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a jogi segítségnyújtás igénybevételér l


Az Országgy lés 2003. október 20-án fogadta el a jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX. törvényt, mely biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy
–a törvényben meghatározott körben és formában-2004. április 1-t l jogaik
érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szakszer jogi segítséget kapjanak. Az
Igazságügyi Minisztériumnak a megyeszékhelyeken felállított jogi segítségnyújtó
hivatalai bírálják el a kérelmeket. Az ügyfél a Hivatal által kiállított engedélyez
határozattal veheti igénybe mindazon jogi segít k szolgáltatását, akik a jogi
segít i névjegyzékben bejelentkeztek.
A jogi segít kizárólag peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb
iratot minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a kés bbiekben per lefolytatására
kerülhet sor, illetve jogi felvilágosítást, tanácsot ad a mindennapi megélhetést
érint kérdésekben (birtokháborítás, lakhatási, hagyatéki, munka – és
foglalkoztatási, hatósági, szabálysértési, közüzemi tartozás ügyek stb).
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Ki tekinthet rászorultnak, és a rászorultság mértékét l függ en milyen
támogatásban részesíthet ?
1.)
A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli a következ
esetekben:
a.) Jövedelmi és vagyoni helyzetére tekintet nélkül az a fél, aki
rendszeres szociális segélyben részesül,
közgyógyellátásban részesül,
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg,
átmeneti szállást igénybe vev hajléktalan,
továbbá a menekült, a menedékes, illetve menekültkénti vagy
menedékeskénti elismerését kér személy.
b.) Akinek családjában az egy f re es havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2004-ben 23.200,-Ft-ot).






7. oldal
Az iskolából jelentjük rovat
folytatása
***
8. oldal
Tisztelt nyugdíjasok!
A Kelebiai Nyugdíjas
Egyesület hírei







2.) A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves
id tartamra megel legezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi
nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegét (2004-ben 53.000,-Ft).






***
8. oldal
Jótékonysági Egyházzenei
Koncertet tartottak Kelebián

A támogatási kérelem el terjesztése:
A kérelmet a félnek – az erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint
a szükséges mellékletekkel- a kérelmez lakóhelye szerint illetékes megyei
(f városi) hivatalnál kell személyesen benyújtania, vagy postán beküldenie. A
kérelem el terjesztése illeték- és díjmentes. A nyomtatvány beszerezhet e
hivatalokban, illetve letölthet a világhálóról (www.im.hu)










***
9. oldal
Lakossági apróhirdetések,
Közérdek telefonszámok


A jogi szolgáltatás igénybevétele:
A jogi szolgáltatást nem a megyei hivatalok nyújtják, hanem a jogi szolgáltatási
névjegyzékbe felvett jogi segít k. Az engedélyez határozat birtokában az ügyfél
megkeresi az általa kiválasztott jogi segít t, akiknek névjegyzéke az Igazságügyi
Minisztérium honlapján (www.im.hu) olvasható. Természetesen a megyei
(f városi) hivatalok is adnak tájékoztatást.






***
10. oldal



Sport
A kérelem benyújtásának helye:
Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyel i és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Bács-Kiskun Megyei Hivatala Kecskemét, Széchenyi sétány 5.
Telefonszám: 06-20/3627-967 vagy 06-70/459-4910
Ügyfélfogadási rendje: Hétf : 9.00-13.00, Szerda: 13.00-18.00




Tisztelt Olvasók! Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a júliusi Kelebiai
Hírmondó a Kárpát Fesztivál el tt, tehát július 9-e el tt jelenik meg.
Szerkeszt ség
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sz l terület van, Bács–Kiskun Megyében a Halasi
Hegyközség látja el az ezzel kapcsolatos feladatokat.

TÁJÉKOZTATÓ
a Hegyközség tevékenységér l


A Halasi Hegyközség kötelességének érzi, hogy minden
sz l termel gazdát segítsen a szükséges feladatok
megoldásában és minden sz l sgazda el tudja kerülni a
megfelel szervek kifogásait és esetleges bírságok
kiszabását.


A rendszerváltás után a megalakult polgármesteri
hivatalok a mez gazdasággal foglalkozó munkatársakat
csak részben örökölték a korábbi tanácsoktól, esetenként
egy – egy munkatárs foglalkozott a fennmaradó ügyek
elrendezésével. A feladatok szükségességét látva az
Agrárkamara kialakította a gazdajegyz hálózatot, majd az
FM hivatalok átvették
ket és falugazdászként
tevékenykedtek tovább, gondozva így a mez gazdasági
termel ket. A sz l termel k azonban a hegyközségekhez
kerültek.















Megjelent 1994 év végén a CII – es törvény, mely
rendelkezett a Hegyközségek megalakításáról. Minden
lakott helyen, ahol 50 hektárnál több sz l terület van törvényi el írásra - meg kellett alakítani a
Hegyközségeket.
Az a település, ahol a sz l terület nagysága nem érte el az
50 hektárt, csatlakozhatott valamelyik környez település
hegyközségéhez, vagy a település jegyz je látta el az ezzel
kapcsolatban felmerül feladatokat.




A hegyközség elérhet Kiskunhalason a Bokányi Dezs u.
17. szám alatt munkaid ben, el zetes megbeszélés alapján
pedig a 30/9833-839–es telefonon.
Ez nem jelenti azt, hogy minden ügyben be kell utazni
Kiskunhalasra, mert ezek jórészt a helyszínen, vagy
levelezés útján rendezhet k.





























Minden sz l termel segít közrem ködését várom, és
igyekezni fogok megelégedésükre a sz l vel kapcsolatos
ügyeiket intézni.












Kiskunhalas, 2004. május 17.





Mongyi Aladár
Hegybíró













A törvény el írja azt is, hogy az a sz l termel , aki 500
négyzetméternél nagyobb területen termel sz l t, annak
hegyközségi tagnak kell lenni. A hegyközségnek a
nyilvántartásért, bizonyítványokért járulékot kell fizetni,
hogy a költségek fedezve legyenek. Ez lehet a terület
nagysága alapján, vagy aranykorona érték alapján, a
felvásárlónak járulékot kell fizetni a felvásárolt sz l vagy
bor mennyisége alapján. A járulék összegét a hegyközség
közgy lése határozza meg.






