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Tisztelt Kelebiai Lakóközösség!
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Bácsország története
A Kelebiai Hírmondó elmúlt számában elkezdtem azt a tájékoztatót, amely az utóbbi kett esztend
legfontosabb történéseir l ad számot. Most folytatom a sort, amelyb l kit nik, hogy a
környezetvédelem, a tervezési folyamatok és a szociális ellátás- egészségügy területén is történtek
változások és min ségi átalakulások. Kelebia Község Önkormányzata még az elmúlt választási
ciklusban úgy döntött, hogy csatlakozik a szegedi központú hulladékgazdálkodási programhoz. Ez a
program 33 település 250.000 lakosát érinti. Kelebián várhatóan 2005 közepét l elkezd dnek a
"Citrom-tóban" lév szeméttelepen a rekultivációs munkák. Ez azt jelenti, hogy a telep nyugati részére
fogják un. prizmába depózni az összes szemetet, majd megfelel szigetel réteg után földelést kap a
mesterséges "domb". A végén pedig cserje- és fatelepítéssel próbálják tájba ill vé tenni a kiépített
m vet. Ez nem azt jelenti, hogy a különböz típusú szilárd hulladéknak nem lesz központi gy jt helye.
Ezt a célt szolgálja majd a hulladékudvar megépítése, amely az összetömörített "szemétdomb"-tól
közvetlen délre, az út mellett fog elhelyezkedni. A hulladékudvar egy 44 x 23 m-es bekerített terület
lesz, ahol kiszolgáló épületet és különböz típusú hulladékoknak egy- egy konténert fognak elhelyezni.
Külön-külön a papírnak, m anyagnak, üvegnek, vegyes hulladéknak, komposztálható hulladéknak,
darabos lombnak, építési törmeléknek, fémhulladéknak, és veszélyes hulladéknak. Ennek a komplett
munkának 2006 júliusára be kell fejez dnie, hiszen Európai Uniós pénzekr l és határid s
szerz désekr l van szó. Kelebián ez a beruházás kb. 45.000.000,-Ft érték lesz, amelyhez
önkormányzati saját forrást nem kell biztosítani. Mindenesetre, a lakosság részér l fegyelmezettebb
hulladék-kiszállítást fog megkövetelni ez a rendszer. Az önkormányzat részér l- a hatékonyság
növelésének az érdekében- szigorúbb fellépést, az utak szélén és erd ben szemetel kkel szemben.
Az említett depózott hulladék- prizmától keletre- szintén a "Citrom-tó" területére terveztettük a
kelebiai szennyvíztisztító telepet.
Ezzel elérkeztünk az un. szennyvízkérdéshez. 2004 els felében hosszas el készít munka és
gazdaságossági vizsgálatok után Tompa és Kelebia községek önkormányzati úgy döntöttek, hogy
külön tisztítókat építenek, külön beruházásban és külön üzemeltetésben. Ennek érdekében elkészültek
az engedélyes tervek, amely az önkormányzatnak 4.500.000,-Ft-jába került.
A szilárd és folyékony hulladék kezelésének problematikája kapcsán feltétlen említést kell tennem
arról, hogy minden településnek Magyarországon hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie.
Önkormányzatunk ezt a tervet elkészítette, amely 375.000,-Ft-ba került. Nem kötelez , de
környezetvédelmi jelleg pályázatokat nem lehet beadni a Települési Környezetvédelmi Program
nélkül. 2004-ben ez a dokumentum is elkészült. Ennek bekerülési költsége: 2.345.000,-Ft volt. Ebb l
1.875.000,-Ft pályázati támogatás.
A környezetvédelem témaköréhez tartozik településünk köztereinek, intézményeinek, utcáinak tisztán
tartása és virágosítása. Ennek érdekében indultunk a Virágos Vasútállomások pályázaton, Virágos
Magyarországért és a Tiszta Magyarországért versenyeken. Az utóbbi megmérettetésen Kelebia
község bekerült a 22 magyar díjazott település közé, és 1.000.000,-Ft jutalmat kapott a
Környezetvédelmi Minisztériumtól.
A magyarországi önkormányzatok pénzügyi helyzetét tekintve sajnos stabilitásról nem beszélhetünk.
Számos eladósodott és önhibáján kívül hátrányos település gazdálkodik egyik napról a másikra,
szükség esetén m ködési hitelb l vagy állami kiegészít támogatásokból.
Kelebia Község Önkormányzata jelenleg hitelfelvételre nem szorul. A nehéz gazdasági és politikai
körülmények között próbáljuk a stabilitásunkat megtartani, s t er nkhöz mérten a legfontosabb
fejlesztéseket kivitelezni. A fejlesztésekhez azonban engedélyes tervek és pénzügyi források
szükségesek.
A szennyvízhálózat-tisztítórendszer és a szeméttelep rekultivációs tervei mellett a következ tervek
készültek el:
- településünk rendezési terve félkész állapotban van, költsége: 4.125.000,-Ft, ebb l pályázati
támogatás: 2.600.000,-Ft,
- buszvárók tevei 200.000,-Ft-ba kerültek, melyeknek tervezett elhelyezési pontjai: Cveiner
kocsmánál, vasútállomásnál, Pet fi S. utcánál és Bácsboristában,
- napközi otthonos konyha és a salakospálya körüli kerítés-tervek költsége: 60.000,-Ft.
- Polgármesteri Hivatal átalakítási terveinek költsége: 184.000,-Ft,
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kb. 40 f vett részt. A 2004. évi eseményekr l számoltam be
és a 2005. évi költségvetés-tervezetet vázoltam fel. A gyér
érdekl dés miatt a márciusi újságban egy külön cikkben
részletes tájékoztatót adok az akkor már elfogadott ez évi
költségvetésr l.

