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Az 1848. március 15-i havasesős, hideg és zord nappal ellentétben 2004. március
15-én reggel ragyogó napsütés köszöntötte a kelebiai lakosságot. Örültek is a
szervezők, hiszen a három helyszínes megemlékezésből kettő szabad téren zajlott.
Egyebek mellett valószínűleg a kedvező időjárás is hozzájárult a szép számmal
érkező, ünnepelni kívánó közönség érdeklődéséhez. Közel száz fő gyűlt össze a
16 óra 30 perckor, a Kelebiai Polgármesteri Hivatalban kezdődő programon, ahol
több-kevesebb sikerrel idéztük meg a Pilvax kávéház légkörét, valamint az 1848as év történéseit. Az akkori eseményekről három felolvasó, Ronyecz Gábor,
Hegyi Balázs és Ronyecz Péter segítéségével kaphattak képet a jelenlévők. A
felolvasások előtt, közben és után
pedig
a
kelebiai
Daloskör
gondoskodott ’48-as dalok megkapó
előadásával a forradalmi hangulatról.
Ezt követően Bach, Mozart és
Beethoven dallamaira, térzene mellett
vonult át mindenki a „Landerer
nyomdába”, mely a Kelebiai Általános
Iskola szabadtéri pódiumán lett
megjelenítve. Az általános iskola 7/a
osztálya Szlatnek Rita tanárnő
segítségével idézte fel a nyomdai
eseményeket, rövid, ámde színvonalas formában. Kihirdetésre került a 12 pont,
majd a huszárruhába bújtatott fáklyások ennek korhű nyomdai változatát a
Nemzeti Dal kíséretében osztották szét a közönség köreiben. Ezek után a zászlós
és fáklyás menet rendőri biztosítás mellett vonult át a harmadik helyszínre, a
jelképes Nemzeti Múzeumhoz, a Kopjafa elé. Itt elsőként Nagy György
lebilincselő Petőfi alakításában hallhattuk a Nemzeti Dal gyújtó hangvételű
sorait. Többen hangoztatták azon véleményüket, hogy ilyen Petőfije már régen
volt – s talán nem is volt – a
településnek. Őt követte Maczkó
József,
Kelebia
község
polgármesterének
ünnepi
beszéde, mely mindamellett,
hogy értékes és szép beszéd volt,
jól kiegészítette a programot,
mivel befejezve a koreográfiát,
beszámolt a 156 évvel ezelőtti
események nagygyűlés utáni
történéseiről is. A beszédet
követően a polgármester úr
Oltyánné Kozla Erika jegyzőasszony kíséretében elhelyezte a Kopjafánál a
község koszorúját, tisztelgésül a ’48-as ifjak emléke előtt. Őket követte a Kelebiai
Általános Iskola koszorúja és tiszteletadása, majd a Kelebiai Nyugdíjas
Egyesület, a Kelebiai Szülők Egyesülete, Kel-Feder Kft, s végül, de nem
utolsósorban a Kelebiai Ifjúsági Egyesület tisztelgése. A koszorúzást követően
mintegy a rendezvény zárásaként a kelebiai Daloskör elénekelte a Szózatot.
Összességében jóra sikeredett a közel százhúsz perces program, melynek egyik
legnagyobb jelentősége az volt, hogy kizárólag helyi előadókra és értékekre
támaszkodva volt képes méltóképpen tisztelegni a ’48-as hősök emléke előtt.
Bízom abban, hogy a jövőt illetően mind jobban kiaknázhatjuk a Kelebián élő
emberekben rejlő lehetőségeket ünnepi rendezvényeink megvalósításakor. S ne
feledkezzünk meg azokról a szervezőkről sem, akik kávéval és teával
kedveskedtek a megérkezőknek, továbbá fáklyákkal és zászlókkal foglalták
keretbe a felvonuló emberek csoportját. Köszönet nekik érte!
Tisztelettel:
Vadász János

Művelődési Ház és Könyvtár igazgató
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Minden júliusig megjelenő újságban tájékoztatni
fogom Önöket, hiszen e rendezvény az Önöké, tehát
Kelebiáé még akkor is, ha más egyéb megfontolás
mellett cél az országos megjelenés is. Éppen ezért
már most várunk a meglévő rengeteg ötlet mellé
továbbiakat, várjuk a rendezvényben segíteni
szándékozó helyi lakosok jelentkezését, korra,
nemre való tekintet nélkül, hiszen közösen formáljuk
majd e tíz nap koreográfiáját. Minden javaslatot,
ötletet,
építő
kritikát
meghallgatunk
és
megbeszélünk, mert csak így lehet a program alulról
szerveződő, polgári kezdeményezés. A siker
érdekében ugyanis annak kell lennie. A jelen
helyzetben is legalább hatvan kelebiai idős és fiatal
ember gondolkodik együtt azon, hogy milyen legyen
településünk bemutatkozása a szélesebb régió előtt.
De minden további segítség fontos, mert a feladat
egyedi és óriási. Csak néhány példa igazolásul:
Naponta átlag 30-40 pályázatot böngészünk át, hogy
erősítsük
anyagi
pozícióinkat.
Folyamatosan
egyeztetünk a partnerként együttműködő Kishegyes
és Bajsa településekkel. Már közel ötven géppel írt
oldal a fesztiválhoz kapcsolható anyag. De ennél
sokkal több vázlat, terv, és javaslat született és
születik majd az elkövetkező hetekben. Tehát munka
van bőven, várunk minden segítséget. Az sem
probléma, ha sokan nehéz hétköznapjaik miatt
gyakorlati segítséggel nem, vagy csupán kevéssé
képesek bekapcsolódni a konkrét feladatvállalásba.
Hiszen már az együtt gondolkodás és a közös akarat
nyilvánvalóvá tétele is sokat jelent. Önök nélkül a
rendezvény megvalósítható, de nem fogja elérni
legfőbb célját. Próbáljuk meg hát közösen megadni
a lehetőséget magunknak, így Kelebiának, hogy
most a jóért figyeljen ránk az írott és elektronikus
sajtó. Mert ha jól mennek a dolgok, itt lesz az is.
Bevezetésként talán ennyi elég is lesz. Most akkor
következzen a cikksorozat első része, melyben
igyekszem
felsorolásszerűen
összefoglalni
a
jelenlegi helyzetet.

