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1. oldal
Munkalehet ség
1. oldal
Iskolából jelentjük
2. oldal
Katolikus egyház
Hírei
2. oldal
Hittanos Tábor
Berkenyén
4. oldal
I. Kelebiai Kárpát
Fesztivál Értékelése

Program

5 oldal
Kelebia Községgé
alakulásának
el készülete

Művelődési Ház

6. oldal
Gyermekeinkért
Alapítvány hírei

17.00 Himnusz a Daloskörrel
17:05 56-os emlékm sor a Kelebiai Ifjúsági Színjátszó Kör


7. oldal
Id sek Napját
tartottak Kelebián

el adásában


Szerepl k: Arcson Rafael, Jáger Rita, Nagy György, Ronyecz
Gábor, Ronyecz Péter, Tancsik Anikó, Tancsik Bertalan
Rendezte: Arcson Rafael


8. oldal
Tisztelt
Nyugdíjasok

17:35 Dalcsokor a Kelebiai Daloskör válogatásában
8. oldal
Lakossági Apró

17:45 Fáklyás menet a Kopjafához

9. oldal
Közérdek
telefonszámok

Kopjafa



10. oldal
Sport

18.00 Visszaemlékezés 1956-ra
18:10 Maczkó József Kelebia Község Polgármesterének ünnepi beszéde
18:20 Koszorúzás a Kopjafánál
18.30 Szózat a Daloskörrel
A rendezvény a Kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár és a Kelebiai Ifjúsági
Egyesület közös szervezésében jön létre
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I. Bevezet
1.
A közoktatásról szóló törvény 40.§(7) bekezdésének
el írása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes
kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.
2.
A Házirend el írásai az iskola tanulóira, a tanulók
szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak.
3.
A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és
M ködési Szabályzatának betartása minden tanuló
kötelessége (Közoktatási törvény 12.§(1) bekezdés h) pontjai)
4.
A Házirend el írásai minden olyan esetre
vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll.
5.
A Házirendet minden tanév elején minden tanuló
megkapja.
6.
A Házirend elolvasható az iskola titkárságán, a
folyosón lév faliújságon, és kifüggesztjük az iskola
valamennyi osztálytermében.

MUNKALEHET SÉG



Zalaegerszegi összeszerel üzembe keresünk könny fizikai
betanított munkakörbe munkavállalókat. A cég f profilja
elektronikai alkatrészek, els sorban mobiltelefonok gyártása.
A feladat az összeszerelés valamelyik fázisának elvégzése:
beültetés, teszterezés, csomagolás, stb. Az esetek többségében
ül munkáról van szó. Kezdetben három m szakos
munkarendben kellene dolgozni, majd ez átalakul folyamatos
m szakká (a hétvége is munkanapnak min sül), vagyis a
pihen napok nem minden esetben esnének a hétvégére.
























Követelmények:
- legalább 18 éves életkor
- erkölcsi feddhetetlenség
- legalább 8 általános
- a munkát ellátni hajlandó, stabil munkaer !!!



II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások
rendjével,
az
iskola
helyiségeinek,
eszközeinek
használatával,
a
tanulóbalesetek
megel zésével
kapcsolatos rendelkezések, és a tanulók ezekkel
kapcsolatos kötelességei.



Bérezés:
Nettó 70.000 Ft/hó
Munkarend: 3-4 m szakos munkarend


1. Az iskola munkarendje
1.1 Az iskolába az els tanítási óra el tt 15 perccel (8 óráig)
kell beérkezned, hogy legyen id d az els tanítási órára
felkészülni. Az iskola reggel 7 óra 15 perct l van nyitva. 7
óra 45-ig igénybe veheted a reggeli ügyeletet. Tantermedbe 7
óra 45 perc után mehetsz be, kivéve, ha tanítóddal, tanároddal
másképp beszélted meg. 8 órától mindenki a tanteremben
tartózkodik.
Az iskola épületét az utolsó foglalkozás
befejezése el tt csak engedéllyel hagyhatod el.

Munkakezdés:
06.00-14.00
14.00-22.00
22.00-06.00











Szállás:
Szállásaink általában 4-6 személyes kulturált albérletek,
szobánként 2 emberrel. F zési, mosási lehet ség mindenhol
adott. Az albérletek költségét cégünk fizeti egy bizonyos
értékhatárig, amely jelen pillanatban 60.000 Ft/albérlet. Ha
valaki ezen értékhatáron felül kíván albérletbe költözni, akkor
neki kell a különbözetet állnia.






1.2 A tanítási órák, iskolai foglalkozások, eredményességét
fegyelmezett magatartásoddal segítsd, tanítód, tanárod
útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van
rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe,
hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy
nyugodt körülmények között dolgozhassanak, munkájukban
te sem zavarhatod ket! A tanítási órák el készítésében,
lezárásában tanítók, osztályf nököd, szaktanáraid útmutatása
szerint vegyél részt!

Hazautazás:
A hazautazást havi szinten egyszeri alkalommal 80 %-os
mértékben tudjuk támogatni.