Folytatás az 1. oldalról

A pénzügyi források tekintetében els sorban a pályázatokra
számíthatunk. A pályázatokban viszont 20% - 40% - nyi
öner t kell biztosítanunk. Láthatják, hogy a tervezési
költségek és az öner mértéke meghatározza a pályázati
nagyságrendet. Így érthet , hogy Kelebián éves szinten
maximum
50.000.000,-Ftos
beruházást
tudunk
megvalósítani úgy, hogy küls t két (hitel, vállalkozói
támogatás) nem vonunk be a rendszerbe. Így például egy
szennyvízberuházás, amely községünkben kb. 800.000.000,Ft-ba kerül, az említett küls t ke
beemelése nélkül nem valósítható meg.
Tisztelt Olvasó! Az infrastrukturális fejlesztések egyrészt a
lakosság komfortérzetét javítják, másrészt a községi
vállalkozások hatékonyságát er sítik, harmadrészt javítják azt
az esélyt, hogy új vállalkozások telepedjenek le Kelebián azért, hogy munkahelyek jöjjenek létre, és az önkormányzat is
többletbevételekhez jusson. Az említett fejlesztések dönt
részt az aktív korúakat érintik. Azonban községünkben is
vannak hátrányos helyzetben lév emberek. Emiatt un.
szociális hálórendszert kellett kiépítenünk a településen.
Kelebián ez a rendszer a Szt. Erzsébet Otthonházban, az
id sek klubjában, a házi gondozásban és a tanyagondnoki
(falugondnoki) rendszerben ölt testet. 2004. évi
költségvetésben a szociális otthon b vítési terveire
3.000.000,-Ft-ot különítettünk el. 2003-ban pályáztunk a
Szociális és Családügyi Minisztériumhoz tanyagondnoki
autócserére. Nyert a pályázatunk: kicserélhettük a zöld
Toyotát és megvásárolhattuk a 16 személyes fehér szín Ford
buszt 8.190.000,-Ft-ért. Ebb l támogatás 4.000.000,-Ft, a régi
mikrobusz beszámítási értéke: 2.000.000,-Ft.
2004-ben újból pályáztunk: a nyolc éves piros szín Toyota
cseréjére. Ez a pályázatunk is nyert: 5.350.000,-Ft támogatást
kaptunk, a régi mikrobusz beszámítási értéke: 2.000.000,-Ft.
Jelenleg folyamatban van az új 7.350.000,-Ft érték gépjárm
vásárlása.
A szociális ellátás kérdése elválaszthatatlan az egészségügyi
feladatoktól. Községünkben kett háziorvosi körzet és szintén
kett véd n i körzet oldja meg ezt a problémát. 2002-ben dr.
Bartha Istvánné több évtizedes munka után befejezte véd n
tevékenységét. A gyermekek, családok és az önkormányzat
nevében ezúton is köszönöm kitartó munkáját.
2003-ban pályázat útján Fáber Erika lett az új véd n . Így
azóta a két körzetet Doba Ferencnével közösen látják el. A
gyermekjóléti feladatokat a Kelebiai Gyermekeinkért
Alapítványon keresztül Mike Árpádné végzi magas
színvonalon. Ehhez a témakörhöz kell még elmondanom,
hogy elkészült községünk egészségterve - megvalósítása
folyamatban van. Az egészségterv színvonalát bizonyítja az,
hogy községünk 2004-ben az Egészségügyi Minisztériumtól
egészségbarát település címet kapott. Ezt a munkát Horváth
Zoltánné koordinálta.

Tisztelettel:
Maczkó József
Polgármester

A Magyar Kultúra Napja
Január 22.
A Farkas László Általános Iskola a Magyar Kultúra Napja
alkalmából ünnepséget rendezett. Rohanó világunkban
hajlamosak vagyunk elfelejteni, nem tör dni évezredes múltra
visszatekint értékeinkkel. Ez a nap alkalmat teremtett arra,
hogy iskolánk tanulói, nevel i számára felidézzük
értékeinket, emlékezzünk régi id k nagy alkotóira, hogy
érezzük az érzést, ami már-már elveszni látszik. Jó
magyarnak lenni, van mire emlékeznünk, van mire büszkének
lennünk.



M sorunkkal
tanulóink
számára egy
fontos
gondolatot
sugalltunk,
miszerint az
seink alkotta
kultúrát az
feladatuk
is
megismerni,
tisztelni, meg rizni és tovább vinni.. A m sor január 21-én a
tornateremben került megrendezésre Balogh Ágnes és Sivók
Ildikó
szervezésében,
az
5.b
osztályos
tanulók
közrem ködésével. A történelmi bevezet után projektor
segítségével képekkel jelenítettük meg kultúránk egy-egy
eseményét. A kivetít n megjelent Feszty Árpád remekm ve,
a körkép egy részlete, festmények, a koronázási ékszerek,
gyönyör épületeink, templomaink, viseleteink. Részletek
abból a hatalmas „gy jteményb l”, ami kultúránkat jelenti.


















Tisztelt Olvasó! a Kelebiai Hírmondó következ számában a
közm vel désr l, az intézményeinkben történt változásokról,
a kelebiai civil szervezetekr l, a politikai hatalom er szakos
körzetesítésér l: a kistérségekr l fogok tájékoztatót adni.
2005. február 7-én a Farkas László Általános Iskola
tornacsarnokában
falugy lés
keretében
lakossági
közmeghallgatást tartott a kelebiai képvisel -testület, melyen


Az ünnepségen József Attilára emlékeztünk, aki 1905-ben
született, így a 2005-ös év költ nk centenáriumi esztendeje.
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Folytatás a 3. oldalon.

társak folytonosan mormoltak. Nagyon elkeseredett, hogy
nem tud megfelelni ennek a szolgálatnak. Bánatában levetette
szerzetesi csuháját s mutatványos, tarka öltözékében egy
bels hang sugallatára lassú táncba kezdett. Nem vette észre
azonban, hogy egyik társa utána jött és csodálattal figyelte
mozdulatait. Mikor ráeszmélt, hogy nincs egyedül,
szégyenkezve, szabadkozva mondta – azonnal elmegy a
testvérek közül, mert tudja Istenhez nem ill dolgot csinál.
Társa így felelt neki: Te a táncoddal értékesebbet adtál
Istennek, mint mi az állandó imánkkal.
Tanulság! Próbáljuk egymásban a jót keresni, felfedezni az
értéket és ne folyton a rosszat vegyük észre.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek, kedves bálozók,
kellemes szórakozást és vidám báli hangulatot!

Folytatás a 2. oldalról.

A m sor Eötvös József szavaival záródott. Ajánlottuk ezt a
gondolatot minden tanulónknak, az iskola minden
dolgozójának és ajánljuk most minden olvasónknak annak
reményében, hogy kultúránk, múltunk tiszteletét sikerül
meg riznünk.


„Emlékekb l él az ember.
Múltból él az emlékezet.
Akinek nincs múltja, nem
Lehet jelene s jöv je sem.”
(Eötvös József)

Farsangi nevel k-szül
szül k bálja 2005.

Horváth Zoltánné a kelebiai Farkas László
Általános Iskola igazgatójának báli
köszönt je:

 
 

 
 

A farsang szó hallatán szinte mindenkiben az álarcosbálok,
táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulások színes
kavalkádja elevenedik meg.
Már a XV. század óta szólnak feljegyzések - a királyi
udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban.
Mátyás király idejében a királyn itáliai rokonsága m vészi
álarcokat küldött ajándékba a magyar rokonoknak.
A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétl d
ünnepsorozat, mely a vízkereszt napjától a húsvétot megel z
negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart. Vidámsággal kezd dik
és böjttel ér véget.

Hölgyeim és Uraim! Kedves Bálozók!



Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!

Általános volt a tánc és a bálozás szinte minden faluban.
Nálunk is hosszú évek óta rendszeresen a farsangi id szakban
kerül megrendezésre a szül k – pedagógusok bálja. Mint
mindig most is változatos kis m sorral készültünk erre a
vidám napra.


A Tangó Tánc klub lelkes kis táncosai alig várták már, hogy
bemutassák újabb produkciójukat.