Kelebia őstörténete
Kelebia történetének első részeként azt tudjuk,
hogy Szabadka város azon területének egy
részéből alakult ki, amely a trianoni
békeszerződés tán Magyarországhoz tartozott.
Ez ugyan igaz, de van a falunak ennél régebbi
múltja is.
A mai Kelebia területén már a Kr. előtti időkben
is (sőt, a késő krétakorban is) volt lakott
település. Kutatások folytak, amikor dr. Zalotai
Elemér régész – muzeológus bronzkori vegyes
sírmezőt talált Kelebia és Tompa területén a
101-es vasúti magálló környékén és itt 126
urnatemetőt vizsgált át. A kutatásokat 1955
júniusában folytatva – a falu déli részén – a
vasúti töltés közelében török emlékeket, a
halastavaknál pedig szarmata temetőt talált, hat
sírt tárt fel. Kőhegyi Mihály muzeológus 1962ben Gál János földjén 97 darabból álló ezüst
leletet talált, amely a XIV. század első
harmadában készült, Károly Róbert uralkodása
idején, és valószínűleg Pál bán feleségének
ékszerei voltak. A bronzkori és középkori leletek
a feltárási naplókkal együtt a bajai Türr István
Múzeumban láthatók. Nem elég világos még
Kelebia nevének kialakulása. A feltételezett
nevek: Keleb, Kelebi, valamint az ótörök Kelüp
is. Ami biztos: Iványi István Szabadkáról szóló
könyvében a szabadkai puszták között először
1743-ban említi Kelebiát egy hivatalos latin
nyelvű szerződésben. Kelebia, mint önálló
község nem régi, de mint lakott település igen
hosszú múltra tekint vissza, még akkor is, ha a
viharos magyar történelemben többször is
lakatlanná vált (tatárjárás, török uralom), sok
más településsel együtt.

Az elmúlt három hónap előkészítéseként
a következő irányelveket lehet
megfogalmazni:

Az adatok döntő része Magosi Ottó gyűjtéséből
származik.
Pécsi Józsefné

1.
A vajdasági Kishegyes és Bajsa települések,
mint a Dombos Fesztivál rendezői támogatják
Kelebia egyedüli magyarországi partnerként való
bekapcsolódását a rendezvénysorozatba.
2.
A teljes rendezvénysorozat egy hónapján
belül Kelebia tíznapos szervezett rendezvénnyel
vesz részt.
2004. február 26-i testületi ülésen a jelenlévő
képviselők egy tartózkodás mellett egyhangúlag
támogatták azt a szándékot, mely egy nyári kelebiai
tíznapos nagyrendezvény megvalósítását célozta
meg Kárpát Fesztivál címmel. Így teljesült az utolsó
feltétel is, amely szükséges a hatalmas munka
megkezdéséhez. E munkának szerves része lesz a
jövőben, hogy Önök, tisztelt olvasók, a havonta
megjelenő
Kelebiai
Hírmondóban
tájékozódhassanak a szervezés pillanatnyi állásáról.

A

3.
A tíz nap 2004. július hó 9. napján pénteken
kezdődne a hagyományos Falunapokkal, és a
következő hétvége vasárnapján fejeződne be,
gasztronómiai- és agrárnappal. A második hétvége
programja leginkább testvértelepüléseink művészeti
értékeit felvonultató nemzetközi rendezvény lenne
úgy, hogy vasárnap tematikus napként a helyi vezető
mezőgazdasági termékek bemutatója kapna helyet,
esetlegesen
kiegészítve
mezőgazdasági
szakkiállítással is. A két hétvége közötti öt
-3-

II. évfolyam, 3. szám

munkanapon kiállítások megnyitása
programba, filmvetítésekkel, előadói
kiegészítve.

kerül a
estekkel

Ha a rendelkezésre álló információk alapján
vizsgáljuk a rendezvény megvalósíthatóságát, akkor
kijelenthetjük, hogy jelenleg nem látható olyan
szempont, ami a tervezett rendezvény létrehozását
megakadályozná. Megállapítható ez még akkor is,
ha nem engedjük magunkat félrevezetni az előnyök
és
a
problémák
nyilvánvaló
számbéli
egyensúlytalanságának hatására. A megfogalmazott
problémákat muszáj figyelembe venni, mérlegelni,
mindazonáltal az rövid vizsgálódás után is kiderül,
hogy az említésre került nehézségek feloldása
leginkább rajtunk múlik. Megítélésem az, hogy
amennyiben az előzőekben vázolt elképzelést
megvalósítjuk, úgy a település jelentős eredmény
birtokába kerülhet.

