltán, szül. : Kiskunhalas 2018.12.19.
An.: Vass Anna Jolán, apn. : Bíró Zoltán
2018. december hónapban elhalálozott kötött:
Patocskai Kálmán 88 éves
Orisek László 56 éves
2018. december hónapban házasságot kötött:
Géczi László és Szabó-Galiba Katalin
Kormos Márta
anyakönyvvezető

Temetkezési vállalkozás
Jánoshalma, Molnár J. u. 2
Teljes körű temetkezési szolgáltatás helyben
Éjjel-nappali ügyelet!
Ügyintéző: Paska István
06-30/243-1999
Kelebia, Ady Endre u. 194.

Nagy Zsolt ügyvezető

MÉH-TELEP!
Vas- és színesfém átvétel (ócska vas),
akkumulátor-hulladék átvétel
hétfőtől péntekig 9 órától 15 óráig.
Igény esetén házhoz megyünk!
Ka-Ro Metal Kft.
6423 Kelebia
Bajcsy – Zsilinszki u. 26/13.
Tel.: 77/454-627
06-70/516-50-50
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MUNKALEHETŐSÉG
Kelebiai erdőben három hektárnyi terület
vadvédelmi kerítéssel való bekerítéséhez
keresek alkalmi munkásokat
azonnali kezdéssel.
telefonszám: +36 30 996 04 05

Orvosi ügyelet

06-70/940-70-80

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

január
10 csütörtök
11 péntek
12 szombat
13 vasárnap
14 hétfő
15 kedd
16 szerda
17 csütörtök
18 péntek
19 szombat
20 vasárnap
21 hétfő
22 kedd
23 szerda
24 csütörtök
25 péntek
26 szombat
27 vasárnap
28 hétfő
29 kedd
30 szerda
31 csütörtök

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

ügyelet helyszine
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8		
Tompa,Kossuth utca 8		
Kelebia,Deák f. utca 92		
Tompa,Kossuth utca 8

Rendelési időn kívüli orvosi ügyelet
Munkaszüneti napokon, ill. hétköznap 17 óra után központi ügyelet van. Hétköznapokon rendelési időben minden orvos a saját körzetében ügyel, egyéb időben, 17 óráig pedig mindkét körzet betegei részére, csak az egyik háziorvos érhető el sürgősségi
ellátás szüksége esetén! (általában dr. Rigler László: hétfőn és szerdán, dr. Szabó Péter: kedden és csütörtökön ügyel 17 óráig. Pénteken váltott formában ügyelnek)

Körzeti orvosaink:
Fogorvosi rendelő: Dr. Józsa József
06-77/737-757
Dr. Rigler László: 06-77/454-125, 06-30/955-06-67
Dr. Szabó Péter: 06-77/454-247, 06-30/22-83-355
Orvosi ügyelet: 06-70/940-70-80
Gyógyszertár: 06-77/454-223
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„Nincs időm olvasni” kihívás – 12 hónap 12 könyv

Szabados Ágnes újságíró, blogger
kezdeményezésére kezdődött a kihívás, melynek lényege, hogy havonta
legalább egy könyvet olvassunk, melynek témáját Szabados Ágnes adja meg.
Célja, hogy olvassunk együtt és beszéljük meg olvasásélményeinket.- Nem
mellesleg Ági Kiskunhalasról származik,
a Bibó István Gimnáziumban végezte a
középiskolai tanulmányait, majd Szegeden járt egyetemre. - Természetesen a témától el lehet térni, de miért ne

lépjen ki az ember egy kicsit a komfortzónájából és olvasson olyan témában
könyvet, melyet addig soha.
Minden hónap első napján a téma mellé, egy konkrét könyvet is ajánl Ági, így
akinek van kedve bekapcsolódhat a kihívásnak ezen ágába is. Ezt a kötetet pedig
- hogy ténylegesen könyvklubb hangulata
legyen - kihasználva az online tér nyújtotta lehetőségeket, a Nincs időm olvasni kihívás facebook csoportjában élő videóban
kibeszélik a hónap végén.

2018. január első témája a SPORT.
A könyvklub közös könyve: Csepelyi
Adrienn - Belemenés
HOGYAN VEHETSZ RÉSZT BENNE?
Csak kövesd a Nincs időm olvasni kihívás facebook csoportját, minden hónap elsején a téma mellé ott jelöli meg
Ági a könyvklubos könyvet. Egy hónapod van elolvasni, és a hó végén, egy a
csoportban előre megbeszélt időpontban ÉLŐ videóban bejelentkezik. Nincs
más dolgod, mint figyelni, követni,

majd kommentelni, kérdezni. Ő pedig
élőben mindenre válaszol.  
Felnőttek és gyerekek is csatlakozhatnak egyaránt a kihíváshoz.
A kelebiai könyvtár is csatlakozik a
kezdeményezéshez. Keresd a témához
kapcsolódó könyvet a könyvtárban. (Pl.
Backman Fredrik: Mi vagyunk a medvék)
A facebook csoport egyébként nagyon
jó könyvajánlásra, és arra is, hogy találj
egy jó könyvet az esti kikapcsolódáshoz.
Csatlakozz Te is!
szerkesztők

Községünk alapításának 94. évfordulója
és az V. Adventi Jótékonysági Forgatag képekben
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Kelebiai Hírmondó

XVI. évfolyam 1. szám

Polgármesteri Hivatal Kelebia
Ady Endre u. 114.
Tel.: 06-77/454-201
Főszerkesztő:
Szerkesztõbizottság
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Kft.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 12.