Köszönöm
a
Farkas
László
Általános
Iskola
nevel testületének és valamennyi dolgozójának, hogy egy
csapatként együtt dolgoztak a bál sikeréért.
Köszönöm a szponzoroknak, hogy anyagi, erkölcsi
támogatásukkal több számunkra fontosnak tartott cél
érdekében segítettek nekünk.
Köszönöm azoknak a kelebiai szül knek, akik fizikai
munkával, egyéb adománnyal járultak a rendezvény
megvalósításához.
Köszönöm a kedves vendégeknek, hogy eljöttek, rokonaikat,
ismer seiket magukkal hozták, és lelkesítették ket, hogy ez
egy kellemes szórakozás lesz!
Köszönöm férjemnek és gyerekeimnek, hogy mindenben a
segítségemre voltak, bíztattak – ennek sikerülni kell!
Büszke vagyok arra az iskolára, amelyet most itt
képviselhetek. Örömmel tölt el, hogy a vendégek között régi
és jelenlegi tanítványaink, szüleik vannak jelen.
Nem rég egy francia legendát olvastam internetes
kalandozásom során. Egy cirkuszi mutatványos elhatározta,
hogy ezen túl Istennek tetsz életet él. Elment a közeli
szerzetesrendbe és felvételét kérte. A rendbe befogadták, ám
nem tudott beilleszkedni, nem ismerte az imákat, melyet a

A táncmester, Nagy Zoltán az óvodás csoporttal stílszer en
bohóc táncot tanított be erre az alkalomra.
Az alsó tagozatosok már két-három éve tanulják a társastánc
alapjait. Összeállításukban latin formációt: rumbát, csacsacsát
és jive-ot mutattak be. A 4 éve szorgalmasan, hetente
rendszeresen gyakorló fels tagozatos ifjú hölgyek, hipp-hopp
formációval készültek a bemutatóra. Ezzel a tánccal országos
versenyen az el kel 4. helyezést érték el a lányok.
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Riglerné Kozák Erikának, aki
a kezdetekt l felkarolta az 50 f s kis csapatot, és mindent
megtesz annak érdekében, hogy sikereket érjenek el.


Folytatás a 4. oldalon.
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szerb színészet múltjáról, a szabadkai Szabad Lyceumról, a
bunyevácokról, Szabadka régmúltjáról, Bács megye régi
lakosairól, a „Bácsország”-i nemzetiségi kérdésr l, a
szabadkai 48-as honvédekr l, a Szabadkai Színház múltjáról,
és még sok más témáról – írta az egykori szabadkai
levéltáros, Magyar László, 1995-ben az els újraindításkor.
Az újraindítás és a Szabad 7 Nap szabadkai hetilap
melléklete id szaka. A három év alatt 400 oldalon, több mint
száz szerz tollából jelentek meg írások.
Nehéz anyagi helyzete miatt el ször terjedelme
csökkent felére, majd 1998 januárjában megsz nt.
Felújított szerkeszt ség – új kiadó, új küls és 1998
tavaszán következett a harmadik nekilendülés. Célunk
változatlan: lehet leg önálló lapként, b vebb terjedelemben,
némi arculatváltással betölteni azt a szerepet, amit az el z
megálmodók így fogalmaztak meg; legyen sokoldalú és
széles skálájú honismereti szemléje a vajdasági
magyarságnak, emlékeztetve gazdag múltunkra és
történelmünkre; frissítse fel, mélyítse el és tudatosítsa
bennünk ezeket az el nem taposható értékeket.
A Bácsország oldalain ismert és ismeretlen
tudósítók, kutatók, muzeológusok, levéltárosok, költ k,
nyugdíjas
újságírók,
tanítók,
mérnökök,
orvosok,
polihisztorok, helytörténeti kutatók munkái olvashatók,
kapnak helyet.
A „Bácsország” olyan hézagpótló honismereti
szemle, amely betölti azt az rt és kielégíti azokat az
igényeket, amelyeket egyetlen más vajdasági folyóirat sem
tudna teljesíteni. Büszkén mondhatjuk, hogy folyóiratunk ma
már komoly tudományos forrásmunkának számít, amelyb l
idéznek; tudományos munkák készítésénél nélkülözhetetlen,
megkerülhetetlen. Amióta önálló folyóirattá vált; 500 szerz
1500 oldalon, 2000 képpel jelentette meg írásait. A jöv be
nem láthatunk, de múltunk feltárása, hagyományaink,
meg rzése tudatosítja bennünk azt, hogy t lünk elvenni
mindezt nem lehet. „Megfogyva bár, de törve nem” – tesszük
a dolgunk.

Folytatás a 3. oldalról.

Köszönet a kedves szül knek is, akik hóban-fagyban
kitartóan küldik és hozzák gyermekeiket a próbákra, és
minden iskolai rendezvényen – legyen az akár az esti órákban
is – lehet séget adnak a fellépésre.
Cseke Zoltán els osztályos tanuló egy bohóka, csacska
verssel köszöntötte a kedves vendégeket.
Iskolánk volt tanulói: Jáger Rita, Selymes Edit, Kumich
Nikolett, Horváth Noémi a vizsgaid szak ellenére is lelkesen
készült erre a bálra. k el ször a Valahol Európában cím
zenés darabból a Zene az kell cím dalt, majd a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválból a finálét mutatták be. Azért,
hogy a kedves bálozók jól érezték magukat nagyon sok jó
ember összehangolt munkájára volt szükség. Az egyhangú
tornaterem bálteremmé varázslásában a pedagógusoké volt az
érdem, hogy finom étel került az asztalokra, Vámos János,
Tóth László, Váczi László és az iskola konyháján dolgozó
szakács nénik mindent megtettek. Pathó Klárika néni
vezetésével készült a finom hájas masni. De mit ért volna a
bál jó zenekar nélkül! A kalocsai Kolor Band gondoskodott
az est a jó hangulatáról, reméltük mindenkinek örömére.
Köszönjük Kollár Jánosnak és a Kel-Feder Kft-nek ezt a
támogatást. A büfé vezet je Horváth Jen tanár úr volt.







Tájékoztatjuk Önöket, hogy a bál bevételéb l a tiszatói
vízitáborozókat szeretnénk bizonyos összeggel támogatni,
egyennyakkend és sál készíttetését tervezzük a tanulóknak,
valamint a salakpályán lév fajátékokat szeretnénk b víteni.
A kelebiai keresked k felajánlásából sok-sok értékes
tombolatárgyat tudtunk kisorsolni. Köszönet az
támogatásukért is.



