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Hogy is kellene elkezdeni…E rövid bevezet megírása el tt gondolkodtam, hogy mi lenne a
célravezet akkor, amikor Kelebia történetének eddigi legnagyobb megmozdulása el estéjén állunk. Ha
kiírnám magamból azokat az érzéseket, benyomásokat, amelyek most foglalkoztatnak, bizonyára három újság
is megtelne bel le. Okoskodásom végül is oda vezetett, hogy inkább csak így bevezet ként néhány érzést és
néhány adatot igyekszek felvillantani, amely elgondolásom szerint rámutathat a magam és a többiek
szándékának tiszta és szinte voltára. Arra az akaratra, amely arra irányult, hogy e néhányak véleményével
ellentétben nagyszer település, Kelebia, kitörési pontot foghasson abban a komoly versenyben, mely a
települések fennmaradásáért és er södéséért zajlik. Mert ez bizony kitörési pont lehet. Önökön, tisztelt
kelebiai olvasók, Önökön múlik, hogy az a végigszámolatlanul körülbelül ötven ember, aki mára már kemény
munka után feszülten várakozik a rendezvény indítására, hiába dolgozott–e avagy sem.
Én még mindig idegen vagyok ebben a faluban, és talán örökre az is maradok, de bármit is hozzon az
I. Kelebiai Kárpát Fesztivál, mélyen fejet hajtok azok el tt a fiatalok, esetünkben néha nagyon fiatalok és
id sek el tt, akik szeretetükkel, erejükkel, akarásukkal -sokszor engem is a mélyponton átlendítvevéghezvitték mindazt, amit eddig tettek. A magam részér l ezek mentén lépdelve úgy érzem, én is mindent
elkövettem rendezvényünk sikerességéért. Minden nagyrendezvény el tt az utolsó pillanatokban csend honol,
majd a kezdés napjának reggelén beindul a hadigépezet. Ilyenkor minden szervez izgul, én magam is ezt
érzem. De furcsamód, most minden eddigi rendezvényemnél jobban szorítok a sikeres végrehajtásért.
Szorítok magunkért, és azokért a nagyszer emberekért, akik valamilyen módon kapcsolódnak Fesztiválunk
programjaihoz. A szervezés során minden bizonnyal követtünk el hibákat is, és az is lehet, hogy néha esetleg
megbántottunk, vagy feleslegesen megbántódtunk. Kérek mindenkit, hogy ezekért ne nehezteljenek, mert
bárhogy is volt, nem az ártani akarás vezérelte munkánkat, hanem kivétel nélkül minden esetben a jobbító
szándék. Ha esetleg keser séget okoztunk, mindenkit l elnézést kérek.
A rendezvény mostanra kész van. A siker és a hagyományteremtés most már Önökön múlik. Mert a
hosszas, fárasztó és kitartó munka legóhajtottabb gyümölcse csak egy tekintetben ölthet testet: ez pedig az
Önök érdekl dése. Másképpen fogalmazva: arról, hogy lesz-e folytatása jelenleg kimunkált programunknak,
nem én, s még csak nem is a további szervez k döntenek, hanem Önök. Mi az els rendezvény fontosságáról
meggy ztük a döntési helyzetben lév embereket, rendezvényünket a képvisel -testület, de ezen belül a
Pénzügyi és az Oktatási és Kulturális Bizottság is m köd képesnek találta. A további meggy zésr l már
Önök képesek tanúbizonyságot tenni a jelenlétükkel.
Bárhogy is legyen, én örülök, hogy eddig is eljutottunk, hiszen már most olyan eredményeket
írhatunk fel Kelebia naplójába, melyr l eddig nemigen lehetett hallani. Környez települések m vészeti
csoportjainak reményt kelt és biztató köszönetei, hogy Kelebia is gondolt rájuk. Rádióriportok, köztük a
Magyar Rádióé is bizonyítja, hogy Kelebia neve elhangozhat a nagyközönség el tt akár a m vészetek és a
kultúra kapcsán is. Ez alkalomból jelent meg végre a várva-várt www.kelebia.hu honlap is. Tizennyolc
településen, köztük városokban is kett ezer plakáton hirdetjük Kelebiát, tudatva ezzel, hogy mi is
el reléphetünk. Az sem utolsó szempont, hogy több mint tizenöt település - köztük más országok - értékeinek
ad otthont e tíz nap alatt Kelebia. Lényeges továbbá az is, hogy bár hagy némi kívánnivalót maga után, de
öner b l megszépült a M vel dési Ház és Könyvtár hátsó, udvari traktusa is. Nagy érték az is, hogy a jó
mellé aktív közrem ködéssel nagyon-nagyon sok embert sikerült felsorakoztatni, mely örömteli tény és
példamutatás lehet a pesszimisták számára is. De megjelenünk újságok oldalain is, s ami a legfontosabb, hogy
emberek tudatában is. Eredmények ezek, mégpedig nagy eredmények. Ezeknek örülhetünk és büszkék
lehetünk rá. De a f feladat még el ttünk áll, s ha történetesen el is fognak fordulni hibás, vagy olykor
problémás történések a programfolyam során, ne feledjék, itt még senki nem csinált ilyet. A magam részér l
minden, a rendezvényben szerepet vállaló szervezetnek és személynek feladatuk végrehajtásához sok sikert
kívánok és remélem, hogy munkájuk eredménye kedvez fogadtatásra talál minden érdekl d körében.
Bízom abban, hogy ez az ünnep méltó lesz Kelebia fennállásának nyolcvanadik születésnapjához.
Végezetül kérem Önöket, hogy legalább olyan lelkesedéssel és szinte szeretettel fogadják
programjainkat, mint ahogy azt mi igyekszünk nyújtani Önöknek.
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Tisztelettel: Vadász János
M vel dési Ház és Könyvtár igazgató
Az I. Kelebiai Kárpát Fesztivál f szervez je






A Kelebiai Hírmondó további oldalain részletes és egyben végleges programajánlót olvashatnak
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Marlboro Music Rock-in zenei er próbán a 320 indulóból a
legjobb 18 között végeztek.

AZ I. KELEBIAI KÁRPÁT
FESZTIVÁL PROGRAMJAI
Programjaink látogatása ingyenes!



20.00 Fonó zenekar koncertje (nagyszínpad)
A volt Heged s együttesb l alakult ki 2002-ben a Fonó
zenekar, mely 2003 decemberében a legmagasabb szakmai
elismerést, „az év szenzációja” min sítést kapta a
legtekintélyesebb francia zenei magazintól a Mixtura
Cultivalis CD kapcsán. A zenekar sokszín , változatosan
összeállított repertoárját hallhatjuk, melyben meggy z
egyensúlyban van az eredeti népzene tisztelete és a modern
interpretáció is. Hercku Ágnes csodálatos hangját hallva,
szinte biztosak lehetünk benne, hogy a magyar népzene
kedvel k tábora ismét növekedni fog…


Július 9. péntek:
nagyszínpad.

