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A képviselő-testület hírei
A képviselő-testület tárgyalt a
kéményseprő ipari szolgáltatás
díjairól.
1. oldal
Kultúra Napja
Január 23-án a Művelődési
Házban zajlott le az év első
programja.
2. oldal
Köszönetnyilvánítás, felhívás
2.-3. oldal
Tisztelt nyugdíjasok!
Nehéz helyzetben vagyok e
tájékoztató megírásakor…
3. oldal
A Római Katolikus Egyház
hírei
A jótékonyságról és az
adakozásról ne feledkezzetek
meg…
4. oldal
Az iskolából jelentjük
Beszámoló
a
tanulmányi
eredményekről és a tanulmányi
versenyekről
4. oldal
A Kelebiai Ifjúsági Egyesület
2004 évi programterve
5. oldal
Bemutatkozott
Fest

a

Dombos

Az élet hirtelen úgy hozta,
hogy a februári hónap is
tartogatott művelődési házi
rendezvényt a falu kultúrát
kedvelő közönségének.
7. oldal
Apróhirdetések,
sport
8-9-10. oldal

felhívások,

2004. február

Január 28-án tartott ülésén a képviselő-testület tárgyalt a kéményseprő-ipari
szolgáltatás díjtételeiről. Február 1.-től a használatban lévő kémények műszaki
felülvizsgálatára, ellenőrzésére és tisztítására vonatkozó díjak az alábbiak:
1.) Egyedi kémény (gáztüzelés esetén)
837,- Ft/darab/év +Áfa
2.) Egyedi kémény (szén, fa, olajtüzelés esetén) 891,-Ft/darab/évi 2 alk. +Áfa
3.) Tartalék kémény
223,-Ft/darab/év +Áfa
4.) Gyűjtő kémény
458,-Ft/szint/év +Áfa
5.) Központi kémény
468,-Ft/fm/alkalom +Áfa
6.) Kéményégetés
1. 712,-Ft/alkalom +Áfa.
Változott a piaci helypénz mértéke is. Február 1.-től alkalmanként 27o,-Ft-ot kell
fizetni a piaci árusnak asztali árusítás esetén, 14o,-Ft-ot, pedig akkor, ha a földön
árul. Jóváhagyta az önkormányzat Vadász János Művelődési Ház és Könyvtár
igazgató előterjesztése alapján az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.
A Könyvtár nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
Nyilvános könyvtár
Iskolai Könyvtár
Hétfő
Kedd
14-17
9-12
Szerda
10-12
8-10
Csütörtök
16-18
9-12
Péntek
14-17
8-10
A Művelődési Ház kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 8-12-ig, hétfőn és
pénteken délután 16-2o-ig tart nyitva.
Döntés született a Kelebiai Hírmondó finanszírozásáról. Újságunk nyomdai
előállítása évente 6oo. ooo -Ft-ba kerül. Erre a kiadásra a testület a 2oo4. évi
költségvetésben fedezetet biztosított. Az újságban megjelenő apróhirdetések
díjából, valamint vállalkozók támogatásából 4oo. ooo -Ft bevétel várható.
Szerződést kötött az Önkormányzat a Napköziotthonos Óvoda, az Általános
Iskola, a Szt. Erzsébet Otthonház és a Polgármesteri Hivatal belső világításának
teljes körű felújítására. Az új korszerű és energiatakarékos rendszer az egészséges
munkavégzést szolgálja.
Módosult a szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet.
Február 15-től alanyi jogon jár a lakásfenntartási támogatás annak a személynek,
akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a
34. 8oo,- Ft-ot, továbbá a lakásfenntartás havi költségei meghaladják
egyszemélyes háztartás esetén a havi 8. 7oo,- Ft-ot, többszemélyes háztartás
esetén a havi 1o. 44o,-Ft-ot. A lakásfenntartás költségein kell érteni az alábbiakat:
lakbért vagy albérleti díjat,
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét,
fűtési költséget,
nem fűtési célú villanyáramnál havi 2oo kW,
vízdíjnál 25 m3 díja,
főzéshez 1 db gázpalack/hó
szennyvízszállítás díja,.
A lakásfenntartás költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 6 havi
költségekről szóló számlával kell igazolni.
A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 2. 5oo,-Ft-tól 4. ooo - Ftig terjedhet.
Oltyánné Kozla Erika
Jegyző
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Mindezek után két szegedi előadóművész, Szurdi Zsolt és
Marosi Zoltán hangszerbemutatóját élvezhették a
jelenlévők. Az egyébként Kelebián ritkán látott
hangszerek megszólaltatása mellett ismereteket is
2004. január 23.-án a Művelődési Házban zajlott le az év
első programja, a Kultúra napja. Két fő részre tagozódott a
program, melynek első részeként a gyerekeket és azok
szüleit láttuk vendégül egy közös kézműves foglalkozásra,

