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2004. január

Önkormányzati hírek
2oo3. december havában 2
alkalommal ülésezett a
képviselő-testület.
2-3. oldal
Iskolából jelentjük
Részlet az iskola egészség
nevelési programjából
3-4. oldal
A televízió
A következőkben egy 2003
évi pályázatra beküldött
cikket olvashatnak.
4-5-6-7. oldal
Tisztelt Nyugdíjas
Klubtagok!
Szeretettel köszöntjük
Önöket a 2004-es év első
napjaiban és egyben boldog
új esztendőt kívánunk!
7. oldal
Köszönet- köszönet
Ezúton mondunk hálás
köszönetet minden kedves
adományozónknak
7. oldal
Szilveszter Kupa
7. oldal
Számítástechnika
tanfolyam indul Kelebián!
8. oldal
Valentin Bál, Egyházi
felhívások Apróhirdetések,
Sport
8-9-10.

Az Új Év
Az új év kezdete sokmindenre jó. Jó például arra, hogy kiheverve a szilveszteri
„fáradalmainkat”, kitekintve a szürkés nappalokra vagy a hó leplétől fehérlő,
este is világos terekre, az ember fogadalmakat tegyen a már javában zajló
esztendőre. Ilyenkor fogannak meg azok a gondolatok, hogy jobban vigyázunk
az egészségünkre, leszokunk erről vagy arról, vagy éppen rászokunk valamire.
Ekkor ígérjük embertársainknak, hogy a jövőben jobban figyelünk rájuk, hiszen
őszintén kívánjuk minden első találkozáskor a mára szinte önálló szóvá
tömörödő rövidítést: B.U.É.K. Mert fontos, hogy az új esztendőt jókívánsággal
kezdjük.
Mi mással is kezdhetnénk, hiszen az előző év végi ünnepi öröm és ragyogás
megfakul eddigre, és a január ezért mindig egy kicsit kegyvesztett hónap is. De
valamiért remények is fűződnek hozzá. Mindig másként tekintünk az új 12
hónap első 31 napjára. Ilyenkor ízlelgetjük még az új évszámot. Meglepődünk,
amikor először dátumot írunk, többször a téves „jövőre” szóval illetjük az
idénre tervezett dolgokat és nézegetjük a számot: 2004. Vajon szebb szám-e
mint a 2003 ? Mit hoz e szám? Több örömöt, vagy netán bánatot? Esélyt, netán
boldogságot? Nos kinek így, kinek úgy. Erről úgy is csak év végén adhatunk
számot. De reményt mindenképpen hozhat és hoz az új. Mindig reméljük, hogy
a most pergő naptárak jobb napokat hoznak életünkben, mert hát az új az
mégiscsak jobb, mint a használt.
Aztán a merengésből felriaszt az első munkanap barátságtalan ébresztő
kolompolása, újból gőzölög a reggelente fütyülő teáskanna és indul a verkli,
ahogy azt az ember minden napján teszi, tenni szokta. A merengés odébb lépdel
-ki emlékszik már arra-, gondolataink a megszokott hétköznapok feladatai köré
csoportosulnak. Nem számít már az áremelés sem, mert semmi új sincs benne,
csak jönnek a hétköznapok ezzel számolunk, meg hogy január, február és itt a
nyár!
Rövid idő múltán valóban itt a nyár, következik az ősz, újból a tél, s az
ünnepek, majd a január. Így forog ez már évezredek óta, és jól van ez így, mert
egyvalami biztos: bármi is történjék, hihetjük, hogy 2004 után jön 2005, új
reményekkel, új fogadalmakkal és további jókívánságokkal.
Eredményekben és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván Kelebia
minden egyes lakosának a Kelebiai Hírmondó szerkesztősége!
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Önkormányzati hírek

2004. január

Az iparűzési adó mértéke 2oo4. január 1-től az
adóalap 2%-a.
A Kelebia Kft. ügyvezetőségének előterjesztése
alapján született döntés a vízdíj mértékéről.
Január 1-től a lakossági fogyasztó 154,-Ft-ot,
közületi fogyasztó 17o,- Ft-ot fizet majd az
ivóvízért köbméterenként. A díjemelés Áfa
kulcs emelést is tartalmaz.
Dr. Riglerné Kozák Erika kérelmére támogatta
az önkormányzat a Tangó Klubot, vagyis a
Topolyára
táncolni
utazó
gyermekek
utaztatásához 25.ooo,- Ft-tal járult hozzá.
A Községi Népi Sportkör kérelmére a szervezet
2oo4. évi támogatásának terhére 1oo.ooo,- Ft-ot
biztosított a testület, hogy rendezni tudja
közüzemi számláit.
A
képviselő-testület
Maczkó
József
polgármester illetményét 2oo4. január 1.
napjától havi 368.5oo,- Ft összegben határozta
meg. Ez a jogszabály szerint adható legkisebb
összeg. Változatlanul hagyta havi 1oo.ooo,- Ft
mértékben Galgóczi Attila alpolgármester
tiszteletdíját.
December 29-én tartott ülésén megvitatta az
önkormányzat a szociális ellátások térítési
díjáról szóló rendeletet, és az alábbiak szerint
fogadta azt el 2oo4. január 1-től.

