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1. oldal
Iskolából jelentjük

Hirdetmény
Tájékoztatom Kelebia lakosságát, hogy

2. oldal
Farkas László emlékére

2004. szeptember 30.-án
3. oldal
Karitász hírek

LOMTALANÍTÁST VÉGZÜNK A KÖZSÉG TERÜLETÉN.

4. oldal
Óvodás Szüreti Bál

A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük, hogy az
4. oldal
A Vasutas Emlékhely
megnyitása

elszállításra szánt lomot, az adott ürítési napon legkés bb 6:00 óráig

5 oldal
Gyógytorna foglalkozások

akadályozza.



helyezzék ki az ingatlanok elé úgy, hogy az a közlekedést ne



A gy jtés szelektív módon történik, ezért lehet ség szerint kérjük a


6. oldal
Arcson Rafael

papír, a m anyag, a fém illetve a vegyes lom hulladékot elkülönítve




el készíteni.
6. oldal
A Nyugdíjas Egyesület
hírei

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lomtalanítás kizárólag a lomok
elszállítására szolgál (pl. nagyobb méret berendezési tárgy, bútor,


7. oldal
Kelebia története 1921.
augusztus 20. után
8. oldal
Lakossági apróhirdetések,
közérdek telefonszámok

ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rongy, edény, eszköz,


ablaküveg stb.). A kés n kihelyezett hulladékok, valamint az építési
törmelékek,

komposztálható


hulladékok,

állati

trágyák,



veszélyesnek min sül hulladékok (pl. akkumulátorok, vegyszerek)
elszállítása nem áll módunkban.

10. oldal
Sport

Kelebia, 2004. szeptember 8.

Maczkó József sk.
Polgármester
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Az alábbiakban az iskola igazgatón jének, Horváth
Zoltánnénak ünnepi beszédét olvashatják.


Internet kényelmesen és gyorsan!
Keresel egy helyet, ahol a telefonvonalas internet
sávszélességének a többszörösét használhatod, egy helyet,
ahol a mai kor követelményeinek megfelel gépeket
használhatsz, és ahol akár egy italt is elfogyaszthatsz
közben?

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Diákjaink!
Mindannyian
iskolás
gyerekként
kezdtük.
Gyermekkorunk
iskolájára
valamennyien
emlékszünk: visszhangos folyosókra, olajos
padlójú tantermekre, agyonvésett és firkált
padokra. Emlékszünk az udvarra, ahol együtt
szaladgáltunk, nevetgéltünk és izgultunk.

És mindez csak 250 Ft/ óráért?
Akkor keresd fel a Bácska Vendégl Internet Cafe
részét:


•
•
•
•
•
•

ADSL csatlakozás (384 Kbit/sec)
Nyomtatási lehet ség
Cd írási lehet ség
Ha van pendrive-od, akkor bármikor
elviheted a letöltött adatot
Windows XP alapú gépek
Saját Notebook használati lehet ség, mely
esetben csak az


A mi iskolánk is, mint oly sok iskola, túlélte a
történelmet. Rendszerek d ltek meg, háborúk
dúltak, békeid k jöttek, nemzedékek születtek és
távoztak el örökre, de megmaradt, állandó maradt,
biztonságos maradt az iskola. Ahol már hat évesen
megtanultuk: bármilyen z rzavaros is a világ
körülöttünk, egy meg egy az kett , és a saját
nevünket meg Magyarország nevét nagy bet vel
kell írni.











Internet díj felét kell kifizetni
Áraink:
-





30 perces használat 150 Ft
60 perces használat 250 Ft
60 perc után minden órában 200
Ft

A kelebiai általános iskola életében a mai nap
nagyon jelent s, mivel községünk fennállásának
nyolcvanadik
évfordulóján
a
közvélemény
kikérésével Farkas László néptanító nevét veszi fel
és viseli nagy tisztelettel.


Az internet használatának maximális id korlátja
folyamatos használat mellett 60 perc.