Kelebia civil szervezetek támogatása
118/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai Polgár r Egyesület támogatásáról.
A Kelebiai Polgár r Egyesület m ködési költségeit a
2004-es évben 200 e Ft-tal támogatja az általános tartalék
terhére.










119/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai Polgár r Egyesület támogatásáról.
A Kelebiai Polgár r Egyesület részére történ gépkocsi
vásárlásához 600 e Ft összegben céltartalékot képez az
általános tartalék terhére.

A törvények azonban folyamatosan változtak és a bor
jövedéki termék lett, ezért a megtermelt sz l re el írja a
törvény, hogy származási bizonyítványt kell kiállítani.
Erre csak a hegyközségek jogosultak.
A sz l felvásárlók származási bizonyítvány nélkül nem
vásárolhatnak fel, mert a Vám és Pénzügy rség ezt
ellen rzi. Ez a dokumentum arra való, hogy a megtermelt
sz l t kísérje el a feldolgozásig.
A feldolgozás után ennek alapján bor származási
bizonyítvány megszerzése a kötelez , ezzel igazolja a
termel vagy a felvásárló azt, hogy nyilvántartott
sz l területen termett sz l b l készítette a bort. Ezt a
bizonyítványt is a Hegyközség állítja ki. A származási
bizonyítványok szükségessége a hamis bor el állítását
gátolja.
A Vám és Pénzügy rség szintén regisztrálja a
sz l területek nagyságát és használóját, valamint ellen rzi
a származási bizonyítványokat.














120/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebia Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról.
A Kelebia Közbiztonságáért Közalapítvány m ködési
költségeit a 2004-es évben 100 e Ft-tal támogatja az
általános tartalék terhére.

























121/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai Karitasz Egyesület támogatásáról.
A Kelebiai Karitasz Egyesület m ködési költségeit a
2004-es évben 150 e Ft-tal támogatja az általános tartalék
terhére.













122/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai Ifjúsági Egyesület támogatásáról.
A Kelebiai Ifjúsági Egyesület m ködési költségeit a 2004es évben 200 e Ft-tal támogatja az általános tartalék
terhére.









A sz l t kivágni és telepíteni eddig is csak engedéllyel
lehetett. Ez a lehet ség az EU–ba lépve még szigorúbb
ellen rzés alá esik. Ezért ha valaki engedély nélkül telepít
sz l t, annak kényszerkivágását kell elrendelni a telepít
költségén.
A sz l kivágását is csak megfelel kérelem után a
Hegyközségek el készítésével az újonnan megalakult
Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal engedélyezi.








123/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület támogatásáról.
A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület m ködési költségeit a
2004-es évben 200 e Ft-tal támogatja az általános tartalék
terhére.

















A 2003 szén megjelent törvénymódosítás szerint azokon
a településeken, ahol nincs hegyközség, de term


Folytatás a 3. oldalon
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124/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai Népi Sportkör támogatásáról.
A Kelebiai Népi Sportkör m ködési költségeit a 2004-es
év II. felében 500 e Ft-tal támogatja az általános tartalék
terhére.

Internet kényelmesen és gyorsan!
Keresel egy helyet, ahol a telefonvonalas internet
sávszélességének a többszörösét használhatod, egy
helyet, ahol a mai kor követelményeinek megfelel
gépeket használhatsz, és ahol akár egy italt is
elfogyaszthatsz közben?



125/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai Dalos Kör támogatásáról.
A Kelebiai Dalos Kör m ködési költségeit a 2004-es
évben 150 e Ft-tal támogassa – ruhavásárlásra - az
általános tartalék terhére.

És mindez csak 250 Ft/ óráért?



Akkor keresd fel a Bácska Vendégl Internet
Cafe
részét:


126/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai civil szervezetek létrehozásáról.
Egyéb civil szervezetek létrehozására 50 e Ft összegben
képez céltartalékot az általános tartalék terhére.

•
•
•
•

127/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Gyermekeinkért Alapítvány támogatásáról.
A Gyermekeinkért Alapítvány részére 500 e Ft összegben
céltartalékot képez – pályázati öner biztosításához - az
általános tartalék terhére.

•
•



128/2004. (V. 27.) sz. képvisel -testületi határozat a
Kelebiai civil szervezetek támogatásáról.
A civil szervezetek részére 500 e Ft összegben képez
céltartalékot -pályázati öner biztosításához-, az általános
tartalék terhére.

ADSL csatlakozás (384 Kbit/sec)
Nyomtatási lehet ség
Cd írási lehet ség
Ha van pendrive-od, akkor bármikor
elviheted a letöltött adatot
Windows XP alapú gépek
Saját Notebook használati lehet ség, mely
esetben csak az






Internet díj felét kell kifizetni
Áraink:



-

Kelebiai Polgármesteri Hivatal

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

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

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

SZAKMAI PROGRAM
4. osztály


A tanulókkal az el zetes felkészülés ideje alatt
csoportokat alkottunk. Amikor lehetséges volt,
csoportokban dolgoztak. Állandó feladataik is voltak a 3
nap alatt. Ilyenek voltak pl. az önellátással kapcsolatos
feladatok: terítés, rendrakás, ételek el készítése. Állandó
feladatuk volt az id járás elveinek megfigyelése, mérése,
lejegyzése is.