2oo3. december havában 2 alkalommal ülésezett
a képviselő-testület. 19-én meghallgatta a
Határőrizeti Kirendeltség, a Határforgalmi
Kirendeltség,
valamint
a
Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság beszámolóját. Megköszönte
e fenti testületek munkáját, továbbá határozatot
hozott arról, hogy a Határőrség és a Vámhivatal
épülete előtt az Ady E. u. mindkét oldalán
várakozni tilos táblákat helyeztet ki. A Határőr
utcában egyidejűleg tereprendezést végeztet, és
táblával jelzi a gépjárművek parkolására
alkalmas helyet.
Véglegesen és határozatlan időre kinevezte a
testület Fáber Erika kiskunhalasi lakost a
védőnői feladatok ellátására községünkben. Az
új védőnő részére az önkormányzat szolgálati
lakást biztosított, aki várhatóan hamarosan
Kelebiára fog költözni.
Évek óta nem tárgyalt a testület az
önkormányzati
képviselők
tiszteletdíjáról,
amelynek havi összegét most 15.8oo,- Ft-ban
állapította meg
január 1-től. A korábbi
szabályozással szemben nem határozott meg
külön tiszteletdíjat a bizottsági elnökök részére.
A kommunális adó bevételből biztosítja az
önkormányzat a települési szilárd hulladék
gyűjtését, elszállítását és ártalommentes
elhelyezését, továbbá biztosítja az önkormányzat
településtisztasági és környezetvédelmi céljai
eléréséhez, valamint a község infrastrukturális
fejlesztéséhez szükséges pénzeszközöket. Tehát
a kommunális adó bevételéből nem kizárólag a
szemét
elszállítását
finanszírozza
az
önkormányzat, hanem felhasználásra kerülhet az
adóból különféle beruházásokhoz is. Az adó
mértéke január 1-től lakástulajdononként,
lakásbérleti jogviszonyonként 12.ooo,- Ft
évente.
Sztipityjárás,
Vermesjárás,
Szkenderjárás,
Négyesjárás,
Fődijárás,
Vasútföld, Bácsborista területeken 5.ooo- Ft.
5o%-os adókedvezményre jogosult:

A fizetendő térítési díj összege:
a.) napközi otthonos óvodában 2oo,-Ft/nap+áfa
b.) általános iskolai napközi otthonban
7-1o éves korosztály részére: 257,Ft/nap+Áfa
11-14 éves korosztály: 297,-Ft/nap+Áfa
c.) általános iskolai menza:
7-1o éves korosztály részére: 171,Ft/nap+Áfa
11-14 éves korosztály: 175,-Ft/nap+Áfa
A Szt. Erzsébet Otthonházban fizetendő térítési
díj összege havi 36.6oo,-Ft.
A térítésköteles falugondnoki szolgáltatásoknál
a díjfizetés a következő lesz:
- óvodás és iskolás korú gyermekek oktatási
intézménybe szállítása helyben Vasútföldről,
Vermesjárásból,
Sztipityjárásból:
713,Ft/hó+Áfa,

a.) a 7o éven felüli állampolgár,
b.) aki esetében a közös háztartásban
együtt élő családtagok havi nettó jövedelme 1
főre vetítve nem haladja meg a 23.2oo,- Ft-ot,
c.) komfort nélküli lakás
d.) 4o m2-nél kisebb lakás.
-3-
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2004. január

 Személyi higiéné, testkultúra fejlesztése
 Egészséges
táplálkozás
szerepe,
étkezési szokások, reformtáplálkozás előadások - vetélkedők.
 Tanulók
edzettségi
állapotának,
állóképességének felmérése és javítása
- edzettségi programok
 Hogyan
éljünk
egészségesen
vetélkedők
 Serdülőkor problémái - előadások
 „Káros szenvedélyek”
 A drogok és az alkohol káros hatásai előadások, viták
 Az egészséges erős fogakért egy életen
át. Szájhigiénia, helyes fogápolás –
Signal program vetélkedők
 AIDS ellenes világnap - videofilmvetítés. Kapcsolódás az országos
programokhoz
 Szexuális
felvilágosítás,
kapcsolatteremtés
 Elsősegélynyújtó,
házi betegápoló
tanfolyam
 Elsősegélynyújtó verseny
 Tisztasági hónap
 Föld Napja külön program szerint
 Nemdohányzó
(Dohányzásmentes
világnap) előadások