Klikkelj ránk és próbáld ki!
6423 Kelebia, Ady 148.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt nyolcvan évben több ezer gyermek
tanulhatta meg az állandó emberi értékeket, melyek
függetlenek
negyvenött l,
ötvenhattól
és
kilencvent l is. Diákjaink szerteszéledtek a
nagyvilágban. Legtöbben hosszú, dolgos életet
éltek, gyerekeket neveltek és igyekeztek nekik
továbbadni azt a tudást, amit tanáraik beléjük
csöpögtettek.

Iskolából jelentjük





ISKOLANÉVADÁS
2004. augusztus 21.-én ünnepélyes keretek között
megtörtént a Kelebiai Általános Iskola névadója, az
iskola új neve Farkas László Általános Iskola lett.

Vannak közöttük ügyes iparosok, derék tanárok,
mérnökök, orvosok. Hogy mai példákat mondjak:
községünk polgármestere, jegyz je, iskolánk
pedagógusainak nagy része a mi iskolánk
tanítványai voltak.


Az épület közben sokat változott. A község els
iskolája az 1908-ban felépült Sztípics iskola volt,
melyben most iskolánk napközi otthonos konyhája
és ebédl je található. Az iskola neve el ször
Kelebiai Hegyközségi Iskola néven került
bejegyzésre 1922-ben. Ett l az évt l kezd d en
Sztípics András, azaz Szabados András látta el az








-3-







II. évfolyam, 9. szám

2004. szeptember

igazgatói teend ket 1941-ig. Közben felépült a két
tantermes új iskola. A háború ideje alatt, valamint
az azt követ években 1949-ig Farkas László
néptanító látta el az igazgatói teend ket. Az 195253-as tanévt l 1969-ig Szabados Ilona irányította
az iskolát. Közben az intézmény elnevezése is
változott Elemi Népiskolára, majd Állami
Általános Iskolára, a kés bbiekben pedig Általános
Iskolaként neveztük.


Emlékül



2004. szeptember 1jét l
a
kelebiai
Általános
Iskola
Farkas
László
néptanító, igazgató
nevét veszi fel és
viseli.
Farkas László 1899.
június 9-én született
Kiskundorozsmán.
Édesapja erd r volt
a
szabadkai
Erd gazdaságnál.
Három
évesen
veszítette
el
édesanyját. A nyolc testvér az anyai
gondoskodást,
szeretetet
nélkülözve
nevelkedett. Korán megismerte az élet
„árnyékos oldalát”, 10 éves korától minden
nyáron az Erd gazdaság csemetekertjében
dolgozva töltötte vakációját, hogy a következ
tanév kiadásait fedezni tudja a család.









Az elmúlt nyolcvan esztend alatt b vült, fejl dött
az intézmény. El ször 1954-ben, majd 1977-ben
történt jelent s tanteremépítés. Jelenleg 15
tanteremmel, egy tornateremmel m ködik az
iskolánk. Nyolcvan évvel ezel tt egyetlen
tanítómester kezdte itt meg a munkát, ma 24
pedagógus és 13 egyéb munkatárs szolgálja az ide
járó gyerekek javát. És ami a legfontosabb, hogy a
gyerekek létszáma az évtizedek alatt állandóságot
mutat.




















Hisszük, hogy ezeket a gyerekeket kell képpen
készítjük fel a további életükre. Reméljük, hogy
megállják
helyüket
a
tanulmányi
és
sportversenyeken. Szeretnénk, hogy mindenki
felfedezze magában a bels
értéket, amely
megkülönbözteti t a többi embert l, és amely
lehet vé teszi, hogy örömet szerz , értelmes
hivatásra és munkára leljen az életben.












A négy gimnázium elvégzése után a szegedi
Tanítóképz intézetben folytatta tanulmányait,
amit
az els
világháború eseményei
szakítottak meg. Itt találkozott el ször az
ember elleni öldöklés borzalmaival.











