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Értékes kincsek Isten szemében

Egyszer egy fiatal meglátogatta a
Mestert, nagy gondjával. „Mindenki azt mondja, hogy semmire sem vagyok jó. Mit tegyek, hogy jobban megbecsüljenek az emberek?” A professzor
rá sem nézett, úgy válaszolt: „Most nem
érek rá veled foglalkozni, de ha segítesz nekem, rád is sor kerül.” A fiú egy-

ből beleegyezett, de most is úgy érezte, mintha megaláznák. A professzor
egy gyűrűt húzott le a kisujjáról, majd
a fiú kezébe tette: „Menj el a vásárba és
add el ezt a gyűrűt, hogy egy adósságot
ki tudjak majd fizetni, de legalább egy
aranyat kérj érte!”
A fiú fogta a gyűrűt és elment. A vásárban elkezdte kínálgatni a portékát. A
kereskedők mindaddig érdeklődve nézték, amíg meg nem mondta az árát. Az
egy arany hallatán egyesek kinevették,
mások szó nélkül továbbálltak, végül valaki elmagyarázta neki, hogy ez az ár túlságosan sok ezért a gyűrűért. A fiú vé-

gül a kudarctól lesújtva hazament és így
szólt a Mesterhez: „Professzor úr, lehetetlen annyiért eladni, amennyit kért.
Talán két-három ezüstöt kaphatnék érte, de senkit sem csaphatunk be a gyűrű
értékével.” Az idős Mester így válaszolt:
„Nagyon fontos dolgot mondtál most, fiacskám. Előbb meg kell tudnunk a gyűrű
pontos értékét. Menj el az ékszerészhez,
kérdezd meg tőle, mennyit ér a gyűrűm,
de ne add el, hanem hozd vissza!”
A fiú gyorsan elszaladt az ékszerészhez és megkérte, becsülje fel a gyűrű értékét. Az ékszerész nagyítóval megvizsgálta, megmérte, és végül azt mondta:
„Mondd meg a mesterednek, hogy ha
most rögtön el akarja adni, akkor csak
ötven aranyat tudok érte adni. Ha nem
sürgős, akár hetvenet is megérne.”
A fiú izgatottan szalad haza és min-

dent elmesélt, ami történt. A Mester akkor így szólt: „Te is olyan vagy, mint ez a

gyűrű: egy drága és egyedi ékszer. Csak
egy szakértő mondhatja meg, mit ér. Talán azt gondoltad, hogy akárki képes
lenne felfedezni az igazi értékét?”
A Kelebiai Egyházközség elsőáldozást ünnepelt Urunk mennybemenetelének ünnepén, május 16-án. Ezzel a Bruno Ferrero történettel készültem annak
a nyolc fiatal hittanosnak, akik meghallották Jézus hívását és azt elfogadva először vehették magukhoz a szentmisében
Krisztus testét.

ten, minden mű utolérhetetlen Teremtője ismeri az igazi értékünket. Ezért sohasem fogadhatunk el kevesebbet.
Jézus minden egyes szavával, gyógyításával, beszédével azt a nagyon fontos üzenetet adja át, hogy Ő Velünk van
a világ végezetéig, hogy megtanít bennünket szeretni és eljutni a Mennyek Országába, valamint halálával és feltámadásával bebizonyítja, mennyit is érünk
mi Isten szemében. Olyan nagy az emberi szív, lélek és élet értéke, hogy Isten

Mind olyanok vagyunk, mint a történetben szereplő gyűrű: drágák és egyediek, de az élet piacterein bolyongva azt
követeljük, hogy avatatlan személyek
mondják meg, mennyit érünk. Csak Is-

Fia életét adta értünk.
Tápláló jelenléte kísérjen minket,
hogy oda, ahova Ő eljutott, Isten végtelen kegyelméből mi is elérhessünk!
Geszler Péter plébános

Kelebiai Hírmondó

2. oldal

Májusi programeső
Miután az alsósok mellett a felső
tagozatosok is visszatérhettek a jelenléti oktatásba, a programok is besűrűsödtek. Nem telik el hét, de még
szinte nap sem, hogy valamilyen említésre méltó esemény ne legyen.
Egy korábban meghirdetett Tankerületi Képzőművészeti Versenyen
szerepeltek eredményesen tanulóink. Vajzer Richárd 2. osztályos tanuló arany, Kovács Boglárka 4. osztályos tanuló bronz minősítést szerzett
munkájával. Felkészítőjük Kosztánné
Stefánovics Katalin volt.
Bár a járvány sok mindent átalakított az életünkben, az idei évben
is megtartottuk alsó tagozaton az
anyák napi ünnepségeket. A gyerekek a hagyományoknak megfelelően előadták a Nagyné Bényi Mária és
Juhász János által betanított táncos,
verses műsort. Mivel idén az anyukák és nagymamák személyesen nem
tudtak jelen lenni, egy online videó

„Első ceruzájukat” is.
Rendben lezajlott a 6. és 8. évfolyamon a nyelvi és az országos kompetenciamérés.
A márciusi zárás miatt elmaradt Pe-

formájában élvezhették a gyerekek
előadását.
A madarak és fák napjáról osztályszinten emlékeztünk meg. Rengeteg
szebbnél-szebb alkotás készült a témában az ügyes kezek által.
A nyolcadikosok már lázasan készülnek a ballagásra, hiszen néhány hét
múlva számukra lezárul életük egy nagyon fontos szakasza. Minden tanuló
felvételt nyert valamelyik, általa megjelölt középfokú intézménybe.
Lezajlott a fényképezkedés. Egyéni,
osztály- és tablóképek készültek.
A szakhatóság ellenőrzése mellett
tűzriadó gyakorlatot is tartottunk. Ez
olyannyira élethűre sikeredett, hogy
volt olyan kis elsős, aki még sírva is fakadt. Végül persze gyorsan megnyugtatta a tanító néni, hogy ez most nem
valódi, csak „játék”.
Az iskolába készülő nagycsoportos
óvodások látogatást tettek a jelenlegi
elsősöknél. Láthattak egy kis ízelítőt az
iskolás életből és ajándékba megkapták

lalták a szereplést, akiknek eddig nem
volt bátorságuk közönség elé kiállni.
Bár a szülők személyesen nem hallgat-