Egyéb támogatás:
-étkezési hozzájárulás (3.000 Ft/hó)
-rezsi támogatás (egyéni elbírálás alapján)

1.3 A tanírási órák kezdetét és végét cseng szó jelzi az
alábbiak szerint:
8.15 – 9.00
9.10 – 9.55
10.15 – 11.00
11.10 – 11.55
12.05 – 12.50
12.55 – 13.40


További információ: Szoboszlai Anett
Telefonszám: 06-1-345-31-39

1.4 A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, a
foglalkozás
helyszínén
kell
tartózkodnod!
Ügyelj
osztálytermetek
közösen
kialakított
rendjére!
A
szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév els
tanítási óráján.
1.5 Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy:
letöröld a szünetben a táblát, gondoskodj krétáról,
az óra elején jelentsd a tanárodnak a hiányzókat,
jelentsd az irodán, ha öt perccel a becsöngetés után
sem érkezett tanár a tanórára,

Házirend



(tervezet)
Készítette: Horváth Zoltánné 2004. 09. 01.
Véleményezte: SZMK, DÖK
Elfogadta: Nevel testület
Jóváhagyta: Önkormányzat Képvisel -testülete
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-

ellásd az osztályf nököd, társaid által rád bízott
feladatokat.
1.6 Ha alsó tagozatos vagy, tanítód utasítására, ha fels
tagozatos, önállóan, a 2. szünetben tízóraizhatsz. Az
iskolatejet is ekkor vihetik el a felel sök, a
m anyagpoharakat összegy jtve a kijelölt helyre kell vinni.
1.7 Az udvaron csak tanári engedéllyel és feln tt felügyelet
mellett tartózkodhatsz délel tt és délután egyaránt.
1.8 Az utolsó tanítási foglalkozás után az intézmény területét
haladéktalanul el kell hagynod. Ha szüleid kérik, csak az
kíséretükben hagyhatod el az épületet.
1.9 Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után csak akkor
lehetsz bent, ha
napközis vagy,
az iskolában ebédelsz,
szakköri,
tanfolyami,
sportköri,
énekkari
foglalkozáson veszel részt,
a diákönkormányzat megbeszélésén veszel részt,
iskolai szervezés
programon vagy annak
el készítésében veszel részt,
tanítód, osztályf nököd engedélyezte, hogy bent
legyél.
1.10 A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak. Ha neked
rendszeresen vagy egy-egy alkalommal el bb el kell menned,
szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. A foglalkozások végén
tanítód, napközis nevel d kikísér a bejáratig. Ha szüleid
kérik, csak pedagógus kíséretében hagyhatod el az épületet.
1.11 Az iskolai szervezett ékezések ( tízórai, ebéd, uzsonna)
és az ebédl használatának rendje:
ha alsó tagozatos, fels tagozatos napközis vagy, az
osztályoddal, csoportoddal együtt ebédelhetsz
az ebédl ben csak akkor tartózkodj, ha ott étkezel
1.12 Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályf nököd
útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a
rendezvény sikerét, eredményességét, tanítód, osztályf nököd
kérése szerint vegyél részt a rendezvények el készítésében,
lezárásában.
1.13 Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a
felügyel pedagógus engedélyével hagyhatod el.
1.14 Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a
szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia az iskola szervezeti
és m ködési szabályzatában írtak szerint.
1.15 Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten
keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató füzetet minden
nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket
szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod.


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?













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






Internet díj felét kell kifizetni
Áraink:





-





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

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





Klikkelj ránk és próbáld ki!



6423 Kelebia, Ady 148.





GYERMEKJOGI KÉPVISEL
NEVE: KÁTAINÉ LUSZTIG ILONA
ELÉRHET SÉGE: 06-20/489-9623
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: 6000
KECSKEMÉT, BALATON UTCA 24.
MINDEN HÉTF N: 12-16 ÓRÁIG







Katoliku
Katolikus
olikus Egyház hírei
Hittanos Tábor Berkenyén
Október hónapban minden nap rózsaf zért végzünk
Sz zanya tiszteletére a templomban hétf , szerda, péntek,
szombat délután 4 órakor, kedd, csütörtök délután fél 5 kor
vasárnap a szokott id ben.
Október 31-én egész napos szentségimádást tartunk
templomunkban. Erre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
November 1-én mindenszentek ünnepén fél 9-kor
lesz a szentmise a temet ben halottainkért. Szentmise után
sírszentelés lesz. November 2-án halottak napján nem lesz
szentmise.

Lelkes kis csapatom július 12-én hétf n reggel felkerekedett,
hogy meghódítsa a Börzsöny-hegységet. Hosszú vonatozás
után elfoglaltuk a Berkenyei Plébánia épületet. Aki akarta a
plébánia kertjében felverte sátrát.
Második nap bevettük a Nógrádi várat és eljutottunk a Bánkitóhoz is, ahol strandolhattunk.
Harmadik nap hosszú túrában volt részünk Magyarkúttól
Szokolyáig, ahol Mányoki Ádám emlékházát tekintettük meg.
Negyedik nap hajóztunk a Dunán Váctól Esztergomba és
vissza. Esztergomba annyi id nk volt, hogy megnéztük a
történelmi várat a Panoptikumot és a Bazilikát.
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Ötödik nap Berkenyén helytörténeti és ügyességi versenyeken
vettünk részt. Éjszaka, pedig zseblámpával túráztunk és
kincseket kerestünk a horgász tó partján.
Szombat reggel csomagoltunk és hazafelé még megnéztük a
Váci Székesegyházat és a várost. Rengeteg élményben
gazdagodtunk e néhány nap alatt.
Köszönetünket fejezzük ki a Kelebiai Önkormányzat
Szociális Bizottságának anyagi támogatásáért, Honfi
Sándor vállalkozónak és a KELFEDER KFT sof rjének a
csomagok elszállításáért, Bolvári János Plébánosnak az
erkölcsi és anyagi támogatásáért valamint szüleinknek
mindenféle segítségükért.