Folytatás a 2 oldalról

- óvodás és általános iskolás korú gyermekek
oktatási intézménybe szállítása helyben egyéb
területekről: 1.426,-Ft/hó+Áfa,
- templomba szállítás helyben, orvosi rendelőbe,
terhes tanácsadásra, tüdőszűrésre, egyéb
szolgáltatás igénybe vételére szállítás a község
területén: 13o,-Ft/alkalom+Áfa,
- Kiskunhalasra szakorvosi rendelőbe, kórházba,
különféle szolgáltatások igénybe vétele céljából
szállítás: 391,-Ft/alkalom+Áfa.
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díja
az alábbiak szerint alakul 2oo4. január 1-től:
- összkomfortos lakás esetén: 133,-Ft/m2
- komfortos lakás esetén:
85,-Ft/m2
- félkomfortos lakás esetén: 45,-Ft/m2
- komfort nélküli lakás esetén:
32,-Ft/m2.
A jelenlegi ellátási formák változatlanul hagyása
mellett új rendeletet alkotott a testület a szociális
ellátások helyi szabályairól. A rendelet a
polgármesteri
hivatalban
megtekinthető.
Lényeges változás, hogy a jövőben egy család
csak kétszer részesülhet rendkívüli szociális
segélyben évente.
A lakossági panaszok miatt nem fogadta el a
testület a HALAS-THERMO Tüzeléstechnikai
Szolgáltató
Kft.
díjemelésre
vonatkozó
javaslatát. Az egyes problémák megvitatása
céljából meghívásra került a cég vezetője a
januárban tartandó testületi ülésre.

Kiemelten kezelendő problémák
•

Oltyánné Kozla Erika jegyző

•
•
•

Iskolából jelentjük

•

Részlet az iskola egészségnevelési
programjából
Folyamatos programok
– Iskolaorvosi tervezetnek megfelelően
– Fogak és szájnyálkahártya vizsgálata a
községi
Fogászat
szakorvosának
közreműködésével

•

•

Alkalmanként ismétlődő programok
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Tágabb és szűkebb környezet óvása,
szebbé tétele
Hátrányos és veszélyeztetett tanulók
segítése, sorsuk figyelemmel kísérése
Tanulói szűrővizsgálatok elvégzése
Serdülőkori problémákkal kapcsolatos
tájékoztatás
DADA program segítésével a tanulók
felvilágosítása
a
drog,
alkohol,
dohányzás, AIDS egészségre káros
hatásairól
Tanórák keretein belül tudatosítani az
egészséges táplálkozás, a helyes
életmód, az elegendő mozgás és
pihenés szükségességét
Testnevelés
órákon
is
részben
kielégíteni a tanulók mozgásigényét
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természetes és mesterséges közösségeket
teremt. Itt tanulható szerepeket kapunk,
folyamatos a visszajelzés, a reflexió és
sokszor a kontroll. A közösség megtanít
bizonyos
viselkedésmintákat,
amelyek
sehol máshol nem sajátíthatók el. A
közösség megtartó erejű.
A jövőnk szempontjából fontos, hogy az
iskolánk, az ott tanítók érzékenyek legyenek
a lélek rezdüléseire, odafigyeljenek a
kapcsolatokra, felkészüljenek a krízisekre.

Folytatás a 3. oldalról

•

•
•

•
•
•
•

2004. január

A szabadidős tevékenységek keretein
belül minél több szabadban végezhető
program (túra, kirándulás szervezése)
„Itt a lét a tét” – a környezetvédelmi
szemlélet alapozása, alakítása
Empátiakészség
fejlesztése,
hogy
képesek legyenek társaikra figyelni
(megérezni, megérteni, elfogadni)
Önismeret, ennek birtokában önirányító
képesség
Pozitív lelki beállítódás
Problémamegoldó
képesség
módszertanának bővítése
Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel

Horváth Zoltánné
Igazgató

TÉMAKÖRÖK ÉVFOLYAMONKÉNT

Riport a televízióról általában

Otthon, család

A következőkben egy 2003 évi pályázatra beküldött
cikket olvashatnak. A pályázat tehetséges fiatalok
munkáit várta, akik érdeklődést mutatnak az újságírás
iránt. Kelebiáról is küldtek munkákat, és azok közül
olvashatják most Újvári Adrienn cikkét a televízióról.

