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Tisztelt kelebiai
lakóközösség!

1. oldal

Tájékoztató
Kelebia Község
környezeti
állapotáról

Tudom, kissé hosszúra sikerült a választási ciklus
els felér l szóló polgármesteri tájékoztató, de úgy
gondolom, hogy a részletes információátadás nélkül
csupán torz valóságról vagy féligazságok életre keltésér l
beszélhetünk, ezért egy-két gondolatot engedjenek meg.






2. oldal
A Polgármesteri
Hivatal felhívása
3. oldal
Iskolából jelentjük

Az elmúlt egy évtized során önkormányzatunk
intézményi rendszerét a viharos átalakulások jellemezték.
Itt arra gondolok, hogy az Általános Iskolát, Óvodát,
M vel dési Házat és a Községi Könyvtárat egyetlen
intézménnyé – egyetlen igazgatói vezetéssel – Általános
M vel dési Központtá alakítottuk, majd 2002-ben újból
visszaállítottuk a régi intézményi struktúrát. Azt lehet
elemezni, hogy pozitív vagy negatív hatást eredményezett
a változtatás, egy azonban biztos: mindig a vezet
személye volt a dönt kiindulási gyújtópont. Ezért az
újonnan választott képvisel -testület egyhangúlag azon a véleményen volt, hogy a bizonytalanság
konzerválása helyett az intézményvezet knek teret és id t ad a munkában azért, hogy közösséget
teremtsenek és min ségi eredményeket mutassanak fel. Innent l kezdve a bomlasztó feszültségek vagy
az intézményen belül keletkeznek vagy a törvényi szabályozásokból fakadnak vagy a vezet kell
alázatának a hiányára vezethet ek vissza.








3. oldal
A költészet
örökösei







5. oldal
Óvodai hírek











5. oldal
Gyermekeinkért
Alapítvány





A képvisel -testületnek szintén egyhangú véleménye volt az, hogy Kelebián a
közm vel désnek, külön vezetéssel nagyobb színteret kell adni. Ennek eredményeként az
intézményvezet i posztra pályázatot írtunk ki, amelynek során Vadász János lett a M vel dési Ház és
Könyvtár igazgatója, felesége pedig a könyvtárosi teend ket látja el. Minden évben rendezvénynaptárt
fogad el a képvisel -testület, amelyben a nemzeti és helyi értékeket szeretnénk kidomborítani.
Mindenesetre valamiben többet és jobbat akarunk adni, mint a környez települések, olyat, amely
valódi értéket takar, él szellemisége
van és jelzésértékkel bír. Így jutunk
el a Kárpát Fesztivál kérdésköréhez.










6. oldal
Közigazgatási
Ügyfélszolgálati
Karta
6. oldal
Kelebia KFT
felhívása
7. oldal
Véd n k felhívása











Kelebia község létét a
trianoni
békediktátumnak
köszönheti. De ugyanezen történelmi
forgószél sodorta az országhatár peremére, kizárva az anyatelepülés – Szabadka – jótékony gazdasági
és kulturális hatását. Kicsit szemlesütve gondoltam arra a tényre, hogy az Olaszországban lév
Montecassianoval él és rendszeres: jól m köd testvértelepülési kapcsolatunk van, viszont a
szomszédos Vajdasággal és a távolabbi Erdéllyel még ezt nem sikerült kialakítani. Ezért kaptam az
alkalmon amikor a Duna Televízióban a vajdasági Kishegyes településr l hallottam. Kiderült, hogy az
ottani vezetés hajlandó a kapcsolatfelvételre. Ennek eredménye az lett, hogy az elmúlt év végén
aláírtuk a testvértelepülési-megállapodást. Montecassiano-i, kishegyesi és kelebiai gyermekek egy
nemzetközi gyermekrajz pályázaton közösen indulhattak. A Kelebiai Karitász Egyesület pályázatot
adott be a Külügyminisztériumhoz azzal a céllal, hogy Kishegyesen is beindítsuk a falugondnoki
szolgálatot. Részt veszünk egymás rendezvényein. Tehát kezd él vé válni a kapcsolat: valódi értékeket
tartalmaz. Fel-felteszem a kérdést magamban, hogy mindezzel megelégedhetünk? A válaszom az, hogy
nem! Olyan valamit kell nyújtanunk, amely jelzésértékkel bír. Véleményem szerint jelen esetben ez a
„valami” a Kárpát Fesztivál lehet.