1. nap
Kiköltöztünk, berendezkedtünk, a gyerekek felfedez útra
indultak az erdészház közeli környezetében. Várt ránk az
erdész, a délel tt folyamán vezette a gyerekeket. Beszélt
az shonos és telepített fákról, talajról, él helyszintekr l,
vadgazdálkodásról. Megmutatta a vadetet ket, magaslest.
Rengeteg növény és virág nevét tudta, néhány
használhatóságáról is beszélt. Meghallgattuk a madarakat,
odukat, fészkeket figyeltünk, kerestünk a szemünkkel.
Apróbb, elhullajtott jeleket gy jtöttünk. Az erdészházba
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visszaérve délután azokat vizsgálták, rendezgették.
Rajzoltak, képpé rendezték a találtakat.
Este megjelenítették az erd él lényeit. Igyekeztek a
tanultakat belesz ni a mesébe.


2. nap
Program: Alföldi tanya megismerése. A ház körül él
állatok, a legfontosabb termesztett növények.





Tompa külterületén, egy kedves gazdálkodó ember
fogadott bennünket. Megismerkedhettünk az állataival: 3
lóval, szarvasmarhával, 2 db kisborjúval, kisbáránnyal,
kiscsirkékkel, sertésekkel.
Elbeszéléseib l megtudhatták a tanulók az állatok
ellátásának, gondozásának legfontosabb teend it.
Délután a közeli szántóföldek növényeit figyelhettük meg.
Szaktanár segített a talajminták vizsgálatánál. Közben már
a következ
napi esti szalonnasütéshez gallyakat
gy jtöttünk.

2. nap
A közeli legel és állattartó telep vendégei voltunk.
Beszélt a legel kezelésér l, kaszálásról, a széna
gy jtésér l, téli felhasználásáról. Megnéztük az állatait, a
gyerekeknek nagyon tetszett a sok kis állat. Az utakon,
utak mentén nyomokat kerestek, lerajzolták. Csalánt
gy jtöttünk, megbeszéltük felhasználhatóságát. Este
szalonnát sütöttünk, kijöttek hozzánk a szül k, közösen
vacsoráztunk, játszottunk., fociztunk.






















3. nap
A víz volt a f téma. Az egyik osztály Gemencen, a másik
osztály Ópusztaszeren ismerkedett a téma tudnivalóival.
Feladatlapokat oldottunk meg a témához kapcsolódóan.
Kirándultunk a Halastóhoz, megfigyeltük növény- és
állatvilágát, apróbb növényi részeket vizsgáltunk meg az
Erdei iskolába visszatérve.
Délután kijöttek a szül k is, játszottunk, segítettek
hazaköltözni.

3. nap
Program: A rét, legel él világának felfedezése, kisebb
csoportokban. Kutatómunka.







Kb. 3,5 km-re lév mez , növény és állatvilágát
figyelhettük meg. Nagy segítségünkre volt a f vadász, aki
az erd kben él állatokról igen érdekes és tartalmas
beszélgetést folytatott a tanulókkal.
Jutalmul a tanulók este lövészversenyen vehettek részt. A
tábort znél minden tanuló a maga készítette nyárson
süthette meg a vacsoráját.












napokban otthon kiállítást, tablókat
A következ
készítettünk a rajzokból, tárgyakból. Sokat meséltek
élményeikr l, a tanultakról, a szül k is nagy elismeréssel
nyilatkoztak az „Erdei iskola” együtt eltöltött napjairól.


4. nap
Program: A vizek, vízpartok él világa. A víz tisztaságának
vizsgálata.



Sógor Lászlóné, Dr. Császárné Szaszkó Éva



6 - 6,5 km-re lév vadkacsás tóhoz kirándultunk, az
id járás miatt busszal mentünk, de gyalog tértünk haza. A
tanulók számára is meglep volt, hogy arra a nem túl nagy
tófelületre és környékére 3000 el nevelt vadkacsát
telepítettek.
A f vadász elhozta a kutyáját is, bemutatva, hogy a vízbe
dobott botot minden alkalommal visszahozza, majd az
szi vadászaton a lel tt kacsák begy jtése lesz a feladata.
Néhányan pecáztak, vízmintát, talajmintát vettek.


***





SZAKMAI BESZÁMOLÓ
5. osztály





Az 5. osztály tanulói 6 csoportba szervez dtek a
felkészülés ideje alatt. Mindegyik csoport az erdei iskolai
programhoz híven nevet választott. Pl. természetvéd k,
természetjárók, sátorlakók…
El zetesen már feladatot kaptak, amit folyamatosan
készíteni kellett, illetve jegyezni kellett. H mérsékleti
grafikont készítettek, reggel, délben, este leolvasták a
h mérsékletet, és rögzítették a grafikonon.
A bejárt utak hosszát lejegyezték, majd itthon azokat
összeadtuk. Az öt nap alatt mentünk kisvasúttal, gyalog,
busszal, kb. 64 km-t. Apróbb tárgyakat, magvakat,
természetbarát, természetidegen tárgyakat gy jtöttek.
Állandó feladat volt csoportonként az önellátással
kapcsolatos feladatok: berendezkedés, terítés, mosogatás,
takarítás, cip tisztítás.









5. nap
Program: A lakóhely alaprajzának elkészítése. Talajminta
vizsgálata és eredményük összehasonlítása.







Állandó feladat volt a munkanapló vezetése. Minden
tanuló naprakészen megtette. Utolsó napon a tanulók
lerajzolták, megfogalmazták az erdei iskolával
kapcsolatos élményeiket. Megörökítették a lakóhely
alaprajzát. Leírták, hogy a jöv erdei iskolájában még mit
szeretnének tenni, esetleg mit szeretnének másként tenni.
Ebb l kiállítást tervezünk.
A záróesten a szül k finom vacsorával lepték meg a
tanulókat. Az értékelésnél a szakácsnénik oklevelet kaptak
a finom ételek elkészítésért – a gyerekekt l.
Az erdei iskola minden lakója megköszöni a szül k
támogatását, felajánlásaikat, munkájukat, a program
sikeres végrehajtásában nyújtott segítségüket, s az iskola
igazgatójának látogatásait, segít kész munkáját, tör dését.










1. nap
Program: Az erd
él világa. Növénymeghatározás.
Termések és talajminta gy jtése. Tájékozódás gyakorlása.