Az elmúlt 80 év alatt kiváló, gyermekeket szeret
pedagógusok végezték munkájukat iskolánkban.
Valamennyiük hitvallásának érezte a következ
gondolatokat:


Oklevelét 1920. december 20-án szerezte
meg. 1919. decemberét l 1921. október els
napjáig sorkatonai szolgálatát teljesítette.
Ezután Tompán kapott csekély fizetésért írnoki
állást. 1924. november 4-én a Szeged-gátsarki
iskolában kapott helyettes tanítói munkát, ahol
két évig m ködött két taner feladatát ellátva,
125 gyermeket tanítva. Innen helyezték át,
mint rendes tanítót a Szeged-csorvai iskolához
hat évre, majd a Kelebia-vitéztelepi iskolánál
egy évig szolgált.





Éljünk figyelmesen! Figyelmesen a dolgok iránt,
de legf képpen figyelmesen egymás iránt!


seinkt l megörökölt értékeket nem feledve
büszkén viseli iskolánk Farkas László néptanító,
igazgató nevét, kire legjobban Kosztolányi
szavaival emlékezhetünk:









1931-es esztend fordulópont az életében,
mert ekkor került a Kelebia-központi iskolához.
Néptanítóként
végezte
szorgalmasan
munkáját. 1941-t l 1949-ig volt az iskola
igazgatója, majd ezután 1962. május 7-én
bekövetkezett haláláig oktatta, nevelte a
rábízott tanulókat az élet szépségére,
értékeire és megbecsülésére

„Nem volt nagy és kiváló, csak szív,
A mi szívünkhöz közel álló .”
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Karitász
A magánszemélyek által felajánlott 2002. évi
személyi jövedelemadó egy százalékából a
Kelebiai Karitász Egyesület 146.730 Ft összeget
kapott, melyet az alábbiak szerint használt fel:
2003. évben:
- téli cip
6.000 Ft
- gyógyszer, bébi tápszer
29.713 Ft
- készpénzsegély
29.000 Ft
- élelmiszer
11.000 Ft


2004. évben:
- orvosi ktsg-hez hozzájárulás
- élelmiszer
- gyermekkerékpár

Kínálatunk:
10.000 Ft
51.017 Ft
10.000 Ft

- Ukrán
f részáru

- Vasanyagok



Hálásan köszönjük a felajánlásokat.
Továbbra is kérjük és várjuk szíves támogatásukat,
hiszen így az Önökt l levont SZJA egy részét saját
községükben váltják át örömt l csillogó
gyermekszemekre, hálatelt könnycseppekre, imára
kulcsolt kezekre.

- Exportimport cement
Faforgácslapok
- Lambériák
hajópadlók,
OSB





- Csempék

- Micropol,
Renowex
vakolatjavító
adalékanyagok
- GKB
épít lemezek
Therwoolin
k zetgyapot


-- Fa
nyílászárók



- Zsalutéglák,
térkövek

Mike Árpádné

F I G Y E L E M !
Baumit h szigetel k akciós áron
2004. november 19-ig
Vásároljon most!!!




Használt Holland Bútor a Telephelyen

A hagyományainknak megfelel en idén is
megrendezésre kerül az

Ül garnitúrák
Szekrénysorok
Csillárok
Fogasok


Óvodás Jótékonysági Bál,

Székek
Asztalok
Ágyak
Sz nyegek


Figyelem almavásár!

melynek id pontja 2004. október 16.
A talpalávalót az EZ+AZ biztosítja.
Vacsora: aperitif, sültek, sütemény.
Jegyek el vételben kaphatók az
óvón knél!

A kiszállítással kapcsolatban kérjük megrendel inket,
hogy rendeléseiket a megrendelést megel z en 12h-val
szíveskedjenek jelezni.









Elérhet ségeink
Ker-Ex ’94 Kft 6422 Tompa, Attila utca 2.