7. oldal
Apróhirdetések
8. oldal
Sport







A cikk folytatását a 2. oldalon olvashatják.
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környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, melynek f bb pontjait
képezték:

Folytatás az 1. oldalról.

Mir l is van szó? Ha röviden akarok fogalmazni, akkor
egy olyan közös összm vészeti rendezvényr l van szó, amely során
a Kárpát-medencében él , els sorban magyar kultúrát közvetít
közösségeknek bemutatkozási lehet séget biztosítanánk. Az ötlet
gyökere a kishegyesi ún. „Dombos Fesztivál”-ból ered. Ott
egyhónapos rendezvényen mutatják be az aktuális m vészeti
értékeket. Az elmúlt esztend ben ehhez a júliusi szervezéshez
kapcsolódtunk mi is – mint önkormányzat – tíz nappal, úgy, hogy
megtartottuk a hagyományos falunapi karaktert is. Azt gondolom,
hogy ez el relépés az elmúlt évekhez képest és úgy érzem, hogy meg
kell tartanunk ezt az el nyt. Ezért bízom abban, hogy 2005. évben is
meg tudjuk rendezni a Kárpát Fesztivált. A rendezésben
természetesen a M vel dési Ház és Könyvtár a vezet er , de
szeretném kiemelni a Kelebiai Ifjúsági Egyesület és a Kelebiai
Nyugdíjas Egyesület munkáját is. Ehhez kapcsolódóan említeném
meg azt a tényt, hogy 2004-ben sikerült el ször kidolgozni egy
komplett támogatási formát a civil szervezetek finanszírozásával
kapcsolatban. Ennek lényegi elemeit szeretném bemutatni:


1.) Községünk hulladékgazdálkodása:
A szilárd kommunális hulladék gy jtése, kezelése a kommunális adó
bevezetése óta az Önkormányzat szervezésébe került (a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft.-vel, mint szállítóval, a
Hódmez vásárhelyi A.S.A.-val, mint lerakóval van szerz désünk),
ez többnyire megoldottnak tekinthet .




2.) A községi szemétlerakó helyzete:
Az ATIKÖFE 10582-1-2/2004 számú határozata alapján a teljes
bezárás határidejét a rekultiváció befejezésének id pontját 2005.
március 30-ában határozta meg. Elviekben eddig az id pontig meg
kellene építetni a kor követelményeinek megfelel hulladékudvart.
Ennek és a rekultiváció teljes költségének fedezetét, az évekkel
ezel tt megalakult Szegedi Hulladékgazdálkodási koncesszió, melynek Önkormányzatunk is tagja, - az ISPA programon nyert
korszer hulladéklerakó építésének részeként, fogja adni. Ezen
hulladéklerakó használatáért majd díjat kell fizetni a kés bbiekben.





Támogatás 2004-ben
Kelebiai Polgár r Egyesület
-m ködésre
200.000 Ft
-gépkocsi vásárlás
700.000 Ft
100.000 Ft
Kelebia Közbiztonságáért Közalapítvány
150.000 Ft
Kelebiai Karitász Egyesület
200.000 Ft
Kelebiai Ifjúsági Egyesület
200.000 Ft
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület
1.478.000 Ft
Kelebiai Népi Sportkör
150.000 Ft
Kelebiai Daloskör
50.000 Ft
Civil szervezetek létrehozása
Gyermekeinkért Alapítvány
-pályázati öner
500.000 Ft
Kelebiai civil szervezetek részére
-pályázati öner
500.000 Ft

