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A Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár legújabb kori történetében április 2.-án
egy fontos fordulóponthoz érkeztünk el.
Létrehoztuk
első
olyan
művészeti
kiállításunkat, mely
programként
önmagában
is
megállta a helyét.
Közvetlenül
a
megnyitó előtt még
nagyon izgultunk,
hiszen senki nem
tudta igazán előre
feltérképezni a helyi
érdeklődést
ilyen
jellegű rendezvény kapcsán, tehát nem tudtuk, hogy mit hoz az ötórai kezdés.
Még tíz perccel a kezdés előtt sem volt sok érdeklődő, ami miatt kezdtük egy
kissé szürkén látni az amúgy csodálatosan napsütéses délutánt. Aztán eljött az öt
óra. Hát kérem, legnagyobb meglepetésünkre mintegy varázsütésre, ott termett
vagy hatvan ember, elsöpörve minden aggódást és kételyt, mely megjelent még
fél órával azelőtt.
A kelebiaiak - hűen önmagukhoz újfent nem hagytak kétséget afelől,
hogy
igenis
érdeklődnek
a
művészetek iránt. Érdemes volt tehát
a munka, és hasznos volt a kiállítás,
amit bizonyít az is, hogy azok közül,
akik nem tudtak a megnyitón jelen
lenni, sokan a nyitvatartási napokon
látogatták meg a kiállítást. Naponta
átlag 10-15 érdeklődő tekintette meg
a képeket. Összességében közel
kétszázan voltak kíváncsiak a
Tavaszi Tárlat több mint negyven
festményére,
grafikájára
és
linómetszetére. S ez nagy szám.
Azoknak sem kell szomorkodni, akik
most valamilyen oknál fogva nem tudtak időt szakítani az eseményre, mert már
most megegyeztünk abban, hogy a nyári fesztivál alkalmával egy még szélesebb
körű helyi kiállításon pótolható legyen a „mulasztás”. Addig is következzen egy
rövid bemutató a művészről, melyet néhány képének illusztrálásával kiegészítve
tárunk az olvasó elé, remélve, hogy kedvcsinálóként is funkcionál majd e
cikkünk.

10. oldal
Sport

Folytatás a 2. oldalon
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Kárpát Fesztivál
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a községünkben 2oo1.
május 24-én 3 éves időtartamra alakított Közművelődési
Tanács működési ideje 2oo4. május 24-én lejár.

2004. július 9-18.
Az elmúlt egy hónapban haladtunk is, meg nem is a
szervezéssel. Nem haladtunk azért, mert még most sem
sikerült tető alá hozni a konkrét megállapodást a többi
településsel. Rajta vagyunk az ügyön, azt remélem, hogy
mire az áprilisi Hírmondó eljut a háztartásokba, már túl
leszünk ezen is. Viszont haladtunk, mert nem kis
munkával összeállt háromféle részletes elképzelés arról,
hogyan fogjuk feltölteni a 10 napot programokkal.
Háromféle azért, mert vizsgálni kellett kondícióinkat,
lehetőségeinket. Igyekeztünk a realitások mentén maradni,
és egy kevésbé jó, de a már meglévő alapokon nyugvó
tervet készítettünk el elsőként. Másodikként egy
viszonylag „könnyen” elérhető támogatású projektet
vetettünk papírra, harmadikként pedig egy mondhatni
„húzós” programot állítottunk össze, ami igen-igen jónak
mondható, de itt már a külső támogatás majdnem
kétszerese a rendelkezésre álló önerőnknek. Összegezve
ezekről annyit lehet elmondani, hogy ha az alaphelyzet jól
sikerül, már méltóképpen ünnepeltük a település
nyolcvanadik születésnapját, de a legerősebb elgondolás
sem igényel többet, mint mondjuk egy nagyképernyős
plazmatelevízió
mai
ára
egy
megfelelő
hangosítóberendezéssel együtt. Hogy elérhetetlen-e, az
majd kiderül. Mindenesetre a programvariációk mellett
összeállítottuk a szándékainkat tükröző gondolatsort is,
melyet most megosztunk Önnel, Tisztelt Olvasó.

Oltyánné Kozla Erika
Jegyző

Vajgel Pál festő
festőművész
1935.
augusztus
6-án,
Makón
látta
meg
a
napvilágot.
Született
őstehetség. Kilenc éves kora
óta
rajzol
és
fest.
Iskolaéveiben rajzból végig
kitűnő, iskolaelső volt.
Művészi
ismereteit
magánúton fejlesztette tovább. Jártas a képzőművészet
különböző technikáiban, a tollrajzban, a fekete-fehér és
színes grafikában, az akvarellfestésben és mindezek felett
az olajfestésben egyaránt.
Sokrétű
művész,
ismeri a festészet
minden
műfaját.
Tájképei, csendéletei
mellett megtalálhatók
az
emberábrázoló
tematikus
képei,
valamint
portréi.
Képeinek varázslatos
színeiből optimizmus,
meghitt életöröm árad.
Boldog belső békét
teremt
az
ember
lelkében. Ugyanakkor fel-felbukkan egy-egy komorabb
hangulatú, vagy drámai téma, de ezek a képek sem
pesszimisták.
Inkább
felemelőek, erőt, küzdeni
akarást, az életben való
hitet sugallják.