 
 

Tel.: 06 77/452-161; e-mail: kerex94@freemail.hu
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Augusztus 20-án felavatták a Vasutas
Emlékházat

-

Hosszú várakozás után döntést hoztak a
106. sz. rház további sorsáról.
Szerencsés véletlen folytán ez az épület nem került
lebontásra. A hosszú ideje lakó nélküli üres
épületet már évekkel ezel tt néhány kelebiai
ajánlotta „vasutas múzeummá” átalakítani. Sokáig
sikertelenül.
Ez évben újból felmerült az ügy és hála
kitartásuknak
(és
az
illetékes
vezet k
megértésének) ez év augusztus 20-án a „Vasutas
Emlékhely” megnyittatott.
Be kell vallani, nem olyan formában, mint
azt az indítványozók szerették volna, de m ködik!
A rendelkezésre álló id rövidsége miatt a
berendezését, felszerelését szinte részben sem
sikerült beszerezni.
A szegényes kiállítási anyagot jórészt kölcsön
kaptuk,
kisebb
felét
a
pillanatnyilag
rendelkezésünkre álló saját anyagból pótoltuk.
A megnyitón megjelentek számával sem
dicsekedhetünk. Talán az id rövidsége miatt nem
volt elegend propaganda a falu lakosságának kell
tájékoztatására, de az sem kizárt, hogy kis
volumen eseményr l lévén szó, nem tartották
érdemesnek a megtekintését.
szintén sajnálom, mert Kelebia életében a vasút
nem kevés jelent séggel bírt a megel z
id szakban sem.
Ahhoz, hogy a létesítmény megfelel
színvonalon tudja közvetíteni mondanivalóját a
nagyközönség felé, tisztelettel kérünk minden
kelebiait, aki bárminem vasúti vonatkozású irattal,
használati tárggyal, e helyre vonatkoztatható
relikviával rendelkezik, szíveskedjék azt, vagy
legalább a másolatát rendelkezésünkre bocsátani,
hogy a falu felavatott emlékhelye méltón
reprezentálhassa az itt átmen vasút- és annak
kiszolgáló vasutasai szerepét, végzett munkájátami nem kevésbé járult hozzá Kelebia hírnevének
öregbítéséhez.

tartásjavító torna
átmozgató torna
er sít torna, stb.




A foglalkozások október 1.-t l indulnak 18.00 órai
kezdettel, heti rendszerességgel. A tornához minden
résztvev hozzon magával polifom szivacsot, és
kényelmes ruhát.
A klub tagdíja 300 Ft/hó








Korra és nemre való tekintet nélkül szeretettel várunk
minden kedves érdekl d t.






A DÉLIDÉLI-FARM kft.


SZI kínálata
Vet magok:
Tritikálé, Búza, Árpa,
Rozs, Lucerna, stb.







Szántóföldi M trágyák


Szarvasmarha tartáshoz:
takarmányok, tápok, premixek, tejpótlók
Szeged-Kiskundorozsma, Kett shatári út 6.


(a Nagybani Zöldségpiac mellett)









tel.: 62/556-120









Tisztelt Olvasóink!
A „Trianon gyermeke, Kelebia” cím Miskolczi Miklós
könyv továbbra is megvásárolható a Könyvtárban. Ára:
1.470 Ft.











TÁJÉKOZTATÁSUL KÖZÖLJÜK, HOGY A
TELEHÁZBAN
1200 FT A HAVI INTERNET BÉRLET.
A BÉRLETTEL KORLÁTLAN HOZZÁFÉRÉST
BIZTOSÍTUNK A NYITVA TARTÁSI ID
ALATT
A
SZABAD
GÉPKAPACITÁS
FÜGGVÉNYÉBEN.
Érdekl dni a Teleházban
6423 Kelebia, József A. u. 83.
Tel.: 06-77/554-728