3.) A szippantott szennyvíz:
Elhelyezése már komolyabb problémát vett fel. 10582582-3-1/2004
számú ATIKÖFE határozattal, azonnali hatállyal a folyékony
hulladék lerakó üzemeltetését megszüntette, illetve 12 hónapon belül
környezetvédelmi
felülvizsgálatára
kötelezte
teljeskör
Önkormányzatunkat. E határozat ellen fellebbezéssel éltünk, melyet
az Országos Vízügyi Felügyel ség Hatósági Irodája elutasított. A
teljeskör környezetvédelmi felülvizsgálatra több ajánlat érkezett,
melynek elbírálására a pályázókkal történ egyeztetés után fogok
javaslatot tenni. Végs megoldást a szennyvíztisztító telep és a
községi szennyvízhálózat kiépítése jelentene. Jelenleg létesítési
vízjogi engedélyezés alatt áll a tervünk, mely várhatóan márciusban
kiadásra kerül.
A Hulladékgazdálkodási törvény és a végrehajtásra kiadott
126/2003.
(VIII.15.)
Kormányrendelet
el írja
a
hulladékgazdálkodási terv elkészítését, melyet Önkormányzatunk
határid re elkészített. Ezen kívül nem kötelez en, de elkészítette a
Község Környezetvédelmi programját is, amelyet pályázatok
benyújtásához használhatunk.









Ezen támogatási összegeken túl a Kelebiai Nyugdíjas Egyesület és a
Karitász elfoglalhatta a régi „Göde-féle” házat (Bajcsy-Zs. utca 66.),
ahol rendszeres rendezvényeikkel régi hiányt elégítenek ki
községünkben.
Végül, a választások óta eltelt id szak tényhalmaza közül
kiemelnék egy-két fontosat, amelyek a leírt beszámolókból
kimaradtak.
A Kelebiai Ifjúsági Egyesület segítségével elkészült
Kelebia Község honlapja.
A M vel dési Ház és Könyvtár szerkesztésében 2003-tól
információt szolgáltat a Kelebiai Hírmondó cím
önkormányzati havilap.
Megjelent a Trianon gyermeke, Kelebia cím helytörténeti
könyv.
Kelebia Díszpolgára címet kapott Nagy Ferenc atya.
Kelebia Községért díjat kapott Miskolczi Miklós író.
Fels oktatási hallgatókat 2002-2004 között 386.000 Ft-tal
támogattunk. Középiskolás hallgatókat 2002-2004 között
760.000 Ft-tal támogattunk.

4.) Állati hullák begy jtése és kezelése:
A meglév szeméttelep üzemeltetésénél és általában községünkben a
legnagyobb gondot jelenti. A község területén megszaporodott
kislétszámú „libatartó vállalkozások”-nál keletkezett állati hullákat
és azok kezelését nem lehet nyomon követni. Ez els sorban a
bejelentési kötelezettségének elmulasztása, és a termeltet k
ismeretlensége miatt történik. (Községünkben egyre kevesebb
kislétszámú bértartást végeztet a Kel-Feder Kft.) Ez azért jelent nagy
problémát, mert az Önkormányzatot kis állati hullák begy jtésére
kötelezi a vonatkozó rendelet. Az állati hulla elszállításának és
megsemmisítésének költsége az állattartó terhe. Mivel azonban az
állati hulla tulajdonosa általában ismeretlen marad, az önkormányzat
fizeti a megsemmisítést, ami éves viszonylatban nem kis összeg.
Szerz désünk van a kisállati hullák elszállítására az ATEV Solti
gyárával, amely szükségszerinti gyakorisággal, de legalább
kéthetenkénti begy jt járattal szállítja el.
Ennek ellenére az üzletszer termelésb l származó állati hullákat is
jobb esetben a begy jt helyre szállítják, rosszabb esetben, a
határban szétszórják. Ez jelent s közegészségügyi problémát von
maga után.