Helyszín

a

sportpálya

melletti



16.30 Kishegyesi néptánccsoport (nagyszínpad)
A kishegyesi Pet fi Sándor M vel dési Egyesület Rizget
Néptánccsoportja kilenc éve táncol együtt. Gézengúz néven,
még gyerekcsoportként kezdtek. Részt vettek minden
vajdasági szemlén, a K ketánc szemlén pedig díjazottak is. A
Középiskolások M vel dési Vetélked jén szintén els és
második helyezést értek el, s szólótáncban Patyerek Csaba és
Utasi Péter a kalotaszegi legényessel idén szintén els
helyezettek lettek. Ezt a produkciót adják majd el , valamint
a sóvidéki táncokat, végül a szatmári táncokat mutatják be. A
csoportot a híres vajdasági együttes, a Csalóka Zenekar kíséri,
akinek immár a második albuma jelent meg.




























21.30 Ír táncház a BRAN együttessel (nagyszínpad)
A Lord of the Dance cím szuperprodukció óta az ír és kelta
népzene és -tánc egycsapásra világhír lett planétánkon. Ezért
tartottuk fontosnak, hogy egy csöppnyi íz ebb l is kerüljön
programjaink sorába. A budapesti Bran együttes másfél órás
él koncertje során nem csak ír népzenét hallgathatnak az
érdekl d k, hanem az el adott zenék történetér l is
kaphatnak információt, s t, a táncos kedv közönség természetesen segítséggel- még egy-két alaplépést is
elsajátíthat az ír nép csodálatos táncából. Itt tehát nem csak
szórakozunk, hanem tanulhatunk is a m vészeten keresztül a
magyaréhoz sok tekintetben hasonló sorsú népcsoport
életér l.











17.00 Bajsai Citerazenekar és Asszonykórus
(nagyszínpad)
A huszonöt f s csoport szintén nagy örömmel látogat el
Kelebiára, hiszen programjuk során újból megjelentethetik a
magyar népzene és népdal csodálatos dallamait, mely vitán
felül minden embernek maradandó emléket kölcsönöz.
Szívvel-lélekkel adják el dalaikat, melyek sok esetben
felvillantják
a
magyar
évszázadok
népm vészeti
hagyományait.

























Július 10. szombat: Helyszín a sportpálya melletti
nagyszínpad
16.00 Borverseny az Általános Iskolában (Iskola)
Az eddigi hagyományokhoz híven idén is megrendezésre
kerül a Borverseny és -kiállítás, melyre idén els alkalommal
a vajdasági Bajsa településr l is érkeznek vendégek és
kiállítók is. Ha valaki jó borral szeretne találkozni, érdemes
ellátogatnia erre a programra.

17.30 Hivatalos megnyitó (nagyszínpad)
17.40 Kelebiai Színjátszó Kör: Évszakok (nagyszínpad)
Hosszabb kihagyás után ismét él és m ködik Arcson Rafael
vezetésével a csoport. Ma még fiatal gyerekek alkotják a
csapatot, el adásuk azonban esetenként feln tt el adókat
idéz . A legújabb kori els produkciójuk, az Évszakok,
bemutatják a közönségnek az eltel egy esztend t, m vészi
megközelítésben. A csoportról még annyit, hogy egyre
nagyobb érdekl dés mutatkozik Kelebián a színjátszás iránt a
fiatal feln ttek, de a nyugdíjasok körében is. Helyi m vészeti
érték ez a javából, érdemes lesz megnézni ket.






















17.00 Spárgakóstoló és -bemutató és spárgával
kapcsolatos programok (nagyszínpad)
Kelebia és vidéke egyik f mez gazdasági irányvonala a
spárgatermelés. A termel kt l tudjuk, hogy Európában,
országunktól nyugatabbra közkedvelt étel a spárga. A
program célja, hogy megismertesse közönségét a
spárgatermesztés folyamatával, a spárgából készíthet ételek
ízvilágával.













18.00 PRIMAVERA bukaresti modern tánccsoport
(nagyszínpad)
9-14 éves fiatal táncosokról van szó, akik fiatal koruk ellenére
már a legmagasabb régiókba is eljuthattak, hiszen a világ több
pontján is szerepeltek már. A világhír el adó, Michael
Jackson mára nem csak közös fellépésekhez segíti hozzá ket,
hanem a tánccsoportnak pénzügyi támogatója is. Így tehát
valódi világszámban lehet része minden érdekl d nek.




18.30 Kelebia Daloskör fellépése (nagyszínpad)
Kelebián minden rendezvény stabil és szép pontja a Kelebiai
Daloskör fellépése. Összeállított dalaikkal minden esetben
törekednek arra, hogy valamilyen, az éppen adott programhoz
kapcsolódó repertoárt állítsanak össze. Most sem lesz ez
másként, az összeállítás pedig legyen meglepetés.









18.30 G zer zenekar koncertje (nagyszínpad)
A G zer zenekar 1987-ben alakult. Koncepciója a folkzene
és a folkhangszerek rockfúziójára épül. A természetes
hangzás érdekében a szintetizált hangforrásokat igyekeznek
elkerülni. Repertoárjuk többsége saját szerzemény, de
feldolgozásokat is tartalmaz. Rendszeresen koncerteznek a
nagyobb városokban. Jártak Temesváron, s a Magyar Rádió
több felvételt is készített velük. Meghívást kaptak a
berettyóújfalui, orosházi és budapesti Interfolk zenei
fesztiválra, s elnyerték a Kaláka Nemzetközi Fesztivál f díját,
de felléptek még a bernburgi Rosenfesten, Franciaországban
Bretagne-ban, a Nemzetközi Folkzenetalálkozón, továbbá a








19.00 A mélykúti Anna Klub néptánccsoportja
(nagyszínpad)
A népdal után jöhet a néptánc. A mélykúti csoport javarészt
senior táncosokból áll, akik meg kívánják mutatni a világnak,
hogy a kultúra átmentése az utókor számára nem kizárólag a
fiatalok feladata. E nemes cél eredménye a mélykúti Anna
Klub néptánccsoportjának az I. Kelebiai Kárpát Fesztiválon
való részvétele. Mindenképpen érdemes megtekinteni ket.
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19.30 PANIKS szabadkai etnozene (nagyszínpad)
A szabadkai fiatal m vészek úgy döntöttek, hogy tudnak még
mit hozzátenni a már szinte elcsépeltnek vélt etno scenához.
Balkáni ritmusok, magyar nóták a kortárs zene eszközeivel,
táncrapördít ritmusok és mindez egy gyönyör n i
énekhanggal gazdagítva: ez a Paniks!

Július 13. kedd:
18.30 Kiállítások Napja – Megnyitók: Kerámia-,
T zzománc és Ikonkiállítás, Képgaléria, Vadásztrófea és
Fegyver Kiállítás, Vasútmodell Kiállítás (Iskola)
A kiállítások helyszíne az Általános Iskola lesz. Közös
teremben kapnak helyet Jakabfi Márta t zzománc készít és
Császár Anna keramikus munkái, s terveink szerint egy
ikonfest is kiállít majd a teremben. A Vadásztrófea és
Fegyver Kiállításon minden bizonnyal sok érdekes dologgal
találkozhatnak majd az érdekl d k, többek között tablókat is
láthatnak majd itt a trófeákon kívül. A megnyitón való
részvétel különösen fontos, hiszen a kiállított fegyvereket
biztonságtechnikai megfontolásból csak ezen az egy napon
tekinthetik meg az érdekl d k. A Képgaléria az Iskola
tornatermében lesz látható, hiszen az itt megtekinthet több
mint száz (!) festmény négy kiállító fest m vész alkotásainak
összessége. A Vajgel Pál neve által fémjelzett Tavaszi Tárlat
sikerére gondolva hoztuk létre ezt a kiállítást, s reméljük,
hogy ismét sikert aratnak majd a m vek, melyek között
akvarell és olajfestmény is látható lesz. Minden bizonnyal a
programra ellátogató érdekl d k nem maradnak étlenszomjan a maratoni kiállítás-megnyitók során. A kiállítások a
Fesztivál második hetén 16 órától 19 óráig, szombaton, az
utolsó napon pedig 14 órától 17 óráig tekinthet k meg. A
Vasútmodell Kiállítás technikai okok miatt július 16.- ától
péntekt l lesz látható, szintén az Általános Iskolában.