Az I. Kelebiai Kárpát Fesztivál értékelése
A tíznapos rendezvény célja az volt, hogy
kapcsolatot teremtsen Kelebia és más határontúli, javarészt
magyarlakta települések között. A tíz nap alatt els sorban a
magyar m vészeti és kulturális értékek lehet legszélesebb
spektrumát kínáltuk az érdekl d knek. Tettük mindezt úgy,
hogy az eseménysorozat alatt tartalmas, szép és emlékezetes
kikapcsolódást nyújtottunk els sorban a kelebiai lakosoknak,
de ezúttal sokan jelentek meg a környez településekr l is.
Célunkat, mely szerint ki kell töltenünk azt az rt ami
a dél-alföldi régióban az összm vészeti
érzékelhet
találkozók területén, ha részben is, de sikerült megvalósítani.
A párhuzamos rendezvényeken a fellép ket közös koordináló
csoport munkájának mentén szerveztük programba. A jöv t
tekintve nagyon lényeges, hogy további országok
magyarlakta vidékeivel is találjunk kapcsolatot a rendezvényt
illet en. A reklámkampányt részben közösen folytattuk,
beleértve ebbe az elektronikus és írott sajtóval történ
kapcsolattartást
is.
Sikerült
min ségi
összefogást
megteremteni a falu jelent s részét illet en


































A rendezvényen partnerként részt vev szervezetek
felsorolása:
Kishegyes Település Önkormányzata, Bajsa Település
Önkormányzata, Kelebia Település Önkormányzata, Magyar
Államvasutak, X-produkció Rendezvényiroda (Budapest),
Szeged Városi Rock Klub, Dombos Polgárok Egyesülete
(Kishegyes), Kelebia Vadásztársaság, Kelebiai Szül k
Egyesülete, Kelebiai Ifjúsági Egyesület, Kelebiai Nyugdíjas
Egyesület.

Kínálatunk:
- F részáruk,
vágott t zifa
- Export-import
cement ,Samat
tégla, samat por

- Vasanyagok

- Micropol,
Renowex
vakolatjavító
adalékanyagok

- Csempék

- GKB
épít lemezek



Rendezvényünkkel
igyekeztünk
hagyományt
teremteni, melynek helyességét a településr l és sz kebb
környezetünkb l érkez visszajelzések alátámasztják. Azt,
hogy a hagyományteremtés valóban sikerült-e, a kelebiai
képvisel -testület 2005-ös évi programterv elfogadása után
tudjuk megnyugtatóan kijelenteni. Mindemellett a
tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van az ilyen fajta
rendezvényekre, mert egy-egy színvonalas összm vészeti
rendezvény jelent s értékeket képes megteremteni a község
életében.



- Faforgácslapok

Therwoolin
k zetgyapot
- k balzsam,
folyékony fólia

-- Fa nyílászárók





- Lambériák
hajópadlók, OSB

- Zsalutéglák,
térkövek













F I G Y E L E M !
Baumit h szigetel k akciós áron








2004. november 19-ig
Vásároljon most!!!

A 2004-es évi I. Kelebiai Kárpát Fesztivál fõbb
paraméterei

Használt Holland Bútor a Telephelyen
Ül garnitúrák
Szekrénysorok
Csillárok
Fogasok

Programok száma a 10 nap alatt : 75
Sztár-el adók - zenekarok száma: 4
Fellépések helye:
3 helyszín, 1 nagy fedett
színpad, 2 pódium
Vidámparkos vállalkozók:
1000 négyzetméter cca.
Kiskeresked k száma:
10-15 árusító hely
Kialakult néz szám átlagban:
500 f /nap
Néz szám a 10 napra:
5000 f
Vendéglátás:
1 vendéglátó stand, 150
fõs sátor + 600 ül hely
Hangosítás, világosítás:
hang 10.000 watt, fény
15.000 watt, 2 intelligens lámpa, 2 füstgép
Reklám, sajtómegjelenések:
2000 db A/2 plakát, 2500
db szórólap, 100 db meghívó, Magyar Televízió 1-es csatorna
Napkelte cím m sor (beszámoló); Magyar Televízió 2-es

Székek
Asztalok
Ágyak
Sz nyegek





Figyelem almavásár!







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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csatorna Napnyugta cím m sor (beszámoló); Magyar Rádió
Körzeti Stúdió (riport); Halasi Gong Rádió (riportok és 16
napos reklám napi 8-szori sugárzással); Újvidéki Rádió
(beszámoló); Újvidéki Televízió (beszámoló); Pet fi Népe
(részletes napi programismertet ); Délvilág (részletes
programismertet ); Triplex-Régió határmenti települések
történéseit s rít öt nyelv nemzetközi Internetes portál újság
(beszámoló); Népszabadság (fotókkal illusztrált beszámoló).