Tisztelt Olvasó! A Kelebiai Hírmondó áprilisi számában áttérek
a jelenre és a jöv re: a 2005. évi költségvetésr l, pályázatokról
és tervekr l lesz szó els sorban. Köszönöm a türelmüket és
figyelmüket.
Kéréseikkel
és
kérdéseikkel
bármikor
kereshetnek!
Üdvözlettel:







Maczkó József polgármester

5.) Ivóvíz:
A meglév kutak és tisztítóm kapacitása a helyben igényelt ivóvíz
többszöröse. A 80-as években, a vízm ben történt technológiai
rekonstrukció, az akkori kor min ségi el írásainak megfelel
min séget biztosított. Ez a min ség az EU el írásait arzén
tartalomban nem éri el, melyet a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács által elindított ivóvíz min ség javító program keretén belül


Tájékoztató Kelebia Község Környezeti Állapotáról



Tisztelt Lakosság! Az 1995. évi LIII. törvény kötelezése alapján
Kelebia Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2005.
március 10-én tartott ülésén megvitatta és elfogadta Kelebia község
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kerülne megoldásra. Ennek a tervei az elvi vízjogi engedélyezésen
túl a vízjogi létesítési engedély beszerzésének stádiumában van.

Iskolából jelentjük…

6.) Közterületek, parkok:
Minden évben jelent s összeget és munkát fordítunk a község
területének virágosítására, rendezettségére. A virágágyásokat egyre
többször teszik tönkre, (gyalog, kerékpárral átmennek rajta) a
felállított virágtartókat el szeretettel feldöntögetik f leg hétvégéken
(szombati diszkók). A falu lakóinak egy része még nem tudja
értékelni a próbálkozást, mellyel igyekszünk községünket az ide
látogató és átutazó emberek számára is széppé tenni.
A játszóterünk állapota rohamosan romlott - a helyi vandalizmus
miatt - a folyamatos javítások ellenére is. 2004-ben a játszótéren
található összes játékot el kellett zárni a sorozatos rongálások
következtében kialakult balesetveszély miatt. Az elzárt játékok
újbóli javítása több százezer forintba kerülne. F problémát jelent a
játszótér rossz elhelyezkedése, mivel a közleked utaktól távol es
„Béke parkban” található. Ha a jöv ben pénzt áldozunk a játékok
felújítására, el kell gondolkodni egy másik területen történ játszótér
kialakításán, ahol a gyalogos forgalom miatt a vandalizmus
könnyebben megakadályozható (Móra utcai park).

A Farkas László Általános Iskola I. Tavaszi Hangverseny címmel
rendez koncertet az iskola tornacsarnokában 2005. április 6.6.-án,
délután fél ötkor. A koncerten több más közrem köd mellett az
iskola zenét tanuló növendékei mutatják be tudásukat. Minden
érdekl d t sok szeretettel vár:








az iskola tantestülete
***

Január 6-a, vagyis vízkereszt után egészen hamvazószerdáig tart a
farsang. A farsang szó hallatán szinte mindenkiben az álarcosbálok,
táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulások színes
kavalkádja elevenedik meg A farsang a tél és a tavasz örökös
küzdelmének megjelenítése, a tél búcsúztatása és a tavasz várásának
ünnepe.
Iskolánkban hagyománnyá vált, hogy minden év februárjában
megrendezésre kerül az álarcosbál. A gyerekek nagy lelkesedéssel
készültek rá már hetekkel el tte.
A bál nyitótáncát a fels s néptáncosok adták. Idén 187 gyerek
öltözött jelmezbe. Az
egyéni jelmezesek
mellett, csoportok is
színpadra
léptek,
emelve ezzel a bál
színvonalát. A nagy
létszámú közönség
lelkesen tapsolt.
Az öttagú zs ri melynek
tagjai:
Plichta
Attiláné,
Fáber Erika, Kapás
Krisztina, Mészárosné Franzer Hajni, Sz csné Etelka – nehéz döntés
elé került. Az általuk kihirdetett eredménnyel a közönség is
egyetértett.