Célok
A tíznapos rendezvény célja, hogy kapcsolatot teremtsen
Kelebia és más határontúli, javarészt magyarlakta
(Vajdaság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja) települések
között. A tíz nap alatt elsősorban a magyar művészeti és
kulturális értékek lehető legszélesebb spektrumát kínáljuk
az érdeklődőknek. Tesszük mindezt úgy, hogy az
eseménysorozat alatt tartalmas, szép és emlékezetes
kikapcsolódást nyújtsunk elsősorban a kelebiai
lakosoknak, de ezen túl célközönség természetesen a délalföldi régió minden egyes a művelődésre, kultúrára
fogékony lakosa. Célunknak tekintjük továbbá, hogy azt
az űrt kitöltsük, mely érzékelhető a dél-alföldi régióban az
összművészeti találkozók területén. A rendezvényt
nemzetközi rangra emelve Magyarországon egyedülállóvá
tesszük kezdeményezésünket. Virtuális híddá és összekötő
kapoccsá szeretnénk válni népek és országok között,
felhívva a figyelmet arra, hogy kistelepülések összefogása
a legmagasabb régiókba emelheti az európai, ezen belül a
közép-európai
összetartozás
alapeszméjét.
Példát
kívánunk nyújtani abban a tekintetben is, hogy képesek
vagyunk félretenni az ilyen jellegű összefogásokat övező
szkepticizmust, a múltbéli fájdalmas szakadásokat, melyet
a múlt századi történelem viharában kellett elszenvednie a
magyarságnak. Szeretnénk megmutatni azt is, hogy alulról
szerveződve, közös akaratok és a kultúra mentén a
politikai és ideológiai határok hacsak ideiglenesen is, de
vonalakká szelídíthetőek úgy, ahogy az Európai Unióban
ez ma már több éves gyakorlat. Olyan misszió ez, mely
immáron a modern világnak adhat választ az identitás

Vajgel Pál 1968 óta él
Kiskunhalason. 1980 óta
rendszeresen
vannak
kiállításai a városban és
vidéken.
Legutóbb
Kiskunhalason,
a
Csipkeházban volt nagy
sikert arató kiállítása.
Rendkívül
kreatív,
fáradhatatlan
művész.
Művészetében mindig felfedezhetünk valami újat, s
előremutatót.
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erősítésének és megőrzésének a kultúra eszközként való
felhasználásával. Éppen ezért nyitott a struktúra más
országok kistelepülései felé is, melynek első hírnökeként a
programfolyam részeként üdvözölhetjük az olaszországi
Montecassiano
település
művészeti
értékeinek
bemutatkozó csokrát.

150, a második hónap végére azonban több ezer is lehet,
így az eltetvesedés a látszólag alacsony peteszám ellenére
is aránylag gyorsan bekövetkezhet. A serkékből a lárvák
5-8 nap alatt kelnek ki és 2-3 hét alatt válnak ivaréretté. A
kifejlett nőstények 1-5 nap múlva kezdik a peterakást.
A külső hatásokkal szemben igen ellenállóak, a
szárazságot jól tűrik, vízbe merítve napokig sem
pusztulnak el. Érzékenyek viszont a magas hőmérsékletre,
50°C-on percek, 60 °C-on másodpercek alatt elpusztulnak
a serkék és a tetvek egyaránt. Az éhezést rosszul tűrik,
főleg a lárváknak nagy a táplálékigényük.
A fejtetű 2,5-4,5 mm nagyságú, ovális alakú,
színe alapjában véve szürke, de a haj színétől függően
változhat. Serkéit a hajas fejbőr és a haj határán helyezi el,
előszeretettel a halánték és a tartótájon. Mivel a haj
havonta 1 cm-t nő, ezért a serkék a fejbőrtől való
távolságából a fertőzés kezdetére következtetni lehet.
Elsősorban a hajas fejbőrön tartózkodik, de
alkalmilag egyes használati tárgyakon (pl. fésű, sapka) is
megtalálható.
Emberről emberre nem vándorol, döntően
közvetlen érintkezéssel terjed (fejek összedugásával,
használati tárgyakkal: fésű, hajkefe, közös ágynemű).
A tetvességnél legfontosabb a haj kezelése, ami
minden szülőnek kötelessége! Hetente ellenőrizzük
gyermekünk haját, s amennyiben a fertőzést észleljük,
haladéktalanul kezdjük el a kezelést! Tanácsos ilyenkor a
pedagógusnak is szólni, hogy minden szülő ellenőrizhesse
gyermekét. Nem az a szégyen, ha fertőződik a gyermek,
hanem az, ha felelőtlenségünk miatt a többi gyermeket is
veszélyeztetjük hanyagságunk, lezserségünk miatt!
A tetűirtószer a patikában hozzáférhető, többféle
kapható belőle. Az árak különbözőek, de erről
készségesen kapunk felvilágosítást a patikában. Nem csak
a gyermeket, hanem a család minden tagját le kell kezelni!
A serkéket el kell távolítani, amire nagyon jó a sűrűfésű.
Fontos, hogy az ágyneműt, fejjel érintkező használati
tárgyakat fertőtlenítsük ki. Fertőzés esetén nem indokolt
az iskolai hiányzás, de mindenkinek kötelessége a
gyermekét
fertőzésmentesen,
a
többieket
nem
veszélyeztetve közösségbe engedni!
Kérjük az Önök együttműködését, segítségét!
Köszönettel:
Doba Ferencné
védőnő

A rendezvény célja továbbá, hogy a települések között
egyfajta multikulturális csere jöjjön létre, mely
alaphelyzetben ugyan a nyári fesztivál idejére
koncentrálódik, de az év további részében sem szünetel. A
2004-es programban résztvevő települések között
audiovizuális módon élő internet-kapcsolatot kívánunk
létrehozni azért, hogy ha csak virtuálisan is, de jelen
lehessünk egymás egy időben történő eseményein.
Üzenhetünk, beszélhetünk egymáshoz, hiszen láthatjuk és
hallhatjuk egymást. A párhuzamos rendezvényeken a
fellépőket közös koordináló csoport munkájának mentén
szervezzük programba azzal, hogy így nemcsak anyagi
megtakarítást érhetünk el a fellépők díjából, hanem egyegy előadónak minimum kettő de esetenként három
fellépést tudunk biztosítani határainkon innen és túl. A
reklámkampányt is nagyobbrészt közösen folytatjuk,
beleértve ebbe az elektronikus és írott sajtóval történő
kapcsolattartást is.
Azt gondolom a leírtak hűen tükrözik, hogy mit is
szeretnénk elérni valójában. Tehát a feladat ezt
megvalósítani. Ha nagyon akarjuk, meglesz. És idetartozik
az a köszönet is, azért a nem kisszámú felvetésért,
javaslatért, ötletért, tevőleges felajánlásért, jókívánságért,
ami csak az elmúlt hónapban övezte a kezdeményezést.
Természetesen még most sem dőlt el semmi, tehát
továbbra is számítunk minden egyes hozzászólásra,
észrevételre, javaslatra, ötletre stb., mert az eddigi még
mindig nem elég. Várjuk továbbá az eddigieken túl
további helyi szervezetek bekapcsolódását is a
megvalósításba. Mert ne feledjük; a magas szintű
közösségi színterek oszlopai hosszútávon, minden
körülmények között a közös munka talaján verhetnek
gyökeret.