kaphattunk a hangszerekről, ráadásul mindezt igen
humoros formában. De hogy a program még teljesebb
legyen, sikeres kiállítást szerveztünk, melynek részeként a
Házban csodálatos festmények, grafikák, hímzések, fonott
kosarak és egyéb használati tárgyak, drótfonatos üvegek
és gobelinek jelentek meg. E rögtönzött kiállítást
tisztelettel megköszönjük, Bozsákovics Antalnénak,
Szegedi Sándornénak, Balázs Hajnalkának, Balázs
Katalinnak, Laczi Lilinek, Dörmő Istvánnak valamint
Kovács Lajos Istvánnak. Összefoglalva tehát elmondható,
hogy igen teljesre sikerült az este, melynek igazán
örülhetünk. Kissé talán üröm az örömben, hogy a program
második felére a látogatottság bizony csekélyre sikeredett,
mert a kirakott nyolcvan széknek jó, ha a fele volt foglalt.
Persze így is elmondható, hogy a Kultúra napja
összességében több mint nyolcvan kelebiainak jelentett
tartalmas kikapcsolódást, mely mindenképpen haladást
jelen az elmúlt évek művelődési házi eredményeit
figyelembe véve. Igazából talán még mindig nem
megszokott hogy él az intézmény, és tisztelettel, sőt
szeretettel várja Kelebia lakosainak összességét
programjaira.

ahol a kisebbek és a felnőttek egyaránt az üvegfestés
rejtelmeiben mélyedhettek el. Ennek eredményeként
igazán esztétikus munkák születtek, nem is kis számban.
Az érdeklődés igen komolynak nevezhető, mivel csak erre
a programra összességében negyven érdeklődő
jelentkezett előzetesen, s ők mindannyian jelen is voltak.
A program igazolja, hogy alkalmanként érdemes ilyen
jellegű nyitott kézműves foglalkozást szervezni, melyet
nagyobb ünnepekkor meg is teszünk majd. A program
második részében megjelenítettük a zenei, az irodalmi, a
rajz és festészet, továbbá a kézművesfoglalkozás helyi
értékeit. A programban elsőként a kelebiai Daloskör igen
népdalbemutatóját hallgattuk meg. A magyar irodalom két
kiemelkedő alakjának - Móricz Zsigmond és Mikszáth
Kálmán - életútjából is kaphattunk ízelítőt két
dokumentumfilm segítségével, mely szintén nagyon

Tisztelettel: Vadász János
A Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója

A kelebiai Polgárőr Egyesület ismételten köszönetet mond
azon támogatóinak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %át az elmúlt esztendőben felajánlották az egyesület javára.
Kérjük, hogy 2004-ben is támogassanak bennünket.
Adószámunk: 18356124-1-03

Münchenben Dr. Schmid család babysittert keres (szülők:
Petra 38 éves ügyvéd, Michael 45 éves, ügyvezető ig.,
gyerekek: Maximilian 3 éves, Alexander 10 hónapos).
Juttatások:
bérlet,
zsebpénz,
nyelvtanfolyamhoz
hozzájárulás. Kezdés: azonnal. Feltétel: 18-25 év közötti,
németül legalább alapszinten beszélő jelentkezők
jelentkezését várjuk. Az aktuális családokról érdeklődjön:
30/246-4837 Borka.
X