I. Bíró Anikó (4. osztály)
II. Horváth Boglárka (4. osztály)
III. Sóti Hanna (4. osztály)
Vegyes korosztály:
I. Horváth Kristóf (3. osztály)
II. Lukács Ádám (7. osztály)
III. Horváth József (4. osztály)
Különdíjat kapott: Manczinger Pálma (7. osztály)
A KÁVA Színház szervezésében ötödikeseink részt vettek egy online csapatépítő programban.
Idén is megrendeztük a gyermeknapot. Reggel a Karitász Egyesülettől minden gyermek és felnőtt finom
lángost kapott. Ezt követően a gyerekek egy izgalmas akadályversenyen
vehettek részt. A csapatok a régmúltat idézve menetlevéllel, csatakiáltás-

hatták meg a szavalatokat, az anyák
napi műsorhoz hasonlóan online formában élvezhetik majd a gyönyörű
verseket.
A produktumokat a zsűri a következőképpen értékelte:

sal készültek. A feladatok egy része a
fenntarthatóság, környezetvédelem témaköréhez kapcsolódott. Nagy Enikő
több állatbőrt és egy rétisast is mutatott a gyerekeknek. A bátrabbak egy
tapogatódobozba nyúlva próbálták ki-

tőfi szavalóversenyt is pótoltuk. Külön
öröm volt, hogy olyan tanulók is vál-

1-2. osztály:
I. Kovács Fruzsina (2. osztály)
II. Kiri Boglárka (1. osztály)
III. Kovács Krisztián (2. osztály)
3-4. osztály
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találni, hogy vajon milyen állathoz tartozik, amit megérintettek.
Bettina néni „Fűszer-tár”-ral várta a
„jó orrú” tanulókat. Levente bácsi arra
volt kíváncsi, hogy mennyire jártasak a
szelektív hulladékgyűjtésben. Sára néni
a „Hungarikumok”-kal kapcsolatos tudást tesztelte. Bíró Melinda állomásán
mesehősökről, híres emberekről kellett megállapítani, hogy” Ki kicsoda?”.
Betty néninél a „Legek a természetben”-bújtak el. Karcsi bácsi „Exatlon”
pályáján pedig az ügyesség, az erőnlét
és a gyorsaság számított.
A 7 állomás feladatainak teljesítéséért mindenkinek egy csoki volt a jutalma.
Levezetésképpen az alsó tagozatosok a Grimm-Busz színház „Hetet egy
csapásra” c. fergeteges előadásán nevettek és kiabáltak nagyokat.
A felsős osztályok ezalatt focibajnokságon mérkőztek meg egymással.
Az aranylábú gól lövök: Nagy Ákos
(9); Szögi Dániel (9); Szalai Zsolt (5) és
Vecsernyés Máté (5) voltak.
Ebéd után a Gyermekeinkért Alapítvány egy-egy jégkrémmel lepte meg a
gyerekeket, akik napközben Zsilinszki-Fodor Mónika saját készítésű házi szörpjéből készült hűsítővel oltották
szomjukat.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni minden támogatónknak, szervezőknek, segítőknek, akik hozzájárultak,
hogy gyermekeinknek örömteli napjuk legyen.
A nyár folyamán már megrendezhetőek lesznek a különböző táborok is.
Több szervezése is folyamatban van. A
Csodaszarvas napközis tábor az iskolában kerül lebonyolításra a tanév lezárása után, 40 gyermek részvételével.
Egy balatonfenyvesi bentlakásos tá-

borba 5 tanuló utazik majd a nyolcadik
osztályosok közül.
A zánkai Erzsébet táborra 40 tanuló
jelentkezését fogadtuk be.
Borbás Mária
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Búcsúztató az oviban

Május 28-án elbúcsúztak a nagycsoportos gézengúzok az óvodától, szeptemberben hátukra veszik az iskolatáskát, és elindulnak a tanulás rögös útján..., amihez ezúton is nagy-nagy kitartást, vidámságot, és jó egészséget kívánnak az óvoda dolgozói.
Iván Éva intézményvezető

3. oldal

HOGYAN SZERESSÜK
ISTENT JOBBAN?

Pár éve megkérdeztem Jánoshalmán
egy papnak készülő gimnazistát, hogy
miért akar pap lenni. Ezt válaszolta: Azért, mert szeretem a Jóistent.
Úgy gondolom, maga se nagyon értette, hogy mit mond, hogy mi is igazából az Istenszeretet. De nemcsak ő, hanem nagyon sok ember nincs tisztában
vele. Ezt gyakorta tapasztalom ötven
éves szolgálatom közben. Sőt, magam
is csak papi szolgálatom derekán, egy
Jálics-lelkigyakorlaton láttam át a maga teljességében, hogy mennyire egységet alkot az Isten- és emberszeretet.
Pedig világosan benne van az evangéliumban, az Újszövetségben a két fajta kapcsolat párhuzama. „Éhes voltam
és ennem adtatok…”(Mt. 25.35.). „Aki
látja, hogy testvére szükséget szenved,
de mégis elzárja előle szívét: hogyan él
abban Isten szeretete? (1. Jn. 3. 15.).
„Aki ugyanis nem szereti testvérét, akit
lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Aki szereti Istent, szeresse testvérét is,” (Jn.4. 20-21.)
Az Isten szeretete nem csupán emelkedett érzelem. Nem is egy fohászon
fordul: „Ó, Istenem, én nagyon szeretlek Téged!” Mindig nehezünkre esik
azokat a híveket megáldoztatni, akikről tudván tudjuk, hogy például valamelyik családtagjával vagy szomszédjával haragban van, gyűlöli. Olyanok is
vannak, hogy amikor a TV Híradóban
megjelenik, nyilatkozik egy ellentétes
nézeteket hangoztató politikus, akkor
eltorzult arccal szidja. Nem tudja magában visszatartani a gyűlölet vulkánszerű kitörését. Ha aztán biztatom őket
a szentgyónásra, „ma született bárányként” állítják: - Ugyan, minek gyónnák, nekem nincs bűnöm! Erre így válaszolok: - Máris van két bűnöd, egyik
az, hogy most hazudtál nekem, a másik
meg az, hogy fölidegesítettél!
Azt is fontos látnunk, hogy Istenszeretetünk, nem csupán a mi szándékunkon múlik. Tehát, amikor úgy gondoljuk, hogy ha Istent szeretni akarjuk,
csak egyszerűen elhatározzuk, hogy
szeretjük, és máris megy, mint a karikacsapás. Nem az ilyen elhatározástól
függ Istenszeretetünk, hanem az emberek iránti szeretetünktől.
Most részletezni fogom azt az igazságot, hogy amilyen a kapcsolatunk az
emberekkel, pontosan olyan az Istennel is. És bizonyára Kedves Olvasó, te is
kíváncsi vagy arra, hogy milyen a kapcsolatod Istennel, hányadán is állsz Vele, hogy jó-e a kapcsolatod Istennel. Hi-