nagyszámú, els sorban (de nem kizárólag) helyi visszajelzés
minden esetben pozitívnak tekinthet .
Bízom tehát abban, hogy az el bbiekben és a korábbi
újságokban leírt adatok, egyik régebbi ígéretemhez híven
mindenki számára kell en átláthatóvá és nyílttá tették az idei
Fesztivál kialakulását. Azt nem ígérhetem meg, hogy 2005ben lesz második Fesztivál is, hiszen az nem csupán rajtam
múlik. De azt megígérem, ha lesz, akkor a következ is ilyen
nyílt szervezés és mindenki által átlátható lesz, hiszen
számomra fontos, hogy a közös pénz ilyen célú felhasználása
látható legyen. Remélem elégedettek voltak annak a több
mint 100 embernek a munkájával, akik szívvel-lélekkel
csinálták végig mindezt úgy, hogy el tte még soha sem tettek
ehhez hasonlót. Azokat, akiknek még továbbra is vannak
kételyeik a Fesztivállal kapcsolatban, ezúton kérem, hogy
bízzanak ebben a dologban, mert ha sikerül, jöv re az eddigi
tapasztalatokra alapozva sokkal jobbat tudunk megvalósítani
az ideinél.
Ezzel lezárult az I. Kelebiai Kárpát Fesztivál
története. Remélem, hogy a rendezvény, amit az újjáéled
M vel dési Ház nyújtott Kelebiának, a nagytöbbség
épülésére, örömére szolgált. A cél részünkr l nem volt más.
Bízom abban, hogy Önök közül sokan jól érezték magukat a
Fesztivál alatt és remélem 2005-ben ismét találkozhatunk.
Rövid beszámolót ígértem az ezt megel z
cikkemben, tehát rövidet is írtam. Éppen ezért végezetül nincs
más feladatom hátra, minthogy megköszönjem eddigi
megtisztel figyelmét!



























Támogatások
Az I. Kelebiai Kárpát Fesztivált támogatók köre:
260.000 forgósok, árusok bérleti díja
300.000 vendéglátás támogatása
60.000 egyéb helyi váll. támogatása Ft-ban
80.000 Kelebia Kft támogatása
50.000 megyei pályázat
750.000 Ft egyéb támogatás





1.550.000 Kelebiai Polgármesteri Hivatal (öner )
750.000 egyéb támogatás
2.300.000 Ft az összes támogatás, ebb l a Fesztivál teljes
bekerülési költsége 2.082.547 Ft volt. Vagyis az
el irányzathoz mérten megtakarítottunk 217.453 Ft-ot. Így
Kelebia községnek az I. Kelebiai Kárpát Fesztivál 1.332.547
forintjába került.
A kelebiai képvisel -testület a költségvetéssel kapcsolatos
beszámolót a Kelebiai Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Irodája által végrehajtott tételes és részletes ellen rzés,
valamint jóváhagyás után elfogadta, azt rendbelév nek
találta. Ezzel lényegében a Fesztivállal kapcsolatos
M vel dési Házi pénzfelhasználást szabályosnak és
indokoltnak min sítette.




















Tisztelettel: Vadász János
A kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár igazgatója






Érdekl dési index:
Az els hétvégi érdekl dés elmaradt a várttól, a
három nap alatt összesen nyolcszáz ember érdekl dött a
programok iránt. Ez nem feltétlenül ad keser ségre okot. A
megjelen közönség széles köre adott hangot a felsorakozó
programok láttán elégedettségének. Továbbá azt is érdemes itt
mérlegelni, hogy kivétel nélkül olyan magas szint
programok vonultak fel sorozatban, melyek ugyan vitán felül
magyar értékek, de látni kell, hogy az ilyen jelleg
m vészetek tömeges megjelenése helyben minden
hagyományt nélkülöz a korábbiakhoz mérten. Itt a
végkövetkeztetés legels sorban annyi, hogy minden esetben
muszáj ötvözni a rétegkultúrát a tömegkultúrával és ezek
együttesen adják meg a kívánt hatásfokot a nézettség és a
magas m vészet befogadására való ösztönzés függvényében.
A hétközbe es rendezvények viszont érdekes módon rendre
nagyobb közönséget hoztak a vártnál. Hétf t l - péntekig az
eltelt öt nap során ezerkétszáz érdekl d látogatta a
programokat. A második hét végén pedig szombat vasárnap
az érdekl dés meghaladta a háromezer f t is. Így összesen a
10 nap során 5000 ember kapcsolódott ki valamelyik napon
hosszabb rövidebb ideig. Ennek nagyjából 1/5-e nem kelebiai
illet ség érdekl d volt.


Kelebia községgé alakulásának
el készülete








1922-t l már biztos volt, hogy az új határ vasút melletti része
nem fog Tompához tartozni, hanem önálló községgé válik.
Ennek érdekében a község gazdái el is követtek mindent.
Indokaik közül a legfontosabbak egyike a távolság Tompától,
amit megtetézett az úttalanság is. A másik, hogy az új
határmenti országos és közvetlen határközi közlekedés (kett s
birtokosok) valamint a más nemzetközivé vált vasútvonal
kiszolgálása megnöveli a község lakosságát, amihez már
feltétlenül szükséges a helyi önkormányzat.














Mivel egy önálló községet nem lehet az egyik napról a
másikra létrehozni, ezért már 1922-ben megkezd dött a
szervez munka. A munkával, az akkor Tompán dolgozó Gille
András jegyz t, a munka felügyeletével és segítésével
Gutwein Fülöp bácsalmási szolgabírót bízták meg. Szervez
és el készít munkájuk 1924 szén fejez dött be, akkor lett
Kelebia önálló község. Err l részletesen majd a jöv
hónapban, az évforduló el tt fogok írni.















































Gille András készítette el a község önállóvá válását, majd
lett és maradt is a község vezet jegyz je 20 éven át. Mivel
Miskolczi Miklós könyvében Gille személyét méltatlanul
elhallgatta, ezt szeretném most pótolni és megismertetni
azokkal is, akik már nem ismerhették.