A „bakterház” megszállottjai nevében tisztelettel:
Nagy A. László

Figyelem!
Gyógytorna foglalkozások indulnak a M vel dési
Házban Jáger Rita gyógytornász hallgató vezetésével:
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hogyan, hanem azt, hogy MEGLEGYEN a
folyamatosság.
A folyamatos m ködést sikerült is
biztosítani. A 2003-2004-es évadban egy
pódiumm sort állítottunk színre, mellyel az idén a
Kecskeméti
Weöres
Sándor
diákszínjátszó
fesztiválon is részt vettünk, ahonnan személyes
különdíjat hoztunk, valamint ismét felléptünk a
Danubiás színjátszó találkozón is. Továbbá,
természetesen, bemutattuk az Általános Iskola
évzáró
ünnepségén,
valamint,
remélem,
gyümölcsöz együttm ködésünk kezdeteként a
helyi M vel dési Központtal, felléptünk a Kelebiai
Napokon is. Ugyanígy helyet kaptunk a próbák,
összejövetelek lebonyolításához is a M vel dési
Központban.
A Kelebiai Színjátszó csoport története
szerintem, és reményeim szerint életének ezzel
csak az els részét fejezte be, mivel most már
magabiztosan a lábára állt. A következ kben újabb
tagokat várunk sorainkba, akik ugyanakkor, ha
kívánják, a Danubia Alapfokú M vészeti Iskola
tanulói is lehetnek. Mindenkit szeretettel várunk,
aki tenni akar a társulat haladásáért, aki aktívan
részt szándékozik venni a munkában. Korhatár
szinte nincs, bárki részt vehet 10-100 éves korig. A
foglalkozásokat, próbákat, munkát, továbbra is én
vezetem majd.
A jelentkezésr l (id és hely) kés bb
pontosabb információkkal is szolgálunk.

ARCSON RAFAEL
okleveles színm vész



HU - 6500 Baja, Klapka Gy. u. 15. Tel.: +30/3069942 E-mail: rafael.arcson@freemail.hu
Az utóbbi id ben igencsak sok szó esett a
Kelebiai Színjátszó csoportról, különösen, hogy
egyre többet van jelen a település nyilvános
életében. Természetesen azt nagyon jónak tartom,
hogy egyre többen figyelnek fel a munkánkra,
egyre többen ismerik fel a csoport tagjait úgy, hogy
k színjátszók. Ugyanakkor egy egész sor téves
információ is szárnyra kelt, amit most szeretnék
helyreigazítani.
A Kelebiai Színjátszó csoport 2001
szeptemberében alakult meg azzal, hogy a Lajtha
László Alapfokú M vészeti Iskola megindította a
drámajáték-színjáték oktatást az Általános Iskola
épületében. Eredményeképpen egy teljes verses
mesejátékot állítottunk színpadra, amit a farsangi
(húsvéti) ünnepségen sikeresen játszottunk el, az
iskolaév végén a tanulók felléptek az évzáró
ünnepségen, ahol a néz knek (diákoknak és
tanároknak egyaránt) nagyon tetszett a pár,
aránylag rövid némajelenetb l álló m sorunk.
A 2002-2003-as iskolaévben már nagyobb
fába is vágtuk a fejszét, az egyik diák maga
dramatizált egy mesejátékot, melyet ismét a
farsangi ünnepségen mutattunk be. Ezzel az
el adással már a bajai Danubiás színjátszó
fesztiválon is részt vettünk.
2003-ban a Lajtha László iskolában váltás
ment végbe, mely szerint a m ködtet Kht
igazgatója kijelentette, hogy nem akar utazó
tanárokat alkalmazni. Ez egyenesen azt jelentette,
hogy nekem, mint tanárnak nem ad munkát, ami azt
a veszélyt is magában hordozta, hogy az addigi
osztályaim további oktatás nélkül maradnak.
Magától értet d en én ezt nem akartam elfogadni, s
átléptem a Danubia Alapítványi Alapfokú
M vészeti Iskolához, ahová az addig tanított
osztályaimat is átvittem, annak érdekében, hogy a
folyamatosságot biztosítsam. (Sajnos, nem sikerült
valamennyivel.)
Ennek a változásnak tudható be az, hogy
Vadász úr, mikor a színjátszókat kereste, azt a
választ kapta a Lajtha egy még dolgozó (mivel a
környéken lakik) tanárn jét l, hogy nem lesz
színjátszó kör, s ha lesz is, akkor sem én fogom azt
vezetni. Ugyanis én nem vertem nagydobra a
váltást, mivel nem azt tartottam lényegesnek, hogy













