szórakoztató, de tanulságos is volt. Tanulságos, mert
egyebek mellett az is kiderült, hogy a korabeli parlamenti
képviselők sem igazán szerettek minden esetben jelen
lenni a parlamenti üléseken, valamint már akkor is
érdemes volt parlamenternek lenni, mert a hatalom már
akkoriban is jó megélhetést biztosított gyakorlóinak.
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egy óra volt. A főleg nyugdíjasokból verbuválódott
(újjáalakult) helyi kézimunka-kör teadélutánját tartották
éppen a községi Nyugdíjas Házban, amikor
megérkeztünk. A Nyugdíjas Egyesület vezetőnője, Forró
Veronika és stábja fogadott bennünket nagy-nagy
szeretettel. A kb. negyven fős rendezvény vendégei
lehettünk néhány órára, ahol italok, sütemények,
ajándéktombola és talpalávaló zene várt bennünket.
A kölcsönös bemutatkozás után egyesületünk elnöke
röviden ismertette küldetésünk célját, nevezetesen azt,
hogy szeretnénk felvenni a kapcsolatot az ő Nyugdíjas
Egyesületükkel és e kapcsolat keretében közös
látogatásokat szerveznénk egymás rendezvényeire is.
Talán mondani sem kell, hogy javaslatunkat kitörő
örömmel fogadták a jelenlévők.
Együttműködésünk részleteit a vezetőnő irodájában,
szűkebb körben részletesen megbeszéltük, majd
meghatároztuk a jövőbeni kapcsolattartás módját a két
Egyesület, ill. vezetőség között. E rövid megbeszélésen
olyan megállapodás született, hogy a március 15-i
ünnepségre egyesületünk tagjait vendégül látja az
ómoravicai Nyugdíjas Egyesület. A községi ünnepség
részletes programja és pontos időpontja még a
házigazdáink előtt sem ismert, mert a helyi önkormányzat
ezután határozza meg az ünnepség menetrendjét.
Elmondásuk szerint az a kialakult szokás, hogy templomi
istentisztelettel kezdődik és a Kossuth szobornál
folytatódik a program. A nagyszabású rendezvényre
Magyarország belgrádi nagykövete is el szokott menni
/Vajdaság két helyiségében van Kossuth szobor, az egyik
éppen Ómoravicán, amit régen Kossuthfalvának hívtak/.
Várjuk azon tagjaink jelentkezését, akik Ómoravicán
szeretnék ünnepelni március 15.-ét. Az utazás részleteiről
megfelelő információk birtokában- a Nyugdíjas Ház
Hirdető tábláján, ill. a Házban/ nyitvatartási időben/
fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket.
Másik fontos információ, amit szeretnék a tagság
figyelmébe ajánlani, a Szegedi Szabadtéri Játékok egyik
augusztusi előadásának megtekintésére való jelentkezés.
A színház műsorfüzete sajnos még nem kapható, de az
előadások címe, témája már rendelkezésünkre áll.
Rövidesen minden információt megkapunk és a
jegyárusítás is elkezdődik, ezért várom az érdeklődők
jelentkezését a Nyugdíjas Ház nyitvatartási idejében./ A
műsorkínálatot a jegyárakkal együtt közzétesszük a
Hirdető táblán/.
Kérjük tehát a tagság részvételét a március 12-i
közgyűlésen, ahol fontos információk hangzanak el a
jövővel kapcsolatban, várjuk jelentkezésüket az
ómoravicai március 15-i ünnepélyre és az augusztusi
Szegedi Szabadtéri előadásra.
Rendezvényeinkre továbbra is várjuk az egyesületi
tagjaink mellett azokat a nyugdíjasokat is, akik ezután
szándékoznak belépni Egyesületünkbe, melynek jelenlegi
létszáma 76fő!

A Gyermekeinkért Alapítvány (6423 Kelebia,
Ady E. u. 110.) Kuratóriumának elnökeként
tájékoztatom
Önt,
hogy
2003-ban az
alapítványunkba átutalt 1%-nyi személyi
jövedelemadó eredményeképpen 310 610 Ft-tal
gyarapodott alapítványunk. A befolyt összeget a
Teleház és a Gyermekjóléti Szolgálat
működtetésére fordítottuk, fejleszteni kívánjuk a
számítástechnikai oktatást, a nyelvtanítást,
támogatjuk diákjaink tanulmányi-, kulturális-,
szabadidős tevékenységét. Ha Ön bízik
bennünk, egyetért törekvéseinkkel, kérem
továbbra is támogassa alapítványunkat oly
módon, hogy nekünk utalja át személyi
jövedelemadója 1%-nyi részét.
Gyermekeinkért Alapítvány
Adószám: 19049869103
Bankszámlaszám: 10402568-25611906
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Támogatását köszönjük.
Tisztelettel:
Friebert Miklós
Elnök

A Kelebia VT 2004. 02. 27-én ismét megrendezi
hagyományos borversenyét. Helyszín: Tompa Vadászház.
Minden érdeklődő borosgazda jelentkezését szeretettel
várjuk. Részletes felvilágosítás és jelentkezés a
szervezőknél: Horváth Zoltán: 77/ 454-234, Gillányi
Endre: 454-481, Szádeczki Béla: 451-258

Tisztelt Nyugdíjasok!
Nehéz helyzetben vagyok e tájékoztatató megírásakor,
mert noha már van éves munkatervünk, de még szinte
egyetlen jelentősebb rendezvényt sem tudhatunk magunk
mögött – kivéve a novemberi Batyusbált -, amelyekből
következtethetnénk
tagságunk
aktivitására, közös
rendezvényen való részvételi hajlandóságára.
Mindezek ellenére – miközben drukkolunk a február 10-i
orvosi előadás és a február 20-i Batyusbál sikeréért –
készülünk márciusi rendezvényeinkre. Nevezetesen lesz
egy közgyűlés az egyesületi tagjaink számára március 12én 18.00 órai kezdettel a községi Művelődési Házban,
majd március 15-ét a vajdasági Ómoravicán szeretnénk
megünnepelni az ottani magyarokkal.
Ez utóbbi esemény előkészítése céljából 2004. 02. 08-án
egyesületünk vezetőségének 5 fős delegációja a határ
túloldalán lévő Ómoravicára utazott. Rövid telefonos
előkészítés után személygépkocsival indultunk a
Kelebiától alig 45 km-re lévő, kb. 5000-es lélekszámú
magyarlakta faluba. A menetidő határátkeléssel együtt bő