szen ezen áll, vagy bukik üdvösséged.
Vizsgáljuk meg ehhez összes emberi kapcsolatunkat! Jálics Ferenc jezsuita atya nagyszerű eligazítást ad nekünk
ebben a kérdésben
Ha például a hétköznapi életemben
100 emberrel állok kapcsolatban, és
azok közül húszat valóban szeretek, húszat viszont kimondottan nem szeretek,
a többi hatvannal pedig csak laza, felületes kapcsolatom van, akkor Istennel
kapcsolatban is ugyanez a helyzetem.
Vagyis a Vele való kapcsolatomban
van egy húsz százalékos zóna, amiben
szeretem; ugyancsak egy 20 százalékos zónában elutasítom; és a többi 60
%-ban felületes, ”se hideg, se meleg” a
kapcsolatom Istennel.
Így aztán ameddig egyetlen embert
is lenézek, Istent is lenézem. Amikor távol érzem az Istent, ez abban gyökerezik, hogy az emberekkel is távolságot
tartok. Mikor akár egyetlen emberre
is dühös vagyok, Istenre is haragszom.
Ameddig egyetlen embertől is félek, Istennel szemben is félelem tölt el. Ha
nem engedem közel magamhoz az embereket, akkor az Istent sem… De fordítva is igaz. Ha jó vagyok az emberekhez, akkor Istenhez is az vagyok. Ha
éhezőnek enni vagy pénzt adtam, akkor Jézusnak adtam. Amikor Szent Erzsébet egy leprást fektetett férje ágyába, akkor Jézus Krisztust fektette.
Az ember - és Istenkapcsolatnak ez
a tökéletes azonossága a biztosíték arra, hogy hitünk nem a levegőben lóg,
nem marad meg csak a vágyainkban,
hanem élet közeli, teljes mértékben az
életben gyökerezik.
Leszögezte Jálics Ferenc atya:
”Meggyőződésemmé vált, hogy a hitoktatás és a vallásos nevelés legfontosabb feladata az emberekkel és Istennel való kapcsolatunk egységének
hirdetése. Amíg ez nem válik vérükké,
a keresztény hit csak üres elmélet marad.” (Jálics Ferenc: Szemlélődő lelkigyakorlat 62 o.)
Ugye, értjük már, hogy a két fajta,
ember- és Istenszeretet egységének a
fókuszba helyezése elengedhetetlen,
szükségszerű. Minél jobban szeretjük
az embereket, annál jobban és hitelesebben szeretjük Istenünket. Ennek figyelembevételével valósítsuk meg hát
a Főparancs első parancsát: „Szeresd
Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, minden erődből és teljes elmédből.”(Lk.10.17.)
dr. Pribitek László plébános
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Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzetben működő
önkormányzati munkáról
Tisztelt Lakóközösség!
Az országgyűlés ismét meghosszabbította a veszélyhelyzet határidejét: az őszi országgyűlési ülések első ülésnapját követő 15. napig. A jogszabályban meghatározó módon nem tarthatunk testületi ülést, bizottsági ülést és nem lehet falugyűlés vagy közmeghallgatás. Továbbra is a polgármester hozhat rendeleteket, határozatokat, átvéve a
képviselő-testületi hatásköröket. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a polgármester és a képviselők között minden kapcsolat megszűnt volna, inkább azt kell mondanom,
hogy „laza” egyeztetési formává alakult át.
Próbálok egy átfogó képet adni az önkormányzati munkáról.
Lássuk az intézményeket!
Az óvodában, bölcsődében és az iskolában újból beindult az élet. Az óvodában évbúcsúztatót, az iskolában ballagást szerveztek. A tanyagondnokok ismét szállítják a gyermekeket. Mindenki igyekszik betartani a járványügyi előírásokat. A szociális otthonban
feloldottuk a látogatási tilalmat, a nappali ellátás változatlanul szünetel. A sportcsarnok és sportpálya működése visszatért a régi kerékvágásba. Varga János gondnokkal
(Tel: 30/306-2661) egyeztetve a szolgáltatások igénybe vehetőek. Hasonló a helyzet
a művelődési ház és könyvtár vonatkozásában is. A kolbászsori tanyaházunk is nyitva
áll a lakosok számára. A Kerékpáros Pihenő és Látogatóközpont szolgáltatásai térítésmentesen igénybevehetők, előre egyeztetett módon a 30/903-1492- es telefonszám
hívásával. A napköziotthonos konyhánk is teljes kapacitással üzemel.
A rendezvényeink tekintetében óvatosnak kell lennünk. A nyár folyamán a következő rendezvények várhatóak Kelebián:
- Benzingőz, Őrült Családi Nap: 2021. június 12.
- Iskolai Ballagás: 2021. június 19.
- Vitéztelepi Szt. László Nap: 2021. június 26.
- Magyar Labdarugó Szövetség- Pereputty Egyesület Közös Sportnapja:
2021. június 25-26.
- KÖSSZ-tábor: 2021. július 5-től 10-ig
- Falunap (Kárpát Fesztivál helyett): 2021. július 24.
- Napközis Hittanos Tábor: 2021. augusztus 2-től 6-ig
- Iskolai Napközis Tábor
- Államalapítás ünnepe: 2021. augusztus 20.
Folyamatban lévő és tervezett projektjeinkről, terveinkről a következőkben tudok
számot adni:
1. Kerékpárútépítés: Az aszfaltozási munkák folynak. Hátra van még a kitáblázás, útburkolati jelek felfestése, árokásások és tereprendezés. A munkák a terveknek megfelelően haladnak, várhatóan július közepére befejeződnek és július 24-én ünnepélyes
avatót tudunk tartani.
2. Orvosi rendelő (Dr. Szabó Péter-féle)
felújításának I. üteme: a gázszerelési munkák vannak folyamatban. Várhatóan az év
második felében egy kisebb Magyar Falu
Programos pályázatot adunk be a kivitelezés befejezésére (pl. külső szín, kerítés- és
udvarrendezés).
3. A volt Tüzép telep kitakarítása pályázati pénzből: A feladat I. ütemét elvégeztük.
Várunk újabb forrásokra a teljes rendbetétel érdekében.
4. Vízhálózat bővítés a temető előtt: A munkák befejeződtek, a műszaki átadás megtörtént.
5. A könyvtárfelújítás befejeződött.
6. A Csikós-féle ház állagmegóvási munkáira még van 2 millió
Ft-unk a Magyar Falu Programból.
Célunk egy tájház és falumúzeum
létesítése.
7. A Start-Közmunkaprogram
keretein belül üzemeltetjük a fóliáinkat, 3ha területre somkóró vetőmagot vetettünk, a szürke marhákhoz fém terelőkarámot építünk, takarmányokat vásárolunk és különböző kéziszerszámokat szereztünk be.
8. A hosszabbtávú közfoglalkoztatás dologi forrásaiból a villanykarókra muskátlis