Önismeret, bizalom, biztonság érzésének
mélyítése
Testünk
Felépítése,
működése
(egészség
–
betegség)
Helyes testtartás, légzés (tartásjavító torna)
Egészséges táplálkozás, életmód

A
A
T
E
L
E
V
Z
Ó
AT
TE
EL
LE
EV
VÍÍÍZ
ZÓ
Ó
Napjainkban
a
televízió,
mint
kommunikációs
eszköz,
egyre
inkább
szórakozási szerepet tölt be életünkben.
Milyen hatással van ránk?
Ez igen elgondolkoztató.
Amikor
a
televízióról
esik
szó,
mindenkinek a „doboz” jut eszébe, ami
információt
közöl
és
szórakoztat.
Riportomban arra kerestem a választ, hogy
milyen
helyet
foglal
el
mindennapjainkban,
milyen
hatást
gyakorol
életünkre
a
televízió.
Riportalanyaimat
lakóhelyemről
választottam.
Igyekeztem
minden
korosztály, és a különböző műveltségű
csoportok képviselőit megszólaltatni. Így
válogatva 40 embert
kérdeztem meg, ezért
a
válaszokat
csoportosítva közlöm.

Viselkedéskultúra
Alapnormák a társas érintkezésben
Érzések kifejezése, közvetítése
Kommunikáció
Ilyennek születtem, ilyen vagyok, ilyen
szeretnék lenni
Fényképek, adatok, történetek
Testedzés – sport, kirándulás
Táplálkozás – helyes étkezési szokások
Öltözködés – évszak, alkalom, népszokás
Viselkedés – iskolában, otthon, egyéb
társaságban
Művelődés – iskola, könyvtár, Teleház,
Az ember – diák és a tanár – közösségi
lény. Az iskola természeténél fogva
-5-
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Folyatatás a 4. oldalról
- Mi lehet annak az oka, ha szórakozást
említünk, általában mindenkinek először
a televízió jut az eszébe? -tettem fel első
kérdésem. A megkérdezettek véleménye
szinte ugyanaz volt, hogy a televíziót a
nap bármely percében lehet nézni, és ez
majdnem minden háztartásban
megtalálható. Arra a kérdésemre viszont,
hogy:

2004. január

- Kettőn áll a vásár, a tévén és az
egyénen, aki nézi. A tévén, hogy mit
sugároz, az emberen, hogy mit néz.
Gondoltam, ha már itt tartunk, kiderítem,
melyik csatornát nézik legtöbben:
-Melyik az a csatorna, amit szívesen
néznek, és miért?
Szinte mindegyik középkorú, vagy idősebb
riportalanyom azt válaszolta, hogy az
mtv1-et nézi szívesen. Mert mióta a másik
csatornákon a valóság show-k vannak,
azóta ez az egy csatorna közvetít igazán
érdekes és értékes műsort. Akik tehetik,
szívesen
nézik
a
Filmmúzeumot.
A
fiatalok szerint pedig éppen a valóság
show-któl jók a mai műsorok. Így ők a
kereskedelmi csatornákat nézik leginkább.

-Milyen hatással van a televízió a
nézőkre? Befolyásolhatják-e a látottak
későbbiekben a cselekedeteiket?- már
nem mindenki vélekedett egyformán.
Voltak, akik azt válaszolták, hogy nincs
hatással a nézőkre. Egy fiatal, nevét nem
vállaló főiskolás viszont így vélekedett:
-Sok
az
erőszakos
film.
Úgynevezett
„követési
vágy” lép fel
egyes
gyerekeknél,
később
ez
akár komoly
magatartási
zavarokat is
okozhat.

-Akkor
tehát
egyegy
műsor
korosztályra szabott, vagy mindenkihez
szól?
Egy
középkorú,
középiskolát
végzett
hölgy, az alábbi frappáns választ adta:
-Egy-egy műsor nem mindenkihez szól, de
tudni kell, hogy mindenki nézheti, és
éppen ebben rejlik a veszélye is. Hiába
teszik ki a figyelmeztető jeleket a délutáni
műsorokra, ha nem tudok otthon lenni a
fiammal, azt néz, amit akar. Ez sajnos sok
veszekedés forrása a családban.

-A felnőttekre van valamilyen hatása a
televíziónak?
Erre a kérdésemre sokan azt válaszolták,
hogy nincs, mivel a felnőtt már tudja,
hogy mit akar. Legfeljebb a reklámok
befolyásolhatják a vásárlási szokásokat.
Az egyik egyetemista fiatal így fogalmazta
meg a TV hatását:
A televízió egy „hatalom”, ami rossz
irányba tereli az embereket. Ez nem
mindig
volt
így,
hiszen
még
gyerekkoromban olyan természetfilmeket,
és kulturális műsorokat közvetített a
televízió, amit minden korosztály szívesen
nézett.
Napjainkra
erőteljesen
megváltozott
a
műsorok
tartalma.
A
szappanoperák,
valóság
show
-k
és
akciófilmek árasztják el a különböző
csatornákat. Ezek, pedig nagyon kevés
értéket, vagy esetenként negatív „értéket”
közvetítenek.