Kelebiáról, Kiskunhalasra, Baján át Pörbölyre utaztunk. A
Gemenci erdei kisvasúttal el ször a Malomtelel ig, majd
a Gemenci deltáig mentünk. Malomtelel nél végigjártuk
az erdei tanösvényt, ahol megfigyelhettük az erd
jellegzetes fáit, növényeit, állatait. A kilátóból a Dunát,
illetve az ártéri részt nézhettük meg. Eljutva a Gemenci
deltáig, a Duna vizéb l vízmintát vettük, a parti homokból
pedig talajmintát.










Varga Sándorné, Kószó László
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Délután szabadfoglalkozás keretében a négy nap alatt
történtek dramatizálására készültek a gyerekek, melyet az
esti tábort znél mutattak be nagy sikerrel. Népdalcsokor
éneklésével zártuk a napot.

Beszámoló
A 6.osztályos Erdei Iskolai programról
1.nap
Utazás Kelebiáról Budapesten át, közben a városok
építészetének, tisztaságának megfigyelése (el zetesen
megbeszélt és kiosztott szempontok alapján).
Az utazás közben tapasztalt domborzati változások
megfigyelése, bejelölése vaktérképen hazánk nagy tájain.
Az el re felkészített tanulók beszámolhatnak az adott
tájegység jellegzetességeir l (földrajza, történelme,
néprajza, híres épületei, híres emberek stb.).
Megérkezés a szálláshelyre, berendezkedés, a heti
feladatok, és következ napi feladatok el készítése.
Segítkezés a vacsora elkészítésében, terítés, mosogatás.





5.nap
Az él falu- makett készítése csoportosan.
Az Erdei Iskolai programok megvalósításának értékelése.
Hazautazás.








Maczkó Kornélia, Horváth Jen





Kelebia az I. világháború idején

2.nap
Autóbusztúra Szaknyéron keresztül Pankaszra. A
településszerkezet vizsgálata. (Szerek). A templom helye
és szerepe. Régi falusi házak beosztásának megfigyelése
volt a tanulók els dleges feladata.
Különbségek
az
alföldi
és
a
dombvidéki
településszerkezet és házak szerkezete között.
Összehasonlítás (alaprajz, építészeti jegyek díszítés,
udvar).
A Pankaszi Falumúzeum megtekintése. Régi használati
eszközök megismerése. Régi foglalkozások tárgyai. Az
évkör szerepe az (természettel összhangban él ) ember
életében.
Egy rségi falu ünnepei és hétköznapjai dédapáink
korában. Beszélgetés az ember és természet viszonyáról
régen és ma.





Az els világháború éveiben Kelebia fejl dése nem tört
meg, de lelassult. Nehézzé vált az élet, szinte minden
család nélkülözött valakit. Sok fiatalt hívtak be katonának,
sokan jöttek haza sebesülten, vagy betegen. Sokan pedig
egyáltalán nem jöttek haza, valamelyik csatatéren estek el.
Hogy mennyien, az látható azon az emléktáblán, amelyik
a templom falában a bejárattól jobbra van elhelyezve, ahol
minden h si halott neve szerepel. A hozzátartozók ezt a
táblát a múlt század húszas-harmincas éveiben kegyeleti
helynek tekintették és szinte mindig volt egy-egy csokor
virág a tábla alatti kampókra felakasztva. Nem díszes
csokor, csak a kertb l szedett, de azért volt… Ahogy az
évek múltak, a hozzátartozók is megöregedtek, meghaltak,
a tábla virággal való díszítése mindig ritkább lett, majd el
is maradt. Mára már sokan nem is tudják, hogy
hozzátartozóik emlékét is rzi ez a fehér márványtábla,
amely er sebb, mint az emberi emlékezet.
Érdemes volna ezen elgondolkodni, hátha lehetne rajta
változtatni.













3.nap
A természet hangjainak a megfigyelése volt a délel tti
feladat. (Ki ismer fel több hangot?) (Hangok a ház körül).
Ráhangolódás a természetre. Tapasztalatok megbeszélése.
Gyalogtúra Sz cére (3 km). Madárhangok figyelése
útközben. Növények, állatok határozása.
A természetvédelem. A sz cei t zegmohaláp bemutatása
(láprét él világa)
Leíró fogalmazás, mese készítése egy állatról.













Ahogy már említettem, a fejl dés lelassult, a sz l k és
gyümölcsösök m veléséhez nem volt elég munkáskéz.
Próbáltak ezen segíteni úgy, hogy orosz hadifoglyokat
adtak ki dolgozni, de ez nem vált be, nem értettek a
sz l munkához. Nemegy id s asszonytól hallottam
kés bb, hogy bizony maga permetezett is, mert nem volt
más megoldás. Kelebia a háború befejezésekor szerb
megszállás alá került, és jöv beli hovatartozása a trianoni
szerz dés aláírásáig bizonytalan volt.

















4.nap
A Vadása-tó és környéke természetbúvár szellem
vizsgálata. Vízvizsgálat. Helyes mintavétel.







Mivel itt megszállás volt, a települést nem érintették a
magyarországi események, nem volt
szirózsás
forradalom és tanácsköztársaság sem.


Viszont volt egy gazdasági kísérlet, ami az itteni
mez gazdaságra évtizedekig jó hatással volt. Ebben az
id ben telepítették itt a sokáig híres és a pesti piacon
els ként megjelen hazai májusi cseresznyét. Ennek a
telepít je Vasuth Mátyás gazdálkodó volt. Leánya
elmondása szerint a szemz gallyakat más környékr l
hozták. Ez Kelebia mez gazdaságának hosszú id n
keresztül sikerágazata volt.


















Bárcsak napjainkban is kialakulna valami ilyen hasznos
dolog.

Növények és állatok megfigyelése.
A tavak kialakulása és használatba vétele. Tanári
koordinálással kiscsoportos vita a természettudós és a
turista megfigyelése közti különbségekr l. Kutató tanulás
alkalmazása történt ezen a napon.