21.00 Lakatos Róbert szabadkai etnozene (nagyszínpad)
Pörg s zene a javából! A vajdaságban méltán híres négytagú
formáció a magyarok által igen kedvelt roma zene ritmusait
tárja az érdekl d k elé, minden valószín ség szerint az azt
hallgatók nem kis örömére.













23.00 Szabadtéri Etno Gépzene (nagyszínpad)
A nap irányvonalához illeszkedve stílszer en összeállított
zenei anyag mellett indul az utcabál, melynek során Bíró
Zoltán kelebiai lemezlovas válogatja össze azokat a mai
modern világban megjelen slágereket, melyre biztosan
„beleüt a bugi” minden érdekl d lábába. Az összeállított
zenék között megtalálható lesz magyar és nem magyar
el adók sora, így például a NOX, Crystal, Márió, Tekn stb.,
továbbá Deep Forest, Jetro Tull, Rednex, Sting és Hevia,
valamint a TransylMania.













Július 11. vasárnap:
20.15 Kánkán bemutató (Pódiumszínpad a M vel dési
Ház mögött)
Az Általános Iskola tanulóinak egy csoportja Mészárosné
Franzer Hajnalka felkészítésének eredményeként egy roppant
hangulatos és látványos bemutatót tart a közönségnek.







Július 14. szerda:
20.30 Filmek Napja a M vel dési Ház Pódiumteraszán
(Pódiumszínpad)
E programot mindazoknak szánjuk, akik némi romantikát
éreznek a már régen lebontott kelebiai mozi iránt. Ezen egy
alkalommal a mozi emlékének és a magyar filmm vészetnek
adózunk két mozisiker felelevenítésével, melyek a
hollywoodi mozivilág legnagyobb ünnepén, az Oscarátadáson is elismerést kaptak, vagy igen közel álltak hozzá. A
választott alkotások kilétére csak a helyszínen derül fény, de a
lehet ségeket most ismertetjük: Mephisto, Hídember, A
Napfény íze, Zenél doboz.

20.30 Színház Napja a M vel dési Ház Pódiumteraszán Kaméleon csoport (Bácsalmás) Színdarab Kelebián:
Félálmok (Pódiumszínpad)
Boldizsár Péter Félálmaink cím drámájának átdolgozása
kerül színpadra hatvan percben. A darab története bárhol és
bármikor megtalálható földünkön a mában vagy a
közelmúltban. F szerepl i félig-meddig csövesek, féligmeddig vándorló vendégmunkások, akik valahol a társadalom
perifériáján tengetik életüket. A Félálmok az a szalmaszál,
mely a szerepl k számára a kapaszkodót jelenti. A néhol
humoros jeleneteket tartalmazó dráma valójában rávilágít a
lecsúszott, de még talán menthet rétegek életére, nem
durván, hanem inkább valamilyen lírai áthatottsággal. Többek
között arra is utal, hogy máshogy kellene meglátni azokat a
szegényeket, akik társadalmunkban erre a szintre süllyedtek.
A darab 2004-ben részt vett az ODE Fesztiválon, ahol
különdíjat kapott.































Július 15. csütörtök:
19.00 Kórusok Napja - Énekkarok Találkozója 21.00
Nyugdíjas Szabadtéri Bál (Pódiumszínpad)
E nap kétségkívül a hétközbeni rendezvények legnagyobb
produkciója lesz. A Kelebiai Nyugdíjas Egyesület nem titkolt
célja az, hogy a programmal csábítsa a kelebiai, de ezen
túlmen en a környez települések nyugdíjas lakosait is. A
fellép kórusok Balotaszállásról, Csikériáról, Sükösdr l és
Tompáról érkeznek, valamint fellép a házigazda Kelebia is. A
Nyugdíjas Egyesület fáradozásának minden bizonnyal
meglesz az eredménye, hiszen csak a fellép kórusok
tagjainak létszáma több mint száz f . A találkozót követ en
kezdetét veszi a Szabadtéri Bál, ahol e korosztály
ízlésvilágának
legmegfelel bb
zenei
összeállítással
kedveskedünk a jelenlév knek.











Július 12. hétf :
19.00 Író-olvasó est Tari István és Miskolczi Miklós
írókkal (Pódiumszínpad)
A 2004-ben nyolcvanadik születésnapját ünnepl Kelebia
egyik kiemelked
fontosságú feladata, hogy végre
megjelenjen a Kelebia történetét bemutató könyv, melyb l
ízelít t e programban kaphatnak az érdekl d k. A
M vel dési Ház mögötti Kertszínpadon (Pódiumszínpad)
Tari István vajdasági-magyar író beszélget, s többek között
err l is szót ejt majd Miskolczi Miklóssal, a könyv
f szerkeszt jével, aki kelebiai származásúként a Kiskegyed
cím újság vezet személyisége is egyben. A készül könyv
állapotának megismerése mellett a résztvev k természetesen
további irodalmi élményekkel is gazdagodnak majd.























Július 16. péntek:
Kelebiai Ifjúsági Nap
helyszín a nagyszínpad















16.30 Rendezvény megnyitása (nagyszínpad)
Házigazdák Szegedi Szabolcs és Kollár Ádám.





-4-



II. évfolyam, 7. szám

2004. július

16.30 Fels -bácskai és Dél-alföldi Fiatal Zenekarok
Találkozója (nagyszínpad)
E nap a fiataloké. A Kelebiai Ifjúsági Egyesület
hagyományteremt szándékkal ezen túl minden évben
szeretné
célirányosan
az
ifjúságot
megmozgatni
térségünkben. Éppen ezért olyan zenekarokat látunk
vendégül, akik kivétel nélkül az ifjabb korosztály zenei
világát reprezentálják. Mindazonáltal érdemes lesz ellátogatni
az id sebbeknek is, ha másért nem, hát azért, hogy
megismerkedjenek gyermekeik kedvenceinek egy szeletével.

15.00 Sör-virsli túlél csapatversenyek (nagyszínpad)
A már említett EU-Majálishoz hasonlóan ismét
megrendezzük ügyességi versenyünket, melyet a legutóbbi
verseny nagyon nagy sikere indokolt. A séma hasonló, csak
most a versenyek a színpad el tti területen zajlanak,
konferanszié kíséretével. Különbség még az is, hogy most
civil csapatok mérik össze ügyességi tudásukat a sör és a
virsli jegyében. Minden bizonnyal az izgalmakban b velked ,
látványban gazdag produkció a közönségnek is kellemes
kikapcsolódást nyújt majd.