Egyenlőre itt a vége, a továbbiról a következő számban
olvashatnak.
Tisztelettel: Vadász János

Felhívás

Tisztelt Szülők!

Április 29-én reggel 6 órától 14 óráig lomtalanítás lesz. A
felesleges lomokat a házak elől szállítják el.

Országosan és a településünkön is komoly
problémát jelentő fejtetűről a következőket kell tudnunk.
Közösségekben (óvoda, iskola) a fejtetű nagyon
gyakran előfordul. A viszketés miatt a vakarózás felsebzi
a bőrt, ennek következtében másodlagos fertőzés, majd
gennyesedés keletkezhet, de előfordulhat mélyre ható
gyulladásos folyamat is.
A nőstény tetvek életük (2-4 hét) folyamán átlag
100 petét raknak, melyeket serkéknek nevezünk. Az igen
ellenálló burokkal ellátott serkét a tetű jellegzetes helyre,
nehezen eltávolítható, cementszerű anyaggal rögzíti. Az
első hónap végére egy nőstény ivadékainak száma kb.

Ultiverseny
A 2004. március 7-én a Vadász Sörözőben megrendezésre
került Ultiverseny eredménye a következő:

-4-

II. évfolyam, 4. szám

Kelebiai Hírmondó

2004. április

információs és kommunikációs kezdeményezések
támogatása” címmel. Az ötlet azonnal megszületett:
hirdessünk nemzetközi rajzpályázatot kishegyesi,
montecassianoi
és
kelebiai
gyerekeknek.
A
„Gyermekeinkért Alapítvány” a következő témákat jelölte
meg:
1.) Kincseink, melyet az Unióba viszünk!
2.) Környezetvédelem, környezeti értékeink
3.) Sport a mindennapi életünkben
Három fontos rendezvény szerepelt az elképzeléseink
között amennyiben sikeres lesz a pályázat: április elején a
kelebiai gyerekek utazzanak Olaszországba a díjakat
átvenni, május 1-én Kelebián rendezzünk a három ország
gyermekrajzaiból kiállítást. Ekkor adjuk át az olasz és a
vajdasági gyerekeknek Kelebián az okleveleket, díjakat,
majd május végén Kishegyesen lesz még egy kiállítás a
rajzokból. A legszebb alkotásokból 2005-ös naptárt
készíttetünk.

1. Kollár János, 2. Kollár Pál, 3. Kollár Miklós, 4. Farkas
Sándor, 5. Nagy József, 6. Krisztin Dezső, 7. Kis II. János,
8. Józsa Ferenc, 9. Hernádi Gyula
A versenyzőket egy-egy kupával ajándékozták meg a
Szervezők. Ezt egy vacsora követte, amelyet Vámos
Jánosnak köszönünk meg.

10 nappal a tervezett olaszországi út előtt derült ki, hogy
nyertünk a pályázaton, azonnal kellett a szervezést
bonyolítani. 11 gyermek utazhatott ki a hivatal
gépkocsijával március 31-én éjszaka Montecassianoba.
Másnap, késő este érkeztünk meg Pepéékhez, ahol nagy
szeretettel vártak bennünket kedves olasz barátaink.
Avenaleban a plébánián szállásolták el a csoportot.
Pénteken a Polgármesteri Hivatalban egy bensőséges kis
ünnepség és kiállítás keretében vehették át a gyerekek a
díjakat. Ezután meglátogattuk az elemi iskolát, ahol
közösen fát ültettek a gyerekek, az alpolgármesterek és az
iskolaigazgatók, mondván: „Legyen a barátságunk
mélyreható, mint a fák gyökerei és terjedjen ki minél több
irányba, mint a fáknak a lombkoronája”.

Hajrá Kelebia!

EU Majális
2004. május 1.-én Magyarország csatlakozik az Európai
Unióhoz. A Polgármesteri Hivatal, a Kelebiai Általános
Iskola, a Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a
Kelebiai Ifjúsági Egyesület közös összefogásban szeretné
a munka ünnepét, valamint ezt a történelmi jelentőségű
eseményt méltóképpen megünnepelni, és a község minden
lakosa számára emlékezetessé tenni. Tehát minden kedves
lakost sok szeretettel várunk az EU Majálisra, május 1.-én,
szombaton. A programok kezdési időpontjáról a
későbbiekben kihelyezésre kerülő plakátokról, valamint a
szórólapokról tájékozódhatnak, addig is felsorolásszerűen
néhány programpont: „Uniós Ízek” Főzőverseny, Májusi
Bőségfa állítás sonkával és borral, valamint további földi
jókkal., „Út az EU-ba” kerékpáros ügyességi verseny,
Néptáncbemutató, Uniós Ki mit tud?; de nem marad el a
koncert sem, lesz tábortűzgyújtás, ünnepélyes faültetés,
valamint kiállítás-megnyitó. Bemutatót tart majd a MÁV,
a VÁM, a Határőrség, a Polgárőrség, s terveink szerint
egy-egy csapattal egy vetélkedőben vesznek részt. A
versenyek résztvevőit és helyezettjeit az esti
eredményhirdetésen természetesen díjazzuk majd. A
gyerekeket két helyszínen is játszóház várja, este a koncert
után pedig nosztalgiazenére táncolhatunk majd hajnalig.
Tehát mindenkit sok szeretettel várunk 2004. május 1.-én
az EU Majálison, a sportpálya melletti színpadnál.