cserepeket helyeztünk ki. Ezen túl a mobil öntözéshez szereztünk be eszközöket (Pl.
szivattyú).
9. A Vermes- és Sztipityjárás tanyavillamosítása befejeződött. Több mint harminc
éves probléma oldódott meg.
10. Az utcabútoraink felújítása
folyamatban van.
11. Az utcanév-jelölő táblák pótlása, kihelyezése folyamatban van.
12. A régi ravatalozó karbantartási munkáit önerőből (800.000 Ft)
a napokban kezdjük el.
13. A Kormányzati Informatikai
gerincvonal kiépült a Táncsics Mihály utcától a polgármesteri hivatalig. A beüzemelés még várhat magára.
14. Az új ravatalozó tervein dolgoznak a tervezők.
15. Az urnaparcella tervei készen vannak. A kivitelezésre a Római Katolikus Egyházközösség 5 millió Ft-ot nyert. Illetve egy újabb 5 millió Ft-os igény lett beadva. A pozitív
bírálat után kezdődik a kivitelezés.
16. A Római Katolikus Templom felújításának I. ütemére nyert az egyházközség
15 millió Ft-ot. Ebből a pénzből a tornyokat,
az óralapokat és a vízelvezetési rendszert
tudjuk rendbe tenni a verébdeszkákig. A II.
ütemre ősszel fogunk pályázni.
17. A Református Imaház felújítása a
Magyar Falu Program által biztosított forrásokból megvalósult, a műszaki átadás megtörtént. Jelenleg a berendezések (konyha,
vendégszobák) felépítése van folyamatban.
18. A Református Imaház után lévő terület önkormányzati vásárlása és a „vámpalota” ingyenes önkormányzati tulajdonba adása szintén folyamatba van.
19. A Kelebiai Kutyamentő Alapítvánnyal (vezető: Paska István) az önkormányzat
nevében szerződést kötöttem egy kutyamenhely létesítésének érdekében. A „citromtó”
területéből 1ha mértékű földterületet átadtunk az alapítványnak 25 évre, évi 50. 000 Ft
+ÁFA bérleti díjért. A menhely kialakításához szükséges forrásokat svájci és német kutyamentő szervezetek és vállalkozók biztosítják.
20. Bírálat alatt lévő pályázataink:
- Piactér felújítása, eszközbeszerzés (Pl. targonca)
- Ady Endre utca szélesítése, új burkolat kialakítása az iskolától a „vámpalotáig”
- A Siflis-köz (óvodaút) útépítése és parkolók kialakítása.
- Csapadákvízelvezető rendszer építése az Ady Endre utca mentén az iskolától a volt
laktanya területéig.
21. Folyamatban lévő tervezések:
- Ady-Árpád utcák szélesítése, útfelújítása.
- A salakos pálya helyén parkoló, park és játszótér építése.
- Új minibölcsőde építése.
- Új kispálya építése.
- A T-elágazótól az alsó sorompóig kerékpárút- gyalogút építése.
- Temetőrekonstrukció (új ravatalozó)
- 5501-es út felújítása és kerékpárút építése.
- A volt halastavak közötti tanösvény építése.
- Intézmények energetikai fejlesztése.
Az egyebekben tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingyenes WIFI helyek
beüzemelése folyamatban van. Továbbá a fizikai állomány igyekszik parkjainkat, útszéleinket, utcáinkat és intézményeinket kulturált formában megőrizni. A szellemi munkát
végző állomány segít a stabil gazdálkodás megőrzésében, projektjeink végrehajtásában
és az intézményi biztonság megőrzésében.
Végül: kérem, olvassák az önkormányzati oldalakat (honlap, Facebook), mert hasznos információkhoz juthatnak!
Köszönöm a figyelmet!
Üdvözlettel:
Maczkó József polgármester
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Tisztelt Nyugdíjasok!
Ismét eltelt egy hónap, és jelentős
új fejlemények vannak! Hála Istennek,
a járvány harmadik hulláma lecsengőben van. Az utóbbi napokban szinte
órák alatt változott a helyzet és jelentős enyhítések léptek életbe.
Ezt a kis cikket 25-én írom! Az imént
ért véget az elnökségi ülés és már több
dolgot is meg tudtunk beszélni a jövőre
vonatkozóan. Az előző számmal ellentétben május 29. szombatról, előre kellett hozni 28. péntekre, a járvány utáni
első összejövetelünk dátumát. De gondolom, ennek nincsen különösebb jelentősége. A megbeszélést egyeztetéssel kezdtük és nagy örömömre szolgált,
hogy 52 fő jelezte részvételi szándékát!
Június hónaptól már ismét tudunk
szervezni programokat! Ezek a programok természetesen menetközben változhatnak, kiegészülhetnek, módosulhatnak. Ezért arra kérek Mindenkit, hogy
kísérjétek figyelemmel a változtatásokat, és vegyetek részt minél nagyobb
számban a szervezett programokban.
Természetesen újra lesznek kirándulások, a fürdőfelelős szervezi a lubickolásokat, újra élednek a klubtalálkozók,

a hazai és vajdasági testvér szervezetekkel a közös rendezvények!
Böbe vállalja, hogy amennyiben
igény van rá, tovább működik a tánc�csoport, a kézimunka kör, lehetnek sütő-főző összejövetelek!
Örömmel konstatáltam, hogy a
rendkívül nehéz járványos időkben is
volt egy baráti társaság, akik megtalálták a módját annak, hogy az előírások
betartása mellett is tudjanak találkozni
és egészségesen mozogni! Kihasználva
a vasút által biztosított bicikli szállítási
vállalkozását, több településre elutaztak és visszafelé már bringával közlekedtek, Kelebiára. Így Bácsalmásról,
Bajáról, Kiskőrösről, Soltvadkertről,
Bajsáról és legutóbb Szegedről is. Gratulálok ehhez a teljesítményhez! Ide
csatolok róluk pár fotót is!
Nagyon bízom benne, hogy most
már hosszabb távra is berendezkedhetünk a normális életre!
Azért vigyázzunk magunkra és egymásra! Aki még eddig nem tette, azt
kérem, vegye fel az oltást!
Üdvözlettel:
Horváth Zoltán elnök

Egy tanító tapasztalataiból…
Lehetőség

Olvasom, hallom a sok-sok lehetőséget,
ami a következő hetekben a gyerekek rendelkezésére állhat. A bőség kosarából választhatnak a szülők és a gyerekek a nyári
szünet ideje alatt, a különféle nyári ott alvós
Erzsébet táborok, napközis táborok, ökumenikus, hittanos táborok közül.
Évek óta írok pályázatokat. Még soha
ennyi sikeres, támogatott elképzelést nem
sikerült elérni. Igen, mindenki érzi, hogy a
hetekig, hónapokig otthonról tanuló gyerekeknek és a szülőknek nagyon hiányzik a
közösségi élet, a játék a társakkal, a közös
mozgás, a testedzés, a különféle kézműves
tevékenység.
Az iskolai nyári szünet teljes időtartamára csak nagyon kevesen tudnak egy az
egyben szabadságot kivenni, vagy a hos�szú heteket lefedni a közeli rokonság mozgósításával. Egy hét anyuval, egy hét apuval, egy-két hét a nagyinál, de ez még nem
elég. Még jó, hogy kitalálták a nyári táborokat. A baj csak az, hogy a kínálat óriási, szinte zavarba ejtő. A jól szervezett tábor örök
emlék, a balul elsült akár maradandó sebeket is ejthet a gyermek lelkén, tehát fontos a
szülői felelősség ebben az esetben is.
Érdemes előre tájékozódnunk a táborok programjáról is: arról, hogy mit terveztek el a vezetők egy napra, mikor vannak