Mindamellett, hogy az I. Kelebiai Kárpát Fesztivál
els
ízben került megrendezésre, elmondható, hogy
településünk komoly eredményt könyvelhet el m ködésének
tekintetében. Jó eredménnyel mutatkozott meg térségünkben,
de a helyi lakosság közérzetében is. A hozzánk visszajutó
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Nagy munkabírású, mindig a község érdekeit el térbe helyez
vezet volt. Keményen dolgozott és kemény munkát követelt
munkatársaitól. Mindig volt terve és elképzelése a község
fejlesztésére, s ezeket el is tudta fogadtatni úgy az
elöljárósággal, mint a képvisel testülettel. Az már nem rajta
és nem is a testületeken múlt, hogy nem minden terv valósult
meg. Nagyon nehéz évek voltak, vesztett háború, új község, a
húszas években infláció, gazdasági válság. Ezeket a legjobb
tervek és a legmeggy z bb érvek sem tudták elhárítani. A
munka töltötte ki az életét, szabadidejében a Jegyz árvaház
Egyesület ügyeivel foglalkozott, annak vezet ségi tagja volt
és nagyon szívén viselte a jegyz k árváinak sorsát.
Mivel Kelebián ügyvéd nem m ködött, a hozzá fordulóknak
sok esetben nyújtott segítséget. Nem volt egy kimondatlan
barátkozó ember, de mindig segít kész volt.
1944 nyaráig volt a község jegyz je, akkor a helyi nyilasok
keze elért a megyéig és az új f ispánt beiktató megyei
közgy lésen azonnali hatállyal nyugdíjazták.
A nyugdíjazás oka politikai volt. Alkalmazásban állt kisegít i
státusban Scheller Mária, aki félzsidó volt, de nem
vonatkoztak rá a zsidótörvények, tehát alkalmazása sem volt
törvénytelen. Ez akkoriban elég volt egy becsületes vezet
eltávolítására. Ilyen világot éltünk. Ezzel választ is adtam a
Miskolczi könyv 117. oldalán feltett kérdésre, hogy „Hol van
Gille”, és talán egy kicsit be tudtam mutatni a község els
húsz évének f jegyz jét, akinek hat évig a munkatársa
voltam, aki mellett megtanultam dolgozni.






Gyermekeinkért Alapítvány
2003. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS





1. Számviteli beszámoló
Egyszer sített mérleg







Ezer Ft-ban:



A Befektetett
eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett
pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
ESZKÖZÖK
ÖSSZESEN





















5218
5218
1785
146
6
1627
7003

Pécsi Józsefné
Ezer Ft-ban

C. Saját t ke
I. Induló t ke
II. T keváltozás
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lej. Köt.
II. Rövid lej. Köt.
FORRÁSOK
ÖSSZESEN




KELEBIAI TELEHÁZ
NYITVA TARTÁSA
De:
Hétf :
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Péntek:


Szombat:
Vasárnap:



Du:

8
16
8
16
8
16
8
16
8
20
18-20 Kedvezményes
csoportos Internet
ZÁRVA
ZÁRVA

6552
1654
3327
451
451
7003

Eredmény levezetés
e. Ft

Összes
Bevétel
Ráfordítás
Pénzmozgáshoz
nem kapcs.
Ktsg.
Adózás el tti
eredmény
Adófizetési
kötelezettség
Tárgyévi
eredmény

Telefon/fax: 77/554-728



Tisztelt Olvasók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy Trianon gyermeke, Kelebia
cím könyv megvásárolható a könyvtárban. Ára 1.470 Ft.
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vezet je és Rudics József a helyi Nyugdíjas Egyesület elnöke
köszöntötte a megjelenteket. A daloskör énekekkel
köszöntötte az id seket.
Az Ifjúsági Egyesület üdvözletét Szegedi Szabolcs
elnök tolmácsolta. A kelebiai színjátszó kör vidám jelenetét
Ronyecz Gábor, Ronyecz Péter és Nagy György mutatta be.
Az ifjú el adókat, az el adást kedvel közönség nagy
örömére már megkedvelt ismer sként láthatták viszont. (A
fiatalok felkészít je Arcson Rafael volt.)
Az id seket a legkisebbek is köszöntötték. Az
óvódások énekkel, verssel, zenével és tánccal, hangulatos
m sorukkal, öröm könnyeket csaltak az id sek szemeibe. A
gyermekek felkészítését (Molnár Lászlóné és Kazi Lászlóné)
óvoda pedagógusok végezték.
Balogh Szabó Bettina a Farkas László Kelebiai
Általános Iskola 4. a osztályos tanulója verssel köszöntötte az
id seket.
„Tessék nagyon figyelni!” címmel Sz cs László szegedi
b vész látványos, szórakoztató és magával ragadó el adását
láthattuk nem kevesek örömére. Maczkó József Kelebia
Község polgármestere elismer szavakkal köszöntötte az
ünnepelt id seket. Beszédében továbbította Dr. Szabó Erika a
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Kiskunhalas és környéke
Országgy lési Képvisel jének id sek világnapja alkalmából
küldött köszöntését.




A Déli-Farm Kft.





szi
vet magkínálata













triticale, búza, árpa, rozs, lucerna stb.
szántóföldi m trágyák,
valamint
szarvasmarha tartáshoz takarmányok,
tejpótló
borjútápszerek, ásványi és vitaminkiegészít k,
premixek forgalmazása.



