Egy volt kelebiai diák, Horváth Helga

- SZERETNÉNK LEFEDNI TÉRBEN, ID BEN ÉS
TEMATIKÁBAN A MAI VAJDASÁG TERÜLETÉT (A
DÉLVIDÉKET: BÁCSKÁT, BÁNÁTOT, SZERÉMSÉGET,
A DRÁVASZÖGET).
- SZERETNÉNK ÚJ MUNKATÁRSAKAT
KERESNI,
HOGY
AKINEK
VALAMILYEN
HELYTÖRTÉNETI JELLEG
ÍRÁSA VAN NE A
FIÓKBAN TARTSA. SZERETNÉNK TERET ADNI A
KIBONTAKOZÁSRA AZOKNAK A SZERZ KNEK,
AKIKNEK ÍRÁSAI BÁRMELY OKBÓL EDDIG MÉG
NEM
JELENTEK,
NEM
JELENHETTEK
MEG.
SZERETNÉNK
ÚJ
TÉMÁK
FELKUTATÁSÁRA,
MEGÍRÁSÁRA ÖSZTÖNÖZNI.

2005. január 24-én a vajdasági Kishegyes
településr l látogattak vendégek Kelebiára, s a Farkas László
Általános Iskola magyartermében tartottak el adást
honismereti lapjuk, a Bácsország cím folyóirat születésér l,
eddig elért eredményir l. Az alábbiakban ízelít ként a
folyóiratról olvashatnak beszámolót:




Ahhoz, hogy folyóiratunk eddig eljutott, hosszú
id nek, három újrakezdésnek kellett eltelnie.
1904. okt. 2-án dr. Csillag Károly indította els ízben
a megye els önálló politikai és szépirodalmi képes újságját.
Megsz nt 1906. jan. 15-én.
Az akkori lapban sok tekintélyes alkotó munkája
látott napvilágot: Kosztolányi Dezs , Jovan Jovanovi Zmaj,
Antonije Hadži , ifj. Brenner József (Csáth Géza), Milkó
Izidor, Ábrányi Emil, Toncs Gusztáv, Loósz István, Molnár
Gyula, gróf Zichy Géza, Aczél Henrik, Iványi István, Dudás
Gyula, stb.
Olvashatunk a Bácskai Irodalmi Egyesületr l,
Csokonai Vitéz Mihályról, Kemény Zsigmondról, a
szépirodalom és a társadalom kapcsolatáról, a magyarországi




A Bácsország cím vajdasági honismereti szemle
megvásárolható a Könyvtárban 700 ft / darab áron.





Kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár
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eszközét (televízió, rádió, mobiltelefon, Internet) és
kommunikációs stratégiáját egy cél érdekében összpontosítja.
A Nagy Könyv rendszeres TV adásokból,
szavazásokból, saját internetes oldalból és az ezekhez
kapcsolódó könyvtári, iskolai eseményekb l áll. A projekt
el reláthatólag 2005 legnagyobb kulturális eseménye lesz. A
BBC licensz alapján készül program 2005. március 15-én
indul és 2005. december 17-ig tart. A játék során az ország
kedvenc regényét keressük. A m sorfolyam március közepi
beharangozását követ en a tévénéz ket, rádióhallgatókat,
újságolvasókat szavazásra szólítjuk fel: nevezzék meg
kedvenc külföldi és kedvenc magyar regényüket. A szavazás
módja változatos: a könyvesboltokban, iskolákban,
könyvtárakban, színházakban, m vel dési intézményekben,
éttermekben, szórakozóhelyeken elhelyezett, ingyenesen
beküldhet szavazólapok, és az internetes honlap egyaránt
rendelkezésre áll. Ezek után viszont csak sms-ben és
telefonos szavazással dönthetnek a néz k arról, hogy melyik
könyv jusson tovább. A bevezet adás id pontja tehát
március 15-e. 2005. április 23-án - TOP 100: Az olvasók
szavazatai (szavazólapok és online voksolás) alapján kiderül,
mi Magyarország kedvenc száz könyve. Június 11. – TOP 12:
Az olvasók és a néz k szavazatai (SMS és telefonos
szavazás) alapján kiderül, mi Magyarország kedvenc 12
könyve. 2005. október közepét l e tizenkét könyv küzd
egymással. 2005. december 17-én kiderül, hogy mi
Magyarország kedvenc könyve. „A Legjobb Tizenkett be”
bejutó minden regényt egy-egy neves, közismert személy
képviseli, neki kell meggy znie a néz ket arról, hogy az
általa képviselt m a „legjobb”. A programhoz kapcsolódik
egy társm sor, egy m veltségi vetélked , amihez már a nyár
folyamán csapatokat kell toborozni. Természetesen a kelebiai
Könyvtár is csatlakozik a mozgalomhoz, s ha el zetesen
bármilyen kérdésük lenne a programmal kapcsolatban,
szívesen állok rendelkezésükre.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA
KISKUNHALASI KÉPVISELETE
Tisztelettel meghívja Önt és munkatársait
2005. február 22-én
megrendezésre kerül



Vállalkozások 2005. évi pályázati
lehet ségei
cím szakmai napra






Téma:

A
Gazdasági
és
Közlekedési
Minisztérium által kiírt kis- és
középvállalkozások 2005. évi pályázati és
támogatási lehet ségei, valamint a 2004.
év során beadott pályázatok gyakorlati
tapasztalatai.

El adók:

dr. Kóczián József és Braun Tamás a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
osztályvezet i.

Helyszín:

Hely rségi Klub Galéria terme
Kiskunhalas, Pet fi Sándor utca 7-9.

Id pont:

2005. február 22. (kedd) 9.00-9.30-ig
regisztráció,
9.30-13.00 óráig el adás és konzultáció.





Részvételi díj: Önkéntes kamara tagjai részére
4.000 Ft
Nem kamarai tagok részére
8.000 Ft
(A részvételi díj az ÁFÁ-t is tartalmazza.)
Fizetés:

A
helyszínen
átadással.

készpénzben,

számla



Üdvözlettel:
Vadászné Kiss Barbara

Kérjük, részvételi szándékukat legkés bb 2005. február 19-ig
jelezzék a Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
címre, vagy a 77/428-493 tel./fax számra.



M ANYAG ÉS
ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRÓK!
NYISSON VELÜNK,
HOGY TÖKÉLETESEN
ZÁRJON!

Kiskunhalas, 2005. február 1.
Tisztelettel:
Dr. Torday Zsolt
képviseletvezet

Német min ség, magyar áron!


ABLAKCSERE AKCIÓ!
A Nagy Könyv a 2003-ban Nagy-Britannia – szerte
óriási sikert aratott BBC-m sor, valamint a rá épül olvasómozgalom, a The Big Read magyar változata. Az ötlet sikerét
bizonyítja, hogy 2004. októberében a ZDF is útnak indította a
német változatot, Unsere Besten – Das grosse Lesen címen. A
2005-re tervezett magyar változat f vonalaiban követi a
külföldi példát, ám alkalmazkodik a honi viszonyokhoz, a
magyar kultúra hagyományihoz és méreteihez. A televízió
segítségével animált mozgalom célja, hogy a néz ket
„visszavezesse” a könyvek világához. Lényegében olyan
olvasó-mozgalomról van szó, mely korunk minden technikai

DÍJMENTES SZÁLLÍTÁS!