az étkezések. A jó tábor napirendje megfelel a gyermekünk bioritmusának, sőt, fejleszti a gyerek önállóságát és közösségi élményt ad. A szülőknek gyakran nehezükre
esik elengedni a gyereküket ? nem is an�nyira fizikailag, mint inkább lelkileg. Sokan
rögtön megnyugszanak, ha felhívhatják,
vagy esetleg meglátogathatják a fiatalokat. Azokat a táborokat rögtön felejtsük el,
ahol nem engedik, hogy odatelefonáljunk
akár naponta is, arra hivatkozva, hogy az
csak megzavarná a gyermeket a beilleszkedésben, és nem tudna feloldódni. A telefonálásra megadott időpontokat azonban tartsuk be.
A jól kiválasztott táborból boldogan, élményekkel tele térhet haza a gyerek, az
ott tapasztaltak egész életében elkísérhetik. Nekünk, akik a táborokat szervezzük, figyelni kell arra is, hogy az időpontokat előre
leegyeztetve határozzuk meg. Adjunk lehetőséget a gyereknek minél több tevékenység kipróbálására.
Az öregdiák találkozókon gyakran szembesültem azzal, hogy a legszebb diákkori élményként a táborozások hangulatát idézik
fel a jelenlévők. Mindannyiunk életében van
hasonló emlék. Tegyünk érte, hogy gyerekinknek is legyen mire emlékezni!
Horváth Zoltánné
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Természetes kullancsriasztók
Osztálykirándulások, nyári táborok,
családi nyaralás, kert - óhatatlan a találkozás a kullancsokkal. Kullancsriasztó olajkeveréket vagy permetszert otthon is készíthetünk. Néhány tipp hozzá:
1. Citrom
Egy citromot szeletekre vágunk és
ráöntünk 2 dl forró vizet. Hagyjuk állni,
amíg kihűl, majd egy pumpás flakonba
töltjük. A kullancsűző szer citrom-illóolajból is készíthető: 10-15 csepp illóolajat 30 ml bázisolajhoz cspegtetünk (olívaolaj, jojobaolaj, mandulaolaj), majd
flakonba töltjük. A kellemes illatú szer
bőrre és ruhára is permetezhető.
2. Almaecet
Az almaecet illata taszítja a kullancsokat, ezért hatékony kullancsűző szer
készíthető belőle.
Egy pumpás flakonba 2 dl vizet és
1 dl almaecetet öntünk. Ha zavar bennünket az illata, akkor pár csepp citromot, vagy citrom-illóolajat adunk
hozzá, majd bepermetezzük vele a ruhánkat, bőrünket.
3. Borsmenta
A borsmenta szintén hatékony védelmet nyújt a kullancsok támadása ellen.
Borsmenta-illóolajból 10 csepp 30
ml bázisolajba (olívaolaj, jojobaolaj,
mandulaolaj), vagy egy erős borsmentatea főzése. A teát hagyjuk egy órán át

ázni, majd flakonba töltjük.
4. Eukaliptuszolaj
Az eukaliptuszolaj kellemes illatú,
és természetes védelmet nyújt hat-hét
órán keresztül. Ráadásul, ha a bőrünkbe akaszkodott kullancs környékét bekenjük az olajjal, az állat hamarosan eltávolíthatóvá válik.
5. Levendula
A levendulás spray nem csak a kullancsokat, hanem a szúnyogokat is távol tartja.
Levendula illóolajból 10 cseppet 30
ml bázisolajba (olívaolaj, jojobaolaj,
mandulaolaj), majd flakonba töltés.
Bármelyik illóolajat önmagában is
lehet alkalmazni. Kirándulás előtt tegyünk néhány cseppet a bokára, térdhajlatba, és a fülünk mögé.
Még a legnagyobb óvintézkedések
ellenére is előfordulhat, hogy egy kullancs megtalál minket. Éppen ezért
fontos a nap végén az ellenőrzés, és a
kullancs késedelem nélküli eltávolítása. A kullancs által hordozott kórokozók
átvitele ugyanis a beszúrást követő néhány óra múlva történik. Ha a fertőzött
kullancs 24 óráig van a bőrben, akkor
már biztos, hogy át is adja a kórokozót.
Világos színű ruhán könnyebben észrevesszük a támadót. Ezt is vegyük figyelembe az öltözködésnél.
Forrás: https://impressmagazin.hu/

Róth Márta

Pedagógusnapi köszöntő
Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.

JÚNIUS
E hetekben, csendesen, utazni kezdek.
Már nem szeretek messzire utazni. Már csak bensőségesen szeretek utazni.
Nem fontos, hogy a vonat haladjon. Az a fontos, hogy én haladjak. Ez sokkal
nehezebb.
A világ bennünk van. Időnként el kell indulni feléje.
/Márai Sándor: Négy évszak – Június/
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1. Számviteli beszámoló
összes bevétel
tevékenység összes költsége
tárgyévi eredmény