Szeged-Kiskundorozsma, Kett shatári út 6.
(nagybani zöldségpiac mellett)
Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30604-2772









-Kívánom, hogy hazánkban az életben tisztességben helytálló
valamennyi id skorú és nyugdíjas emelt f vel büszkén,
életm vét vállalva, emberi méltóságát meg rizve élhessen.
Áldozatos helytállásáért, értékteremt alkotó tevékenységéért
élvezhesse egyénileg is, de korosztályunkkal együttesen is a
társadalom, és az utánunk jöv generációk tiszteletét és
megbecsülését. Jó egészséget és emberhez méltó életet
kíván.













Id sek Napját tartottak Kelebián

Ezt követ en Honfi Gyöngyi falunk szülötte
moldvai-csángó
népdalokat
énekelt
csodálatos
el adásmódban. A finom ünnepi ebéd elfogyasztása után
„Mulassunk mint régen” rögtönzött báli percek él zenével (
Kiss Gábor énekére és szintetizátor zenéjére) tánc
következett, amelyet els ként a daloskör lelkes tagjai
nyitottak meg, ez által jó hangulatot és kedvet teremtve
másoknak is.
A távol lakó és külterületen él id sek rendezvényre
történ
szállításáról
Békési
Károly
tanyagondnok
gondoskodott.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Kelebiai
Ifjúsági Egyesület fiataljainak a rendezvény hangosításáért, a
vendéglátásban és teremdíszítésben nyújtott sok-sok
segítségéért. Az ízlésesen és szépen díszített színpad és háttér
társainak
kialakítását Laczi Lilinek és lelkes segít
köszönhetjük.
Külön köszönet illeti Kazi Ferencnét és Harkainé
Horváth Zsuzsannát akik fáradhatatlanul, nagy szeretettel és
lelkesedéssel keresték fel az otthonaikban él id s embereket,
hogy személyesen adhassák át meghívásukat az Id sek Napi
rendezvényre. Köszönjük a Szent Erzsébet Otthonház
dolgozóinak a vendéglátásban és a szervezésben végzett
áldozatos munkáját.
Továbbá köszönet a Kelebiai M vel dési Ház és
Könyvtár igazgatójának és kedves feleségének azért az
önzetlen szeretetért és elkötelezett hivatástudatért amellyel az

2004. október 2-án szombaton id sek napja került
megrendezésre községünkben. A rendezvény a Kelebiai
Római Katolikus Krisztus Király Templomban kezd dött. A
hálaadó szentmisét Mezei Ferenc atya celebrálta melynek
során a 90. zsoltár soraival köszöntötte a megjelenteket:













” Éveinknek száma legföljebb hetven,
s ha er sek vagyunk, eljutunk nyolcvanig.
Ebb l is a legtöbb betegség, hiú fáradozás:
gyorsan elszállnak, hamar végük szakad.”






Ezt követ en a Kelebiai Daloskör az orgona mennyei
hangjaira énekelte a szentmise énekeit és ez által még
ünnepélyesebbé tette a szentmisét.
Olyan Dalkör az övék, amelynél nemcsak az éneklési
alkalmak sokszín ségét, hanem a próbák során jó kedv ,
mindig valami újjal gyarapodó közösséget, a fellépések utáni
hallgatóság elismer
szeretetét csodálhatjuk meg. A
szentmise végén Ferenc atya a jelenlév kre, és kedves
családtagjaikra, szeretteikre az otthon maradottakra és
betegekre Isten gazdag áldását kívánta.
Az id sek napi ünnepség a Farkas Lászlóról
elnevezett Kelebiai Általános Iskola Tornatermében
folytatódott, ahol az ünnephez ill n feldíszített helyiségben
szépen megterített asztalok várták a meghívott vendégeket.
A rendezvény kezdetén Sz cs Mátyás a Kelebia
Községi Önkormányzat Szent Erzsébet Otthonházának
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ifjúság és az id sek felé fordulva a rendezvény
megvalósításában résztvev k munkáját összefogták..
Köszönjük Bolvári János plébános úrnak, Mezei
Ferenc atyának és Kapás Krisztina hitoktatón nek az
áldásban gazdag hálaadó szentmisét, a Nyugdíjas Egyesület
segít kész tagjainak, és a Napközi Otthonos Konyha
dolgozóinak, valamint mindazoknak, akik bármilyen módon
vagy formában szervez
és segít
tevékenységükkel
hozzájárultak az id sek napjának méltó megrendezéséhez.

HÍRADÓ tábláról értesülhetnek, ami a távolság miatt kissé
körülményes.
Néhány tagtársunk tagdíjhátralékkal rendelkezik, amit kérünk
miel bb rendezni!









Kelebia, 2004. október 7.





Sutka István
Ell.Biz.elnök





Sz cs Mátyás


Lakossági Apróhirdetés
TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Eladó Tompán a Vasútállomás
utcájában egy kétszobás családi
ház, nagy kerttel, valamint egy
kerékpár (26-os) olcsón,
garanciával. Érdekl dni a
06/70/22-72-495-ös
telefonszámon lehet.

El z tudósításom óta ismét eltelt egy hónap. Így újra
id szer vé vált egy rövid visszatekintés arra vonatkozóan,
hogy mi történt egyesületünk életében az elmúlt hónapban.
Szeptember 18-án a Szüreti Batyusbálra voltunk
hivatalosak. A szépen feldíszített teremben sajnos kevesebben
voltunk az elvárhatónál. /A megjelentek belép díja alig
haladta meg az 5000.-Ft-ot/. Ennek ellenére nagyon jó volt a
hangulat és a folyamatosan szóló talpalávalótól a kitartóak
betegre táncolhatták magukat.
Szeptember 27-én Dr. Császár Jen
videóvetítéssel
kiegészített el adását hallgattuk meg a Reumatikus
betegségek címmel. A csaknem telt ház el tt elhangzott
el adás a résztvev k véleménye szerint nagyon érdekes és
magas színvonalú volt. Nekünk laikusoknak talán túl elméleti
és túl magas is volt a színvonal.