A csodálatos tavaszi délutánon kivittek bennünket a
tengerpartra. A legbátrabbak bele is gázoltak a csendes,
azúrkék vízbe, kavicsokat, kagylókat gyűjtöttünk.
Loretoba, a híres zarándokhelyre is eljutottunk, ahol
megcsodálhattuk a „Fekete Madonnát”.
Este Macerata nevezetes szabadidőközpontjában lévő
kolostorból kialakított vendéglátóhelyén volt a bankett,
ahol ismét megtapasztalhattuk az olasz vendéglátás
páratlanságát.

Csatlakozzon hozzánk- velünk!

A gyerekek végig nagyon jól viselkedtek, óriási élmény
volt nekik ez a hosszú út, a sok-sok látnivaló.
Köszönetemet fejezem ki magam és a szülők nevében a
Képviselő-testületnek, hogy támogatta elképzelésünket,
Oltyánné Kozla Erika jegyzőnek, hogy sok esetben
felvállalta a tolmács szerepét is, Galgóczi Attilának, aki

Montecassianoban jártunk…
A téli szünetben lettem figyelmes a Külügyminisztérium
pályázatára:
„Felkészülten az Unióba” - EU-integrációval összefüggő
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kettős minőségében vett részt az úton, hisz Friebert Misi
mellett az autóvezetésbe segített be, de a protokoll
alkalmával alpolgármesterként köszöntőt mondott, és ha
szükséges volt, akkor gyerekeket rendezett. Köszönöm a
„Gyermekeinkért
Alapítványnak”,
Temesvári
Lászlónénak, hogy a pályázat megírásában és
megvalósításában segített.

A 14 év alatt a tanulmányi versenyeket Mélykút, a
kulturális szemlét Kisszállás, Balotaszállás vagy Tompa, a
sportrendezvényeket Kisszállás vagy Kunfehértó rendezte.
Az idei évben pedig Kelebia adhatott otthont Tompa,
Kisszállás, Balotaszállás, Kunfehértó, Mélykút, Zsana,
Harkakötöny és Kelebia tanulóinak versenyéhez.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a tanulmányi
versenyen megjelent Szeri Béla harkakötönyi, Kucsó
István tompai, Novák László mélykúti igazgató. A 181,
minden megpróbáltatásra felkészült, tudását megmutatni
kívánó, 8 község intézményének tanulóit 15 tanár kolléga
kísérte.
Kihívás volt ez a mai nap: meg tudnak-e felelni a
gyermekek az elvárásoknak, meg tudunk-e felelni mi,
mint szervezők az elvárásoknak!
Iskolánk énekkara Holló Tünde tanárnő vezetésével két
kedves dallal köszöntötte az egybegyűlteket.
A megmérettetés a következő tantárgyakból történt:
 3.4.osztályosok komplex, 2-2 tanuló
 3-8.osztályos helyesírás, 1-1 tanuló
 5-8 osztályos angol/német, 2-2 tanuló
 6.osztályos történelem, 2-2 tanuló
 7.osztályos földrajz, 2-2 tanuló
 8.osztályos biológia és fizika tantárgyból
2-2 tanuló versenyezhetett.
Az eredmények önmagukért beszélnek!

Köszönjük, hogy ezen a szép úton részt vehettünk:
Vadász Izabella, Szűcs Klára, Balogh Sz. Bettina,
Jóni Noémi, Temesvári László, Makai Kinga,
Kovács Enikő, Nagygyörgy Éva, Szekeres Cintia,
Farkas Edit, Daru Gergő, Oltyánné Kozla Erika,
Temesvári Lászlóné, Galgóczi Attila, Friebert
Gábor és
Horváth Zoltánné

DIV tanulmányi verseny Kelebia, 2004.
április 6.
A rendszerváltás hajnalán nagy jelentőségű eseménynek
volt helyszíne iskolánk tornaterme. Itt született döntés
arról, hogy a délterületi iskolák szövetkeznek, és együtt
próbálnak lehetőségeket, megoldásokat keresni az iskolák
közötti kapcsolattartásra. Akkor döntöttünk úgy, hogy
sport, kultúra és tanulmányi versenyeket szervezünk
iskoláink tanulóinak.
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Hel
yezé
s

Oszt.

Tantárgy

Tanuló neve

5.

3.

Komplex

Horváth Dániel

Vörös Józsefné

7.

3.

Komplex

Harkai Mercédesz

Hegyiné Plichta I.

5.

4.

Komplex

Vörös Zsófia

Sógor Lászlóné

6.

4.

Komplex

Patocskai Fanni

Horváth Jenő

1.

3.

Helyesírás

Kormos Réka

Vörös Józsefné

6.

4.

Helyesírás

Kismárton Sára

Horváth Jenő

2.

5.

Helyesírás

Patocskai Anita

Szádeczki Dezsőné

5.

6.

Helyesírás

Horváth Nikolett

Horváth Jenő

1.

7.

Helyesírás

Fábián Andrea

Turcsányi Lászlóné

8.

8.

Helyesírás

Schaffer Tamás

Turcsányi Lászlóné

2.

5.

Angol

Rigler László

Olajos Judit

3.

5.

Angol

Sutka Roland

Olajos Judit

2.

6.

Angol

Daru Gergely

Olajos Judit

5.

6.

Angol

Csernák Dávid

Olajos Judit

Felkészítő pedagógus

2.

7.

Angol

Rigler Renáta

Olajos Judit

10.

7.

Angol

Kormos Anita

Olajos Judit

1.

5.

Német

Galgóczi Dominika

Császárné Sz. Éva

1.

6.

Német

Vörös Bálint

Császárné Sz. Éva

2.

6.

Német

Rónai Nikolett

Császárné Sz. Éva

1.

7.

Német

Molnár József

Császárné Sz. Éva

2.

7.

Német

Farkas Edit

Császárné Sz. Éva

1.

8.

Német

Hegyi Adrienn

Császárné Sz. Éva

2.

8.