860.535 Ft
718.121 Ft
142.414 Ft

2. Költségvetési támogatás felhasználása
A személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásokból 138.666.-Ft összegű támogatás érkezett 2019. szeptember 26-án bankszámlánkra.
Ez évi támogatást felhasználtuk. /karácsonyi csomagokra 127.999,- Ft-ot,
gyógyszerre 10.667,- Ft-ot/
3. A vagyon felhasználás kimutatása
induló vagyon (2020.01.01.)
529.638 Ft
bevétel adományokból
490.310 Ft
támogatás pályázatok
200.000 Ft
SZJA 1 %
138.666 Ft
tagdíj
31.500 Ft
Szt.Erzsébet n. persely
0 Ft
Egyéb
0 Ft
kamat
59 Ft
összesen:
860.535 Ft
kiadás össz.
718.121 Ft
záró vagyon (2020.12.31.)
142.414 Ft
A záró vagyon mindig a húsvéti csomagok fedezetére szolgál.
Az egyesületnek ingatlan vagyona nincs, tárgyi eszköz készlete nulla.
A Bajcsy-Zsilinszky E u. 66. szám alatti helyiséget a helyi önkormányzat térítésmentesen biztosítja egyesületünk részére.
Vankó Ede vállalkozó egy üzlethelyiséget adott használatra az egyesületnek,
amely adománygyűjtő raktárként üzemel egy héten két alkalommal.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatásokra 564.247 Ft-ot használtunk fel. A szociálisan rászorult
többgyermekes családoknak Húsvétra 68, Karácsonyra 73 élelmiszercsomagot és
32 kiscsomagot (beteglátogatások) készítettünk és osztottunk szét. A csomagok
tartós élelmiszert, gyümölcsöt, játékot tartalmaztak.
A Szent Erzsébet napi ünnepségen 150 db kis kenyeret osztottunk szét.
A magányosok karácsonyát sajnos az idén nem tudtuk a vírusveszély miatt
megrendezni.
A karitász helyiségünkben a lakosok által behozott ruhaneműt (250.000.- Ft),
cipőt (20.000.- Ft), bútort térítésmentesen vihetik el ügyeleti idő alatt a rászoruló
emberek. Az összegek becsült értékek.
A MÁRIS szervezettől ruhanemű, cipő, táska, játék adományt kaptunk
(150.000.- Ft becsült érték), és osztottunk ki.
Gyógyszert 12.600.- Ft értékben váltottunk ki, olyan családoknak, ahol több
gyermek betegedett meg, vagy minimális összeggel haladja meg jövedelmük a
közgyógyellátási igazolvány kiadásához kapcsolódó összeghatárt.
Krízishelyzetbe került családoknál tanáccsal, útbaigazítással, készpénzsegéllyel
(10.000 Ft) segítettünk. 1 főnek 1 havi ebédtámogatást adtunk (7.140 Ft) és 1 főnek vérnyomásmérő vásárlásában segítettünk.
Az online tanításhoz egy családnak használt laptopot vásároltunk, hogy a gyermekek zökkenőmentesen tudjanak részt venni az oktatásban.
Ebben az évben a helyi önkormányzatnak nem állt módjában egyesületünknek
anyagi támogatást nyújtani, de a raktárt változatlanul ingyenesen rendelkezésünkre bocsátotta. Továbbá a tanyagondnokok gyakran a segítségünkre voltak. Ebben
az évben az SZJA 1 %-os felajánlások összege sajnos csökkent.
5.
Kapott támogatások
Magánszemélyektől 381.500 Ft készpénz adományt kaptunk, melyet karitatív
célokra használtunk fel. 50.000 Ft-ot a vírushelyzetben segítségre szoruló személyek támogatására kaptunk. BIO C+D vitamint vettünk és osztottunk ki a tanyán
élő rászoruló idős személyeknek.
A Katolikus Karitász Központtól beiskolázási támogatásként 5.000 Ft-os Tesco
Utalványokat kaptak a legjobban rászoruló családok 5 db-ot, saját támogatás 16
db 5.000 Ft-os volt. A Főegyház Megyei Karitásztól 13 élelmiszer csomagot kap-

tunk karácsonyra.
Egyesületünk a Szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Clubtól kapott támogatást
használt ruha, cipő, műszaki dolgokat, lego játékokat egyéb tárgyak formájában.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások
A vezető tisztségviselőknek sem pénzbeli, sem más formában támogatást nem
nyújtott az egyesület.
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Folyamatosan végzett munkák:
Ebben az évben sajnos másként történt minden a világjárvány miatt!
A saját otthonukban maradt időseket, betegeket és az Otthonház lakóit ritkán
tudtuk látogatni.
A Szent Erzsébet Otthonházban az idősek lelki gondozásában egy karitász tag
rendszeresen közreműködik.
A tanyavilág segítését a tanyagondnoki szolgálattal együttműködve végezzük.
A testi-, lelki fogyatékosokat és sérülteket se tudtuk rendszeresen látogatni.
Segítettünk a templom, a templomkert és plébániakert takarításában, gondozásában.
Szombati ügyeletek alkalmával a készleten lévő ruhaneműből, cipőből, egyéb
készletből mindenki a számára szükségeset ingyen elviheti. Szívesen jönnek az emberek, vannak, kicsit beszélgetnek és tovább mennek.
Munkaterv szerinti programok:
A Magyarországi Lepramisszió részére (egy tagunk és egy önkéntes segítő)
1560 db négyzetet (20x20 cm) kötött, bontott fonálból. A pulóverek elbontása is
nagyon komoly munka, melyet a Szent Erzsébet Otthonház Klubos tagjai.
Májusban elmaradt a Farkas László Általános Iskola tanulóinak és a Gézengúz
Óvoda gyermekei részére a lángos, Ökumenikus nyári kézműves tábor is elmaradt.
Szeptember utolsó hétvégéjén Máriakönnyére (Vodica) szoktuk megszervezni az
idősek és mozgáskorlátozottak zarándoklatát. Sajnos ez is elmaradt, mint a szokásos évértékelő a megyei karitász központnál.
Novemberben a Márton napi hagyományőrző rendezvény sem valósulhatott
meg.
December harmadik szombatján a VII. Jótékonysági Ádventi Forgatag is elmaradt a vírushelyzet miatt.
A húsvéti, karácsonyi tartós élelmiszercsomagokat vásárlási utalvány formájában oldottuk meg a helyi élelmiszerüzletek segítségével.
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesülettel is évek óta szoros, együttműködő a kapcsolat,
hisz egyesületünk 50 %-a ott is tag, s kölcsönösen segítjük egymást.
A rendelkezésünkre álló pénzeszközt igyekszünk teljes egészében a közhasznúsági céljaink érdekében felhasználni.
Egyesületünk vállalkozói tevékenységet nem végzett.
Tagjaink önzetlenül, szeretettel, lehetőségeikhez képest maximálisan részt vesznek a közös munkában, sőt még anyagi áldozatot is hoznak. (A látogatási kis csomagokat saját pénzükből vásárolják meg.) A lakosság igényli és szeretettel fogadja munkánkat.
Kelebia, 2021. febr. 15.

Horváth Zoltánné elnök

Kelebián,
a Dózsa György utcában
3 szobás, vegyes tüzelésű
családi ház eladó.
Irányár: 6,5 millió forint.
Érdeklődni: 06-30/896-33-56
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Zöld spárga
Vegyetek zöld spárgát. Törjétek el
sorban a szárakat. A rügyes részeket
mossátok meg. Töröljétek szárazra, tegyétek forró serpenyőbe, öntestek alá
olívaolajat. Morzsoljatok rá vajat. Süssétek egy pár percig, amíg szint nem
kezd kapni.
Figyeljétek, hogy a zöld megélénkül,
felfényesedik, aztán sötétedni kezd.
Mikor már itt-ott kezdene barnára
pirulni, öntsetek rá hirtelen egy fél evőkanálnyi balzsamecetet.
Hőköljetek hátra a hirtelen előrobbanó selymesen vad illatfelhőtől.
Rázzátok meg a serpenyőt, vegyétek
le a lángról.
Szórjatok rá durva szemű sót.
Kóstoljátok meg.
Örüljetek.
Egyétek meg.
(Lehet parmezán forgácsokkal vadítani, de ha a spárga elég jó, akkor
fölösleges, köretnek a legjobb a hat-