17.00 Napsugár tér 7. zenekar (nagyszínpad)
A zenekar repertoárjában Red Hot Chili Peppers, Jimmy
Hendrix és Bob Marley is szerepel a saját szerzemények
között. A zenekar tagjai rendkívül képzettek – talán már
túlontúl is – ebb l kifolyólag nem csoda, ha szemünket
becsukva hallgatjuk a zenekart, akkor összekeverhetjük az
el bb említett együttesekkel!

15.30 F z verseny civil szervezeteknek (nagyszínpad)
Az intézmények után most a civil szervezetek mérik össze
f zési tudományukat. A Majálistól eltér en most
mindannyian egy ételt f znek, mégpedig az egyik
legjellemz bb magyar ételt, a gazdagon elkészíthet
babgulyást.
A
gasztronómia
élvezetének
kedvel i
valószín leg élményszámba men
programpontjaként
tarthatjuk nyilván e versenyt.





























18.00 Valótlan Álom zenekar (nagyszínpad)
A héttagú szegedi együttes 2000-ben alakult meg. Saját
szerzeményeikben
a
magyar
rockzenét
tartják
meghatározónak, remélve azt, hogy id vel a magyar zene is
kelend
lesz
Magyarországon.
Kitartó
munkájuk
eredményeként nemsokára megjelenik els saját lemezük.



16.30 Kelebia Polgármesterének Ünnepi Köszönt je
(nagyszínpad)
16.40 Helyi színpadi m vészeti értékek felvonultatása
(nagyszínpad)
Minden kelebiai nagy rendezvénynek fontos feladata a helyi
m vészeti csoportok felvonultatása. Ebben az egy órában
találkozhatunk a helyi csoportok legújabb produkcióival,
figyelembe véve az elmúlt rendezvények tapasztalatait, az
érdekl d közönség nem kis örömére.







19.00 Klakk együttes (nagyszínpad)
„Békés – Kelebia – végállomás”. Az egyetlen kelebiai
vonatkozású zenekar. Stílusának meghatározása nem
egyszer , hisz a tagok egészen más zenei ízléssel
rendelkeznek. Talán ha megpróbálnánk összemosni a funkyt
és a nu-metalt, akkor reális képet kapnánk a Klakkról.
B vebb információ a www.klakk.hu weboldalon található a
zenekarról.









17.40 Eredményhirdetések (nagyszínpad)
18.10 Környez települések színpadi m vészeti értékeinek
bemutatása (nagyszínpad)
Most els ízben lesz alkalom arra, hogy a környez
települések
színpadi
m vészeti
értékei
is
megmutatkozhassanak nagyobb számban. A fellép k
Csikériáról, Tompáról, Kisszállásról és Öttömösr l érkeznek.





20.00 MZ/X együttes (nagyszínpad)
A békéscsabai MZ/X már egyfajta hírhedtségnek örvendhet.
A már öt éves zenekar sokmindenen – tehetségkutató
fesztiválok – van túl. Méltóképpen képviselik kis hazánkban
az új kor ízléses zenei m faját. Zenei stílusukban érezhet
egy csipetnyi Rage against the Machine, Red Hot Chili
Peppers, s a magyar zenekarok közül nagy hatással van rájuk
a Kispál és a Borz. További információ az együttesr l a
www.mz/x.hu, vagy a www.mz-x.hu címen található.






19.30 Kovács Kati koncertje (nagyszínpad)
A magyar tánczene egyik legkiemelked bb alakja, évtizedek
óta m fajának legkiválóbb képvisel je ad koncertet két
zenészének kíséretében a közönségnek. Talán nincs is olyan
magyar ember, aki ne ismerné Kovács Kati m vészetét, és ne
ismerne t le olyan számot, melyet ne tudna elénekeli a
m vészn vel együtt. Most - bízunk benne, hogy a vidék nagy
örömére - szórakoztatja a kilátogató közönséget.

















21.00 Supernem zenekar koncertje (nagyszínpad)
A mai pop-rock piacon élvonalbelinek számító Supernem
együttes ötvözi a funkyt és a punk zenéket. Saját számokkal
és feldolgozásokkal tarkított koncertjükön megjelenik az
AC/DC és más egyéb, sokak által ismert zenekar hangzása is.



20.45 Nemcsak a 20 éveseké a világ... Rock térít k I. rész
(nagyszínpad)
Tánczene a javából, mely ebben az egy órában az ötvenes –
hatvanas korosztály zenei világát t zte zászlajára. Reméljük,
hogy a vendégek nem kis örömére!


22.30 Utcabál fiataloknak az öttömösi Nitro Express
zenekarral (nagyszínpad)
Legutóbb a Kelebiai EU-Majálison hallhattuk zenéjüket,
sajnos az es miatt csak igen rövid ideig. Muzsikájuk tetszést
aratott, ezért hívtuk vissza ket, bízva abban, hogy az id járás
most kegyelmes lesz hozzájuk.

22.00 Boldog születésnapot Kelebia ! T ZIJÁTÉK
(focipálya)
22.10 Nemcsak a 20 éveseké a világ... Rock térít k II. rész
(nagyszínpad)












Július 17. szombat:
09.00 MÁV Nemzetközi, Regionális és Kistérségi
Kispályás Focigála (Focipálya)
A délel tt folyamán kilenc csapat méri össze erejét a
focipályán kialakított kispályákon helyi, regionális és
nemzetközi résztvev kkel.

Az utcabál folytatódik, s ahogy öregszik az id , úgy
fiatalodnak az el adott dallamok.
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Kiegészít programok: (nagyszínpad közelében)
A felsorolt programok mellett kiegészít programokon is
részt vehetnek az érdekl d k. A kiegészít programok
felsorolásszer en a következ k: Game sátor, Lovagoltatás,
Agyagozás, Csocsó, Origami, Asztalitenisz, Sakk, Jurtasátor,
Íjászat, Könyvvásár, Grafikus önarcképeket készít, Árusok,
Vidámparkosok, Fest m vészeti tábor.

Július 18. vasárnap:
10.00 Megnyitó (Lovaspálya)
10.00-17.00-ig VII. Fels -bácskai Fogathajtó Verseny
(Lovaspálya)
Mint eddig minden évben, most is megrendezésre kerül a
látványos és izgalmas Kettes Fogathajtó Bajnokság, mely
idén is érdekes színfoltja és megfelel lezárása lesz
programsorozatunknak. El zetes információink szerint az
eddigiekt l eltér módon idén a versenyen részt vev fogatok
száma ötven százalékkal emelkedik, ami igazolja a sportág
körében a kelebiai verseny népszer ségét. A verseny
szüneteiben
a
mélykúti
Szederinda
Citerazenekar
szórakoztatja majd a nagyérdem t, s idén is lesz a
gyerekeknek ingyenesen használható óriáscsúszda a nap
folyamán. További információért Gardel Miklóshoz, a
Bajnokság f szervez jéhez fordulhatnak.



















Ha harc, hát legyen harc! Paintball Kelebián: (Béke park)
Kelebián els ízben berendezkedik egy szegedi paintball
szakosztály, mely a felszerelések biztosításával lehet séget
nyújt arra, hogy egyrészt az érdekl d k kisebb díjakért célba
l hessenek, másrészt kisebb csoportok jelentkezése esetén
megküzdhessenek egymással, festékpatronos fegyverekkel. A
játékokhoz teljes kör védelmi felszerelést biztosít a paintball
szakosztály.





