Kelebia, 2004. 02. 09.
Sutka István
Ell. Biz.
Elnök
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Spárgaszedőket
felveszek

Szökik a meleg, fogy a tűzifa?
A megoldás: szigetelje tetőszerkezetét szakszerűen
THERWOOLIN üveggyapottal, és spóroljon a tűzifával

Építkezik? Felújít? Bővít? Segítségre van szüksége?

Kozla László

Bátran keresse fel tompai telephelyünket, ahol készséggel álunk
rendelkezésére. Tekintse meg folyamatosan bővülő árukínálatunkat. Nálunk
megtalál minden építkezéssel, felújítással, bővítéssel kapcsolatos anyagokat.
- ukrán fenyő fűrészáru, lécek OSB lapok
- Osztrák és magyar lambériák
- Gipszkarton rendszer tartozékokkal
- Hőszigetelő thermopaplan hungarocelek
ÚJRA INDUL A BAUMIT EPS RENDSZERCSOMAG AKCIÓ 2004.
MÁRCIUS 20-TÓL
- Bramac beton tetőcserepek
- Fa nyílászárók
- Csempék, járólapok gyors rendelési lehetőséggel
- Műanyag hullámlemezek
- Betonvasak, ponthegesztett vashálók, zártszelvények, szögacélok
- Kiegészítő adalékanyagok (Micropol, Renovex, stb.)
- Térkövek, zsalutéglák, oszlop szalutéglák
OROSZ HULLÁMPALA A KÉSZLET EREJÉIG!
Házhozszállítási rend: Az előre megrendelt és kifizetett árut szerdán és
szombaton szállítjuk a megadott helyszínre Kelebia belterületén A
kiszállítási napokon 10.000,- Ft megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes.
Kérjük a Lakosságot, hogy megrendeléseiket a megadott időponthoz
igazítsák!
Rendeljen és érdeklődjön:
Tompa, Attila utca 2. Tel./Fax: 77/452-161
E-mail: kerex94@freemail.hu

Tel.: 06 30/958-82-50
06 30/349-98-93

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a HALASTHERMO
Tüzeléstechnikai
Szolgáltató
Kft.
ügyfélfogadást tart 2004-ben.
Időpontja: február 11 – április 15., valamint október
15 – december 31-e között:
Minden hónap második és utolsó hetének keddi napján
15-16 óra

Tisztelt Kelebiai polgárok!

Egyéb időszakban:
Minden hónap második hetének keddi napján 13-14 óra
között.
Helye: Polgármesteri Hivatal udvarán lévő irodahelység
Kelebia, 2004. február 11.

Ebben az évben a Római Katolikus Egyházközség a
Plébánia épület tetőfelújítását tervezi. A tető felújítása
2.000.000 Ft-ba kerül. Ebbe az összegbe a tetőlécek és a
palák lennének kicserélve. Minden hónap első vasárnapi
perselyadományunkat ezen munkálatokra különítenénk el.
Ehhez a munkához várjuk az Önök anyagi segítségét. Ha
valaki többet is szeretne adakozni, az a Plébánián
irodaidőben megteheti. Az adományról adócsökkentő
igazolást tudunk kiállítani.
Tisztelettel:
Bolvári János
Plébános

Maczkó József
Polgármester

A Római Katolikus Egyház hírei

A Katolikus
Temetőben a sírhely
váltás a Kelebiai
Önkormányzat
műszaki osztályán
történik.

„A jótékonyságról és az adakozásról ne feledkezzetek
meg,
mert
ilyen
áldozatok
tetszenek
Istennek.(Zsid13,16)”
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AZ ISKOLÁBÓL JELENTJÜK…

Mulasztott napok száma:
felső tagozat:
igazolatlan:
mulasztási átlag:

A 2003/2004. tanévben iskolánkban:
8 alsó tagozatos,
8 felső tagozatos,
1 sajátos nevelési igényű tagozat
2 napközis csoport működik.

728
43
4,5

Mulasztott napok száma:
1-8. osztályokban:
igazolatlan:
mulasztási átlag:

1200
62
3,5

Tanulók versenyeken való szereplése

Tanulói létszám:
09. 01-én 147+147+7=301 fő
01. 23-án 148+148+8=304 fő

5
Magatartás 170
Szorgalom 89

4
109
123

3
16
63

Hagyományos decemberi mesemondó verseny:
1-4 oszt.
5-8. oszt.