Arcson Rafael
okleveles színm vész




Baja, 2004. augusztus 12.
TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Augusztus 4.-i tudósításomban azt ígértem,
hogy beszámolok a Szegedi Szabadtéri
Színházban tett látogatásunkról és a
mórahalmi fürdésr l, strandolásról, melyeken
egyesületünk tagjai jelent s számban vettek
részt.
Augusztus
6-án
22
tagtársunk,
ill.
hozzátartozó nézte meg az „Egy éj
Velencében” c. nagyoperettet. Az el adás
résztvev i nagyon jól szórakoztak és –noha
jóval éjfél után- kellemes élményekkel tértek
haza. A 20-i „SolidEUritas” c. el adást –ami
szintén nagyon tetszett a résztvev knek-
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Budapesten csak a BKV jegyekért /4 db./ kell
fizetni. Tervezett hazaérkezés Kelebiára a
18.24-es vonattal. Jelentkezni lehet a
Nyugdíjas Házban /nyitva tartás alatt/
október15-ig.

tovább színesítette Hiller István m vel dési
miniszter és Székhelyi József színházigazgató
el adást megel z rövid ünnepi beszéde,
valamint az el adás szünetében és végén
bemutatott kb.10-10 perces t zijáték.
E két rangos kulturális esemény résztvev inek
pozitív véleménye arra ösztönzi az egyesület
vezet it, hogy 2005-re is vegye fel az éves
munkatervébe a Szegedi Szabadtéri Színház
megtekintését.
Augusztus 13-án egyesületünkb l 28 f a
közelmúltban
kib vített
mórahalmi
termálfürd ben fürd zött, ill. strandolt. A
kellemes meleg id , a b séges választék
/fedett és nyitott medencék, az élményfürd k,
a szauna, a csúszda stb./, valamint a jó
társaság
nagyon
kellemessé
és
felejthetetlenné tették ezt a napot. A
távolmaradók sajnálhatják, hogy kihagyták ezt
a nagy lehet séget!
Augusztus 28.-án szombaton kb.50 f vette
igénybe azt a disznópörköltes egytálételt,
amit a Nyugdíjas Házban f ztek amat r és
profi szakácsaink. A jó ebéd, a résztvev k által
vitt italok, a zene és a jó társaság
hosszantartó
és
kellemes
együttlétet
eredményeztek a megjelentek számára.
















Október 28-án csütörtökön Ópusztaszerre
utazunk a Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Belép díj 1100.-Ft, ami lehet vé teszi a
Feszty körkép megtekintését is. Útiköltség
el re láthatóan 500-600.-Ft lesz. Indulás a
Nyugdíjas Háztól 08.30 órakor. Jelentkezni és
a fenti összegeket befizetni október 15.-ig
lehet a Nyugdíjas Házban.





















Várjuk
kedves
tagtársainkat
tehát
a
szeptember 27-i orvosi el adásra, és az
október 13-i Közgy lésre, továbbá várjuk
jelentkezésüket az október 19-i parlamenti,
valamint az október 28-i ópusztaszeri
látogatásra!
















Kelebia, 2004. 09.08.
Sutka István
Ell. Biz. elnöke

A
továbbiakban
az
el ttünk
álló
rendezvényekre hívom fel szíves figyelmüket.
Szeptember 27-én 18.00 órai kezdettel Dr.
el adására kerül sor a
Császár Jen
Nyugdíjas Házban Reumatikus betegségek
címmel.
Várjuk
érdekl d
tagtársaink
megjelenését!




Kelebia története az 1921. augusztus 20-i
felszabadulás utáni id ben






Megtörtént a felszabadulás, Kelebia újra
Magyarországhoz tartozott, de még nem volt önálló
község.
Tompán
alakult
el ször
önálló
közigazgatás és ide tartozott Kelebia is egészen
1924. decemberéig.





Október 13-án szerdán 16.00 órai kezdettel
Egyesületi Közgy lést tartunk a M vel dési
Házban. A közgy lés els részében többek
között el terjesztésre kerül a vezet ség 2005.
évi munkaterv javaslata, a második részben
pedig Androvics Ern er m i dolgozó Paksi
Atomer m r l szóló el adását hallgatjuk meg.
/Mint köztudott, novemberben a Paksi
Er m vet látogatjuk meg/.