4.
A két hétvége szabadtéri nagyrendezvény,
melyből az első a sportpálya melletti szabadidős
területen, a másik pedig a régi labdarúgó pályán kap
helyet. A többi program a Polgármesteri Hivatalban,
az Általános Iskolában, a Művelődési Házban és
Könyvtárban valamint az addig kialakítandó alkalmi
kertmoziban kerül megszervezésre.
5.
A szervezést illetően a három település az
előzetes tárgyalások alapján valószínűleg kishegyesi
gesztorsággal
közös
nemzetközi
koordináló
csoportot hoz létre, mely a részletes előkészítés és a
kivitelezés végrehajtására hivatott.
6.

A Képviselő testület a következő határozatokat
fogadta el:

A rendezvényből származó előnyök:

a,
A Kelebiai Képviselő-testület kifejezi azon
szándékát, hogy csatlakozik a vajdasági Kishegyes
és Bajsa települések által szervezett 2004. évi
Dombos Fesztivál kulturális rendezvénysorozathoz.
b,
Fentebb
említett
fesztiválhoz
történő
csatlakozás érdekében módosítja Kelebia Község
2004. évi hivatalos Kulturális Rendezvénynaptárát,
amelyben rögzíti, hogy 2004 júliusában Kelebia
Község részese lesz a Kárpát Fesztivál nemzetközi
rendezvénynek.
c,
A
Kulturális
Rendezvénynaptár
változtatásának eredményeként a 2004-es évi
Falunapok időpontját június hónapról július 09.-10.11-re módosítja
d,
A rendezvény költségeinek fedezeteként a
Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár egyéb
üzemeltetési kiadás pénzügyi keretét jelöli meg. A
további költségek fedezését pályázati forrásból és
egyéb, a fesztivállal kapcsolatos bevételekből
kívánja biztosítani.

- Olyan rendezvénygazda szerep, melyre eddig még
nem volt példa magyarországi kistelepülésen
- Kelebia közigazgatási határain kívüli érdeklődés
- Fellendülő turizmus, nemzetközi szerepvállalás
- Falureklám, kedvező országos elektronikus és írott
médiakép kialakítása
- Helyi vállalkozók többletbevétele, nagyobb
forgalom, több helyi bevétel
- Figyelemfelhívás értékeinkre, helyi kultúra és
művelődés magasabb szintre emelése
- Helyi művészeti és sportértékeink exportjának
lehetősége külföldre
- Olyan művészeti szereplők, közismert előadók
felvonultatása, mely más esetben elérhetetlen
- Gazdasági folyamatok erősödése, elsősorban az új
nemzetközi kapcsolatrendszerek fejlődésével
Helyi
közösségi
szellem,
összefogás,
lokálpatriotizmus erősödése
A Kishegyes, Bajsa, Kelebia háromszög
összefogásának kialakulása, ezen belül
konkrétan:
- Pályázati pénzek könnyebb elérhetősége
- Fellépők előadói díjainak csökkentése a többszöri
fellépések biztosításáért cserébe
- Közös, ezáltal olcsóbb reklámkampány
- Személyes kapcsolatok
8.

Egyelőre azt hiszem elég lesz ennyi. Remélem, hogy
a leírtak segítségével legalább képet kaphatnak az
elgondolásról, annak nehézségeiről és hozadékairól.
Mire az ezt követő újságot a kezükbe kapják,
remélem, már beszámolhatok a három település
közötti együttműködés rögzítéséről, sőt talán a
tervezett programok közül is bemutathatok majd
néhányat Önöknek.

Problémák:

- Szervezői képesség, gyakorlat és akarat megléte
vagy hiánya
- Szervezésben résztvevő települések érdekeinek
összehangolása
- Esetleges nagyszámú érdeklődés kezelése,
feldolgozása
- A szokatlan volumenű rendezvény lakosság általi
fogadtatása
- A tömeg és személygépkocsis közlekedés
koordinálása, parkolás biztosítása,
- Közrend és biztonság fenntartása
- Elszállásolás biztosítása
9.

2004. március

Kelebiai Hírmondó

Végül induljon el a visszaszámlálás is. A rendezvény
képzeletbeli startpisztolyának eldördüléséig még
109
nap van hátra.
Kárpát Fesztivál
2004. július 9-18
Tisztelettel: Vadász János
A Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója

Rövid összegezés:
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nagy türelemmel, közérthetően igyekezett minden
kérdést megválaszolni. Ez a rendezvény olyan
alkalom volt, amikor a páciens több mint másfél órát
töltött el a háziorvossal úgy, hogy egészségügyi
témában
tetszés
szerint
bármit
szabadon
kérdezhetett és az orvos türelmesen, részletekbe
menően válaszolt a feltett kérdésekre. Ritka alkalom,
talán nincs is ilyen máskor a valóságban.

Figyelem! A Kábel TV hibabejelentő
száma:
06 30/597-16-91
06 30/289-84-77
A Kelebiai Hírmondó költségeit az
Önkormányzat és helyi vállalkozók
finanszírozták.