Felkészült csapatunk néhány óra alatt elvégzi a
bontást és a beépítési munkákat!
SCHINDLER tet téri ablakok – HÖRMANN garázskapuk
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA – red nyök, szúnyoghálók,
zsalugáterek
Kérje díjmentes árajánlatunkat!
ÉRDEKL DJÖN TERÜLETI KÉPVISEL NKNÉL: 0630/338-50-33
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Az eddig méltatlanul mell zött költ t hihetetlen
rövid id alatt emberközeli helyzetbe hozta a hallgatósággal
rövid élettörténete, hallott verseinek bemutatása.
Beigazolódott szavainak helytállósága: az igazság
megismerése felszabadít az érzelem béklyói alól…

Fogadóóra
Dr. Szabó Erika
Kiskunhalas és körzete Országgy lési Képvisel je


A jelenlév hallgatóság számban ugyan kicsi volt, de
a kapott élmény-áradat hatására szellemileg, lelkileg eddig
nem észlelt többlet tulajdonosa lett.
A kapott élmény és a megismerés az író-költ
mélyebb megismerésének igényét támasztja fel a
résztvev kben. Ezért reménykedünk abban, hogy ez az est
nem egyedüli volt, folytatásával még találkozni fogunk. Lesz
még alkalom mélyebben megismerni azt, ki szám zöttként is
gyermeki szeretettel ragaszkodott hazájához, amiért
keservében is tudott imádkozni:

2005. március 10-én, csütörtökön
Kelebián
a Teleházban

délután 16.00 órától 17.00 óráig
fogadóórát tart.
/Telefon: 77 / 523-444 / 114 mellék, mobil: 30 / 914-11-89/



„…Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet ennyi
könny s vér nem öntözött.

Wass Albert est Kelebián
2005. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján egy
sokáig mell zött, becsületében, magyarságában és
emberségében elmarasztalt, ok nélkül sért jelz k alá temetett
író-költ re, Wass Albertre emlékezett falunk.
Megnyitó beszédében Vadász János, a helyi
M vel dési Ház és Könyvtár igazgatója tömör, átfogó
vázlatban ismertette Wass Albert életútját. Majd ezt követ en
Arcson Rafael két ifjú tanítványa Wass Albert verseib l –
Patocskai Fanni „Látható az Isten”, Tancsik Anikó a
„Hangulatok” cím t – szavalta el.

Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt,
s árvábbak prófétáid
sehol sem voltanak.



Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
szeresd jobban Uram
az én szegény hazámat!”



A jól el készített est emberi érzelmeket ilyen módon
befolyásolni képes megvalósításáért köszönet valamennyi
ebben részesnek!
Nagy A. László

Kedves Fiatalok!
Mint bizonyára már értesültetek róla, 2005-ben híres nagy
költ nkre, József Attilára emlékezünk. Ebb l az alkalomból
alakult ki az az elképzelés, mely 2005. április 9-én, a
Költészet Napján egy községi szavalóversenyben öltene
testet. E rövid kis felhívás egyben egy felmérés is arra nézve,
hogy köreitekben mekkora igény mutatkozik egy ilyen
irodalmi kihívásra. Természetesen, mint a komoly
kihívásoknál, a kiemelked en eredményes szereplés jutalma
ez esetben sem maradna el. Terveink szerint komoly
nyereményekért zajlik majd a verseny, persze csak akkor, ha
megfelel
számú induló jelentkezik a felhívásra. A
szavalóverseny két korcsoportban kerül megrendezésre, 12-15
és 15-18 éves korig. Mindkét korcsoport esetében az els
három helyezettet szándékozzuk díjazni, szakért i zs ri
segítségével. Így hát felhívjuk a fentebb megjelölt
korosztályba tartozók figyelmét, hogy a Könyvtárban
könyvtári nyitvatartási id ben jelezhetik az érdekl d k
indulási szándékukat, egészen március 9-ig. További b vebb

Az el adók szívb l jöv átérzéssel tolmácsolták a
költ mélyérzés gondolatait…
A szavalatok után félórás, az íróval készített dokumentum
hangos képein keresztül, Wass Albert tisztán érthet szavaival
a kegyetlen kényszer miatt elhagyott haza iránti sóvárgó
szeretet, szül földjének hiánya, a lélek mélyér l kikicsorduló igaztalan megbántás zsigereket tép fájdalma
zúdult felénk…
Ezt követ en a Kelebiai Daloskör múlt század harmincas
éveiben keletkezett dalokat adott el , melyek az e korban már
élt hallgatókban „nosztalgikus” érzéseket ébresztettek…




Befejezésként Patocskai Szilárd a költ „Üzenet haza” cím
versét szavalta el.



Folytatás a 7. oldalon.
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Folytatás a 6. oldalról.

információt szintén a könyvtárban szerezhettek. Bízunk
abban, hogy felhívásunk nem marad visszajelzés nélkül,
várunk Benneteket, üdvözlettel:
A Kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár

1) A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam
viseli a következ esetekben:
a) Jövedelmi és vagyoni viszonyira tekintet nélkül az,
aki
rendszeres
szociális
segélyben,
közgyógyellátásban részesül, átmeneti szállást
igénybe vev
hajléktalan, továbbá menekült,
illet leg aki menekültügyi eljárásban vesz részt.
b) Akiknél a családban az egy f re es havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét (2005-ben 24.700
forintot)



FFA
AR
RSSA
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NG
GA
AZ
ZO
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AN
N
Február els két hetében kerültek megrendezésre
óvodánkban a farsangi mulatságok. A jelmezes
felvonulásokat csoportonként tartjuk, ahol minden
kisgyerek beöltözik valamilyen jelmezbe.

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 (2005-ben 57.000 forint).
Hol és milyen formában terjeszthet el a támogatás
iránti kérelem?
A kérelmet a félnek – az erre szolgáló nyomtatvány
kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel – a
kérelmez lakóhely szerint illetékes megyei (f városi)
hivatalnál kell személyesen benyújtania, vagy postán
megküldenie. A nyomtatvány beszerezhet a megyei
(f városi) hivatalokban, illetve letölthet a világhálóról
(www.im.hu). A kérelem el terjesztése illeték- és
díjmentes.



M sort adnak az óvón k vezetésével, majd
bemutatják a jelmezeket, amit evés-ivás, mulatság
követ. A Szül knek köszönet az ötletes
jelmezekért.
AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
TÁJÉKOZTATÓJA A JOGI
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FELTÉTELEIR L

A jogi szolgáltatás igénybevétele
Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás,
iratszerkesztés) nem a megyei hivatalok nyújtják, hanem
a jogi szolgáltatási névjegyzékbe felvett jogi segít k
(ügyvédek, közjegyz k, egyetemi oktatók, társadalmi
szervezetek).
Az engedélyez
határozat birtokában az ügyfél
megkeresi az általa kiválasztott jogi segít t. A jogi
segít i névjegyzék az Interneten, az Igazságügyi
Minisztérium honlapján (www.im.hu) olvasható.
Természetesen a megyei (f városi) hivatalok is bármikor
tájékoztatást adnak a névjegyzékben szerepl jogi
segít kr l.