Önállósodási törekvések már az els napoktól
kezdve voltak. Ennek talán a legels jele volt, hogy
augusztus 28-án már megalakult a „Hangya”
Szövetkezet, amely 1949-ig m ködött és az id k
folyamán szaporodó magánkeresked k mellett
biztosította a község áruellátását. A tagok részére
kedvezményeket nyújtott, lehet vé tette az
úgynevezett „könyves” vásárlást. Ez azt jelentette,
hogy havi egy alkalommal kellett kifizetni a
könyvbe beírt havi vásárlás összegét. Év végén az
után az összeg után a vásárló visszatérítést kapott.
Ez különösen a havi fizetéseseknek volt el nyös.
































Október 19-én a 06.15-ös vonattal Budapestre
utazunk a Parlament meglátogatása céljából.
Szeretnénk bemenni a parlament plenáris
ülésére is. A parlamenti látogatás díjmentes.
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Szabadka város birtokának északi része (Kelebia,
Tompa és Csikéria területén) Magyarországhoz
került. Ezt a birtokot akkor még „közvagyon”-nak
nevezték, állami birtok lett és vezet je Balás-Piri
Kálmán, kelebiai sz l birtokos volt.






Ebben az id ben alakult ki a „kett sbirokosság”.
Sok Szabadkán lakónak maradt birtoka a határ
innens oldalán, de fordítva is, csak az kevesebb. A
két állam között létrejött egyezmény alapján a
kett sbirtokosok egy évre szóló igazolványt
kaptak, amellyel átléphették a határt, három napig
tartózkodhattak a földjükön és a termésüket
vámmentesen vihették haza. Az igazolványt
megkapták a családtagok is, és két munkás.




2004. október 1414-i
kezdéssel (elegend jelentkez esetén) újabb
számítástechnika tanfolyamot indítunk.
A 60 órás tanfolyamra jelentkezni
a helyszínen lehet: minden nap nyitva tartási
id ben, ill. telefonon (77 / 554 - 728).
A tanfolyam vizsgával zárul, amikor a
hallgatók az Informatika-Számítástechnika
Tanárok Egyesülete (Budapest) által kibocsátott
(államilag elismert) min sít oklevelet kapnak.
A tanfolyam díja: 26.000,- Ft + jegyzet.





Ennek a kett sbirtokosságnak volt egy, a falura
évtizedekig jellemz következménye, a sz l kben
felépült sok kunyhó. Ahol a területen nem volt ház,
ott épültek a kunyhók. Ezekben aludtak az itt töltött
napokon, tárolták az eszközöket (permetez gép,
szerszámok) és rendszerint építettek hozzá tornácot
t zhellyel, ahol f ztek. Az id sebb kelebiaiak erre
még biztosan emlékeznek. Gondolom mindenki
legalább nyolcat-tízet fel tudna sorolni a saját
környékén. A kunyhók egészen a téeszek, illetve az
állami gazdaság megalakulásáig álltak, azután vagy
elbontották, vagy összed ltek. Elmúltak egy
virágzó sz l - és gyümölcskultúrával együtt.














Várjuk jelentkezésüket Kelebián a
Teleházban!





Közérdek telefonszámok





Kelebiai Polgármesteri Hivatal:
06 77/454-201



Pécsi Józsefné

Orvosok:
Dr. Császár Jen :
Rendel : 06 77/ 454-247
Mobil: 06 30/412-63-78
Dr. Rigler László:
Rendel : 06 77/ 454-230
Mobil: 06 30/ 955-06-67

Lakossági Apróhirdetés
Baromfinevelésre alkalmas
600
nm-es
szigetelt
fóliasátor tartozékokkal,
esetleg területtel is eladó.
Tel.: 06/30/358-8896



Egygyermekes,
gyermekszeret édesanya
szívesen vállalná 2-6 éves
korig gyermek(ek)
meg rzését Kelebián, nagy
udvarral és sok játékkal,
biztonságos és tiszta
környezetben.
Családokhoz is szívesen
elmegyek. Tel.: 06/30/20950-93





Állatorvos
Dr. Patocskai Gábor:
Otthoni: 06 77/454-272
Mobil: 06 30/9670873



Rend rség: 107
T zoltóság: 105
Ment : 104

Értesítjük Olvasóinkat, hogy a lakossági
apróhirdetés 20 szóig ingyenes megjelentetésre
kerül, korlátozott számban.
Hirdetésfelvétel: a szerkeszt ségben.
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Baumgartner Zsolt hivatalos Internet oldala
bocsátotta rendelkezésünkre.)