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.:
06/30/209-50-93
Eladó egy konyhaszekrény
(fehér), egy asztal (szétnyitható),
két darab szék (m b r üléses),
valamint egy fagyasztószekrény.
Érdekl dni lehet: 06/30/313-5149




Kelebián közel 100
négyzetméteres családi ház eladó.
Érdekl dni lehet:
06 77/454-053









Értesítjük Olvasóinkat, hogy a lakossági
apróhirdetés 20 szóig ingyenes megjelentetésre
kerül, korlátozott számban.

Október havi terveink szerint 13-án Egyesületi Közgy lés,
majd 28-án az Ópusztaszeri kirándulás van el ttünk. A 19re tervezett Országház látogatás a tervezett napon sajnos nem
valósulhat meg /nem tudnak bennünket fogadni az érdekl d k
nagy száma miatt/. Az illetékes parlamenti ügyintéz
tájékoztatása szerint azonban tudnak minket fogadni
november 2-án. Tehát november 2-án Országház látogatásra
indulunk a 06.15-ös vonattal. Várjuk az utazni szándékozók
jelentkezését október 26-ig. /A résztvev k névsorát írásban át
kell adni belépés el tt/.






Pedagógus albérletet keres Kelebia
belterületén. Az ajánlatokat a
szerkeszt ségbe várjuk.



Hirdetésfelvétel: a szerkeszt ségben.







Közérdek telefonszámok





Kelebiai Polgármesteri Hivatal:
06 77/454-201

November 20-án lesz a Paksi Atomer m látogatása, melyre
jelentkezni lehet november 10-ig. A jelentkezéskor név,
lakcím és személyigazolvány szám rögzítése is szükséges.
Útiköltségre 1000.-Ft-ot fogunk összeszedni a jelentkezés
alkalmával. Indulás a Nyugdíjas Háztól lesz 07.00 órakor.
November 27-re pótlólagosan
beiktatunk egy un.
Klubdélutánt, mely 15.00 órakor kezd dik a Nyugdíjas
Házban. A rendezvény programja még nincs konkretizálva,
de biztosan érdekes lesz, tehát érdemes lesz rajta részt venni.


Orvosok:
Dr. Császár Jen :
Rendel : 06 77/ 454-247
Mobil: 06 30/412-63-78
Dr. Rigler László:
Rendel : 06 77/ 454-125
Mobil: 06 30/ 955-06-67






A januárban elkészített munkatervünk szerint november
hónapban lett volna egy ún. Évzáró Batyusbál. Ezt a
rendezvényt praktikus okokból áthelyezzük december
hónapra. A részleteket a novemberi tájékoztatóban
olvashatják.

Állatorvos
Dr. Patocskai Gábor:
Otthoni: 06 77/454-272
Mobil: 06 30/9670873
Rend rség: 107
T zoltóság: 105
Ment : 104

Befejezésként ismételten felhívom kedves tagtársaink
figyelmét a KELEBIAI HÍRMONDÓ példányainak
meg rzésére, mert a benne felkínált rendezvényeinkr l az
újságon kívül csak a Nyugdíjas Ház falára kihelyezett
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Válassza
A Tompa és Vidéke
Takarékszövetkezet
Kirendeltségeinek egyikét, az
alábbi településeken:
Tompa, Kisszállás, Kunfehértó,
Kelebia, Szeged

2004. november 4-i kezdéssel (elegend
jelentkez esetén) újabb számítástechnika tanfolyamot
indítunk.




Betételhelyezési ajánlatunk:
Matrac betétjegy
Lejárata:
3 hó
Kamata: évi fix 8,5 %
EBKM: 8,55 %
Kedvez számlavezetési kondíciók vállalkozóknak,
lakosságnak!
Nem szükséges fejben tartania a befizetési határid t, nincs
késedelem, nem kell aggódnia az esetleges kellemetlenségek
miatt, teend je mindössze annyi, hogy munkabérét, nyugdíját
bankszámlára kérni takarékszövetkezetük kirendeltségeinél
megbízást adni számláinak átutalással történ kiegyenlítésére.
Kis összeg hitelre van szüksége?
Van rá megoldás ha:
Bankszámlájára legalább 3 hónapja rendszeres
jóváírás érkezik.
Igényelhet folyószámla hitelt kezes nélkül!
Egyéb hitelezési ajánlatunk!
- Vállalkozók és vállalkozások részére forgóeszköz-,
beruházási-, és folyószámla hitelek
- Mez gazdasági hitel az Ön igénye szerint: állami
támogatású vagy pénzintézeti
- Személyi hitelek, áruvásárlási kitelek m
A hitelekhez VARIA-É kölcsönfedezeti biztosítást kötünk.
Tájékoztató táblázat a személyi kölcsön törleszt részleteir l
(Ft/hó)

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.







Várjuk jelentkezésüket Kelebián a Teleházban!