A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény
biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy jogaik
érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szakszer jogi
segítséget kapjanak. Az Igazságügyi Minisztériumnak a
megyeszékhelyeken felállított jogi segítségnyújtó hivatalai
bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmeket. Az ügyfél a
Hivatal által kiadott engedélyez határozattal veheti igénybe
mindazon jogi segít k szolgáltatását, akik a jogi segít i
névjegyzékbe bejelentkeztek.


IM Felügyel i és Jogi Segítségnyújtó
Szolgálat
Bács-Kiskun Megyei Hivatala


Milyen ügyekben nyújtható támogatás?
A jogi segít jelenleg (2006. január 01-ig) kizárólag peren
kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot
minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a kés bbiekben
per lefolytatására kerülhet sor (szükség esetén a
keresetlevelet is elkészíti), illetve jogi felvilágosítást,
tanácsot ad a mindennapi megélhetést érint kérdésekben
(lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági,
közüzemi tartozás, birtokháborítás, végrehajtási ügyek,
stb).
Ki tekinthet rászorultnak, és a rászorultság mértékét l
függ en milyen támogatásban részesíthet ?

Kecskemét, Széchenyi sétány 5.
Tel.: 76/502-940 Fax: 76/502-941
ÜGYFÉLFOGADÁS:
HÉTF :
SZERDA:
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JANUÁR:
Az újév els
közös rendezvénye a mórahalmi
termálfürd be szervez dött. Január 13-án a már megszokott
10.06-os menetrendszer autóbusszal utaztunk Mórahalomra
16-an. A 400.-Ft-os nyugdíjas /csoportos/ belép díj
megváltása után válogathattunk a jobbnál-jobb lehet ségek
között. Külön díj fizetése nélkül használhattuk a négy
melegvizes medencét, az egy hideg vizes úszómedencét,
valamint a két szaunát. A kellemes környezetben, jó
hangulatban gyorsan telt az id és 17.00 óra el tt néhány
perccel már jól kiázottan, felfrissülve Kelebián szállhattunk le
az autóbuszról.
El zetes
tervünknek
megfelel en
a
január
29-i
klubdélutánunkat rövid közgy léssel kezdtük. A közgy lés
keretében beszámoltunk a jelenlév tagtársainknak az elmúlt
év legfontosabb tapasztalatairól és az el ttünk álló
feladatokról. Ez a rendezvény 16.00 órától 21.00 óra utánig
tartott. A tagság tájékoztatásán kívül volt benne kellemes
beszélgetés, társas játék, tánc és folyamatos evés-ivás a hozott
anyagból, ill. a feltálalt virslib l. A fenti két rendezvényünk
után is elmondható, hogy bánhatják, akik távolmaradtak
róluk.

MEGHÍVÓ
TOMPAI TERMEL K TERMÉKÉRTÉKESÍT
SZÖVETKEZETE



2005. február 24. (csütörtök) 14 órai kezdettel, a tompai
M vel dési Házban tanácskozást szervez. Témája:
jövedelmez bb és tervszer gazdálkodás a térségben.




Az el adást megnyitja: Dr. Szabó Erika országgy lési
képvisel .
Vidékfejlesztés lehet ségei a térségben (Szövetkezet).




1.

2.

3.

K váriné Dr. Barta Ágnes, Bács-Kiskun Megyei
Agrárkamara titkára. 2005.-ös év pályázati
lehet ségei (Szövetkezet).
Tervezett képzések kamarai tagoknak, az
Agrárkamara részér l.
Dr. Wiemmer Károly Fels bácskai Agrolabor.
Talajmintavétel fontossága, tápanyag-utánpótlás
szempontjából. Levél Analízis Vizsgálat.
Dr.
Kapitány
József
ügyvezet -igazgató,
F szerpaprika Kutató-fejleszt KHT. F szerpaprika,
vet magtermesztés,
értékesítési
lehet ségek.
(Szerz déskötések)
SZEGEDI PAPRIKA RT. Huszka Tibor felvásárlási
osztályvezet .
2005-ös
évi
szerz dések
megbeszélése.
Jozef
Steinhoffer,
Ausztria.
Paprikafélék
értékesítése, spárga és más növények kivitele
Ausztriába.
Ficsor Béla KITE Mez gazdasági Szolgáltató és
Kereskedelmi Részvénytársaság területi képvisel je.
Kertészeti m trágyák, növényvéd szerek, és más
termékek értékesítése.
HANGYA Futura Rt. területi képvisel je Szabó
István (energiaf 1.) termesztése a térségben.
Értékesítés.
Szerencse Mihály igazgatósági elnök, vet mag
értékesítés, szerz déskötési lehet ségek. Szövetkezet
fontossága, érvényesülése az EU-ban, gazdatársak
összefogása, tervezett gazdálkodás.


4.

5.

6.

FEBRUÁR:
Február havi programunkban orvosi el adás, farsangi bál és
a hó utolsó szombatján klubdélután szerepel. A 26-i
klubdélután keretében egy orvosi el adást fogunk hallani a
BIOPTRON lámpáról. Itt hívom fel a táncolni vágyók
figyelmét, hogy a farsangi bálon a rúzsai Kiss Gábor
szolgáltatja a talpalávalót!



MÁRCIUS:
A kiskunmajsai termálfürd be utazunk március 10-én a
községi mikrobusszal. Indulás a Nyugdíjas Háztól 08.00
órakor lesz. Terveink szerint ezévben is Ómoravicára
utazunk, és az ottani magyarokkal közösen ünnepeljük
március 15-ét. Az ünnepség pontos dátuma ma még nem
ismert, de el tte id ben tájékoztatni fogjuk az érdekl d ket.
Indulás a Nyugdíjas Háztól 07.00 órakor lesz. A tavalyi
ünnepség számunkra óriási élmény volt, és az idén is várnak
minket az ómoravicai nyugdíjasok. Fontos megjegyzés, hogy
mindkét rendezvényre már lehet jelentkezni a Nyugdíjas
Házban nyitvatartási id alatt. A várható költségekr l a
jelentkezéskor adunk tájékoztatást.
A március havi klubdélután 26-án a szokásos id ben 16.00
órakor kezd dik. A program keretében József Attila
szavalóverseny el zetest tervezünk. A szavalóversenyre
máris lehet jelentkezni Zsemberi Antalné elnökségi
tagtársunknál, aki a részletekr l is tájékoztatja a
jelentkez ket.



7.



8.



Az érdekl d termel ket szeretettel várjuk Balotaszállás,
Kelebia, Csikéria, Kunbaja, Bácsalmás, Mélykút, Öregmajor,
Kisszállás, Tompa térségéb l.
Tompa, 2005. február 08.
Szerencs Mihály
Telefon: 06/77/451-943
Mobil: 06/30/625-33-87

ÁPRILIS:
Április 16-ra tervezzük a Paksi Atomer m ismételt
látogatását, melyre március 20-ig lehet jelentkezni.
Jelentkezéskor kérjük leadni a lakcímet és a személyi
igazolvány számot!