Meghívó

A február 20-i Batyusbálon 60 fő fizette be a 100
forintos belépődíjat. A zene és a hangulat kitűnő volt.
A jelenlévők erejükhöz mért lendülettel, kisebb
megszakításokkal ropták a táncot. A legkitartóbbak
éjfél után hagyták abba a mulatozást és mentek
haza.

Hogyan tovább?
Növénytermesztés az Unióban
(GOFR)

Megnyugtató lenne az egyesület vezetősége
számára, ha a március 12-i közgyűlés és a 14-i
ómoravicai utazás hasonló érdeklődés, ill. aktivitás
mellett zajlana le. A siker érdekében a szükséges
mozgósítás folyamatban van.

A

Ennyi visszatekintés után ezúton szeretném
tájékoztatni egyesületünk tagságát az áprilisi
rendezvényeinkről, ill. a Szegedi Szabadtéri
előadásaira való jelentkezés tudnivalóiról.
Mint éves munkatervünkből is kitűnik, április 16-án,
pénteken 19.00 órai kezdettel Batyusbálba várjuk
tagtársainkat
a
Községi
Művelődési
Ház
nagytermébe. A felkészülés és a részvétel a
megszokott módon történik.
Április
25-én,
vasárnap
a
Mórahalmi
Termálfürdőbe szervezünk egy fürdőzni vágyó
csoportot. Előzetesen csak annyit, hogy a
gyógyfürdő 10.00 órától 18.00 óráig lesz nyitva, a
nyugdíjas belépődíj 350 Ft/fő, s az utazásért – a
résztvevők számától függően – további 300-400 Ftot kell majd fizetni. Az utazás megszervezése és a
gépkocsi/k/ rendelés/e/ miatt 2004. április 20-ig
fogadunk el jelentkezéseket. A jelentkezéskor az
útiköltséget kérjük befizetni!

Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara Közhasznú
Társasága csoportos szaktanácsadás keretében
tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő gazdatársait 2004.
március 25-én (csütörtök) 16 órakor Kelebián a
Művelődési Ház és Könyvtárban tartandó (József Attila u.
91.) „Gabona-, fehérje- és olajnövények piaci rendtartása
az Európai Unióban” című előadásra. Előadó: Nagy
Lászlóné, a Bács Agrárház Kht. Ügyvezetője, FVM
szaktanácsadó.
Az előadás témakörei:
• A Csatlakozási Szerződés néhány agrár
vonatokozása
• Kormányzati szándék, brüsszeli döntés
Területalapú támogatás (egyszerűsített)
• Amit a gazdának tudni érdemes:
Ügyfél regisztráció
Támogatási kérelem (Ki? Mikor? Mit?)
Kifizetés feltételei, időpontja
Ellenőrzés (IIER)
MePAR (Mezőgazdasági Parcella Azonosító
Rendszer)
• Kötetlen beszélgetés

A Szegedi Szabadtéri Játékok előadásai közül –
előzetes véleménykutatás alapján – az EGY ÉJ
VELENCÉBEN
című
nagyoperettet
és
a
SOLIDEURITAS című zenés, táncos díszelőadást
kínáljuk fel megtekintésre tagságunk számára. A
nagyoperettet augusztus 7-én, szombaton, a zenéstáncos darabot pedig augusztus 20-án, pénteken
néznénk meg. A Szabadtéri jegyek árai /ajánlatunk/:
a nagyoperettre 1.500 Ft, ill. 4.000 Ft/db, a zenéstáncos díszelőadásra pedig 1.500 Ft, ill. 2.800 Ft/db.
Természetesen vásárolhatók drágább jegyek is
(8.000 Ft-ért, ill. 6.900 Ft-ért). Mindenki a
feliratkozáskor, ill. a befizetés alkalmával döntheti el,
hogy melyiket kéri.
A Szabadtérire való utazás költsége – szintén a
résztvevők számától függően – további 500-600 Ftot fog jelenteni.
A színházjegyeket már árusítják Szegeden, ezért –
hogy jobb helyekre sikerüljön jegyet kapni – a
jelentkezési határidő március 31. A jelentkezéskor,
de legkésőbb március 31-ig be kell fizetni az igényelt
jegy árát is!

A rendezvény a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium támogatásával valósul meg.

Tisztelt Nyugdíjasok!
Éppen egy hónappal ezelőtt többek között arról is
írtam, hogy nem ismerjük Nyugdíjas Egyesületünk
tagságának aktivitását, rendezvényeken való
részvételi hajlandóságát. A két sikeres februári
rendezvényünk már nyújt némi támpontot e
kétségeink vonatkozásában is.
A február 10-i orvosi előadás ugyanis telt ház előtt
zajlott le. A jelenlévők igen részletes és kimerítő
előadás hallhattak Rigler doktortól a daganatos
betegségekről és megelőzésükről. Az előadás végén
pedig záporoztak a kérdések az előadó felé, aki
-5-
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A fent leírtakon kívül szeretném figyelmébe ajánlani
minden egyesületi tagunknak, hogy a Nyugdíjas
Ház kedden, csütörtökön és szombaton 15.00 –
20.00 között nyitva van /április 1-től a szombati
nyitvatartási idő délelőtt 08.00 – 12.00 közötti
időpontra módosul a reggeli piacozás, ill. bevásárlás
miatt/. Ezen időszakban várjuk az érdeklődő
/társasjátékozni, beszélgetni kívánó/ nyugdíjasokat.
Ilyenkor lehet a rendezvényekre jelentkezni,
színházjegyre befizetni, az Egyesületbe belépni,
egyesületi tagdíjat befizetni stb. Éljenek a
lehetőséggel!