-Tehát
akkor
melyik
korosztályhoz
szólnak mai műsorok?
A többség úgy vélte, hogy a mai műsorok
csak
a
fiataloknak
szólnak,
és
csapnivalóak. Régen legalább törekedtek
arra, hogy minden korosztály megtalálja a
neki tetsző műsort. Ma viszont olyan
műsorokat sugároznak, amire nem kíváncsi
mindenki. A régi jó filmek szinte teljesen
eltűntek a képernyőről, helyettük az
akciófilmek, kibeszélő show-k és valóság
show-k veszik el az adásidőt.
-Az a kijelentés, hogy amióta a televízió
létezik, kevésbé éljük a saját életünket
mennyire igaz?
Folytatás a 4 oldalról
A megkérdezettek többsége úgy gondolja,
hogy igaz, lustává tesz minket. A tévé
előtt ülünk, és meredten bámuljuk a
képernyőt.
Egy
tanárom
pedig
az
alábbiakban foglalta össze véleményét:
-Pár éve a tanítványaim rengeteg időt
töltöttek azzal, hogy hónapokon keresztül
figyelték, mi történik a szappanoperák

-Mi
határozhatja
meg
egy
ember
kapcsolatát a televízióval? - kérdeztem.
Sokan úgy gondolták, hogy csak ez a
szórakozási
lehetőség
van,
főleg
faluhelyen. Ám e kérdés kapcsán is
hallottam
említésre
érdemes
egyéni
véleményt egy osztálytársam szájából:
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Folyatatás az 5. oldalról
hőseivel. Izgultak, megtalálja-e az apa
elhagyott gyermekét, vagy az „igaz”
szerelem győzedelmeskedik- e a hazug
intrikák felett. Ezért nem volt idejük
tanulni. Ma már a valóság show-k kötik le
idejüket éjjel-nappal. Már nemcsak a
tanulásra szánható időt pazarolják el,
hanem a nagymamára és a szülőkre sem jut
idejük. A TV rabszolgáivá válnak, vagy
méginkább
valami
titokzatos
hatalom
kiszolgálóivá, mint a Mátrix című filmben.
A saját életük, a valóság pedig kicsúszik
kezükből.

2004. január

időről, amit saját családjuktól és szellemi
növekedésüktől vonnak el.
Azonban tudomásul kell vennünk, hogy a
televízió mára az életünk része, és az is
marad. Ezért igen nagy a felelőssége
azoknak, akik a döntéseket hozzák a
műsorpolitikában. Tömegeket segíthetnek
ahhoz,
hogy
hasznos
információkhoz
jussanak,
igényesen
szórakozzanak,
ismereteik gyarapodjanak. Vagy „olcsó”
gazdasági
érdekek
miatt
tömegeket
süllyesztenek az igénytelenség mocsarába!

-Akkor miért tévézünk? Helyette például
játszhatnánk,
beszélgethetnénk,
fákat
ültethetnénk, olvashatnánk is.
-Mert a napi munkában elfáradunk, s már
csak erre jut erőnk.- válaszolta egy bolti
eladó hölgy. A fiatalok többsége „utál”
olvasni, játszaniuk pedig nincs kivel,
hiszen a haverok mind a TV-t nézik.

„Az neveli a gyermekeket, aki mesél
nekik.”- tartották a régiek.
Nekünk jobb híján a TV mesél, de hogy mi
a „mese” tanulsága, azt sokszor nem
tudom eldönteni!
Újvári Adrienn

-Minden
rossz,
amit
a
televíziótól
kapunk?
Sokan válaszolták, hogy ez nem teljesen
igaz. Hiszen még így is sok mindent
köszönhetünk a tévének. Közöl hasznos
információt velünk, -ilyen műsor például a
Mindentudás
Egyeteme,
vagy
az
Aranyfüst-, annak ellenére, hogy sok káros
hatása is van.
Véleményem szerint ma már az emberek
többsége nem tudna meglenni televízió
nélkül. A beszélgetésekből kiderült, hogy
a televízió már életünk részévé vált. Igaz,
rossz hatással van ránk, de csak akkor
érvényesítheti rossz hatását, ha hagyjuk.
Kettőn
áll
a
vásár!.
Láthatunk
jó,
tanulságos filmeket is. Ezeket tudatosan ki
kéne
választanunk,
és
családi,
vagy
nagyobb
körben
beszélni
kéne
a
látottakról. Így tanulhatnánk igazán. A TV
nekünk „ajándékozhatja” a Világot is.
Segítségével
lehetőségünk
van
megtekinteni,
például
a
Világörökség
csodálatos
városait,
épületeit,
melyet
sokan nem láthatnánk a helyszínen. Sajnos
azonban a műsoridő jelentős részét kitöltő
show
műsorok
negatív
irányban
befolyásolják
a
tömegízlést.
Mivel
leginkább befolyásolhatók a fiatalok és a
gyermekek korosztálya, ezért számukra
jelentik e műsorok a legnagyobb veszélyt.
Sokan nézik, és „menőnek” tartják; a show
műsorok szereplőire, vagy műsorvezetőire
akarnak hasonlítani. Így szép lassan az
igazi
értékre
való
fogékonyságukat
veszítik el, nem is beszélve a drága