TISZTELT NYUGDÍJASOK!

Egy másik el zetes és fontos felhívás: a nyári Szegedi
Szabadtéri Játékokra szintén gy jtjük a jelentkezéseket,
annak ellenére, hogy a programot még nem tették közzé. A
program közzététele után már gyorsan kell cselekedni, mert -

E havi beszámolómat, tájékoztatómat a könnyebb
áttekinthet ség kedvéért havi bontás szerint teszem meg az
alábbiakban:



Folytatás a 9. oldalon.
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Lelkünk rejtelmes, titkos világa,
F s mellékutcák végtelen sora,
S bolondos szívünk
A mellékutcák pajkos vándora.

Folytatás a 8. oldalról.



mint tavaly is tapasztalható volt- a legjobb helyre szóló
jegyek gyorsan elkelnek.
Két fontos további információ: 1./ Mikrobuszos utazásokhoz
való jelentkezés alkalmával számolni kell azzal, hogy az
itthon maradóknak -amennyiben nem küldenek maguk helyett
másvalakit- a rájuk es útiköltséget viselniük kell. 2./ Kérjük
azon tagtársainkat, akik az ez évi tagdíjukat /legalább az els
néhány hónapot/ még nem fizették be, szíveskedjenek azt
adódó alkalommal megtenni! Továbbra is várjuk új tagok
jelentkezését is!
Kelebia, 2005-02-04.

Milyen különös az élet rendje,
S mily különös a mi életünk,
Titokban, lopva a
Mellékutcába be-betévedünk.
Szívnek joga van: vágyni, álmodni,
Lélek-f utcán sokszor nem lehet.
A mellékutca
Ad lélek-mosolyt és szív-meleget.


Sutka István
Titkár

Sorsunk, végzetünk, lelkünk világa
F s mellékutcák végtelen sora,
S társtalan szívünk
A mellékutcák kopott vándora.


Lakossági Apróhirdetés
Eladó Tompán a Vasútállomás
utcájában egy kétszobás
családi ház, nagy kerttel,
valamint egy kerékpár (26-os)
olcsón, garanciával.
Érdekl dni a 06/70/22-72495-ös telefonszámon lehet.
Baromfinevelésre alkalmas
600 nm-es szigetelt fóliasátor
tartozékokkal, esetleg
területtel is eladó. Tel.:
06/30/358-8896
A Polgármesteri Hivatalban az
alábbi használt
számítástechnikai eszközök
megvásárolhatók:
Számítógép AT 386-os 3 db
3000.- Ft/db,
Monitor 4 db 1000.- Ft/db

Puskás Károly verse

Eladó egy konyhaszekrény
(fehér), egy asztal
(szétnyitható), két darab szék
(m b r üléses), valamint egy
fagyasztószekrény. Érdekl dni
lehet: 06/30/313-5149


TISZTELT HÖLGYEM! TISZTELT URAM!
A GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY (6423 Kelebia,
Ady E. u. 110.) Kuratóriumának elnökeként tájékoztatom
Önt, hogy 2004-ben az alapítványunkba átutalt 1%-nyi
személyi jövedelemadó eredményeképpen

Kelebián közel 100
négyzetméteres családi ház
eladó. Érdekl dni lehet:
06 77/454-053

430.669,- Ft-tal

Bontásra eladó egy darab
beépített, barna szín
0,6*1,5*1,2 m cserépkályha.
Ár megegyezés szerint,
érdekl dni lehet telefonon a
77/454-201-es telefonszámon
munkaid ben vagy színtén
munkaid ben személyesen a
Polgármesteri Hivatal m szaki
osztályán.
Eladó egy új varrógép, egy új
szieszta
kályha,
valamint
spárga magonc. Érdekl dni
lehet
a
06/77/454-070-es
telefonszámon.

gyarapodott alapítványunk.



A befolyt összeget a Teleház és a Gyermekjóléti Szolgálat
m ködtetésére
fordítottuk.
Fejleszteni
kívánjuk
a
számítástechnikai oktatást, a nyelvtanítást, támogatjuk
diákjaink tanulmányi-, kulturális-, szabadid s tevékenységét.


Ha Ön bízik bennünk, egyetért törekvéseinkkel, kérem
továbbra is támogassa alapítványunkat oly módon, hogy
nekünk utalja át személyi jövedelemadója egy százaléknyi
részét.



Gyermekeinkért Alapítvány
Adószám: 19049869103
Bankszámlaszám: 10402568-25611906
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
Támogatását köszönjük.

A MELLÉKUTCA

Tisztelettel:
Friebert Miklós
Elnök

Milyen különös az élet rendje,
F s mellékutcák végtelen sora.
S mily különös az
Ember, az utcák kósza vándora.


Mind a két utcán más-más a törvény.
A f utcákon kimérve a rend,
Jobb és baloldal,
Illem és szabály, az irány a csend.

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
Technikai munkálatok: Szegedi Szabolcs
Nyomdai munkálatok: Gold Press Nyomda, Szeged, Boldogasszony sgt. 55.
Tel.: 62/311-111




A mellékutcán nincs jelz lámpa.
Senki sem inti feléd, hogy tilos.
A mellékutcán,
Nincsen szabály és rend: zöld, sárga, piros.











Mellékutcában elálmodozhatsz,
Szabályt szegve a tilosba léphetsz,
A mellékutcán
Ha kedved tartja, hát fütyörészhetsz.

A kiadvány az Önkormányzat és helyi vállalkozások
támogatásával jön létre.
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TISZTELT KELEBIAI LABDARÚGÓ-RAJONGÓK!
A tavasszal kezd d szezonról kérdeztem a Kelebiai KNSK sportelnökét, Kovács Marcellt:
„Január 22-én megtartottuk a 2005-ös évi szezonnyitó játékosértekezletet, amelyen 12 játékos jelent meg. Az értekezletet az els tréning folytatta,
s ezzel a nappal el is kezd dtek az edzések, Josip Dulics vezetésével. Úgy nézett ki, hogy a jó id re való tekintettel a tavaszi felkészülést rendben
meg tudjuk tartani. Sajnos azonban a havazások és a tartós hideg beálltával sok játékos nem vállalja az edzéseken való megjelenést,
sérülésveszélyre hivatkozva. Sajnálatos módon vannak olyan játékosok is, akik még egyáltalán nem jelentek meg a tavaszi tréningek egyikén
sem, mint például Andróczki Attila, aki szintén a csapat fontos játékosa. Így a hideg miatt ötven százalékos az edzések látogatottsága a fentebb
említett okok miatt.
Az ifjúsági csapatnak pillanatnyilag nem tartunk edzéseket, de az iskolai labdarúgó foglalkozások véleményem szerint megfelel en
gondoskodnak ifjúsági játékosaink kondíciójának meg rzésér l.
Serdül csapatunk edzéseit az Általános Iskolában Kószó László folyamatosan, megfelel rendszerességgel végzi.
Sportkörünk már beadta a 2005-ös évre szóló pályázatokat, s reméljük, a (nyertes?) pályázatokkal valamint az önkormányzati támogatással
pénzügyileg is rendben zajlik le a 2005-ös év.
A csapatösszeállításunkat tekintve nincs távozó, nincs érkez játékos sem, szerencsére a tavaly szi szezonban sérült játékosok is visszatérhettek
a pályára.
Nyomdában van a Sportkör történetét feldolgozó anyag, mely könyvben történ kiadásához még el zetes nyomdai munkálatokra van szükség. A
könyv kiadására is írt és beadott a Sportkör pályázatot.
Rendezvényeiket illet en annyit mondhatok, hogy a IV. Radnai Béla Emléktorna el reláthatólag augusztus 20-ra várható, de ezt az id pontot még
befolyásolhatja a községi rendezvénynaptár, de az eltérés maximum egy-két nap lehet.
Els tavaszi nyitómérk zésünk március 6-án lesz, hazai pályán, de a sorsolások hiányában egyel re nem tudjuk ki lesz az ellenfél ezen a napon.