Pécsi Józsefné
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23.30 Rendezvényzárás

Az I. Kelebiai Kárpát Fesztivál
programjai

Kiegészít programok:


GYEREK BIRODALOM
Lovagoltatás, Játszóház, Kézm ves tábor, Kosárfonás,
Gyerekszínház

Tisztelt Olvasó!



Mint eddig minden esetben, most is adunk tájékoztatást
készül félben lév fesztiválunk jelenlegi helyzetér l.
Igen el rehaladott állapotban van már a dolog, amit
fémjelez az is, hogy az alábbiakban ismertetett program
nagyjából 90%-ig véglegesnek tekinthet . Bízom abban,
hogy mindenki talál benne kedvére valót, úgyhogy tessék
választani.




EGYÉB
Árusok,
Internetes
él
kapcsolat,
Forgósok,
Galambkiállítás, Lószerszám bemutató, Fafaragás,
Nemezelés, Kovácsolás, Grafikus, Faesztergályos,
Fest m vészeti
tábor,
B rm ves,
Borkiállítás,
Borverseny, Könyvkiállítás, Agyagozás

















Népek Találkozója

Tisztelettel:

2004. július 9-10-11.

Vadász János
M vel dési Ház és Könyvtár Igazgató

Július 11.





Helyszín: Kelebiai Római Katolikus Templom,
Pódium színpad

Népek találkozója
2004. július 9-10-11.

19.00 Színház Napja a M vel dési Ház alkalmi
pódiumteraszán

Július 9.



Helyszín: A sportpálya melletti nagyszínpad.

Nyári esték Kelebián

16.30 Kishegyesi néptánccsoport
17.00 Bajsai citerazenekar
17.30 Hivatalos megnyitó
17.40 Kelebiai Néptánccsoport fellépése
18.00 Kelebiai Daloskör
18.30. PRIMAVERA Bukaresti modern tánccsoport
19.00 G zer zenekar
20.00 Fonó zenekar koncertje
21.30 Ír táncház
24.00 Rendezvényzárás

2004. július 12-13-14-15.

80 éves a település
2004. július 12. Író-olvasó est Kányádi Sándorral
F szerkeszt i tájékoztató a Kelebia történetét
bemutató könyv állapotáról
2004. július 13. Kiállítások napja - megnyitók
- Helyi M vészeti és Helytörténeti Értékek Kiállítása
a Teleházban
- Szoborkiállítás a Hivatal dísztermében
- Képgaléria az Iskola tornatermében, három
fest m vész részvételével
- Vadásztrófea Kiállítás az Iskolában
2004. július 14. Filmek Napja a M vel dési Ház
alkalmi pódiumteraszán; M vházi Közéleti Kávéház
Puhl Sándorral
2004. július 15. Kórusok Napja - Énekkarok
Találkozója a M vel dési Házban
Nyugdíjas Szabadtéri Bál


Kiegészít programok:


GYEREK BIRODALOM

Lovagoltatás,
Játszóház,
Gyerekszínház, Kosárfonás



Kézm vestábor,




EGYÉB



Árusok, Internetes él kapcsolat a három település
között,
Forgósok,
Lószerszám-bemutató,
Galambkiállítás, Fafaragás, Nemezelés, Kovácsolás,
Grafikus,
Agyagozás,
Könyvkiállítás,
Faesztergályos, Fest m vészeti tábor, B rm ves




Kelebiai Falunapok



Népek Találkozója

2004. július 16-17-18.

2004. július 9-10-11.

Kelebiai Ifjúsági Nap

Július 10.

2004. július 16.

Helyszín: A sportpálya melletti nagyszínpad

Helyszín: Sportpálya melletti nagyszínpad
16.00 Rendezvény megnyitása
16.30 Fels -bácskai és Dél-alföldi Fiatal Zenekarok
Találkozója (MZ/X, Napsugár tér 7., Klakk)
20.00 Supernem
21.30 Utcabál fiataloknak
02.00 Rendezvényzárás

16.00 Borverseny a Teleházban
16.30 Spárga kóstoló és bemutató kora este +
spárgával kapcsolatos programok
17.30 Rafajnaújfalui fellép k
18.00 Erdélyi fellép k
19.00 Szabadkai Big Band zenekar
21.00 Lakatos Róbert szabadkai etnozene
22.00 PANIKS szabadkai etnozene

Kiegészít programok:
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GYEREK BIRODALOM
Game sátor, PS game sátor, Kisautóztatás, Játszóház,
Kézm ves tábor, Arcfestés, Csocsó, Origami,
Ugrálóvárak, Árusok, Bicikliverseny, Rajzverseny,
Activity, Asztalitenisz, Sakk, Sportversenyek

EGYÉB
Lovagoltatás, Kisautóztatás, Ugrálóvárak, Paintball,
Gyümölcssátor, Fest m vészeti tábor, Árusok,
Ultiverseny, Game sátor, Arcfestés, Agyagozás,
Csocsó, Asztalitenisz, Sakk, Makettkiállítás,
Modellkiállítás





EGYÉB
Paint Ball, Makett kiállítás, Modell kiállítás,
Fest m vészeti tábor, Árusok, Forgósok, Jurtasátor,
Íjászat

Az „Iskolából jelentjük” rovat folytatása



KEDVES PARTNERÜNK!

Kelebiai Falunapok

Köszönjük, hogy a 2003-2004-es tanévben is
együttm ködött velünk a Comenius 2000 közoktatási
min ségfejlesztési programban. Interjú formájában
közvetlen partnereink 90 %-a válaszolt feltett
kérdéseinkre.
Az Önök véleménye az el z felmérés eredményeit is
figyelembe véve az alábbiakban összegezhet :

2004. július 16-17-18.





80 éves a település
2004. július 17.



Helyszín: Sportpálya melletti nagyszínpad
10.00 Kispályás focigála
15.00 F z verseny indítása civil szervezeteknek
15.00 Sör-virsli túlél csapatversenyek
16.00 Kelebia Polgármesterének Ünnepi Köszönt je
16.10 Helyi színpadi m vészeti értékek
felvonultatása
17.40 Eredményhirdetések
18.10 Környez települések színpadi m vészeti
értékeinek bemutatása
19.40 Zalatnai Sarolta
21.00 Nemcsak a 20 éveseké a világ... Rock térít k
koncert
21.45 T zijáték
22.00 Utcabál
02.00 Rendezvényzárás





1.