Kelebiai Ifjúsági Egyesület!
Kelebián az F1

Krisztin Zoltán a Kelebiai F1 klub egyik alapítója

A megalakuló félben lév Forma 1 klubunkról
és Baumgartner Zsolt jöv jér l írunk.
Az elmúlt hónapban klubunk sikeresen felvette
a kapcsolatot az egyetlen magyar pontszerz
F1 pilóta médiaközpontjával, ami többek
között azt eredményezte, (a f bb részletekr l
kés bbiekben számolunk be itt az újság
hasábjain belül) hogy állandó információs
anyagot (fényképeket, interjúkat, ugyanazokat,
amiket az országos médiumok is megkapnak)
kapunk t lük. Többek között ígéretet kaptunk
arra is, hogy exkluzív interjút készíthetünk
telefonon Zsolttal.

***







Tisztelt Kelebiaiak!
Sajnálatos hírként kell bejelentenem, hogy a Kelebiai Ifjúsági
Egyesület a 2004. szére tervezett Szüreti utcabált nem tudja
megrendezni. Ennek els sorban az az oka, hogy védve az utca
épségét, egy ilyen rendezvény egészségügyi követelményit
nem tudtuk biztosítani.
El re is elnézésüket kérjük azoknak, akik számítottak a
rendezvényre, egyesületünk is fájó szívvel szembesült a
ténnyel, hogy ezt idén nem tudjuk létrehozni.

















Még egyszer elnézését kérjük mindazoktól, akik számítottak
rá.
KIE

Ultiverseny hírek
Kelebián a labdarúgó bajnokság helyi
rendezvényeit szombaton rendezik meg.
Vasárnapra meghirdetem a 25. évad
hagyomány rz ultiversenyeit.




Szeretettel várok minden sportkedvel t a
Vadász Söröz ben els
alkalommal
szeptember 19-én 14 órától, majd ezt
követ en minden vasárnap.




A fent említett információs anyagokból
tudhattuk meg azt is, hogy Zsolt helyzete
jelenleg (bár nincs konkrétum) biztató a jöv re
nézve.
Jelenlegi csapata a Minardi-Coswort, a Ford
autógyárral (az eddigi motorszállítóval)
megállapodott, hogy jöv re ugyanazokat a
motorokat adja a csapatnak, mint f
csapatának, a Jaguarnak. (eddig közismert
volt, hogy a Minardi a 3 évvel ezel tti motorjait
használta a Fordnak)







Tisztelettel: Nagy József szervez


Kelebiai Hírmondó





Felel s Kiadó:
Szerkeszt ség:

Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár
Kelebia, József Attila 91.
Tel: 06 77/454 210
F szerkeszt :
Vadász János
Lektorálta:
Szádeczki Dezs né
Lapszerkeszt : Szegedi Szabolcs
Nyomdai munkálatok: Gold Press Nyomda, Szeged,
Boldogasszony sgt. 55. Tel.: 62/311-111








Mindezek mellett Paul Stoddart a Minardi
csapatf nöke dicsérte Zsolt eddigi munkáját
és kijelentette, hogy számítana jöv re is a
csapatánál (persze a szükséges anyagi
fedezet mellett, bár ez egy Minardi kaliber
csapatnál természetes dolognak számít.)
(A
képet
és
az
információkat
a
www.zsolt.baumgartner.novotron.hu













A kiadvány az Önkormányzat és helyi
vállalkozások támogatásával jön létre.
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Beszámoló a születésnapunkról
azaz

„Mi is történt a KNSK 80. születésnapján”
képekben

A „Nagy mérk zés” el tt a kicsiké volt a pálya

Mérk zés közben

Az „öregfiúk”

Vacsora a Fradival







A két csapat
Dr. Fenyvesi Máté szegte meg a „Stadion tortát”
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