Tisztelt Nyugdíjas Klubtagok!
Szeretettel köszöntjük Önöket a 2004-es év első
napjaiban és egyben boldog új esztendőt
kívánunk!
Továbbá megragadva az alkalmat tudtukra
szeretnénk adni, hogy megindult a klubba a
társasági élet, csak élni kell vele és ez csak az
Önök részvételén múlik. Nyitvatartási időnk az
előzőhöz képest változott:
Kedd: 15-20
Csütörtök: 15-20
Szombat: 15-20
Ha a tisztelt tag ezen időtartamon kívül is
szeretné ha működne a klubhelyiség, kérjük
jelezze azt a vezetőségnél.
Ezúton szeretnénk értesíteni a leendő és már
meglévő tagokat, hogy a tagsági díjak
befizetését a 2004-es évre meg lehet kezdeni,
minden csütörtökön 15-20-ig, Balogh Józsefné
(Ica néni) gazdasági vezetőnél.
Tisztelettel:
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület
Vezetősége
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Köszönet - Köszönet

Ifjúsági asztalitenisz:
I. helyezett:
Szegedi Szabolcs
II. helyezett:
Marancsik Gábor
III. helyezett:
Horváth Csaba
Köszönjük a közreműködők segítségét, bízunk
abban, hogy a következő rendezvényeinken
nagyobb számú versenyző és érdeklődő jelenik
meg.
Gyermekeinkért Alapítvány, Általános Iskola,
Szülők Egyesülete

Ezúton mondunk hálás köszönetet minden
kedves adományozónknak, támogatónknak,
önkéntes munkatársunknak, akik nagyon
sokat tettek azért, hogy a rászoruló
családoknak, magányosoknak, időseknek
örömet szerezzünk és megszépítsük sivár
hétköznapjaikat.
December 17-én 56 karácsonyi csomagot
készítettünk és juttattunk el valamint 8 pár új
gyermekbakancsot tudtunk ajándékozni a
családoknak. December 22-én karácsonyi
ünnepséget rendeztünk az idős egyedül élő
embereknek.
Meghitt,
szép
délutánt
töltöttünk együtt.
"Nincs édesebb dolog az életben,
Mint másoknak örömet szerezni,
Nincs boldogabb érzés a világon,
Mint vigasztalni, adni, szeretni."

A Kelebiai Polgárőr Egyesület Békés
Boldog Esztendőt Kíván a község
minden lakójának!

A pénzadományokról tudunk adóigazolást
adni
és
az
SZJA-ból
30
%-a
visszaigényelhető.

Számítástechnika tanfolyam indul
Kelebián a Teleházban

Folytatás a 6. oldalról

Tisztelettel
kérjük,
hogy
jövedelemadója
1
%-át
a
támogatására ajánlja fel!
Adószámunk: 18356382-1-03

2004. január

2004. február 4-i kezdéssel (elegendő
jelentkező esetén) újabb számítástechnika
tanfolyamot indítunk
Az 55 órás tanfolyamra jelentkezni a
helyszínen lehet:
Minden nap nyitva tartási időben, illetve
telefonon
(77/554728)

személyi
Karitasz

Szilveszter Kupa

A
tanfolyam
vizsgával
zárul,
amikor a hallgatók az
Informatika
Számítástechnika
Tanárok Egyesülete
(Budapest) által kibocsátott (államilag
elismert) minősítő oklevelet kapnak.
A tanfolyam díja: 24 000 Ft +jegyzet.

Mérsékelt érdeklődés mellett zajlott a
hagyományteremtő I. Szilveszter Kupa
elnevezésű sportnap, amely 2003. december
30-án került megrendezésre.
Eredmények:
Felnőtt sakkverseny:
I. helyezett: Temesvári Lászlóné
Felnőtt asztalitenisz:
I. helyezett: Baranyi József
II. helyezett: Temesvári László
III. helyezett:
Dr.
Riglerné
Kozák Erika

Várjuk jelentkezésüket
Kelebián, a Teleházban!
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A Római Katolikus Egyház hírei:
Egyházi adó 2004. évben
-Örömmel tudatjuk, hogy az Egyház adó 2004es évben kereső személyenként nem fog változni
marad 1500 Ft. -Az egyházi adót az alábbi
módón fizetheti be

2004 február 14-én (szombaton) kerül
megrendelésre a hagyományos
jótékonysági Bál.
Vendégvárás: 18 órától
19 órától az alkalomhoz illő műsor