2
0
20

19 fő
20 fő

Apáról, fiúra könyvtárismereti verseny
5-8 oszt.

21 fő

Megyére bejutott egy csapat

TITOK Helyesírási verseny:
3-8. oszt
.23 tanuló
5-7. osztályokból 4 tanuló jutott az országos
döntőbe

Tanulmányi eredmények:
1. osztályokban:
dicséretes:
jól megfelelt:
megfelelt:
gyenge:

5
13
18
5

TITOK német versenyre 17 tanuló nevezett be, még
zajlanak a versenyek. Bendegúz nyelvész versenyre
a nevezések megtörténtek (5 fővel)

2-4. osztályokban:
kitűnő:
jeles:
jó:
közepes:
elégséges:
egy tárgyból bukott:
két tárgyból bukott :

Zrínyi matematikaversenyre is 3-8. osztályig
neveztek be tanulóink (31 fő), a verseny 02. 27-án
lesz.

16
28
62
29
13
3
4

SAM-FÜLES tanulmányi versenyre 23 tanuló
nevezett be. Történelem, német, biológia,
informatika, magyar nyelvtan, kémia.
Jonatán Országos Könyvmolyverseny 24 tanuló
olvas folyamatosan.

5-8. osztályokban
kitűnő:
jeles:
jó:
közepes:
elégséges:
egy tárgyból bukott:
két tárgyból bukott :
több tárgyból bukott:

8
19
47
47
16
6
3
4

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 6 fő.
Közlekedési verseny alsó tagozatban 8 fő.
TITOK kincskereső verseny 22 tanuló, a 3.a osztály.
III. Következő félév feladatai
•

OSZTÁLY ÁTLAGOK:
Alsó tagozat:
Felső tagozat:
Iskola:

•

4,
3,7
3,85

•
•
•
•
•

Mulasztás
Mulasztott napok száma:
alsó tagozat:
igazolatlan:
mulasztási átlag:

472
19
3,2

A tantárgyi követelmények megvalósítása,
elérése
Bukott és tanulási zavarokkal küzdő tanulók
felzárkóztatása
Az országos mérések lebonyolítása
Partneri igények újramérése
Felkészítés a DIV tanulmányi versenyre
DIV sportverseny Kunfehértón májusban
Áprilisban „Út az egészséghez”, „Mondj nemet a
drogra”, „Egészségterv” program keretében
egészséges életmódra nevelés – vetélkedők,
előadások szervezése

Folytatás a 6. oldalon
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Mivel 2004. év a SPORT ÉVE, területi
sportversenyeken indulni
Májusban az Erdei iskolai programok
lebonyolítása
Felkészülni a nyári táborozásokra

Április

-

„A KIE bolondjai”
felvonulás

Május

-

„KIE a környezetért”
környezetvédelmi nap
tartása
II. KIE Asztalitenisz
Kupa megszervezése
Majális
Első ifi tábor

-

Kelebia, 2004. 02. 06.
Horváth
Zoltánné
Igazgató

Június

-

Január

-

Február

-

Március

a 2004-es évre
megtervezni az
Egyesület programját
Csocsó klub
elindítása
az I. KIE
Asztalitenisz kupa
megszervezése
(február 28.)
az egyesület által
pályázható pályázatok
benyújtása
a Kelebiai Honlap
online regisztrálása

Július

-

„KIE Grillfesztivál”
szabadon sütő
fesztivál, a legjobb
grillezőket kupával
díjazzuk

Augusztus

-

„II. KIE Asztalitenisz
Kupa”
„IV. KIE Cyber
Games”
Második ifi tábor

-

-

március 3. közgyűlés
Újságíró klub
elindítása
- Március 15.
megemlékezés
„Nem csak a 20
éveseké a világ”: a
KIE tagjai a
Nyugdíjas Egyesület
által javasolt
(egyedülálló,
otthonról ritkán
kimozduló) idősekhez
elmennek,
beszélgetnek velük,
próbálnak színt és
segítségek vinni az
életükbe
az „I. KIE Cyber Games”
megszervezése
(számítástechnikai
verseny)

Szeptember

-

„KIE vándor Utcabál”
„III. KIE Cyber
Games”

Október

-

November

-

December

-

KIE „Felnőtteknek
csináltuk”
(meglepetés)
„III. KIE
Asztalitenisz Kupa”,
az ÉV KIE játékosa
díj kiosztása
a már hagyománnyá
vált „KIE Szilveszter”
megtartása
„IV. KIE Cyber
Games”: az Év végén
összesítjük a
versenyzők pontjait és
kategóriánként
győztest hirdetünk,
„Év KIE Játékosa”
címet megkapónak
„KIE Cyber Games
Kupát” adunk, az év
utolsó versenyét
vacsorával zárjuk.