Német

Kocsis Gergő

Császárné Sz. Éva

4.

6.

Történelem

Farkas Tibor

Szlatnek Rita

9.

6.

Történelem

Szalma Boglárka

Szlatnek Rita

1.

7.

Földrajz

Friebert Gábor

Szlatnek Rita

2.

7.

Földrajz

Erdélyi Gergő

Szlatnek Rita
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Hetekkel korábban rajzpályázatot hirdettünk tanulóinkkal
az egészséges életmóddal kapcsolatban. Sokan rajzoltak,
plakátot terveztek vagy fotómontázst készítettek.
Munkáikból – válogatás után – kiállítást készítettünk az
iskola folyosóján, amely a hónap végéig megtekinthető.
Az alsó tagozat és a SNITT tanulóinak témanapot
tartottunk. A nap csúcspontja a salátakészítés volt, a
hozzávalókat a tanítók segítségével vásárolták meg az
osztályok. Minden osztály ügyeskedett, a nagyobbak
önállóbbak már, többet tudtak segíteni.

8. osztályos angol, fizika, biológia tantárgyból nem volt
kelebiai versenyző.
A verseny tisztasága érdekében a feladatlapokat előre
senki nem ismerhette, csak a témaköröket jelöltük ki
valamennyi tantárgy vonatkozásában. Április 6-án 715
órakor Oltyánné Kozla Erika jegyző jelenlétével történt a
feladatlapok postabontása, majd a Polgármesteri
Hivatalban, a Teleházban és az Általános Iskolában
sokszorosítottuk a megfelelő számban. A feladatlapokat a
8 iskola azon pedagógusai állították össze, akik nem
indítottak versenyzőket szaktárgyaikból. Valamennyi
tantárgyból 60 perc állt a tanulók rendelkezésére a
feladatok elvégzésére. A feladatlapok javítását a kelebiai
pedagógusok vezetésével a vendég kollégák segítették.
Megtiszteltetés számunkra, hogy angol tantárgyból a
Maximillan Kiadó szakreferense, Bőhm László tanár
állította össze a feladatokat, segítette a javítást és
ajándéktárgyaival kedveskedett a kollégáknak és a
tanulóknak. A versenyt a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Intézet is támogatta.

Az elkészült „műveket” Doba Ferencné védőnő értékelte,
a gyerekek pedig nagy örömmel elfogyasztották. A
legesztétikusabban elrendezett és a legízletesebb saláták
helyezési sorrendje: I. 2.b, II. 4.b, III. 3.a osztályok
tanulóinak „remekműve” lett.
Az 5. és 6. osztályosoknak délután volt arra lehetőségük,
hogy teszteket töltsenek ki az élvezeti cikkekkel,
drogokkal kapcsolatban.

Köszönetemet fejezem ki Oltyánné Kozla Erikának,
Temesvári Lászlónénak, Szegedi Szabolcsnak, valamint a
kelebiai nevelőtestületnek, akik néhány kivétellel
együttműködve mindent megtettek azért, hogy
zavartalanul, magas színvonalúan rendezhettük meg
először a DIV tanulmányi versenyt Kelebián.
Gratulálok a felkészítő nevelőknek és a sikeresen szereplő
tanulóknak és kedves Szüleiknek.
A kelebiai versenyzők

Munkában a 3.b

A 7. és a 8. osztályos tanulók 11 órától előadásokat
hallgattak meg. Az elsőt dr. Rigler László iskolaorvos
tartotta: „Egy nap az egészségért, a drogok ellen!”
címmel, majd Doba Ferencné védőnő előadása
következett: „Tisztának lenni jó” címmel.

Horváth Zoltánné
Igazgató

„Egészségvirág” nap 2004.

Bízunk abban, hogy mindenki tanult valamit e napon, és
később, ha szüksége lesz rá, használni is tudja ismereteit.

Másodszor
rendeztünk
„Egészségvirág”
napot
2004.04.06-án
iskolánkban.
Lebonyolításához,
a
programok szervezéséhez a GYISM által kiírt „Mondj
nemet a drogra” pályázatunk támogatásával kerülhetett
sor.

Sógor Lászlóné
Ifjúságvédelmi felelős
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KELEBIA Kft egységes szolgáltatási árjegyzéke
Érvényesség kezdete: 2004.01.01-től.
Szolgáltatások
megnevezése

-

Szolgáltatások árai

Hóeltakarítás
Pótkocsis
szállítás
Tolólapozás
Fűnyírás
Szántás
Kombinátorozás
Tárcsázás
Vetés
Zúzás
Műtrágyázás
Permetezés
Spárgahúzás

2004. április
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Óradíjban
(bruttó)
4485,-

Hektárban
(bruttó)

-

3700,4875,1450,-

-

14145,7073,7073,7073,5980,4255,3700,14145,-

Polgármesterünknek
szerencsére
sikerült
a
kételkedőket meggyőznie, s jelenlétével azóta is
megtiszteli rendezvényeinket.
Kik segítettek a berendezésben?
Vörös Jenő, Nagy József, Miklósovics Károly,
Snyehola Ferenc, Snyehola Ferencné, Rudics József.
Fásításban, metszésben Oláh János is.
Elégedett-e?
Részben, mert az érdeklődés kb. 60 %-os. Lehetne
több. Még sokakat várunk. Az első félév, úgy érzem,
megfelel az elvárásainknak, de szeretnénk, ha a
következő eredményesebb lenne!
Köszönöm a beszélgetést! További munkájához sok
sikert, jó egészséget kívánok a Daloskör nevében és
ígérem, minden olyan munkát, mely a közösség és
községünk érdekeit szolgálja, mi is támogatunk.
Tisztelettel: Zsembery Antalné

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?

Fontos megjegyzések:
-Egy hektár feletti szolgáltatásnál 5% kedvezményt
nyújtunk.
-Egy hektár feletti komplett (3 művelet) szolgáltatásnál
10% kedvezményt nyújtunk.
-A menetlevélen a megrendelővel le kell igazolni a
munka elvégzését.
-Óradíjas munkánál a telephelyről történő indulástól
érkezésig kell számolni az időt.
-Állásidőre 50%-os díjat kell számolni.