Programjaink es esetén is megrendezésre kerülnek, hiszen a
nagyszínpadnál 500 állóhelyes sátor várja a közönséget. A
hétközbeni programoknál a szabadtéri Pódiumszínpad
programjai felkerülnek a M vel dési Ház nagytermébe.


10.00 F z verseny (Lovaspálya)
Szintén a kialakult hagyományokat folytatva, továbbá a
tavalyi nagy sikerre való tekintettel zajlik majd az a
F z verseny, melyre jelentkezni július 14-ig lehet Galgóczi
Attilánál az Adrienn Presszóban. A nevezési díj négyezer
forint, melyb l a f zéshez szükséges azonos min ség hús
kerül megvásárlásra. Minden további kelléket a jelentkez
maga biztosít. A F z verseny els három helyezettjét díjazza
a zs ri három különböz méret bográccsal. A menü: Pörkölt




További információkat
internet oldalon..













a

www.kelebia.hu

Kívánunk minden kedves érdekl d nek tartalmas és szép,
élményekben gazdag tíz napot, ezzel együtt bízva abban,
hogy rendezvényünk a település és a térség épülését szolgálja
majd.






olvashatnak













A szervez k

09.00 I. Kelebiai Koronglöv Verseny (Lovaspálya
mögötti tisztás)
Érdekes és izgalmas programnak ígérkezik az idén els ízben
megrendezésre kerül koronglöv verseny, ahol sz kebb
pátriánk vadászai, de a vajdasági Bajsa település vadászai is
összemérhetik vadászati tudásukat. A rendezvényt rzött
körülmények között szervezzük meg, mely minden bizonnyal
további látványosságként emeli a Fesztivál színvonalát. A
versenyr l további információt Horváth Zoltántól, a verseny
egyik koordinátorától kaphatnak.











Iskolából jelentjük



TANULMÁNYI VERSENYEK
2003-2004.



1. TITOK Arany János magyar nyelvi verseny 2003.
október

Ultiverseny: (Lovaspálya)
A nap folyamán szintén a hagyományokat követve
megrendezésre kerül a kelebiai Ultiverseny, ahol
kipróbálhatja minden ultizni kedvel
játékos kártya
tudományát. További információk szerezhet ek Nagy
Józseft l, a verseny szervez jét l.

Jelentkezett tanulók száma:
4. a: 1 f
6. a: 1 f
5. a: 1 f
6. b: 2 f
5. b: 2f
7. b: 3 f



Összesen: 16 f







8. b:3 f





Továbbjutottak a 2. fordulóba: 4 f

Gyermekfalu:
Minden érdekl d nek felhívjuk a figyelmét, hogy a Fesztivál
ideje alatt, július 9-10-én, továbbá július 16-17-én a Kelebiai
Gyermekfalu várja a gyerekeket a kelebiai volt gázcseretelep
területén. Több mint harminc szakmailag felkészített fiatal
fogadja a szórakozni vágyó gyerekeket öt éves kortól az
említett napokon 16 órától 20 óráig. A négy napon
harmincnál is több programmal szórakoztatják a gyerekeket
felügyelet mellett, hozzásegítve ezzel szüleiket a nyugodt
kikapcsolódáshoz. 2004. július 18-án a Gyermekfalu kitelepül
a Lovaspálya közvetlen közelébe.


Patocskai Anita
Fábián Andrea
Kormos Anita
Farkas Edit



(5. oszt.)
(7. oszt.)
(7. oszt.)
(7. oszt.)

2. Mesemondó verseny:
I.) Alsó tagozat:45 f , helyezettek száma: 12 f
Továbbjutó versenyz a területi versenyre: Nemes
Anna 4.a oszt. tanuló (Felkészít nevel : Horváth
Jen )
II.) Fels tagozat:21 f , helyezettek száma: ? f
Továbbjutó tanuló: Kovács Enik 6.b oszt. tanuló
(Felkészít nevel : Szádeczki Dezs né)


3. Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
Az iskolai forduló legjobbjai:
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Patocskai Anita 5.b
Gálfi Alíz 6.b
Fábián Andrea 7.b
Farkas Edit 7.b
Kormos Anita 7.b

Az éves levelez s feladatmegoldós verseny értékelése
alapján a legjobban teljesített tanulókat értékelték.
„Kiváló mester” fokozatot ért el:
Fábián Andrea 7.b osztály, Farkas Edit ,
Hinterszehr Ágnes, Kormos Anita,
Felkészít nevel : Turcsányi Lászlóné
„Mester” fokozatot ért el:
Nemes Anna 4.a felk.: Horváth Jen
Patocskai Fanni 4.a
Perványi Nikolett 6.a
Rónai Nikolett 6.a
Vörös Bálint 6.a
Gémes Noémi 7.b, felk.: Turcsányi Lászlóné
Rigler Renáta 7.b

Szádeczki Dezs né
Szádeczki Dezs né
Turcsányi Lászlóné
Turcsányi Lászlóné
Turcsányi Lászlóné

A megyei dönt ben eredményesen szerepelt:
Fábián Andrea, Farkas Edit, Kormos Anita, 7.b osztályos
tanulók

4. Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei/körzeti
fordulója

9. Szóvarázs Területi prózamondó verseny
Rigler Renáta 7.oszt. tanuló III. helyezést ért el.
Felkészít nevel : Turcsányiné

3-8. osztályig jelentkeztek
Az
Általános
Iskola Kelebia
legeredményesebb
versenyz je: Tokodi Lajos 7. oszt. tanuló 31. helyezést ért
el. (Felkészít nevel je: Holló Tünde)

10. „Szép magyar beszéd” Területi verseny
Rigler Renáta 7.oszt. tanuló III. helyezést ért el.
Felkészít nevel : Turcsányiné

5. Szavalóversenyek:
I.) Iskolai: alsó tagozat: 24 f , fels tagozat: 45 f
II.) A Sz ts József területi Szavalóversenyen iskolánkat
képviselték eredményesen:
Alsó tagozat: Kardos Roberta (Sógor Lászlóné)
Fels tagozat Gál Krisztina I. helyezett (Turcsányiné)

TITOK Országos Levelez csapatverseny német
nyelvb l




Felkészít nevel : Dr. Császárné Szaszkó Éva
4. helyezett 7.osztály, I. csapata:
Hinterszehr Ágnes, Gémes Noémi, Farkas Edit
5. helyezett 7. osztály II. csapata
Molnár József, Friebert Gábor, Révész Krisztián
5. helyezett 5. osztály csapata
Galgóczi Dominika, Kilin Krisztina, Patocskai Anita
6. helyezett 8. osztály csapata
Gál Krisztina, Hegyi Adrienn, Schaffer Tamás
8. helyezett 6. osztály I. csapata
Rónai Nikolett, Szalma Boglárka, Fodor Zsófia
9. helyezett 6. osztály II. csapata
Farkas Tibor, Perványi Nikolett, Paprika Renáta,
Vörös Bálint

6. DIV Tanulmányi verseny:
Iskolánkból jelentkezett: 27 f


Helyesírás:
I. helyezett 3. oszt. Kormos Réka (Vörös Józsefné)
II. helyezett 5. oszt. Patocskai Anita (Szádeczki Dezs né)
I. helyezett 7. oszt. Fábián Andrea (Turcsányi Lászlóné)
Angol nyelv II. helyezett 5. oszt. Rigler László (Olajos Judit)
III. helyezett 5. oszt. Sutka Roland (Olajos Judit)
II. helyezett 6.oszt. Daru Gergely (Olajos Judit)
III. helyezett 7. oszt. Rigler Renáta (Olajos Judit)

11. Az Ugodi Színjátszó Fesztiválon (német nyelv )
„Kiváló Min sítést” kapott a kelebiai csoport, amelynek
vezet je és felkészít je Dr. Császárné Szaszkó Éva aki
szintén „Kiváló min sítést” kapott a munkájáért.
Különdíjat kapott a német nyelv el adásért Farkas Edit
7. osztályos tanuló és Gál Krisztina 8. osztályos tanuló.