-

Folytatás a 7. oldalon
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A Kelebia VT 2004. 02. 21-én rendezi
meg a jubileumi

Kiegészítés a táblázathoz:

A táblázatban nem tüntettük fel a klubok
működését, melyeket a Művelődési Házzal
közösen, folyamatosan szeretnénk működtetni.
A programterv - mint nevében is benne van terv, az idő folyamán történhetnek benne
változtatások, de az Egyesület fő céljait
tartalmazza, és szeretnénk a terveinket
maradéktalanul megvalósítani. Az időközben
felmerülő ötletek megvalósítását természetesen
nem tudjuk előre beleírni a programtervbe.

X. VADÁSZBÁL-t.
Helyszín:
Vendéglő.

Tompa,

Fehérakác

Jegyek még korlátozott számban
kaphatók.
Jelentkezni lehet:
Horváth Zoltánnál a 77/454-234

A község rendezvényeiben legalább olyan
mértékben, mint az eddigiekben, a
továbbiakban is részt kívánunk venni.

Bemutatkozott a

Az élet hirtelen úgy hozta, hogy a februári hónap is
tartogatott művelődési házi rendezvényt a falu
kultúrát
kedvelő
közönségének.
Örömmel
tapasztaltuk, hogy az érdeklődés komoly fordulatot
vett a Kultúra napjához képest. Mondhatjuk ezt
azért, mert
telt ház mellett sikerült
bemutatkoznia a tőlünk
mindössze
50 km-re lévő határon túli
Kishegyes
és
Bajsa
települések
harmadik éve tartó Dombos Fesztivál nevezetű nyári
rendezvényének. A célunk ezzel nem csupán egy
kulturális pillanatkép felvillantása volt egy közeli
nagyrendezvényről.
Ha szórakoztató formában is,
de az volt a feladat, hogy a
jelenlévőkkel
közösen
elgondolkodjunk
egy
esetleges
kelebiai
részvételről. Más szóval:
bekapcsolódjon-e ebbe a most
már
nyugodtan
mondhatjuknagyszerű
programfolyamba
Kelebia,
Magyarországon
egyedüli helytartóként. E kérdés foglalkoztatott
minden jelenlévőt. Több oldalról vizsgáltuk a
lehetőséget és azt írhatom: érdemes volt. Többen
kifejezésre juttatták, hogy a településnek jót tenne a
kulturális vérkeringésbe való bekapcsolódás, sőt
olyan
ötletek
is
elhangoztak,
melyekről
elmondhatom, hogy igen hasznosak voltak. Így
például szóba került az, hogy a rendezvény részeként
érdemes volna tematikus napként -mint az egyik
helyi fő megélhetési termény- a spárga
népszerűsítése. Ennek persze csak akkor van értelme,
ha Kelebia határain túlról is látogatnának ide
vendégek. De volt olyan megnyilvánulás is, hogy

Ezúton szeretnék mindenkit értesíteni, hogy
megtörtént a Kelebiai Ifjúsági Egyesület
hivatalos bejegyzése. A Kecskeméti Bíróság
elfogadta Egyesületünk alapszabályát. Az
alakulással
kapcsolatban
még
folynak
munkálatok (bankszámlanyitás, bejegyeztetés az
adóhatóságnál), de a nehezén - azzal, hogy a
bíróság bejegyzett minket- túl vagyunk.
A másik fontos dolog, amiről szeretnélek
benneteket értesíteni, hogy március 6-án,
szombaton 15 órakor

közgyűlést tart a KIE.
A közgyűlésen szó lesz az alakulásunkról, az
eddigi eredményeinkről, a klubjainkról, és a
2004-es évre tervezett programtervünkről.
Akiket érdekel Egyesületünk élete, vagy be
szeretnének lépni az Egyesületbe, azokat
szeretettel várom.
Szeretettel várok minden kedves fiatalt, a már
tagokat, és még nem tagokat!
Szegedi Szabolcs
Egyesületi elnök
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hangszeréből furulya hangot is képes volt előcsalni,
ráadásul úgy, hogy mindezt dallam formájában
nyújtotta közönségének. Hihetetlen és csodálatos
volt. A rögtönzött koncert után a vastaps volt az első
és egyértelmű jele annak, hogy itt most valami