Személyesen:
-Csamangó Antalnénál (József A. u. 47. szám
alatt)
vagy a Plébánián (Bajcsy Zs. u. 41. templom
mellett) Kapás Krisztinánál iroda időben.
Plébánia irodai nyitva tartás:
-

Vacsora: 20 órától
Zene: EZ+AZ (Pécsről)
Belépő kapható
Teleház
(Temesváriné)
Óvoda (Iván Éva)
Vasút (Tóthné Joli)
Gyermekeinkért Alapítvány
Szülők Egyesülete

Hétfő: Szünnap
Kedd: 8.00-10.00,
Szerda: 8.00-10.00 ,
Csütörtök: 8.00-10.00,
Péntek: 8.00-11.00,
Szombat: Szünnap
Vasárnap: Szünnap

Postai utalványon (csekk):
-Aki (postai utalványon) szeretné befizetni az a
csekket elveheti a templomba lévő kis asztalról,
a Plébánián kihelyezett borítékból valamint
személyesen kérhet az irodán és Csamangó
Antalnétól is.

Egyházi felhívás

Sürgősségi Egyházi Betegellátás (haldokló
beteghez
Plébános
hívása):
bármikor
Mélykúti Róm. Kat. Plébánián az alábbi
telefon számon 460-125.

„
Ő
megvigasztal
minket
minden
szomorúságunkban,
hogy
mi
is
megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt
a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt
nekünk.” (2 Kor 1,4)
Isten vigasztalását kérem jó magam és Kelebiai
Egyházközség és falu minden lakójára.
Mert egymást bátorítva, vigasztalva tudjuk
egymást közelebb vezetni Istenhez és megtartani
a közösséget egymással.

Bármely hivatalos ügyben hívható 454-231
telefon szám.
Plébánia irodai nyitva tartás:
Hétfő: Szünnap
Kedd: 8.00-10.00,
Szerda: 8.00-10.00 ,
Csütörtök: 8.00-10.00,
Péntek: 8.00-11.00,
Szombat: Szünnap
Vasárnap: Szünnap

Bolvári János
plébános
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Szentmise szándék
A szentmise szándék összege sem változott:
1200Ft. Szentmise szándékot lehet íratni a
Plébánián iroda időben vagy bármikor Kapás
Krisztinánál.
Szentmisék rendje
Hétköznap:
Kedd: 16:00
Csütörtök: 16:00
Első péntek: 16:00
Ünnep nap és Vasárnap: 8:00

2004. január

lakásunkat, vagy funkcionális darabként
használhatjuk nap mint nap. Hosszantartó
értékeket képvisel az életünkben, összeköt a
múlttal és továbbvisz a jövőbe. Mint egy fa,
amit nagyon régen ültettek és még nagyon
sokáig élni fog.

Közérdekű telefonszámok

Beteg ellátás
Minden hónap első péntekén történik. A
Plébánián névvel és lakcímmel bejelentett
igények alapján a beteg otthonában és ünnepek
előtt a betegek kenete kiszolgáltatása is így
történik.
Szent Erzsébet Otthonházban a betegek
ellátása
2004 első negyed évében:
Február 5. (csütörtök)
1345
Március 4. (csütörtök)
1345
Minden első csütörtökön a Szent Erzsébet
Otthonházban az idősek részére szentmisét
mutatunk be ¾2-kor. Ekkor történik a betegek
ellátása is az otthonban egész évben.

Kelebiai Polgármesteri Hivatal:
06 77/454-201
Orvosok:
Dr. Császár Jenő:
Rendelő: 06 77/ 454-247
Mobil: 06 30/ 412-63-78
Dr. Rigler László:
Rendelő: 06 77/ 454-230
Mobil: 06 30/ 955-06-67
Állatorvos
Dr. Patocskai Gábor:
Otthoni: 06 77/454-272
Mobil: 06 30/9670873
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Mentő: 104

Kovács Lajos István
Kosárfonó
Úgy gondolom, nagy szükség van ilyen
emberekre, akik az életükkel, munkájukkal
értéket teremtenek; és tudásukat, szakmai
tapasztalatukat képesek átadni másoknak. Ezek
az értékek ugyanúgy megtalálhatók a
kosárfonásban, mint bármely más népi
kismesterségben. Nemcsak a hagyományok
őrzése, továbbélése miatt fontos a kosárfonás
tanulása-tanítása, hanem azért is, mert
fantasztikus dolgokra képes: kapcsolatot, hidat
teremt generációk között. Lehetőséget ad, hogy
életkortól
függetlenül
bárki
kipróbálja
képességeit: a kézügyességét, fantáziáját,
alkotókészségét; próbára tegye kitartását.
Eközben élményekhez juthat, érzelmeket vált ki.
És nem utolsósorban az alkotás eredménye, a
kész tárgy díszítheti a környezetünket,