Internet kényelmesen és gyorsan!
Keresel egy helyet ahol a telefonvonalas
internet sávszélességének a többszörösét
használhatod, egy helyet, ahol a mai kor
követelményeinek megfelelő gépeket
használhatsz, és ahol akár egy italt is
elfogyaszthatsz közben?
És mindez csak 250 Ft/ óráért?
Akkor keresd fel a Bácska Vendéglő Internet
Cafe
részét:
• ADSL csatlakozás (384 Kbit/sec)
• Nyomtatási lehetőség
• Cd írási lehetőség
• Ha van pendrive-od akkor bármikor
elviheted a letöltött adatot
• Windows XP alapú gépek
• Saját Notebook használati lehetőség
mely esetben csak az
Internet díj felét kell kifizetni

Várjuk tehát a jelentkezéseket a Szegedi Szabadtéri
előadásokra és a Mórahalmi Termálfürdőbe a fent
megjelölt határidőig, ill. várunk újabb jelentkezőket
az Egyesületbe, melynek taglétszáma jelenleg 84 fő!
Sutka István
Ellenőrző Bizottsági Elnök

Áraink:
-

A Kelebiai Szülők Egyesülete 2004. április
23-án, pénteken, színházlátogatást szervez
a Szegedi Nemzeti Színház István a király
c. rockopera előadására. Jegyek korlátozott
számban a Teleházban igényelhetők 10001500 Ft-os áron. Utazás igény szerint
falugondnoki busszal (+ buszköltség) vagy
saját gépkocsival.

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

200 Ft
Az internet használatának maximális
időkorlátja folyamatos használat mellett 60
perc.

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

Sakkozók figyelem!
Sakk-klubbot indít
a Kelebiai
Nyugdíjas
Egyesület
Foglalkozások:
kedden és
csütörtökön a
Nyugdíjas Házban (Göde-féle házban)
este 6 órától.
Minden sakkozót sok szeretettel
várunk!

Szavalóverseny 2004.

Iskolánkban 2004. március 10-én délután tartottuk
meg a hagyományos Petőfi-szavalóversenyt 80
tanuló nevezésével, három helyszínen számos
érdeklődő szülő, nagyszülő jelenlétében. A
tanulóknak követelmény volt egy-egy magyar költő
versét megtanulni, előadni. Sokan választottak Petőfi
verseket, de szép számmal volt található más költő
verse is.
Ez a rendezvény egyben a területi Szűts József
megyei szavalóverseny elődöntője, amelyről az
alsós és felső tagozatból a legjobbak jutottak tovább.
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Helyezettek:
ÉvTanuló neve
folyam
1.évf. Szűcs Cintia
Ricz Viktória
Friebert Klaudia
. Illés Viktor
2.évf. Vadász Barbara
Keczán Vivien
Taupert Dóra
3.évf. Paprika Anikó
Balogh Sz. Bettina
Szűcs Brigitta
Börcsök Júlia
4.évf. Kardos Roberta
Patocskai Fanni
Vörös Zsófia
Kotroczó Dóra
5- Ábrahám Dániel 5.b
6.évf.
Galgóczi Dominika
5.b
Granyák Manuéla 5.b
Fodor Zsófia 6.a
Tancsik Anikó 5.b
Patocskai Anita 5.b
Rónai Nikolett 6.a
Gálfi Aliz 6.b
Vida NIkolett
7- Gál Krisztina 8.b
8.évf.
Farkas Edit 7.b
Fábián Andrea 7.b
Kormos Anita 7.b
Hinterszehr Ágnes 7.b

Helyezés

Felkészítő nevelő

I.
II.
III.
III.
Legkiemelkedőbb
teljesítményt
nyújtottak
I.
II.
II.
III.
I.
I.
II.
III.
I.

Horváthné Nagy Katalin
Horváthné Nagy Katalin
Színes Gabriella
Színes Gabriella
Radnai Béláné
Kardosné R. Zsuzsa
Kardosné R. Zsuzsa
Vörös Józsefné
Hegyiné P. Ildikó
Hegyiné P. Ildikó
Vörös Józsefné
Sógor Lászlóné
Horváth Jenő
Sógor Lászlóné
Horváth Jenő
Szádeczki Dezsőné

II.

Szádeczki Dezsőné

II.
III.
III.
III.
IV.
IV.
V.
I

Szádeczki Dezsőné
Horváth Jenő
Szádeczki Dezsőné
Szádeczki Dezsőné
Horváth Jenő
Szádeczki Dezsőné
Szádeczki Dezsőné
Turcsányi Lászlóné

II.
III.
III.
III.

Turcsányi Lászlóné
Turcsányi Lászlóné
Turcsányi Lászlóné
Turcsányi Lászlóné

A GYISM pályázaton iskolánk 800 000 Ftot nyert a salakos pálya felújítására.
A munkálatok március második felében
kezdődnek.
Örömmel vennénk a segíteni szándékozó
szülők jelentkezését, hogy minél előbb
kezdhessük a megújult pályánkon a tavasz
szezont

2004.február 10-én rendezte meg a
kiskunhalasi Városi Könyvtár
a „Szép magyar beszéd” verseny megyei fordulóját.
Iskolánkból két tanuló vett részt: Perványi Nikolett 6.a
(felkészítő tanár Horváth Jenő)és Rigler Renáta 7.b
osztályos tanuló ( felkészítő tanár Turcsányi Lászlóné)
RIGLER RENÁTA a versenyen III.helyezést ért el
kiválasztott prózai szöveg felolvasásával.