erre már a külföldi rokonságot is érdemes lenne
meghívni, mert az elgondolás, mely a péntek 13-i
rendezvényen kibontásra került, megvalósulás esetén
alkalmas vidéki, vagy külföldi vendégek hosszabb
kelebiai tartózkodására. Tehát elképzelésben,
felvetésben szerencsére nem volt hiány. A
bemutatóra szép számban érkeztek külföldi
vendégek is, sőt a Dombos Fesztivál főszervezője,
Horváth László mellett vendégként üdvözölhettük
Bajsa település polgármesterét, Mészáros Tibor urat
is. De érkeztek vendégek és előadók Budapestről és
Szegedről is.
A programban elsőként Maczkó József Kelebia
Polgármestere mondott köszöntőt, majd Őt követte
Bajsa polgármestere, aki elmondta, hogy Ők
nemrégen kapcsolódtak be a Dombos Fesztivál
rendezvénysorozatba, és mára nyugodtan mondhatja:
érdemes volt e lépést megtenni. Mészáros Tibort a
fesztivál főszervezője követte, aki bevezetőjében
elmondta; örül az érdeklődésnek és kész egy
esetleges
együttműködést
kialakítani
településünkkel. A bevezető beszédek után két
dokumentumfilmet nézhettünk meg, melyeket a
Duna Televízió és a Magyar Televízió 2-es
csatornája készített a fesztiválról. Néha torokszorító

nagyon ritkát és nagyon értékeset kaphattunk
emlékbe. Végezetül következett a beszélgetés, ahol
ismét
a
tervezett
nyári
program
került
reflektorfénybe. A rendezvény alapkérdéseire a
választ megkaphattuk a jelenlévőktől. Ők szeretnék,
ha hasonló értékeknek adnánk helyet a jövőben is.
Éppen ezért Maczkó József Polgármester Úr
megígérte, hogy a közeli jövőben a Kelebiai
Képviselő Testület is tárgyalni fogja az ügyet,
melynek eredményéről a későbbiekben értesítjük e
lap olvasóit.
Tisztelettel: Vadász János
A kelebiai Művelődési Ház és
Könyvtár Igazgatója

Közérdekű telefonszámok

volt nézni, hogy a háború sújtotta vajdasági
településeken élők mennyire szeretik és akarják a
kultúra minden falatkáját, mely ily módon eljuthat
hozzájuk. A filmeket figyelve úgy érezhettük, hogy
talán az ott élőknek így könnyebb felejteni és a
remény is könnyebben éledhet újjá. A programok
utáni személyes beszélgetésekből az is kiderült, hogy
Kelebia eddigi érdeklődése azért példaadó, mert
ritka, hogy az anyaországból is érdeklődik valaki a
vajdasági magyarok eredményei iránt. És ez jó.
Nagyon-nagyon jó, hogy pont velünk történik
mindez. A filmek után következtek kishegyesi fiatal
írók felolvasásai saját munkáikból, betekintést adva
az ottani falusi ember életébe, gondolataiba, érzelmi
világába.
A
következő
programban
két
előadóművész, egy nagybőgős és egy ütőgardonos
lenyűgöző zenei improvizációjának lehettek az
érdeklődők fül- és szemtanúi. Igen, szemtanúi, mert
a produkció látványnak sem volt utolsó. De a
legelképesztőbb az volt, mikor a nagybőgős

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
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Lakossági Apróhirdetés
Vasútföld 56 szám alatt
ház
(víz,
villany,
fürdőszoba van) öt hold
földdel eladó.
Érd.: 06/30/312-7579

Munkalehetőséget
keresek vendéglátóipari eladói és szakács
gyakorlattal.
Tel.:
454-122

Kedvezményes
hitellehetőség!
Magánszemélyeknek és
vállalkozóknak.
Autófinanszírozás,
szabad
felhasználású
jelzáloghitelek.
Mindenre van megoldás.
Minimálbérre is.
Tel: 06 30 /601-61-14

Spárgaszedéshez,
válogatáshoz
megbízható
munkaerőt keresünk
Ásotthalomra. Érd.:
Tel.: 06 30 /904-1720

Asztalitenisz
versenyt
rendez a Kelebiai Ifjúsági egyesület
és a Kelebiai Művelődési Ház és
Könyvtár.
Könyvtár.
Az I KIE Asztalitenisz Kupa
helyszíne a

Kelebiai Művelődési Ház
Időpontja:

2004. február 28. (szombat)
Lada 2107 88-as évjáratú
bézs
színű
gyári
állapotban 80 ezer km-rel
eladó. Irányár: 320 ezer
Ft. Érd.: 06 30/904-1720

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

délelőtt 10 óra
A nevezési díj 300 Ft/fő, nevezni a
helyszínen, 9 órától a verseny kezdetéig
lehet.
A
versenyre
a
felkészülhetnek
a
Művelődési
Házban
tartott
edzéseken,
amelyeket
meglátogathatnak
minden héten hétfőn,
szerdán, és pénteken
este 6-tól.

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőségben.