Partnereink
megfelel en
informáltak
az
intézményünkben folyó munkáról. A kommunikációt
tovább szeretnénk er síteni. Oktató munkánkról
többnyire pozitívan nyilatkoztak, jól ismerik nevel
munkánk gondjait. A szerzett információk forrásai:
Személyes kapcsolattartás, megjelenés az iskolai
rendezvényeken, helyi újság híreinek olvasása.








2.







Partnereink a következ ket tartják er sségeinknek:
♦ Gyermekközpontúság
♦ Színvonalas ünnepségek
♦ Jól szervezett tanulmányi kirándulások, erdei
iskolák
♦ Gyengébb tanulók felzárkóztatása
♦ Tehetséggondozás, versenyeken való részvétel
♦ Ifjúságvédelmi felel sök munkája, személyes
tör dés a tanulókkal.
♦ Informatikai oktatás, az idegen nyelv kell
hangsúlyt kap
♦ Szakkörök, sportfoglalkozások színvonala




Kiegészít programok:
GYEREK BIRODALOM
Game sátor, Lovagoltatás, Kisautóztatás, Játszóház,
Kézm ves tábor, Arcfestés, Agyagozás, Bábszínház,
Csocsó, Origami, Ugrálóvárak, Árusok, Kosárfonás,
Asztalitenisz, Sakk
EGYÉB
Internetes él kapcsolat, Jurtasátor, Íjászat, Paint
Ball, Makett kiállítás, Modell kiállítás, Forgósok,
Árusok, Könyvkiállítás, Asztalitenisz







Kelebiai Falunapok



3.

Er sségeink közé nem sorolható, de pozitív
változások
♦ Iskola környezetének biztonságosabbá tétele
♦ Tanulói WC illetve mosdó kialakítása
♦ Iskola díszítettsége
♦ A fenntartó és a pedagógusok kapcsolata jobb
lett;

4.

Elégedetlenség , fejlesztend terület
♦ Szaktantermek, szertárak hiánya
♦ Szaktantermek felszereltsége korszer tlen
♦ Egységes elvárások tanulóinkkal szemben
♦ Tanulók neveltségi szintje

2004. július 17-18.





VII. Fels Bácskai Fogathajtó Kupa

2004. július 18.

5.

Helyszín: Küls labdarúgó pálya
10.00 Megnyitó
10.00-17.00-ig Fogathajtó verseny

Elvárások az iskolával szemben
♦ Biztonságos, esztétikus környezet megteremtése
♦ Önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése
♦ Felkészítés a következ iskolafokozatra
♦ Alapm veltség megszerzése
♦ Magas szint nevel -oktató munka
♦ Megért , szinte légkör






Kiegészít programok:
GYEREKBIRODALOM
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Kelebiai Asszonykórus és a Nyugdíjas Egyesület
vezet sége lesz.
Várjuk nyugdíjas tagjainkat – a szokásos harapni- és
innivalóval felszerelkezve - e nem mindennapi eseményre.
Nemkülönben az egész fesztiváli rendezvénysorozatra,
ami bizonyára példanélküli esemény lesz a falu életében.


Az Önök által felkínált segítség
♦ Társadalmi munka
♦ Szakmai együttm ködés
♦ Eszközök kölcsönzése
♦ Gyermekeknek szóló felvilágosító munka


Július 23-ra tervezzük a közös kiskunhalasi strandolást. A
08.32-es vonattal indulunk a kelebiai vasútállomásról és a
15.26-os vonattal tervezünk hazaérkezni. Nyugdíjas strand
belép 450.-Ft/f .
Bizonyára jól esik mindnyájunknak a júliusi kánikulában a
kellemes fürd zés, ezért az egyesületen kívüliek
csatlakozását is szívesen vesszük. /Rendes belép 600.Ft/f /.

Köszönjük, hogy véleményükkel segítették munkánkat. A
feltárt er sségek és hiányosságok ismeretében folytatjuk
munkánkat, melyr l Önöket a továbbiakban is tájékoztatni
fogjuk.










Kelebia, 2004. június 9.





Dr. Császárné Szaszkó Éva
min ségi-kör vezet


Horváth Zoltánné
igazgató



Július hónapra tehát a fenti rendezvényeket kínáljuk fel
tagságunk számára. Ezek a rendezvények csak
lehet ségek és mi azt szeretnénk, ha minél többen élnének
vele.
Kelebia, 2004.06.09.
Sutka István
Ell.Biz.elnök


TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Mostani tájékoztatásomat is rövid visszatekintéssel
kezdem. Május l4-én egy orvosi el adásra voltunk
hivatalosak, melyet Császár doktor tartott „Érrendszeri
betegségek és megel zésük” címmel. A sikeres el adás
csaknem telt ház el tt zajlott le és igen hasznos volt a
résztvev k számára.
Május 29-én került sor a régen várt gemenci kirándulásra.
Az eseményre csaknem 30 f jelentkezett, de végül
lényegesen kevesebben jelentek meg a Kelebiáról induló
06.15-ös vonatnál. A napok óta tartó es s, h vös id járás
többeket is elriasztott az erdei természetjárástól, ami a
megjelentek számára nagyon kellemes és jó hangulatú
id töltésnek bizonyult. A jó hangulathoz hozzájárult, hogy
a kirándulás során már es nem esett, s t olykor kisütött a
napocska is. E mostani kirándulás tapasztalatait is
felhasználva, 2005-ben ismét betervezünk egy gemenci
kiruccanást tagságunk számára.