Felhívás
Tisztelt újságolvasók!
A Népszabadság október 6-i számának Határ Mente cím
mellékletében Kelebiáról, ezen túlmen en a Kárpát
Fesztiválról közöltek egy fotókkal illusztrált komolyabb
cikket. Sajnos a cikk megjelenésér l kés n értesültünk, így
annak
eredeti
megjelenéses
formája
nem
áll
rendelkezésünkre, csak ennek internetes másolata. Tekintettel
arra, hogy egy országos megjelenés napilapról van szó, igen
értékes megjelenési formáról beszélhetünk, ezért szeretnénk,
ha a Fesztivállal kapcsolatos amúgy is tekintélyes
sajtógy jtemény b vülne az eredeti cikkel. Kérjük tehát,
hogyha birtokába került a 2004. október 6-i Népszabadság,
legyen szíves annak fentebb említett mellékletét a kelebiai
M vel dési Ház és Könyvtár rendelkezésére bocsátani.
Segít szándékú együttm ködését el re is köszönjük.


















Hitel
összege
100.000
200.000
500.000
1.000.000











24 hó

36 hó

48 hó

60 hó

9.600
19.100
49.000
98.700

5.300
10.600
27.400
54.700

7.800
20.300
40.600

16.900
36.700

14.900
29.800



Lakásproblémájának megoldására:
- Állam által támogatott lakásépítési, vásárlási
kedvezmény (szoc. pol.)
- Adó – visszatérítési támogatás,
- Kiegészít kamattámogatású hitel
- Pénzintézeti hitel (építésre, vásárlásra,
tatarozásra)
Az állam által támogatott hiteleknél csak a
jogszabályban meghatározott mérték díjak kerülnek
felszámítása.
Az általuk folyósított lakossági hitelek lejárat el tt
bármikor visszafizethet ek!

Kelebiai Hírmondó
Felel s Kiadó:
Szerkeszt ség:

12 hó

THM 27,71-36,40%

M vel dési Ház és Könyvtár




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







A kiadvány az Önkormányzat és
vállalkozások támogatásával jön létre.

helyi



Munkatársaink kézséggel állnak rendelkezésükre!
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II. évfolyam, 10. szám

2004. október

Emlékkönyv a Kelebia Népi Sportkör
megalakulásának
80. évfordulója alkalmából
Tisztelt Olvasók!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy készül ben van a Kelebiai
Népi Sportkör történetét leíró kiadvány. Hála annak a sok
sportrajongó embernek, akik a Sportkör számára bocsátottak
nem kis mennyiség fényképet és dokumentumot, szépen
kezd összeállni a füzet. A kelebiaiak anyagain kívül érkezett
a Sporthoz egy olyan felajánlás is, amelyet
mindenféleképpen érdemes megemlíteni: ez a Fradi Múzeum
felajánlása. A Múzeum vezet sége felajánlotta Siflis Géza,
volt játékosukról meglév archív anyagát, melyb l sok
egyéb mellett választ kaphatunk arra is, hogy milyen szerepe
volt a Fradiban.

Feltehet en sokan emlékeznek Siflis Gézára, kelebiai
múltjára. Ebb l kifolyólag a következ kéréssel fordul a
Sportkör a sportkedvel khöz: bárkinek, akinek van
valamilyen írásos vagy fényképes emléke Siflis Gézáról,
annak jelentkezését szeretettel várjuk, mert szeretnénk, ha
minél b vebben ki tudnánk egészíteni a Fraditól kapott
archívumot kelebiai vonatkozásában is.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a könyv még nem
teljesen készült el, úgyhogy ha valaki úgy érzi, lenne olyan
régi emléke, fénykép vagy dokumentációként, amelyet
érdemesnek talál beletenni a kiadványba akkor azt örömmel
várjuk!





















Sportkörünk hírei
A 2004-es évben a Kelebiai Népi Sportkör három nagy rendezvényt tudhat maga mögött. Idén nyáron
megrendezésre került a III. Radnai Béla Emléktorna, fogadtuk a Fradi Öregfiúk csapatát és augusztus 6.-án a
Megyei II. osztály valamennyi sportvezet jét, a Labdarúgó Vezérkart fogadtuk a KNSK által rendezett Liga
értekezleten.


Tisztelt szurkolók! Mint azt már tapasztalhatták, a hazai mérk zéseink a szombati napra esnek. Ennek a
döntésnek el nyei és hátrányai egyaránt vannak, de sajnos a sportvezetés kénytelen volt ezt a lépést
megtenni. Az ok a következ : a 2004-es évben feln tt csapatunk összeállítása nagyban változott, els sorban
fiatalodott. Mivel ezek a fiatal játékosok túlnyomó része kollégista, ezért nekik vasárnap vissza kell utazniuk.
Ebb l következik, hogy ha vasárnap lennének megtartva a hazai mérk zések, akkor ezek a játékosok nem
tudnának megjelenni a mérk zésen. Tehát így indokolt volt a mérk zések szombati napra való áthelyezése.
Ez az el nye, de mi a hátránya? Hátránya az, hogy a szombati napon jóval kisebb számban jelennek meg a
mérk zésen a szurkolók, s ez legalább akkora hátrány, mintha vasárnap játszanánk és nem lenne ott a
csapatból minden játékos. Ezzel a rövid kis tájékoztatóval célunk az, hogy felhívjuk a szurkolók figyelmét
arra, hogy bár kénytelenek voltunk ezt a lépést megtenni a mérk zés id pontjával kapcsolatban, kérjük
Önöket, hogy tiszteljék meg mérk zéseinket megjelenésükkel, mert több szempontból is múlik a csapat sorsa
azon, hogy hány szurkoló jelenik meg a mérk zésen.




























- 11 -