Közérdekű telefonszámok
Kelebiai Polgármesteri Hivatal:
06 77/454-201
Orvosok:
Dr. Császár Jenő:
Rendelő: 06 77/ 454-247
Mobil: 06 30/ 953-00-51
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

sportszeretők

Ha versennyel kapcsolatosan kérdései
merülnének fel, hívja a 06 77/454-210-es
telefonszámot.

Tisztelt olvasók!
Felhívjuk a kedves olvasók figyelmét, hogy Pécsi Józsefné
segítségével új rovat indul a Kelebiai Hírmondóban. A rovat
célja az, hogy feldolgozza Kelebia történetét. Panni néni kitartó
gyűjtőmunkája révén jelentős mennyiségű anyag halmozódott
fel, de ezúton szeretném kérni az Olvasóktól, hogy ha bármilyen
írásos vagy képes emléke van Kelebiáról, kérem jelezze a
szerkesztőségünknek.

Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Mentő: 104

Előre is köszönjük!

Fehér Miklós
1979. július 20. – 2004. január 25.
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újraélesztő
készüléket
a
magyar
futballválogatottnak.
Reméljük,
így
megelőzhetőek lesznek az ilyen szomorú,
érthetetlen halálesetek.

Magyar játékost gyászol a futballvilág. Január
25-én, vasárnap meccs közben Fehér Miklós
összeesett a pályán, majd a kórházba szállítás
után meghalt. A tragédia sokkolta a magyar és a
nemzetközi futballéletet. A haláleset után egy
hónappal még mindig nem lehet tudni, hogy
pontosan mi volt a halál beálltának oka, de az
biztos, hogy nem ez volt az első ilyen eset.
1993. szeptember 7-én 35 éves korában elhunyt
Zsiborás Gábor, a
magyar
labdarúgó
válogatott kapusa, aki
edzésen lett rosszul,
2002. július 20-án
pedig
mérkőzés
közben
vesztette
életét Dárdai Balázs,
aki 23 éves volt.
Lars-Christer Olsson,
az
Európai
Labdarúgó Szövetség
főigazgatója
nem
hivatalosan közölte, hogy az UEFA vizsgálatot
indít annak kiderítése érdekében, hogy túl
vannak-e terhelve a labdarúgók, valamint hogy
ez a túlterheltség okozhatja-e az utóbbi időben
egyre több ilyen halálesetet. (1989 óta Fehér
Miklós volt a 13. játékos, aki edzés, vagy meccs
közben a pályán vesztette életét!) Az egyik
fővárosi terhelés-élettani laboratórium vezetője
szerint hihetetlen igénybevételnek van kitéve a
focisták szervezete. Általában az élsport már
régen nem sport, hanem kőkemény munka, de a
labdarúgás zsigereli ki legjobban az embert,
hiszen itt nagyon rövid a nyári és a téli szünet;
mindig vannak edzőtáborok, alapozások. Egy
élsportoló tüdejének térfogata akár 30
százalékkal is nagyobb lehet az átlagemberénél.
Egy átlagos, egészséges ember pulzusszáma
nyugalmi állapotban percenként 72. Az
élsportolók pulzusszáma alacsonyabb, 4050/perc körüli, ám maximális terhelésnél akár
200/perc fölé is emelkedhet! Magyarországon az
élsportolók évente egyszer, a 18 éven aluli
versenyzők évente kétszer vesznek részt
sportorvosi
vizsgálaton,
azonban
egy
pszichológus szerint fontos lenne, hogy a
pszichés szűrővizsgálatokat is komolyan vegyék
a sportolók.
Fehér
Miklós
tragikus
halálesete kapcsán a Nemzeti
Szív Alapítvány úgy döntött,
hogy ingyen ad egy automata

Rossz pletykákkal ellentétben a Kelebiai felnőtt
csapat szinte majdnem változatlanul indul a
tavaszi szezonban. Íme hát a csapat.
A csapat tagjai: Andróczki Attila, Antal István,
Bögre Károly, Csamangó Dániel, Dulics József,
Enyedi Attila, Gémes Szabolcs, Kollár Ádám,
Kollár Attila, Rencsár József, Rudics Péter,
Szabó G. Attila, Szabó G. László, Szegedi
Szabolcs, Tartott Zsolt, Ürmös Szilárd, Vasúth
Erik, valamint Szemán Attila, Bereczki Gábor és
Molnár László. Szemán Attila és Bereczki
Gábor új játékosok, Molnár László pedig idén
kezd.
A csapat február 29-én, vasárnap, 14 órakor
játszik barátságos mérkőzést Kisszálláson.
A bajnokság március 7-én, vasárnap indul
Bácsborsódon.

Kelebiai Hírmondó
Felelős Kiadó:
Szerkesztőség:
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