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

Doba Ferenc
Ügyvezető

Tisztelt Olvasók!

•
•

Szíves figyelmükbe ajánlom ezt a rövidke cikket!
Daloskörünk immár három éve működik. Köszönet
minden tagjának kitartó, önzetlen lelkesedéséért. Köszönet
az Iskola és a Plébániahivatal vezetőinek, hogy helyet
adtak próbáinknak. Nagy örömünkre szolgál, hogy ősz óta
már a Nyugdíjasházban készülünk a fellépésekre. Nagyon
jól érezzük itt magunkat. Köszönet mindenkinek, akik
segítettek a nyugdíjasok álmait valóra váltani.
Bozsákovics Gyula tette a legtöbbet és ma is elsőként
veszi ki részét a munkából. Megkértem, meséljen:
- Hogy is kezdődött?
- A környéken már minden faluban volt külön olyan
hely, ahol a nyugdíjasok összejöttek. Barátok,
munkatársak,
ismerősök
beszélgetés
közben
elmondták, Kelebián is elérkezett erre az idő. Fel is
ajánlották segítségüket. Itt köszönöm meg a
Nyugdíjas Egyesület vezetőségének segítségét,
munkáját. Együttműködésünk a mai napig töretlen.
- Hogy esett erre a házra a választás?
- Minden szempontból ez volt a legalkalmasabb.
- Könnyű volt az Önkormányzat engedélyét
megszerezni?
- Nem mondhatnám. Ugyanis nem minden képviselő
érezte szükségét. Voltak olyanok is, akik a
Művelődési Ház egy helyiségét ajánlották fel.

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
Áraink:
-

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.
TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Szokásomhoz híven először röviden visszatekintek az
elmúlt hónap eseményeire. A 2004.03.12-én a Községi
Művelődési Házban megtartott első félévi Egyesületi
Közgyűlésünkön 38 fő vett részt /a résztvevők számával
természetesen nem vagyunk elragadtatva/. A közgyűlésen
röviden ismertettük a vezetőség jövőre vonatkozó terveit,
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mindkét vasútra. A mávos igazolvánnyal nem rendelkezők
a nyugdíjas kedvezményüket használhatják ugyancsak
mindkét vasúton.
Kelebiáról a 06.15-ös vonattal indulunk és a 21.31-es
vonattal érkezünk vissza. Jelentkezéseket kérjük a
Nyugdíjas Házban leadni május 24-ig!

elképzeléseit, kikértük a jelenlévők véleményét, javaslatait
stb.
A március 15-i ómoravicai ünnepség alkalmából
egyesületünk 11+1 fővel utazott ki a szomszédos
vajdasági településre. A nagyszabású ünnepségen többek
között jelen volt a belgrádi magyar nagykövet és katonai
attasé, valamint a szabadkai magyar konzul. Ott voltak és
beszédet mondtak a délvidéki magyarok különböző
szervezeteinek képviselői is.
Az
ünnepség
a
helyi
polgármester
asszony
állófogadásával kezdődött, a református templomban
tartott istentisztelettel folytatódott, majd a Kossuth
szobornál elhangzott ünnepi beszédekkel /8 ilyen volt/,
kultúrműsorokkal és koszorúzással fejeződött be. Az
egész ünnepség rendkívül ünnepélyes és megható volt.
Kelebiai küldöttségünk tagjait a helyi Nyugdíjas
Egyesület képviselői fogadták nagy szeretettel.
A polgármesteri fogadás után megnéztük a Kézimunkakör kiállítását, majd részt vettünk a helyi magyarokkal az
ünnepség teljes programjában. Delegációnk képviselői is
elhelyezték Egyesületünk koszorúját a Kossuth szobornál.
Az ünnepség után kedvező áron egy nagyon bőséges és
finom ebéd következett a „Két galamb” vendéglőben,
majd a helyi Nyugdíjas Egyesület székházában
találkoztunk vendéglátó nyugdíjas sorstársaink ránk váró
csapatával. A székházban különböző sütemények és italok
társaságában
kölcsönösen
tájékoztattuk
egymást
egyesületeink tevékenységéről, közeli és távoli terveiről,
majd Egyesületünk nevében egy -a csoportunk által
szignózott- szép nagy tájképet adtunk át a
vendéglátóinknak.
Az ómoravicai nyugdíjasok megkértek bennünket, járjunk
közben az illetékeseknél, hogy csoportosan ők is
meglátogathassák a Paksi Atomerőművet. Részünkről a
szükséges információcsere késedelem nélkül megtörtént
az atomerőmű vezetésével és március végén már írásban
értesítettük az ómoravicaiakat, hogy május derekán
fogadják őket és szervezhetik a csoportot. Terveink szerint
a bácsalmási határátkelőnél egyesületünk képviselői
várják és Paksra kísérik az ómoravicai üzemlátogatókat.
Elmondhatjuk, hogy az ómoravicai látogatásunk ez
alkalommal is jó hangulatban és /pertuivás után/ a
kölcsönös tegeződés jegyében ért véget.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Szegedi Szabadtéri
Játékokra igényelt jegyeket megvásároltuk, azok
kiosztása a megrendelők számára folyamatban van. Egy
fontos változás történt a korábban tervezetthez képest,
hogy az ”Egy éj Velencében” c. darabot nem szombaton,
hanem pénteken /08.06-án/ fogjuk megnézni az
utazásunkban érintett gépkocsivezető elfoglaltsága miatt.
Befejezésül arra biztatom az egyesületünk tagjait, hogy
használják ki a felkínált lehetőségeket és vegyenek részt a
felsorolt közös programokban, mert a sok feladat és
munka mellett mindnyájunkra ráfér a kikapcsolódás és
pihenés; a feladat és a munka megvár bennünket, de a
felsorolt programok nem várnak, nélkülünk is elmúlnak,
ha lemaradunk róluk.
Kérjük a tagdíjhátralékokat -külön név szerinti felszólítás
nélkül is- rendezni! Továbbra is lehet jelentkezni az
Egyesületbe a Ny-Ház nyitvatartási idejében /kedden,
csütörtökön:15.oo-20.oo, szombaton:08.oo-12.oo között/.
Kelebia, 2004.04.11.
Sutka István
Ell.Biz.elnök

A RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA HÍREI:
- Köszönjük mindazok támogatását, akik a Plébánia tetőfelújítást
anyagilag támogatták. Továbbra is várjuk az adományokat.
Nagyobb összeg esetén tudunk adócsökkentő igazolást is adni.
Május a Szűz Mária hónapja. Májusban minden nap májusi
litániát végzünk. Kedden, csütörtökön és első pénteken ½ 5kor, hétfőn, szerdán, szombaton 5 órakor, vasárnap
szentmise után. Mindenkit szeretettel várunk! Május 1-én
zarándokutat szervezünk Máriagyűdre. Nemcsak a kegyhelyre
látogatunk el, hanem Magyarszékre egy Kármelita kolostorba.
Az út költsége: 1400 Ft/fő. Jelentkezni a Plébánián iroda időben
az összeg befizetésével lehet április 27-ig. Erre a zarándoklatra
minden kedves testvért hívunk és várunk!

A következőkben ismertetem a közeljövő programjait:
április 25-én vasárnap a 10.06 órakor induló autóbusszal
utazunk a Mórahalmi Termálfürdőbe. A visszaindulást
Mórahalomról a 16.05-ös busszal tervezzük. A
menetrendszerű autóbuszjáraton használni tudjuk a
nyugdíjas kedvezményünket. Találkozzunk április 25-én a
10.06-os autóbusznál a MÁV állomás előtt!

2004. április 23-án, pénteken kerül sor a Költészet
Napjának megünneplésére, a kelebiai Művelődési Ház és
Könyvtár nagytermében. A program 17 órakor kezdődik,
Illés Mihály szegedi nyomdász rövid előadásával,
melynek témája a nyomtatás, a filmnyomás, valamint az
érdeklődők betekintést nyerhetnek helyi újságunk, a
Kelebiai Hírmondó előállításának műhelytitkaiba is. Ezek
után a kiállított 1800-as években, valamint az 1900-as
évek elején nyomtatott régi könyveket tekinthetik meg az
érdeklődők, valamint választ kaphatnak az újságkiadással
kapcsolatosan felmerülő kérdésekre is. Érdekességként
egy „aranyozógép” is érkezik Szegedről, melyről a
rendezvény alatt többet is megtudhatnak a látogatók,
valamint a vállalkozó szelleműek ki is próbálhatják azt.

Május hónapra két rendezvény vár ránk. Az első egy
orvosi előadás lesz az „Érrendszeri betegségek és
megelőzésük” címmel. Előadó: Dr. Császár Jenő
háziorvos. Az előadás a Nyugdíjas Házban lesz /BajcsyZs.u.66/ 18.00 órai kezdettel.
Május 29-én szombaton a gemenci kirándulásra kerül
sor. Az utat Kelebia-Pörböly-Kelebia viszonylatban
menetrendszerinti vonattal tesszük meg. Pörbölytől az
Állami Erdei Vasút keskeny-nyomközű vonatával utazunk
tovább a 19 km-re lévő Gemenc-delta megállóhelyig. A
MÁV arcképes igazolvány díjmentes utazást tesz lehetővé
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döntés. Végül győzött az az érv, hogy a Dunán megfelelő
szállítást biztosít a hajózás, vasútra az alföldnek van szüksége.
Tulajdonképpen ez alapozta meg Kelebia kialakulását, mert ezt
követően parcellázta fel Szabadka város a pusztát a vasútvonal
két oldalán nyílegyenes észak-déli és kelet-nyugati utcákra, amit
akkor még nem utcának, hanem „progony”-nak neveztek. Az
utcák kialakítása 2000 nm-es területekre történt, az ún. láncos
beosztásban a láncok hossziránya kelet-nyugati volt, fardűlővel
csatlakoztak egymáshoz.
Ezeket a láncos területeket Szabadka város elárverezte, így az
1880-as évek végén, a ’90-es évek elején kezdődtek az
építkezések.
Mivel az árverésen 8-10 láncos egybefüggő területet is meg
lehetett vásárolni, ezért alakult ki az a hézagos, ritka beépítés,
ami még sokáig jellemezte Kelebiát és aminek még ma is vannak
beépítetlen nyomai a község több részén. Ezzel a parcellázási
módszerrel akkor tulajdonképpen nem falut akartak létrehozni,
hanem a városnak egy olyan kertes területet, amit vasúton is jól
meg lehet közelíteni, ami a város lakosainak nyári kintlakását is
szolgálja.
Kétféle építkezés alakult ki. A jómódúak házakat építettek, amik
állandó lakásra is alkalmasak voltak, hozzá présházat és pincét,
mert a parcellázás után megindult a szőlőtelepítés.
A szegényebbek először csak kunyhókat, amik alvásra és a
szerszámok elhelyezésére szolgáltak, mert csak munkaidőben
tartózkodtak a szőlőben, ők csak a szőlők termőre fordulása után
kezdtek építkezni, akkor is csak azok, akik végleges
lakhelyüknek választották Kelebiát. Így indult ez a település, s
akkor még gondolat sem volt arra, hogy egyszer önálló községgé
lesz.

Tehát sok szeretettel várunk mindenkit a Költészet
Napján, április 23-án a Művelődési Ház nagytermében.
Tisztelettel:
Vadászné K. Barbara könyvtáros
A sors úgy hozta, hogy a legutóbbi számból véletlenül kimaradt egy
fontos írás, mely hiányosságot ezúton természetesen mostani
számunkban pótoljuk.