Német nyelv
I. helyezett 5. oszt. Galgóczi Dominika (Császárné)
I. helyezett 6. oszt. Vörös Bálint (Dr. Császárné)
I. helyezett 7. oszt. Molnár József (Dr. Császárné)
I. helyezett 8. oszt. Hegyi Adrienn (Dr. Császárné)
II. helyezett 6. oszt. Rónai Nikolett (Dr. Császárné)
II. helyezett 7. oszt. Farkas Edit (Dr. Császárné)
II. helyezett 8. oszt. Kocsis Gerg (Dr. Császárné)

12. Német színjátszó körben való aktív részvételért
dicséretben részesül:
Gál Krisztina, Schaffer Tamás, Hegyi Adrienn,
Kocsis Gerg

13. SAM-FÜLES Levelez feladatmegoldó és
Tehetségkutató Országos Tanulmányi Verseny

Földrajz
I. helyezett 7.oszt. Friebert Gábor (Szlatnek Rita)
II. helyezett 7.oszt. Erdélyi Gergely (Szlatnek Rita)



Ebben a tanévben 23 f 5-8. osztályos tanulóval
kapcsolódtunk be a versenybe. Az egész éves munka
értékelése után az országos dönt be jutott tanulóink
eredménye:

7. Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
Anyanyelvi Tanulmányi Verseny Szeged



Iskolai fordulóban részt vett: 5 f (A min sítettek
könyvjutalmat és oklevelet kapnak összevontan a
JONATÁN versenyeredményekkel)
Egész évi feladatmegoldás versenyeredménye:
Fábián Andrea arany min sítés (Turcsányi Lászlóné)
Farkas Edit arany min sítés (Turcsányi Lászlóné)
Hinterszehr Ágnes arany min sítés (Turcsányi Lászlóné)
Kormos Anita arany min sítés (Turcsányi Lászlóné)
Rigler Renáta arany min sítés (Turcsányi Lászlóné)


Német nyelv:
Molnár József 7.b osztályos tanuló
I. helyezett
Révész Krisztián 7.b osztályos tanuló IV. helyezett
Friebert Gábor 7.b osztályos tanuló
VI. helyezett
Paprika Renáta 6. osztályos tanuló VIII. helyezett
Felkészít nevel : Dr. Császárné Szaszkó Éva
Számítástechnika:
Tokodi Lajos 7.b osztályos tanuló II. helyezett
Felkészít nevel : Maczkó Kornélia
Kémia:
Friebert Gábor 7. osztályos tanuló IX. helyezett
Révész Krisztián 7. osztályos tanuló XIII. helyezett
Felkészít nevel : Maczkó Kornélia


8. JONATÁN Els
Országos Könyvmolyképz
(olvasásra serkent ) Verseny
Az iskolából jelentkezettek száma: 25 f 4-8. osztály
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14. Szegedi Radnóti Gimnáium
István kémiaversenyen 4
versenyen vett részt.
Révész Krisztián 7.b, Friebert
8.b, Színes Ivett 8.b, Felkészít

által meghirdetett Meleg
tanulónk feladatmegoldó

19. Labirintus
Országos
rajzpályázaton
Shakespeare
Szentivánéji álom cím m vével, kollektív munkájukkal I.
helyezést értek el rajzszakkörös tanulóink. Felkészít
nevel : Balázs Hajnalka

Gábor 7.b, Hegyi Adrienn
nevel : Maczkó Kornélia

20. A III. Danubiás Gyermekszínjátszó Találkozón a
kelebiai színjátszó csoport eredményesen szerepelt.

15. Kaán Károly Természetismereti verseny
Ábrahám Dániel 5.b osztályos tanuló szerepelt eredményesen

Tagjai: Patocskai Fanni, Patocskai Szilárd,
Tancsik Albert, Tancsik Anikó,
Felkészít nevel : Arcson Rafael

16. A Könyvtársasjáték felhívására iskolánkból hét 3
f s csapat vett részt. Összesen: 21 tanuló.
A legeredményesebben szerepl csapatok bejutottak a
megyei dönt be, a Kecskeméti Katona József Könyvtárba.
Eredményes szereplésükért oklevelet és könyvet kaptak.





Gratulálunk valamennyi tanulónak, a kedves Szül knek
és a felkészít nevel knek!













Horváth Zoltánné
igazgató

1. csapat
Kovács Enik 6.b, Gálfi Alíz, Szamosvölgyi Irén
2. csapat
Mészáros Réka 6.b, Barvircz Balázs, Ábrahám Milán
Felkészít nevel : Szádeczki Dezs né




Közlemények



17. Délvidéki Iskolák Versenye 2004.

Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár július 8-tól a
Fesztivál id tartamára, valamint azt követ en július 19-t l
augusztus 2-ig szabadság miatt zárva tart. Az els
nyitvatartási nap augusztus 3. kedd. Azoknak az olvasóknak,
akiknek a fent meghatározott id tartam alatt jár le a
kölcsönzési határidejük, a kölcsönzés idejét automatikusan
meghosszabbítjuk az újbóli nyitva tartás idejéig.
Megértésüket köszönjük:
Vadász János
A Kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár Igazgatója

Atlétika
Tokodi Lajos 7. oszt. tanuló váltófutás I. helyezés; távolugrás
I. helyezés;60 m-es síkfutás I. helyezés
Papp Dóra 7. oszt. tanuló 60 m-es síkfutás I. helyezés,
távolugrás II. helyezés
Gémes Noémi 7. oszt. tanuló 400 m-es síkfutás II. helyezés
Kislabda dobásban III. helyezés
Gál Krisztina 8. osztályos tanuló, 100 m-es síkfutásban II.
helyezett
Kismárton Rita 8. oszt. tanuló 800 m-es síkfutásban III.
helyezett
Rigler László 5. oszt; Révész Krisztián 7. oszt.; Papp Dóra,
Tokodi Lajos, Gémes Noémi, Kazi László 8. oszt.,
Szabó Zoltán 6. oszt., Varga János 6. oszt., Virág Roland 7.
oszt.,
Megyei dönt 3. korcsoport leány labdarúgás csapatban 2.
helyezés.
Megyei dönt 4. korcsoport fiú labdarúgás 2. helyezés
Körzeti verseny 2. korcsoport fiú labdarúgás 2. helyezés















TISZTELT NYUGDÍJASOK!
Mostani tájékoztatómat három hónap történéseinek
rövid összefoglalásával kívánom megejteni:

18. Nemzetközi Rajzversenyen szerepeltek eredményesen
tanulóink. a kiállítást mindenki megtekinthette május 1-jén és
május 17-én a testvérvárosi látogatás alkalmával.
I. Gy ztünk
Vadász Izabella
II. EU cica
Sz cs Klára
I. Sport a mindennapokban Balogh Sz.Bettina
II. Sport
Kovács Zsanett
I. A mi gólyánk
Kovács Zsanett
II. Jól nevelt állatok
Taupert Dóra
III. Mindenki paradicsoma
Kiss Izabella
I. Parlament
Jóni Noémi, Temesvári László
II. Kincseink
Jóni Noémi
Hegyi Barbara
III. seink
I. Lovas nemzet
Vili Anett
I. si értékeink
Farkas Edit
II. A csodaszarvas nyomában
Szekeres Cintia
III. Jurta
Daru Gerg
III. Tanyasi élet
Kovács Enik
I. Halastószél
Nagygyörgy Éva
II. Mókuslakoma
Erdélyi Andrea
III. Így óvjuk a természetet!
Makai Kinga
Alsó tagozatos nevel k, és Balázs Hajnalka készítette fel a
tanulókat.

JÚNIUS
Erre a hónapra a bugaci kirándulás és kiskunmajsai
strandolás volt betervezve. A bugaci kirándulás a kisszámú
jelentkez /2 f / miatt elmaradt. A kiskunmajsai strandolás 15
f vel megvalósult, s t az olyan sikeres volt, hogy az
el zetesen betervezett 6 órás fürd zést közkívánatra egy
órával megtoldottuk.
A megváltott 500.-Ft-os belép díj ellenében külön ráfizetés
nélkül tetszés szerint használhattuk az élményfürd részt, a
csúszdákat és a szaunát is. A sok és változatos lehet ség
mellett olyan gyorsan telt az id , hogy alig maradt id nk a
napozásra és olvasgatásra a kellemes környezetben. Az
id járás is kegyes volt hozzánk, mert szélcsend volt és végig
melegen sütött a nap. Igazi strandid volt.


























JÚLIUS
Az el z havi tájékoztatómban már említettem, hogy a
KELEBIAI KÁRPÁT FESZTIVÁL keretében 15-én a 19.00
órakor kezd d
KÓRUSTALÁLKOZÓ folytatásaként
szabadtéri
Vasutasnapi Nyugíjas Batyusbál lesz a
M vel dési Ház melletti szabadtéri színpadon. Várjuk
egyesületi tagjaink megjelenését a szokásos batyukkal
felszerelkezve.
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23-án a reggeli 08.32-es vonattal utazunk Kiskunhalasra a
városi strandra. Hazautazás Kiskunhalasról a résztvev k
igénye szerint a délutáni vonatok valamelyikével /14.58,
15.42, 17.56/. Találkozzunk 23-án a vasútállomáson 08.32kor!


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?

AUGUSZTUS
Az erre a hónapra tervezett országházi látogatás a Parlament
nyári ülésszünete miatt kés bbre lesz halasztva. A Szegedi
Szabadtéri Játékokra 6-án és 20-án mennek azok a
szerencsések, akik még márciusban megrendelték a
belép jegyet /33 f /. Mindkét napon a Nyugdíjas Ház el tt
lesz a gyülekezés, majd az indulás 18.30 órakor. A
belép jegyet senki ne felejtse otthon!
A két színházlátogatási nap között 13-án pénteken kerül sor a
mórahalmi strandolásra. /Azért nem Ásotthalomra
megyünk, mert ott csak hideg vizes medencék vannak/.
Utazás ez alkalommal is a vasútállomástól a 10.06-os
autóbusszal, visszaindulás Mórahalomról a 16.49-kor induló
járattal. Információink szerint augusztus 2-án adják át az
újabb 6 medencével kib vített részleget. Belép díjak:
nyugdíjas és gyermek 550.-Ft/f , 10 f felett 400.-Ft/f .
Rendes feln tt belép díj: 800.-Ft/f , 10 f felett 650.-Ft/f .
Úgy a kiskunhalasi, mint a mórahalmi strandolásra várjuk az
egyesületi és azon kívüli nyugdíjasokat, de szívesen vesszük
bármely kelebiai csatlakozását is!









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




•
•
•
•









•
•













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:



-

Egyesületünk -melynek létszáma jelenleg 90 f - továbbra is
nyitva áll az újabb belépni szándékozók el tt!

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.

Kelebia, 2004.07.01.
Sutka István
Ell.Biz.elnök

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

A BALLAGÁS!
2004. június 12.

Lakossági Apróhirdetés

Ballagó szemmel nézve nagyon furcsa volt.
El kellett válnunk a tanárainktól, az osztálytársainktól és
barátainktól. A búcsúzás el tti napok lázas próbákkal
végz dtek. A ballagás napja mindenki számára új fényt hoz
az életbe. Az ünnepség gyönyör szép volt, még a technikai
hibák sokasága sem tudta igazán elcsúfítani azt, amivel a
ballagó nyolcadikosok készültek a meghívottak számára. Volt
olyan meghívott vendég, aki mosolygott, s a könnyeivel
küszködött, milyen szépre is sikeredett búcsúztatásunk.
Miután véget ért mindez, szétszéledt a (volt) osztályom,
nagyon hiányozni fognak nekem akkor, ha már nem együtt
fogjuk kezdeni az újabb bizonyításra való tanévet.
Köszönettel tartozunk szüleinknek, tanárainknak és
mindazoknak, akik átsegítenek minket a NAGYBET S élet
kapuján…

Ez itt az apróhirdetések
helye





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



Hirdetésfelvétel: a szerkeszt ségben.


Közlemény
Az Oktatási és Kulturális Bizottság azzal a kéréssel fordult a
község intézményeihez, civil szervezeteihez, hogy mondjanak
véleményt a Kelebia Község Díszpolgára cím, valamint a
Kelebia Községért kitüntet cím adományozása tárgyában.
Megkértük ket, hogy gondolják át, kit, kiket tartanak
méltónak arra, hogy 2004. évben részesülhessenek ebben az
elismerésben.
Véleményüket, javaslatukat 2004. július 15-ig juttathatják az
oktatási és kulturális bizottsághoz.