Még egy fontos információ szurkolóink számára: mérk zéseink id pontja visszatér a vasárnapi napokra.”
Szegedi Szabolcs

F1 Rovat
Egy "eseménytelen" szezon után...
Lassan kezd dik az új szezon, a holt idényben viszont történt egy-két említésre méltó esemény. A történet a tavalyi zárófutamon kezd dött /
Brazil Nagydíj /, mikor a Ferrari kivételével a csapatok kötöttek egy fura szerz dést, amit a kés bbiek során /szintén a Ferrari részvétele nélkül /
módosítottak. Ez volt a tesztkorlátozásokról szóló megállapodás tervezet, ami szerint az évközi tesztek számát / végül / 24 napban állapította meg
a "kilencek" gyülekezete. Ebbe a Ferrari természetesen nem egyezett bele. De lássuk csak miért is nem.
Az els ok az aránytalanság. Ugye a mostani állás szerint 7 Michelin és 3 Bridgestone csapat van. Ebb l adódóan a /f ként az idei évi jelent s,
gumikra vonatkozó szabályváltozások miatt / a Bridgestone csapatok, de f ként a Ferrari jelent s hátrányba kerülhet, mert így a Michelin több
kilométert tud tesztelésre fordítani /a megoldás nem a tesztelésre szánt napok csökkentése lenne, hanem a tesztelésre fordítható kilométereknek a
mennyisége, így igazságos lenne az elosztás/. A második ok voltaképpen egyszer bb, és következik az els b l. A Ferrarinak van saját
tesztpályája és ráadásul a Ferrari gyár közelében. Ez többek között azért is jó, mert ha tesztelés során meghibásodik egy alkatrész az autón, akkor
van idejük mihamarabb azt a gyárba visszaszállítani, és akár még aznap le is gyártják az új vagy javított alkatrészt, és vissza is tudják építeni a
kocsiba újra tesztelésre. Ez a többi csapat esetében lehetetlenségnek számít és minimum egy munkanapba telik, míg ugyanezt megteszik, valamint
a tesztelési lehet ségekért pályabérleteket is kell fizetniük, talán a Jordan csapat lehet a kivétel, mert nekik a Silverstone-i pálya mellett van a
gyáruk. Az elmúlt hetek másik jelent s történése a Sauber körül alakult ki. Kezd dött mindazzal, hogy még a tavalyi év vége felé kijelentették,
hogy a 2005-ös évet saját fejlesztés váltóval akarják majd abszolválni, de erre akkor senki sem figyelt fel. Pedig ez volt az els jele a Michelin
felé lépésüknek. 2004-ben ugyanis megkapták a F2003-GA aerodinamikáját /azaz a tervrajzokat és minden adatot, de nekik kellett felépíteni azt /,
és a Ferrari 2004-es váltóját és motorját is természetesen azért, hogy mindezek passzoljanak a Bridgestone abroncsokhoz, bár el ször nem jól
tervezték meg, csak az év végére sikerült a kocsit összerakni, innent l kezdve lettek állandó pontszerz k. Cserébe k is mehettek tesztelni a
Ferrari tesztpályájára és megosztották a gumiteszt eredményeket, és a Ferrari átvette a h t rendszerüket. Viszont a Sauber többet szeretne,
megcsinálták a /tényleg els osztályú / szélcsatornájukat és a Bar mintáját követve váltottak a Michelinre, ez viszont mivel teljesen más
karakterisztikájú, mint a Bridgestone más hátsó rendszert követel meg ezért a Bridgestonera igazított váltóm és futóm -rendszert le kell cserélni
saját gyártásúra. És itt kezd dtek a gondok, ugyanis a Michelin megtiltotta, hogy a Sauber Maranelloban teszteljen ezentúl és Felippe Massát is
megkérte, hogy ne teszteljen a Ferrarinak /ezért vették fel a Ferrarinál Marc Genét/ mert tartottak attól / talán joggal / hogy információk
kerülhetnek át a rivális gumigyárhoz és ezzel egyetemben a fejlesztésekr l sem kapnak információt a gumikról amíg a Ferrarihoz bármilyen szál
is f zi ket.
És itt érkezünk el egy másik kényes részhez, ugyanis 2005 végén lejár a Sauber-Ferrari szerz dés és nem tudható, hogy kivel is fog szerz dést
kötni a Sauber. Egyes spekulációk szerint a Mercedes-sel /velük a Ferrari el tt már kapcsolatban álltak, s t a Mercedes velük tért vissza az F1be/, de kizáró tényez lehet a Team Dubai, mert k is bejelentkeztek a Mercedesnél. Hát majd meglátjuk, viszont könnyen el fordulhat, hogy
szegény Jacques Villeneuve megint így a rövidet húzta, bár a tesztelések során eddig jól megy a Sauber. De a tesztekre nem lehet alapozni, ezt
mind annyian tudhatjuk.
És végezetül a Jordan háza táján is történt egy s más. El ször is szerz dést kötöttek a Toyota-val, így idén az motorjaikat használhatják majd,
valamint visszatért hozzájuk az a Mark Smith, aki az 1998-99-es években is tervezte az autójukat, Mike Gascoyne-al együtt. Mark kalandos úton
került ide vissza, mert tavaly még a Renault-nál volt, /egy évvel korábban ment el onnan Gascoyne / és a Toyotához szerz dött át, de csak 2006ra engedi t át a Renault, viszont a Jordanhez már mehetett, de ebb l így már a Toyota is profitál majd, mert ugye adják a motort a Jordannek. És
itt lehet megint a kémkedés esete, mert a Renault ugye Michelin abroncsokon futott a Jordan meg Bridgestone gumikon. És mint f tervez a
gumikra jó rálátással rendelkezett és fog rendelkezni.












Krisztin Zoltán
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