A jövő matematikusai
2004.február 28-án vettünk részt a már
hagyománnyá váló Országos Zrínyi Matematika
Versenyen. Tanulóink 31 fővel vettek részt a
Kisszálláson megrendezett versenyen.
A legeredményesebben szereplő tanulóink:
5.osztály
Rigler László 5.a
Felk.tan.Varga Sándorné
6.osztály
Vörös Bálint 6.a
Felk.tan. Holló Tünde
Daru Gergő 6.a
Felk.tan.Holló Tünde
7.osztály
Tokodi Lajos 7.b
Felk.tan.Holló Tünde
Csapatversenyben a 6.osztály szerepelt a
legjobban (7 fő) országos 14.helyezést értek el.

I.csoport zsűri tagjai: Mike Árpádné
Révészné Tamás Ildikó
Temesvári Lászlóné
II.csoport zsűri tagjai: Kapás Krisztina
Vadász János
Horváth Zoltánné
III.csoport zsűri tagjai: Dr.Császárné Szaszkó Éva
Varga Sándorné
Iván Éva
A Szűts József területi szavalóversenyen iskolánkat
képviselik:
Patocskai Fanni 4.a
Kardos Roberta 4.b
Gál Krisztina 8.b

Iskolánkban minden hétfőn és szerdán
16 órától
tartásjavító tornát tart

A részt vevő tanulók mindegyike emléklapot,
édességet, a helyezettek könyvjutalmat kaptak.
Köszönjük a felkészítő tanárok, tanítók és a szülők
munkáját, valamint a zsűri lelkiismeretes, igazságos
döntését.
Reméljük jövőre is ilyen szép számban indulnak
tanulóink e nemes versenyen

Révészné Tamás Ildikó
a mozogni vágyó felnőtteknek és
gyerekeknek.
Horváth Zoltánné
igazgató

Turcsányi Lászlóné
Igazgatóhelyettes
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Ügyfélfogadás:

Hétfő: 07.30. – 12.00 óráig vállalkozói
igazolvány, jogosítvány, útlevél
12.30. – 16.00 óráig személyi
igazolvány, lakcímkártya, gépjármű-ügyintézés
Kedd: 07.30 – 12.00 óráig vállalkozói
igazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya
Szerda:
07.30. – 12.00 óráig személyi
igazolvány, lakcímkártya, gépjármű-ügyintézés,
vállalkozói igazolvány
12.30. – 16.00 óráig vállalkozói
igazolvány, jogosítvány, útlevél
Csütörtök: 07.30. – 12.00 óráig
vállalkozói
igazolvány, személyi igazolvány, lakcímkártya,
gépjármű-ügyintézés
Péntek:
ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS!
Telefon:
77/451-222
77/551-500
Fax: 77/551-510
Káposzta József
Tompa község jegyzője

Közérdekű telefonszámok
Kelebiai Polgármesteri Hivatal:
06 77/454-201
-Tájékoztatjuk a kedves testvéreket arról, hogy
nagyböjti időszakban lelkigyakorlat lesz március
31-én és április 1-én du. 5 órakor a Római
Katolikus Templomban. Szentgyónási lehetőség a
templomban mise előtt fél órával és szentmise
után. A lelki gyakorlatot Zselepszki György
szerzetes atya végzi. Mindenkit szeretettel
várunk.
- Továbbra is a Plébánia tetőfelújítására
gyűjtünk. Várjuk adományaikat.

Orvosok:
Dr. Császár Jenő: 06 30/412-6378
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

A Tompai Okmányiroda
hirdetménye
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy valamennyi
ügykörben biztosított ügyfélfogadási idő alatt
az okmányirodába a telefonon történő
bejelentkezés:

-8-

II. évfolyam, 3. szám

Szeretnél újságírással
foglalkozni?

60 éves emlékek: Levente Zenekar

A Kelebiai Ifjúsági Egyesület Újságíró
Klubot indít. Szeretnénk, hogy ha
jelentkeznének azok az emberek, akik úgy
érzik, érdekelné őket az újságírás. A klub
havonta kétszer tartana stábértekezletet
megbeszélnénk
azokat
a
témákat,
amelyeket
megírhatnánk
a
Kelebiai
Hírmondóba.