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak a
február 14-én lezajlott Valentin jótékonysági bál
sikerességéhez. Külön köszönet illeti Laczi Attilánét és
Patocskai Györgynét, akik a finomabbnál finomabb
süteményeket napokon keresztül sütötték; összes konyhai
dolgozót akik az ízletes vacsorát készítették; köszönjük
még Galgóczi Attilának, Mészáros Miklósnak, Horváth
Gyulának a felajánlását. Köszönet a tombolatárgyakért
mindazoknak, akik ezzel
járultak hozzá a bál
sikeréhez, egyben a
büfében dolgozóknak és
a
felszolgálóknak,
valamint a gyerekeknek
akik
gyönyörű
táncaikkal kápráztattak
el bennünket.
A zsúfolásig megtelt
tornaterem
és
a
fergeteges
hangulat
mind
hozzájárultak
ahhoz, hogy a bál
sikeresen zárult.

Pécsi Józsefné
Közérdekű telefonszámok
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

Gyermekeinkért Alapítvány
Szülők Egyesülete

Kelebia XIX. századi története
A Hírmondó márciusi számában foglalkoztunk Kelebia
őstörténetével, nevével, aminek kialakulása eléggé esetleges,
pontos adatok nincsenek. Falunk a XIX. század utolsó
harmadáig jelentéktelen pusztaság volt Szabadka határában és
tulajdonában. Tulajdonképpeni fejlődése a Budapest-Zimany
közötti vasútvonal megépítésével kezdődött, 1883-ban. Karvázy
Pál, Szabadka város főmérnöke által 1887 februárjában készített
térképen már szerepel a vasútvonal, sőt a kelebiai állomás is be
van jelölve, de a mai falu helyén még pusztaság van, utcák, utak
nélkül. A puszta nyugati része (a mai Ady Endre utca – Táncsics
utcai rész) „tompai közlegelő” néven szerepel, északon be van
jelölve a Citrom-tó, keleti oldalon végigvonul a Kőrös-ér,
halastavak még nincsenek. Lakóházak sincsenek, csak
különböző csőszházak, pl. Szkenderjárási csőszház, Fődijárási
csőszház. A mostani Sztipityjárást „Sztipits-Bukras”-nak
nevezték akkor, a Négyesjárás pedig Báics-járás volt.
Visszatérve a vasútvonalra, ma már kevéssé ismert, hogy a
megépítést nem csak hosszú tervezés, de talán még hosszabb vita
előzte meg. Egy erről szóló kiadvány szerint az eleve eldöntött
volt, hogy Budapest és Zimany között vasútvonal épüljön, a vita
azon volt, hogy merre. Három elképzelés volt: végig a Duna
mellett, az alföld közepén, vagy Szeged érintésével. Nagyon erős
volt a Duna-menti lobbi, ezért húzódott egy évtizeden át a

Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Mentő: 104

Lakossági Apróhirdetés
Kelebia, Kossuth utca 94. szám alatti kétszobás,
komfort nélküli ház eladó. Érdeklődni a 06/77/454068-as telefonszámon lehet.
Értesítjük Olvasóinkat, hogy a lakossági apróhirdetés 20
szóig ingyenes megjelentetésre kerül, korlátozott
számban.
Hirdetésfelvétel: a szerkesztőségben.
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Góliát McDonald’s
Tavaszi kupa
Kelebia
Az utánpótlás szükségességét a labdarúgásban senki sem
firtatja, és azt sem, hogy ezeket a fiatalokat versenyeztetni
kell, hiszen ez adja meg számukra a játékélményt, és ez
által a labdarúgás szeretetét. Ezért szeretném felhívni a
sportszeretők figyelmét arra a kupára ami a fentebb
említett célok miatt jött létre.
2004. április 6-án Kelebián a Sportpályán megrendezésre
került a 2003/2004 évi tavaszi Góliát McDonald's Kupa.
A rendezvény 12.45-kor kezdődött egy technikai
megbeszéléssel.
A mérkőzések három pályán zajlottak. A verseny az
óvodás korcsoporttól kezdve a 91-92’-es születésűekig
minden korcsoportot magában foglalt. A rendezvény fő
támogatója a Góliát McDonald’s és az OTP Junior kártya
volt.

Lányfocisták is gazdagítják a kelebiai
Góliátosok sorait.

Néhány fotó a rendezvényről.

Magyar Kupa
Örömmel tudatjuk, hogy Kelebia felnőtt csapata a Magyar
Kupa mérkőzés keretei között Mélykút csapatával
döntetlen eredménnyel zárt, ezzel továbbjutott a Magyar
Kupában.
Majd ezt követte a Kiskunhalasi KFC elleni mérkőzés
április 14-én, és úgy érzem elmondhatjuk, hogy derekasan
állták a sarat kelebiai labdarúgóink. Sőt, az első félidőben
a hazai gárda vezetett 2-0-ra, majd következett egy
nagyon izgalmas 2. félidő. A második játékrészben Halas
kiegyenlített, majd átvette a vezetést (3-2). Ekkor Kelebia
edzője, Kószó László egy jól sikerült cserét alkalmazott,
Molnár Lászlót cserélte csatár posztra, és ez a sikeres
döntés hozta meg Kelebia csapatának újra a reményt,
mivel Molnár volt az, aki 12 perccel a vége előtt berúgta a
3. kelebiai gólt. Ekkor az eredmény 3-3 volt. Nagyon
izgalmas 10 perc után a mérkőzés végeredménye a vége
előtt 2 perccel dőlt el, amikor is Halas csapata berúgta 4.
gólját.
Kelebia edzőjének elmondása alapján a mérkőzés
eredménye azzal magyarázható, hogy a csapat ugyan jól
kezdett, de sajnos a mérkőzés végére már elfáradt.
Kelebiai gólszerzők: Dulics J., Andróczki A., Molnár L.
Szegedi Szabolcs

A 94-95-ös korosztály. A képen Kelebia csapata
mérkőzik Mélykút csapatával.
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Már az óvodában elkezdődik a focistapalánták
nevelése. Világos mezben a kelebiai óvodások.

A kiadvány az Önkormányzat és helyi
vállalkozások támogatásával jön létre.
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