Jótékonysági Egyházzenei Koncertet
tartottak Kelebián







2004. május 30-án vasárnap délután 4 órától Jótékonysági
Ökumenikus Egyházzenei Koncert került megrendezésre a
Római Katolikus Krisztus Király Templomban Kelebián.
Külön öröm volt számunkra, hogy Dr. Szabó Erika – a Fidesz
Magyar Polgári Párt Kiskunhalas és környéke országgy lési
képvisel je – és kedves családja megtisztelte rendezvényünket.
A jótékonysági koncertre szánt adományokat a Római
Katolikus Plébánia tet felújítására gy jtötték.
Csodálatos érzés volt látni és megtapasztalni, hogy amikor az
emberek állandó id hiánnyal küzdenek, akkor vannak, akik
minden mást félretéve, fáradtságot nem sajnálva mennek
próbára, szereplésre, mert valami lelki szépre vágynak. Adni és
kapni szeretnének egyszerre, mind az embertársaik, mind pedig
az egész közösség részére.
A rendezvény kezdetén Bolvári János plébános atya
köszöntötte a szolgálatot teljesít ket, a vendégeket és Pünkösd
ünnepének jelent ségér l beszélt. A virágokkal szépen díszített
zsúfolásig telt templomban a Kelebiai Hagyomány rz





















Június hónapra a bugaci kirándulás és kiskunmajsai
strandolás van meghirdetve tagjaink számára. Tekintettel
arra, hogy ez az esemény 19-én lesz, e cikk megjelenése
idejében már túl is leszünk rajta.









Július hónapban egy országos hír rendezvény lesz
Kelebián. Ez pedig a 9-18 között megrendezésre kerül
KÁRPÁT FESZTIVÁL lesz. A fesztivál részletes és
gazdag programjáról a falu lakosságát a szervez k több
módon, ill. csatornán keresztül tájékoztatni fogják, ezért
én most csak arról ejtek szót, ami egyesületi tagjainkat
közvetlenül is érinteni fogja. Ez pedig a 15-i Batyusbál
lesz, amit a 19.00 órakor kezd d KÓRUSTALÁLKOZÓ
el z meg.
Tekintettel arra, hogy a kórusok fellépése a Kultúrház
melletti szabadtéri színpadon lesz, a kb. 20.30-kor
kezd d szabadtéri Batyusbál a megszokottnál lényegesen
nagyobb közönség részvételével fog lezajlani. /A
szervez k 200 f körüli résztvev vel számolnak./ Rossz
id esetén a Kultúrház nagytermében kerül lebonyolításra
ezen összevont rendezvény. A rendezvény házigazdái a























Népdalkör m sorát követ en Fátyol Imréné -aki régen búcsúkon
el énekes is volt, most a Kelebiai Dalos Kör tagja is- Mária
énekeket énekelt. Az idén el ször szolgálatot teljesített a Szanki
Egyházközség Énekkara is Abonyi Henrik vezetésével: több
szólamú Mária énekeket adtak el . A helyi Római Katolikus
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Ifjúság szép el adásmódjában Taizéi énekeket hallhattunk. A
Kelebiai Baptista Közösség mandolinokkal kísért pünkösdi






énekekkel dics ítette az Istent. Ezt követ en Faddi
Istvánné vezetésével a Kiskunhalasi Városi Vegyeskar
egyházi kórusm veket énekelt nagyszer el adásmódban.
Külön nagy öröm volt számunkra, hogy Honfi Gyöngyi,
falunk szülötte moldvai-csángó népdalokat énekelt
csodálatos el adásmódban. Rendezvényünk egyik
fénypontja a Szegedi Lumen együttes volt. k saját
szerzeményeiket adták el a Szentlélekr l. Az együttes
után a Kelebiai
skeresztyén Gyülekezet Ifjúsági
énekkara Lélekr l szóló zenés énekekkel és pünkösdi
verssel szolgált. Örültünk, hogy Sípos László
kiskunmajsai kántor – aki katonaként Kelebián a
templomban is orgonált- J. S. Bach Prelúdiumaival és
Fúgáival és az Üdvözlégy Mária eléneklésével sokunknak
könnyet csalt szemébe. A rendezvény fényét tovább
növelte Börcsök Gizella Lilla operaénekes és férje Slama
György zongoram vész el adása. Börcsök Gizella Lilla
Erkel Ferenc operájából, és Puccini: Parasztbecsületéb l
énekelt
áriákat,
melyet






ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL
(80%-OS KEDVEZMÉNY)
NYUGDÍJASOKNAK
JÚLIUS 1-T L JÚLIUS 31-IG ELEGEND
JELENTKEZ ESETÉN (MIN. 10 F )
20 ÓRÁS
SZÁMÍTÓGÉP ÉS
INTERNET
ALAPISMERET
TANFOLYAMOT
HIRDET
A KELEBIAI
TELEHÁZ.
TANFOLYAMI
ID PONTOK:
MINDEN
CSÜTÖRTÖKÖN
1630-1930-IG, 4 X 45 PERC.
TANFOLYAM DÍJA: 5000 FT.
JELENTKEZNI LEHET A TELEHÁZBAN
NYITVA TARTÁSI ID ALATT JÚNIUS 28-IG.



















Lakossági Apróhirdetés


Jó állapotban lév 120
literes kuka eladó 2000 Ftért. Tel.: 06 30/ 295-51-79

férje
zongorán kísért, de zongoram vek is elhangoztak a
zongoram vész el adásában. A rendezvény végén Maczkó
József polgármester úr köszönetét fejezte ki a fellép knek,
a szolgálatteljesít knek, s a szervez knek azért, hogy
munkájukkal a rendezvény sikeréhez hozzájárultak, a
nagylelk adományozóknak pedig köszönetét fejezte ki az
egész közösség nevében. A beköszön t, a fellép k
bemutatását Horváth Noéminek köszönhetjük. A
Jótékonysági Koncert végén a fellép k és a résztvev k
közösen a magyar himnusz és a Cristus Vincit éneklésével
zárták ezt a szép rendezvényt. Az agapét (szeretet
vendégséget) a felekezetek és résztvev k részére a Római
Katolikus Plébánia hittantermében szolgálták fel a
Kelebiai Ifjúsági Egyesület Tagjai és az Egyházközség
Képvisel testület illetékesei.