1939-ben lettem kosaras inas Kiskunhalason. A
Központi Iskolában volt az inasiskola, a
leventefoglalkozások és a zenekar is. Így lettem
én is tagja a zenekarnak. Sokfelé jártunk
katonákat búcsúztatni, Bácskába is, valamint
meghívtak Kelebiára a Madarak és fák napjára.
A templomban is muzsikáltunk. Sikerünk volt
mindenütt. Csiszár esperes úrnak úgy
megtetszett a zenekarunk, hogy vett 30 db
hangszert és Bajáról hozatott karmestert. Akkor
már én is hazajöttem és itt is lett zenekar.
Szépen indult, csak a fúvós hangszereket a
háború végén „megfújták”. Volt még egy
plébános, Nagy Ferenc, aki nagyon szerette a
zenét. Minden nap eljött és várta a hegedűseimet
a templomba muzsikálni. A sekrestyét
átengedte, hogy gyakorolhassunk, a lépcsőt is
meghosszabbította, hogy elférjünk. Voltak itt
akik tettek is valamit, de még többen, akik ezt
inkább akadályozták. Itt nagy divat vendégeket
hívni, de nekünk sem az iskola, sem a
Kultúrház, sem a templom nem támogatónk még
ma sem. A hangszerek még megvannak, ám a
vonós hangszereket nem lehet megfújni, a
hegedűtanulás pedig ma már nem divat. Én is
áttértem a kosárfonásra. A Zene Baráti Kör
„múzeum”, s a kosárfonás is. Van azonban sok
saját készítésű, valamint más gyűjteményem is.
Holland húgom sokat segített, sok kosarat
kaptam
tőle,
továbbá
hangszereket,
zeneműveket, hangszeriskolákat. Magam is sok
muzeális albumot vásároltam az elmúlt húsz év
alatt, mióta nyugdíjas vagyok. Ezeket pesti
gyerekeim segítettek hazacipelni. Nyolcvan
évesen már magam is múzeum vagyok.

Várjuk a jelentkezéseteket!

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

2004. március
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Malaguti F10 típusú
sportrobogó, 50 ccm,
4 LE, metál bordó,
POWER szelepes
áron alul 2.
tulajdonostól eladó.
Érd.: 06 30/337-75-85

Spárga csomagoláshoz és
paprika csomagoláshoz
munkásokat keresek
Tel.: 06 30/383-74-83
Értesítjük Olvasóinkat, hogy a lakossági apróhirdetés 20
szóig ingyenes megjelentetésre kerül, korlátozott
számban.
Hirdetésfelvétel: a szerkesztőségben.

Jöttek, játszottak, győztek!
Lezajlott az I. KIE asztalitenisz kupa a Művelődési Ház
nagytermében 2004. február 28-án, délelőtt, 15 versenyző
részvételével. A verseny először három csoportban,
csoportmérkőzésekkel zajlott, majd a három csoportból az
első kettő jutott tovább a körmérkőzésekre. A végső
helyezéseket a körmérkőzésekben szerzett pontok
döntötték el.
A helyezések a következőképpen alakultak:
I. Molnár László
II. Császár Jenő
III. Vida Norbert

Kovács Lajos István

4242-en a közös célért
Mérföldkőről beszélhetünk a Kelebiai Ifjúsági
Egyesület életében, ha 2004. márciusról
beszélünk. A március hónap jelentősége abban
rejlik, hogy végre sikerül elrendezni az
egyesület bejegyzésével kapcsolatos összes

A versenyt egy ebéddel zártuk, melyet Maczkó József,
Császár Jenő, Vadász János és Szegedi Sándorné
felajánlásának köszönhetünk. Remélem az áprilisban
tartandó II. KIE asztalitenisz kupán is hasonló
érdeklődésre számíthatunk.
Kelebiai Ifjúsági Egyesület
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Egyesület milyen jelentőséggel bír majd a
község kulturális életében. Említésre méltó az,
hogy azóta a fiataloktól folyamatosan érkeznek
be az ötletek, javaslatok, s érezzük azt, hogy
foglalkoznak vele, és szeretnék, ha minél jobban
sikerülne ez a Fesztivál.
Végül szó volt a Kelebiai Ifjúsági Egyesület
2004. évi programtervéről. A programtervet már
az előző számban megjelentettük, de ezúton
szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha
bármilyen javaslat van ezzel kapcsolatban, akkor
nyugodtan forduljanak az Ifjúsági Egyesülethez,
illetve elnökéhez, Szegedi Szabolcshoz.
Ezúton szeretnénk még megköszönni a
résztvevőknek, hogy eljöttek a gyűlésre, és
értesítünk mindenkit, hogy ha nem tagja még az
egyesületnek, de úgy érzi, hogy szívesen
csatlakozna e lelkes csapathoz, akkor jelezze
szándékát Szegedi Szabolcsnál, vagy bármelyik
egyesületi tagnál.