Tóth Katalin
Ballagó diák

Szádeczki Dezs né
bizottsági elnök


-9-

II. évfolyam, 7. szám

2004. július

Meghívó
Tisztelt kelebiai Fiatalok!
Örömmel tájékoztathatlak benneteket arról, hogy
a Kelebiai Ifjúsági Egyesület hatékony
közrem ködésével megrendezésre kerül az I.
Kelebiai Kárpát Fesztivál. Reméljük, hogy az
egész
program
melyet
összeállítottunk
kedvetekre való lesz, de mégis szeretnék
kiemelni egy napot, mely községünk életében
mindenképpen
rendhagyónak
mondható.
Els ízben fordul el ugyanis az, hogy teret adva
a fiatalok igényeinek önálló nap formájában
ifjúsági napot hozhatunk létre a mi igényeink és
elképzeléseink alapján.
Ez nagy eredménye egyesületünknek, hiszen
mostanra már tényez vé vált településünkön a
Kelebiai Ifjúsági Egyesület. Bizonyítja ezt az is,
hogy m ködésünk támogatására az Ifjúsági nap
költségein túl további 200 ezer Ft-ot biztosított
Kelebia Képvisel -testülete. E támogatást
ezúton is köszönjük a falunak és a többiek
nevében állíthatom, hogy az összeg a lehet
leghatékonyabb módon kerül felhasználásra, és
természetesen
nem
is
marad
hálátlan
szervezetünk a falu felé. Ez a támogatás
mindenképpen a további munkavégzésre er t
adott, és hitet céljaink elérésének tekintetében.
Az egyesület nem túl hosszú történetében úgy
érezzük, hogy elérkezett eddigi fennállásának
legnagyobb kihívásához, a Fesztiválhoz. Mi
hiszünk benne, hogy feladatainkat megfelel en
végre tudjuk hajtani, és a rendezvény sikeres
lesz. De a siker, amely a jöv be mutat, nagyban
múlik a Ti támogatásotokon, els sorban a
rendezvényen való részvételeteken. Hiszen a
megjelenésetek a garancia arra, hogy továbbra
is fontos tényez marad-e az Ifjúsági Nap, a
Fesztivál és egyáltalán az Ifjúsági Egyesület
Kelebián. Így hát kérünk benneteket minél
nagyobb számban képviseltessétek a korosztályt
rendezvényünkön, már csak azért is, mert az
összeállított programokon minden bizonnyal
kellemes és maradandó kikapcsolódásban lesz
részetek. Vár tehát a Fesztiválra minden fiatalt
szeretettel a Kelebiai Ifjúsági Egyesület.


















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













Rend rség: 107
T zoltóság: 105
Ment : 104

Baráti üdvözlettel:



Szegedi Szabolcs
KIE elnök
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Portugál EB
A portugáliai Európa-bajnokság nyitómérk zése után még
bombameglepetésként emlegették azt, hogy Görögország legjobbjai
2-1-re legy zték a házigazdát. Azóta viszont rengeteget változott a
hellén válogatott megítélése, ami nem csoda, hiszen több nagyágyút
is búcsúztatva fináléba jutottak Szeitaridiszék. Abban viszont
mindenki egyetértett: ha megnyeri az Eb-t Otto Rehhagel csapata, az
az utóbbi évtizedek legnagyobb futballcsodája lenne. 1992-ben
sokan felkapták a fejüket, amikor a dánok "beugróként'" elhódították
a trófeát, ám abban a csapatban azért akadt néhány világsztár, elég,
ha csak a kapus Peter Schmeichel vagy a technikás Brian Laudrup
nevét említjük.

Hariszteasz gólja
A német tréner Otto Rehhagel csapata teljesen megérdemelten
hódította el a trófeát, hiszen kiejtette a címvéd Franciaországot, az
el dönt ig hibátlan Csehországot, majd megverte a vendéglátó
portugál együttest is. A görögök a negyeddönt ben, az el dönt ben
és a fináléban is fejesgóllal nyertek 1-0-ra.

A görög csapatból viszont, noha az idei BL-ben három hellén csapat
is ott volt, az Eb el tt nem sok játékos lehetett ismer s a szurkolók
számára.

Örömünnep
Forrás: origo.hu

Security kontra szurkoló

A Kelebiai Formula-1 Klubról
A Görög csapat
Legtöbbjük a hazai bajnokságban edz dik, míg a légiósok (Dellasz
a Romában, Karagunisz az Interben, Hariszteasz a Werderben,
Fisszasz a Benficában...) nem számítanak alapembernek klubjaikban.
Rehhagel pedig ebb l az "alapanyagból" ütöképes csapatot tudott
gyúrni, amelynek három legjobbja a kontinenstorna során a
jobbhátvéd Szeitaridisz, a középs véd Dellasz és a brémai csatár
Hariszteasz volt, ám le kell szögezni, hogy az egyénieskedés
egyáltalán nem volt jellemz a görögök játékára - náluk csakis a
tökéletes csapatmunka volt a siker záloga.

Ebben a hónapban a megalakuló F1 klubról tennék említést.
Terveink szerint augusztusban tartanánk alakuló gy lést, amin
megbeszélnénk az ilyenkor szükséges teend ket és megválasztanánk
jelképes vezet jét is.


Az el zetes tervek szerint egyébként /és kell érdekl d esetén/ a
mindenkori futamokat a klubtagok projektoron /szélesvásznú
kivetít n/ tekinthetnék meg a M vel dési Ház melletti színpadnál
/rossz id esetén a M vel dési Ház nagytermében/. A klub tervei
között szerepel: az egyetlen magyar világbajnoki pontszerz vel,
Baumgartner Zsolttal egy interjú készítése, amit természetesen
lapunk hasábjain is olvashatnak majd, valamint ha esély mutatkozik
rá, az augusztus 15-i Magyar Nagydíjra való elutazásnak a
megszervezése és a futam megtekintése.




A meccs el tt még mindig a portugálok számítottak egyértelm
favoritnak, azzal nem igen foglalkoztak az esélylatolgatók, hogy a
nyitó meccsen is a görögök nyertek, majd - a spanyolok elleni iksz
és az oroszoktól elszenvedett vereség, no meg a szerencsés
továbbjutás után - a címvéd franciáknál és a hibátlanul menetel
cseheknél is jobbnak bizonyultak egy góllal.


Röviden ennyit, az újságban természetesen mindenr l beszámolunk
majd ami a klubbal kapcsolatos.
Krisztin Zoltán

A hazaiak a búcsúzó "aranygeneráció" tagjaival (Figo, Ruí Costa,
Fernando Couto) az említett pofon után összekapták magukat, és
legy zték az oroszokat és a szomszédvár spanyolokat is. A
negyeddönt ben Angliát - egy gólgazdag 2-2-es 120 perc után "mindössze" büntet vel sikerült búcsúztatniuk a portugáloknak,
majd a Hollandia elleni el dönt ben már senki nem vitatta Scolari
tanítványainak megérdemelt fináléba kerülését. Ezen a meccsen már
a 2000-ben aranylabdás Figo is remek formában focizott. A tornán
egyébként a középhátvéd Ricardo Carvalho, a brazilból portugállá
lett támadó Deco, a középpályás Maniche, valamint a MU-ban
vitézked Cristiano Ronaldo játékát emelték ki a szakemberek.
Carvalho és Deco eleinte nem volt kezd , kés bb azonban
kihagyhatatlanná váltak (épp' az aranygeneráció két tagjának a
rovására), Ruí Costa viszont csereként is sokat hozzátett a portugál
sikerekhez

Kelebiai Hírmondó
Felel s Kiadó:
Szerkeszt ség:

Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár
Kelebia, József Attila 91.
Tel: 06 77/454 210
F szerkeszt :
Vadász János
Lektorálta:
Szádeczki Dezs né
Lapszerkeszt :
Szegedi Szabolcs
Nyomdai munkálatok: Gold Press Nyomda, Szeged, Boldogasszony sgt.
55. Tel.: 62/311-111
















A kiadvány az Önkormányzat és helyi vállalkozások
támogatásával jön létre.

És mi lett a vége?
Görögország óriási meglepetésre - a nyitómeccsen aratott diadala
után újra - 1-0-ra legy zte a házigazda válogatottat a portugáliai
Európa-bajnokság lisszaboni dönt jében.
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