perces tojás hozzá - a tojást bő hideg
vízben fel kell tenni főni, amikor forrni kezd, el kell zárni alatta a lángot, aztán fedő alatt hagyni hat percig, utána
hideg víz alá tenni, megtörni, óvatosan
kihámozni a héjából, a tányéron a spárga mellet félbe vágni. Már csak egy pohár könnyű vagy épp félnehéz fehérbor kell hozzá és kész is az ünnepi ebéd.
Vagy vacsora.)
A recept „gazdája” Dragomán
György, „szenvedélyes író és szakács,
az otthoni kenyérsütés és a nagy családi főzések propagátora, régi és új ételek őrzője és megalkotója, receptek
lelkes egyszerűsítője és kíváncsi bonyolítója.” Hosszú évek munkája után a
Főzőskönyv című kiadványa tavaly karácsony előtt került a boltokba. „Csúcsvendéglők séfjei, gyerekkoruk ízeit újra
megtaláló nagymamák, a kenyérsütés
örömeit felfedező ifjú apák írtak kedves és biztató sorokat” róla.

Szabó Lőrinc: Vakáció
Szabó - Galiba Katalin vagyok.
Még gyerekként kerültem Kelebiára,
és szinte pillanatokon belül nagy családos anyukává váltam, majd az élet
úgy hozta, hogy elvált asszony lettem.
Élt bennem a vágy, hogy önállóan létre hozzak valamit. Olyat, amit
örömmel csinálok és többé - kevésbé
egyedi. Nem félve a szokatlantól és
ismeretlentől, azon kaptam magam,
hogy van pár darab kecském, röviddel utána készítem a sajtokat. Épül
a sajt konyha és járom a környékbeli piacokat.
Kedvtelésből kezdtem írni az életünkről a gazdaságon belül és kívül.
Örömmel tölt el, hogy az embereknek
tetszenek a gondolataim.
Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy felkérést kaptam: a
gondolataim, élményeim osszam meg
az újságban is. Fogadják szeretettel!
A nehéz idők ellenére is, a folyamatosan változó helyzetünkben egy a
biztos, a kecske!
A kecske nem törődik az emberek
alkotta törvényekkel és szabályokkal, csak éli a maga egyszerű, csökönyös, mégis csodálatos, természet
adta életét.
Termelésével örvendeztet minket,
játékával belopja magát a szívünkbe.
Történhet bármi, ők az éves körforgásuktól
eltántoríthatatlanok.
Pontosan tudják, hogy eső után a nap

sütni fog, a fű ki fog hajtani.
A természet teszi a dolgát, ha
hagyjuk, hogy tegye.
Mi állandó kapcsolatban állunk
a körülöttünk lévő természettel. Ez
hozza magával a pozitívumokat is.
Számtalanszor megkapjuk, hogy milyen kellemes életünk lehet. Igen,
sokszor így is érezzük.
Az én válaszom erre: - Ez az egyén
saját döntése!
Mindenki maga dönti el, merre
halad az élete tovább. Reggel is eldöntöd, melyik pólót veszed fel. Erre
mondod te, hogy ez nem ilyen egyszerű. Meg fogsz lepődni, de igen!
Magam sem hittem hosszú ideig!
Sorsunkat alakíthatjuk, befolyásolhatjuk.
Apró változtatásokkal kezdődik, és
néha azon kapod magad, hogy picivel
több is a változtatás, mint amit először mertél volna álmodni, gondolni!
A természet adott óriási erőt.
Benne még nem csalódtam. Olyan
még nem volt, hogy ne jönne el a tavasz. A kis kecske sem marad a mami pocijában örökké. A körülöttünk
lévő növényzet is berobban. Színek,
illatok, hangok sokasága vesz körül
minket újra. Tengernyi szépséggel ismerkedhetünk meg.
Menj ki a természetbe és figyeld!
Érezd, szagold és töltődj! Hagyd,
hogy átjárjon a nyugalom és a béke!
Üdvözlettel: Kecskés Kata

(részlet)

Meg a bizonyítvány!
Hurrá, hahó:
három jelest mond,
a többi jó!
Leckénk ezután
a nyár meg az erdő,
a hegy meg a tó.
Hurrá: a tanító
néni, a bácsi
puszilnivaló,
hisz ő maga mondja,
hogy:
áci, káci, akáci,
nála is jobb a vakáció-ó-ó!
Szervusz hát, iskola,
iskola udvara,
könyv, lecke, pad –
visszajön ősszel
új szeretettel
a siserahad!

Kelebiai Hírmondó

8. oldal

Lovas tanoda
Bemutatkozás
Őri Viola vagyok, grafikus, kisgyermeknevelő, dúla, alternatív lóas�szisztált készségfejlesztő, harmadéves
tanítószakos és egyben a Csodaerdő vezetője. 2012 óta élek Kelebián.
2013-ban kézműves foglalkozásokkal
kezdtem, majd álmodtam egy nagyot,
hogy egy kézműves tábort is szervezzek. Egy maroknyi lelkes ember csatlakozott hozzám, így 2014-ben megszerveztük az első ökumenikus kézműves
tábort, melyből kinőtte magát a KÖS�SZ. 2018-ban kiléptem a KÖSSZ tagságából, hogy a gyermekeimre, a tanulmányaimra és az újabb álmaimra
fókuszáljak.
Álmodtam egy helyről, ahol az állatok és a természet a maga varázsával - és persze célzott segítséggel - kicsikből és felnőttekből is a legjobbat

hozhatja elő. Egy helyről, ahol élmények és játékos tanulás várja a kicsiket. Egy helyről, ahol segíthetek, hogy a
fájó lelki sebek gyorsabban gyógyulja-

nak, a feldolgozatlan negatív élmények
az elfogadás felé induljanak, a múltbéli
stresszek feloldódnak.
A Csodaerdőben párom és apósom
keze által készült fejlesztő és ügyességi játékok kerültek elhelyezésre, melyeknek tárházát folyamatosan bővítjük.
Fontos számunkra a természet, az újrahasznosítás és a néphagyomány is, így a
játékok készítésénél ezeket is ötvözzük.
A nyáron több, kis létszámú napközis
tábort is szervezünk az óvodás- és az
általános iskolás korosztály számára.
Ezeken kívül pedig, egyéni foglalkozásokra is lehetőség van a gyermekeknek: játékos fejlesztés lóháton, lovas
élmény, szülő-gyermek páros tréning
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és terápiás jellegű foglalkozás. Kamaszoknak és felnőtteknek: önismereti