teendőt, és március 6.-án, szombaton, három
órakor a Művelődési Ház és Könyvtár
nagytermében megtartottuk az idei év első
taggyűlését. A gyűlésen részt vettek olyan
fiatalok is, akik még nem tagjai az egyesületnek,
célunk is volt az, hogy nekik is bemutassuk az
egyesület életét, jelentőségét, céljainkat, s nem
utolsó sorban kíváncsiak voltunk arra, hogy vane még olyan igény a fiatalok körében, amelyeket
az egyesületen keresztül képesek vagyunk
megvalósítani. Ezen próbálkozásunkat siker
koronázta, hiszen a taggyűlésen elhangzott
javaslatok alapján még két klubfoglalkozással
bővítjük ki az egyesület repertoárját.
Jelentős figyelem övezte a rendezvényekben
való részvételt is. Az elnök beszédében arra
hívta fel a figyelmet, hogy az egyesületnek a
rendezvényeken még aktívabb szerepet kell
vállalni.
Sok tekintetben örülhetünk a taggyűlésnek,
elsősorban azért, mert a vártnak megfelelő
létszámban meg is jelentek a fiatalok. A 42 fő
részvételével zajlott összejövetel tehát új ötletek
is felszínre kerültek. Mint a fentiekben már
említettem, két klubfoglalkozást indítunk, az
egyik az Újságíróklub, a másik pedig a Konzol
Klub. Az Újságíróklubról annyit, hogy
szeretnénk, ha pár fiatalból összeállna egy olyan
csapat, stáb, mely minden hónapban feldolgozná
Kelebia község jelentős eseményeit, riportokkal,
fényképekkel téve színesebbé a Kelebiai
Hírmondót. Elsősorban tehát azok jelentkezését
várjuk, akik affinitást éreznek az újságírói
munka iránt.
A Konzol Klub elindítását egy Play Station
tulajdonos kezdeményezte, ötletével szintén a
márciusi taggyűlésen találkozhattunk. Az ötlet
életképességét mi sem igazolja jobban, mint
hogy már most nyolc lelkes konzoltulajdonosról
beszélhetünk, akik részt vennének a havi
rendszerességgel megrendezésre kerülő Konzol
Rulez Klub foglalkozásain.
A taggyűlés talán egyik legjelentősebb témája a
Kárpát Fesztivál volt. Az Ifjúsági Egyesület
vezetősége arra volt kíváncsi, hogy mekkora
hajlandóság mutatkozik a kelebiai fiatalság ezen
körében a Fesztivál szervezése iránt. Nem kis
meglepetésünkre szinte kivétel nélkül mindenki
átérezte azt, hogy mekkora jelentőséggel bír
lakóhelyünk életében egy ilyen rendezvény.
Jólesően hatott, hogy sok fiatal ajánlotta fel
feltétel nélküli segítségét a Kárpát Fesztivál
szervezésének lebonyolításában. Úgy érezzük,
ez jelzáloga annak, hogy a Kelebiai Ifjúsági

Kelebiai Ifjúsági Egyesület

Konzol Rulez Klub
Megrendezésre kerül az első kelebiai
Kozolparty

Március 27-28 12 órától 12 óráig
Helye:
Művelődési Ház
Jelentkezés és bővebb információ a
könyvtárban és a teleházban kihelyezett
információs lapon vagy a személyesen
Krisztin Zoltánnál és Szegedi
Szabolcsnál.

Minden érdeklődőt sok szeretettel
várunk!

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

II. évfolyam, 3. szám

2004. március

Kelebiai Hírmondó

Március 7-ével elkezdődött a Megye II. osztály Kiskunsági Bánya csoport tavaszi mérkőzései. A
következőkben a Kelebiai felnőtt csapat, az ifjúsági csapat és a serdülő csapat sorsolását láthatják.

Megye II. osztály
Kiskunsági Bánya csoport
Kelebia Mérkőzései
XVI.

Bácsborsód SK

Kelebia KNSK

Március 07.

14.30

Ifi: 12.30

XVII.

Kelebia KNSK

Bajaszentistváni SK

Március 14.

15 óra

Ifi: 13 óra

XVIII.

Sükösd SC

Kelebia KNSK

Március 21.

15 óra

Ifi: 13 óra

XIX.

Érsekcsanádi KSE

Kelebia KNSK

Március 28.

16 óra

Ifi: 14 óra

XX.

Kelebia KNSK

Nagybaracska KSK

Április 04.

16.30

Ifi: 14.30

XXI.

Dunaszentbenedeki KSE Kelebia KNSK

Április 10.

18.30

Ifi: 16.30

XII.

Kelebia KNSK

Vaskút Bácska SE

Április 18.

17 óra

Ifi: 15 óra

XXIII.

Kunbaja SE

Kelebia KNSK

Április 25.

17 óra

Ifi: 15 óra

XXIV.

Kelebia KNSK

Bácsbokodi SK

Május 02.

17 óra

Ifi: 15 óra

XXV.

Szeremlei SK

Kelebia KNSK

Május 09.

17 óra

Ifi: 15 óra

XXVI.

Kelebia KNSK

Fajsz SE

Május 16

17 óra

Ifi: 15 óra

XXVII.

Bátmonostori LSE

Kelebia KNSK

Május 23.

17 óra

Ifi:15 óra

XXVIII.

Kelebia KNSK

Kkhalasi Spart. SE

Május 30.

17 óra

Ifi: 15 óra

XXIX.

Szakmár KSE

Kelebia KNSK

Június 06.

17 óra

Ifi: 15 óra

XXX.

Kelebia KNSK

Hajós FC

Június 13.

17 óra

Ifi: 15 óra

Megyei Serdülő Bajnokság 2004 tavasz Kelebia
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII
XXIV
XXV
XXVI

Kelebia
Érsekcsanád
Kelebia
Vaskút
Kelebia
Baja
Kelebia
Sükösd
Kelebia
Kelebia
Gara
Kelebia
Bácsalmás

Mélykút
Március 06.
Kelebia
Március 13.
10 óra
Nagybaracska Március 20.
10 óra
Kelebia
Március 27.
10 óra
Nemesnádudvar
Április 03.
Kelebia
Április 10.
10 óra
Kunbaja
Április 17.
Kelebia
Április 24.
10 óra
Szabadnapos Május 01.
Tompa
Május 08.
10 óra
Kelebia
Május 15.
10 óra
Csávoly
Május 22.
Kelebia
Május 29.
10 óra
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10 óra
Busz: 8 óra
Busz: 8 óra
10 óra
Busz: 8 óra
10 óra
Busz: 8 óra
Busz: 8 óra
10 óra
Busz: 8 óra