Rákóczi Ferenc utca 18.
szám alatt ház eladó.
Érdekl dni
lehet:
06/30/570-1231








Értesítjük Olvasóinkat, hogy a lakossági apróhirdetés 20
szóig ingyenes megjelentetésre kerül, korlátozott
számban.
Hirdetésfelvétel: a szerkeszt ségben.















Közérdek telefonszámok




Kelebiai Polgármesteri Hivatal:
06 77/454-201
Orvosok:
Dr. Császár Jen :
Rendel : 06 77/ 454-247
Mobil: 06 30/412-63-78
Dr. Rigler László:
Rendel : 06 77/ 454-230
Mobil: 06 30/ 955-06-67
Állatorvos
Dr. Patocskai Gábor:
Otthoni: 06 77/454-272
Mobil: 06 30/9670873





Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Kelebiai Ifjúsági
Egyesületnek a rendezvény hangosításáért és a
vendéglátásban
nyújtott
segítségért,
Horváth
Helgának a videófelvétel készítésért, valamint Kis
Ern fényképésznek a fényképezésért és a finom
süteményekért,
amellyel
a
vendéglátáshoz
hozzájárultak. Külön szeretnénk megköszönni a
kedves testvérek nagylelk adományát.







Minden résztvev re és kedves családjára és szeretteire
Isten gazdag áldását kívánom.

Rend rség: 107
T zoltóság: 105
Ment : 104


Bolvári János
Plébános
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után)
már
4
Barrichello
(97-es
gy zelme
futamgy zelemmel
számolhatna,
míg
Fisichella
hárommal.
2001 ismét Ferrari dominancia –lenne; megint 9 gy zelem
osztható szét: Montoya 3x, Barrichello és Coulthard 2x, és
az öcskös, Ralf is többszörös gy ztes lenne, de a
világbajnoki cím Coulthard–hoz kerülne.
2002-ben 11 gy zelem, ebb l 5 Barrichello-nak, 3
Montoya-nak, Kimi Räikönnen és Coulthard 1-1
gy zelmet zsebelt volna be. A bajnoki cím Barrichellonak jut.
És elérkeztünk a tavalyi évhez. Ha a pontokat nézzük,
nem sokon múlt Michael els sége, de így is 6 gy zelmet
szerzett, ebb l Kimi Imolában, Spielbergben és
Indianapolisban, Alonso Barcelonában, Kanadában Ralf,
Monzában Montoya nyert volna, és így Räikönnen lett
volna minden id k legfiatalabb világbajnoka.


Mi történt volna, ha nincs
Schumacher?





Ha Michael Schumacher 2006-ig
kitölti szerz dését a Ferrarinál, akkor
több mint másfél évtizedet tölt el a
Formula-1-ben. Ezzel megdönthetné
az olasz Ricardo Patrese legtöbb
versenyben való indulásának a
rekordját is. Ebben a hónapban azzal
a hipotézissel játszunk, mi lett volna
az F1 és a versenyz k helyzete
akkor, ha
nem versenyezne.
Debütálása után 1992-93-ban három
versenyt nyert – ekkor még
versenyeztek a nagy ”öregek”: Senna, Prost, Mansell – de
ha ezeket a versenyeket kivesszük, akkor is Mansell, majd
Prost lett volna a világbajnok.
1994-ben már más a helyzet. Hill toronymagasan
világbajnok lett volna, megnyerte volna még a brazil,
kanadai, a francia, a magyar és az európai futamot, s t lett
volna két személy, aki belépett volna a futamgy ztesek
nagyszámú táborába: Nicola Larini Imolában és




















Ám mindez csak spekuláció, játék a számokkal.
Schumacher kihagyhatatlan a jelenlegi mez nyb l,
nélküle más lenne a Formula-1.




Krisztin Zoltán





Vége van az évnek
A június 12-én megrendezésre került Kelebia KNSK –
Hajós mérk zéssel véget ért a 2003-2004-es Bács-Kiskun
Megyei II. osztályú Bajnokság. Kelebia csapatai a
következ képpen zárták az évet.




Feln tt csapat: 5. hely, gólkirály Andróczki Attila
Ifjúsági csapat: 4. hely, gólkirály Határ Marcell
Serdül : 12. hely




Martin Brundle

Larini





A feln tt csapat edz jének az elmondása szerint, a csapat
teljesítménye nagymértékben betudható annak, hogy sok
volt ebben az idényben a sérült, és az edzésekre is keveset
tudtak járni a játékosok.



Martin Brundle ( kommentátor a brit tv-nél) Monacóban.
1995 újfent a Williams éve lehetett volna, megint Hill
sikerével és többek között a finn Mika Häkkinen is
szerezhetett volna már gy zelmet (amely csak 1997-ben
az Európa Nagydíjon következett be).
1996-ban három gy zelmet aratott, de ezeket hiába is
nyerte volna Hill és Villeneuve, a végeredmény ugyanaz
maradna, s így Hill már 3x-os bajnok lenne, szemben a
valós 1x-es címmel szemben.
1997-ben Villeneuve nyert, Schumi gy zelmei nélkül
Fisichella is megszerezhette volna els gy zelmét a Belga
futamon (ki tudja, lehet, hogy az pályafutása is másként
alakulhatott volna így).
Egy év múlva Häkkinen és Coulthard vitt volna mindent
(igaz így is), viszont Eddie Irvine így már 2x-es
futamgy ztes lett volna ekkorra, úgy, mint Fisico.
1999 sötét ló, mert ebben az évben történt Michael
lábtörése Silverstone-ban, el tte két futamgy zelme volt.
Ha ott Irvine nyer, akkor viszont a világbajnok és nem
Häkkinen!
2000 volt az els nagy Ferraris év 9 Schumacher
gy zelemmel. Ezeket szétosztva Häkkinen nyert volna,
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A kiadvány az Önkormányzat és helyi
vállalkozások támogatásával jön létre.
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