Tisztelt Olvasóközönség!
A
Kelebiai
Hírmondó
szerkesztősége
tájékoztatja Önöket, hogy a kelebiai képviselőtestület határozatának értelmében törekedni kell
arra, hogy a havilapunk megjelentetésével
kapcsolatos
költségeket
külső
források
bevonásával
részben
csökkentsük.
Elgondolásunk szerint a Kelebiai Hírmondót
továbbra is ingyenesen szeretnénk eljuttatni az
olvasókhoz. Ennek érdekében támogatókat
(reklámmegbízókat)
keresünk.
Hirdetési
tarifáink megegyeznek a környező települések
hasonló jellegű kiadványainak tarifáival.
Hirdetéssel kapcsolatban az impresszumban
megtalálható szerkesztőségi telefonszámon lehet
bővebb információt kapni.
Szerkesztőség
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Labdakezelés
A dél koreai Hu Namjin lábbal, térddel és fejjel
17 óra 10 perc 57 másodpercen keresztül tartott
a levegőben egy szabályos futball-labdát
anélkül, hogy az leesett volna, 1991. május 24én Szöulban, a Swiss Grand hotelban.
A fejelési rekord 7 óra 5 perc 5 másodperc, ezt a
svéd Tomas Lundman álította fel 1992.
szeptember 5-én a svédországban.

Sport
Rekordok
Az igazat megvallva nehéz dolgom van. A
Kelebiai Hírmondó sportrovata a Kelebiai
sportélettel kapcsolatos dolgokról szól. A téli
szezonban viszont a helyi sportélet a lehető
legkevésbé aktív. Ezért a januári számban egy
kis válogatást állítottam össze a sportélet
rekordjaiból.

Rekordok a sportvilágból
A leghosszabb ökölvívó mérkőzés
A leghoszabb, kesztyű nélküli mérkőzésre 1855.
dec. 3-án, az ausztráliai Dalesfordban került sor
James Kelly és Jack Smith között, és 6 óra 15
percig tartott.

Rekordok a focivilágból:
A világ leggyorsabb gólja:
Az ausztrál bajnokságban rúgta 1995-ben
Damian Mori. Az Adelaide City-Sidney United
mérkőzés kezdetét jelző sípszó után 4
másodperccel berúgta a labdát a hálóba a kint
álló kapus feje fölött.

24 órás távúszás 25 m-es medencében
A svéd Anders Forvass érte el a legjobb
eredményt 1989. október 28-29. között
Linköpingben, 101, 9 km-t úszott le.

Kiállítási világrekord
A legtöbb kiállítás labdarúgó-mérkőzésen 1993.
június elsején történt Paraguay-ban. A Sportivo
Ameliano és a General Caballero bajnoki
meccsen William Weiler játékvezető összesen
20(!) játékosnak mutatta fel a piros lapot.
Először két Sportivo játékos ment idő előtt az
öltözőbe, majd ezután egy 10 perces
tömegverekedés kezdődött a pályán, amelynek
során a bíró még 18 játékost küldött zuhanyozni.
Ezzel a Sportivo-játékosainak száma nulla lett,
így a mérkőzés félbeszakadt.

24 órás távpingpongozás
Ezt a rekordot Méry István, soproni testnevelő
tanár tartja, aki egy napig játszott váltott
ellenfelekkel, és közben 90 ezer ütésváltást
végzett.
Kerékpáron egy helyben
A belga Rudi Jan De Greef 1982. november 19én Meensel-Kiezegemben tíz órán át
egyensúlyozott egy helyben kerékpárral, minden
támasz nélkül.

A legtöbb néző
Egy mérkőzésen a legtöbb néző 1950. július 16án a Rio de Janeiró-i Maracana Stadionban gyűlt
össze a Brazilia-Uruguay világbajnoki meccsre,
szám szerint 199 589-en

Felhúzódzkodás
370-szer egymás után, megállás nélkül. Ezt a
rekordot 1988. május 14-én a szöuli Backyon
tornateremben állította fel a dél-koreai LiCsingong.

Magyar Aranylabdás
Az FTC világhírű csatára, Albert Flórián (szül.
1941), a hetvenötszörös válogatott pályafutása
során (1959-1974) többféle „leg”-et ért el. 1967ben a magyar labdarúgók közül elsőnek elnyerte
a France football által 1956-ban alapított
„Aranylabdát”,
amely
Európa
legjobb
labdarúgójának kitüntetése.

Felelős Kiadó:
Szerkesztőség:

Kelebiai Hírmondó
Főszerkesztő:
Lektorálta:
Lapszerkesztő:
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Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár
Kelebia, József Attila 91.
Tel: 06 77/454 210
Vadász János
Szádeczki Dezsőné
Szegedi Szabolcs