tréning, páros tréning, terápiás jellegű
foglalkozás.
Édesanyáknak: szülésélmény feldolgozása.
Minden foglalkozás vagy lóasszisztált, vagy lóháton zajlik, felhasználva a
lovak különleges figyelmét és emberre
való hangolódását.
Aki többet szeretne megtudni, az keresse fel a facebook oldalunkat, honlapunkat vagy hívjon bizalommal.
Elérhetőségek: 0630 2165512; Őri
Viola messenger, https://www.facebook.com/csodaerdo.lovas.tanoda
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Kedvenc könyvem: Rumini
vitorlásra, beutazza a világot és mindenhol hajmeresztő kalandokba keveredik.
Szerepelnek benne jó és rossz egerek, különféle rágcsálók, baglyok, vérszívó denevérek, tengeri szörnyek és
sosem látott szigetlakók.” (Berg Judit)
Balikóval, a legjobb barátjával és a
hajón dolgozó többi egérrel különböző
szigetekre utaznak (árut szállítanak).
Útjaik során mindig történik velük valami izgalmas. A sorozat jelenleg a 10.
részénél tart.
Mi még csak a 3. könyvnél tartunk,
eddig még kalandos. Veszélyes helyzetekbe kerülnek, de mindig megmenekülnek. Az író nagyon izgalmasan írja
le a történeteket.

A június havi könyvajánlónál az eredeti mű az egy ropi naplója lett volna, ifjú olvasónk azonban még ennél is

jobbat talált! :-) Inkább egy új könyvet szeretnék ajánlani, a Ruminit, mert
szerintem ez izgalmasabb.

„Főszereplője egy kalandvágyó kisegér (Rumini), aki hajósinasnak szegődik a Szélkirálynő nevű tengerjáró

Illés Balázs
6.osztályos tanuló
Farkas László Általános
iskola

Kelebia 076-014 tr Sztipityjárás tr körzet
alfogyasztók leválasztása a VIISZ kivitelezés
ütemének megfelelően
2021. április 29. napján feszültség alá helyezi!
Ettől az időponttól a létesítmény megközelítése,
érintése életveszélyes és TILOS!

Kelebiai Hírmondó

10. oldal

Orvosi ügyelet

Anyakönyvi hírek

06-70/940-70-80

Május hónapban született:
Hernádi Zétény
Szül.hely: Kiskunhalas
Szül.idő: 2021.05.19.
Édesanyja: Szélpál Brigitta Emese
Édesapja: Hernádi László

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

Szűcs Mónika védőnő

2021. május hónapban elhalálozott:
Márton Józsefné
Győrösi Imre
Kovács János Pál
Portényi Józsefné
Horváth Gyuláné
Füzesi László
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74 éves
77 éves
65 éves
74 éves
80 éves
79 éves

2021. május hónapban házasságot kötött:
Vörös Martin és Tóth Annamária
Teleki Mária 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

Gépjárűvek polírozását, vaxolását és fényezés
nélküli horpadás javítását vállalom!
Várom a kedves megrendelőket
a következő elérhetőségen:
Kálmán Csaba egyéni vállalkozó 06 30/608-68-66.
Ugyanitt várom olyan
dolgozni akaró fiatal
jelentkezését hosszútávú,
bejelentett munkára,
aki rendelkezik műszaki
érzékkel, és szeretne autókkal
foglalkozni.
Ezirányú szakképesítés nem
szükséges.

június

orvos neve

ügyelet helyszíne

7.

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

8.

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

9.

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.u. 92.

10.

csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

11.

péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

12.

szombat

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

13.

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

14.

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

15.

kedd

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

16.

szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák F.u. 92.

17.

csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth u. 8.

18.

péntek

Riegler László dr.

Kelebia,Deák F. u. 92.

19.

szombat

Riegler László dr.

Kelebia,Deák F. u. 92.

20. vasárnap

Szarvas Gyula dr.

Tompa, Kossuth u. 8.

21.

hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa, Kossuth u. 8.

22.

kedd

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

23.

szerda

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

24. csütörtök

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

25.

péntek

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

26.

szombat

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

27.

vasárnap

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

28. hétfő

Sárvári Erzsébet dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

29.

Szarvas Gyula dr.

Tompa,Kossuth utca 8

30. szerda

Rigler László dr.

Kelebia,Deák utca 92.

Jul.1 csütörtök

Miklósiné Tóth Éva dr.

Tompa,Kossuth utca 8.

		

Semmelweis nap

kedd

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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Öröm-nap
2021. május 15-én szívmelengető,
örömteli napban volt része annak, aki
a KÖSSZ felhívására bringára pattant!
Először elkerekeztünk a Kelebiai Kerékpáros Pihenőhöz, ahol Maczkó József, településünk polgármestere
köszöntötte az érkezőket és röviden
ismertetője után beinvitált bennünket
a felújított pincehelyiségbe. Ott ámultunk-és bámultunk a szemet gyöny9rködtető és tartalmas, lényegre törő
mondanivalóval ellátott táblák láttán
(pl. korai cseresznye, spárga – településünkről csak két jellegzetesség).
Ezek után bevezetett bennünket a

lajdonosainak hangján – „beszéltek”.
Legtöbbször pedig a MÁV szignóját
hallhattuk – a gyerekek körében annak volt a legnagyobb sikere.
Az „idegenvezetést” követően a játéké lett a főszerep! Volt fogócska, bújócska, hinta, régi divatlap böngészése
– és a felnőttek örömére, nekik is: beszélgetés! A pihenőhely körbe van véve kerítéssel, melynek kapuját a gyerekek nem igazán tudják kinyitni, így
biztonságban vannak, amíg a szülőknek is tud jutni egy kis „én idő”.
A természet, a zöld, a madarak csicsergő hangja minden korosztályt fel-

A gyerekek a jóllakott pocakokat ledolgozták a földi kutya barlang-

jába való ki-be bujkálással, kúszással-mászással. Mivel még mindig

bírták energiával, kerékpárokkal elmentünk le a határhoz, megnézni a
szürke marhákat.
Itt már nem tudtunk sok időit eltölteni – elkezdtek gyűlni fejünk felett a
felhők.
A következő úti célunk – terveink
szerint – az öttömösi kilátó lesz. Addig is várjuk a gyerekek és a segítők
jelentkezését a nyári KÖSSZ táborba,
június 15-ig!
A programot a Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások pályázat is támogatta.
Zsilinszki-Fodor Mónika

Május elsejére májusfát állítottunk – idézetekkel, bátorító gondolatokkal
„nagy” házba, ahol a gyerekek az interaktív szobában rögtön éltek a kipróbálások lehetőségével, így pl. hallhattunk Kosztolányi verset, miközben
az információs táblán érdekességeket
tudhatunk meg róla; vagy a szekrény
fiókjait kihúzva, azok – a ház előző tu-

töltött! Jó volt már újra találkozni, nagyon ki voltunk éhezve a személyes
jelenlétű összejövetelre!
A lelki éhségen kívül a fizikait is
tudtuk csillapítani – a helyi Karitásznak köszönhetően, akik szendvicsekkel kedveskedtek.
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.