7.) Természetvédelem:
Kelebia Község területe természeti adottságokban igen gazdag. A
Kiskunsági Nemzeti Park kezdeményezte, hogy a K röséri
tájvédelmi körzet részei legyenek a Kelebia területén található szikes
és lápi tavak, valamint az itt található védett növényzet és állatvilág
(egyhájú virág, tarka sáfrány).
Helyi védettség alá történ vonás alatt áll, a kelebiai „Rózsa Sándor
fája”, „Hársfás út”, „Kelebiai Platános erd ” és a „Kelebiai Tölgyes
Erd ”.
Maczkó József
polgármester

***

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
FELHÍVÁSA



Az olaszországi Montecassiano várossal 2004. augusztus 20-án
er sítettük meg testvértelepülési kapcsolatunkat. Akkor több mint
100 olasz vendéget fogadott községünk. 2005. augusztusában
Montecassiano önkormányzata viszonozni kívánja ezt a
vendéglátást. Ebb l a célból utazást szervezünk Montecassiano
városba.
1.) Az utazás id pontja: 2005. augusztus 12.-16. (autóbusszal).
A program még nem ismert, arról a kés bbiekben tájékoztatjuk
az érdekl d ket.
2.) Az utazás költsége: 20.000,-Ft/f , amely magában foglalja a
buszköltséget és az utasbiztosítást. Az ellátást (szállás, étkezés)
az olasz fél finanszírozza, ezért más költsége a kiutazónak nem
lesz.
3.) A jelentkezési határid és az útiköltség els felének (10.000,Ft/f ) befizetési határideje 2005. április 15.
4.) Jelentkezi lehet: a Teleházban (Kelebia, József. A. u. 85.)
személyesen.
A befizetett el leg visszafizetésére csak abban az esetben van
lehet ség, ha az érintett legkés bb 2005. június 15-éig jelzi,
hogy nem tud részt venni az utazáson.
5.) Az útiköltség második részének befizetési határideje: 2005.
július 15.



Egyéni jelmezesek:
I. Malacka és Micimackó
II. Boszorkány
III. Oroszlán
Kiscsoportos jelmezek helyezései:
I. Hattyúk tánca / felkészít : Radnai Béláné/
I. Papa Roach zenekar
II. –
III. Óvodások
Nagycsoportos jelmezesek helyezései:
I. Bajorok / felkészít : Hegyiné P. Ildikó/
II. Macskajaj / felkészít : Kószó László /
III. Limbóhintó / felkészít : Vörös Józsefné /
Különdíjat kaptak a Tornászok.

A jelentkezéseket, a jelentkezések sorrendjében fogadjuk el.

A hangulatot fokozta a modern táncosok m sora. Ezután a
tombolahúzás következett, ahol sok értékes ajándék talált gazdára. A
bál záró- és egyben a disco nyitótáncát a Tangó táncosok Hipp-hopp
csoportja adta el .


Polgármesteri Hivatal
Kelebia
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A bál ideje alatt m ködött a büfé, - Szádeczkiné Marika és a 8.
osztály közrem ködésével – ahol Klári néni finom fánkjait,
szendvicset és üdít t lehetett kapni.
Köszönetünket fejezzük ki azon kollégáinknak, akik segítettek az
el készületben és a lebonyolításban, a szül knek, akik a szendvics
elkészítésében vettek részt. Klári néninek és segít inek, akik a
farsangi fánkot fáradságos munkával elkészítették. Szegedi
Szabolcsnak, aki a zenét és a hangosítást biztosította. Rigler
Renátának, aki a m sorvezet i teend ket ellátta.

Ez a rendezvény egyben a területi Sz ts József megyei
szavalóverseny el dönt je, amelyr l az alsós és fels tagozatból a
legjobbak jutottak tovább.







Helyezettek:
Tanuló neve
1.évf Révész Patrícia

Helye-zés
II.

Évf.

Felkészít nevel




Sógor Lászlóné



Papp Bernadett

II.

Márton Dezideráta

II.

2.évf. Illés Viktor
Temesvári János
Sz cs Cintia
3.évf Tancsik Albert
Hegyi Barbara
Kiri Mónika
Kozla Bernadett
4.- Balogh Sz.Bettina
5.évf
Kotroczó Dóra
Harkai Mercédesz

I.
II.
III.
I.
II.
II.
III.
I.

Színes Gabriella
Horváthné Nagy K.
Horváthné Nagy K.
Kardosné Rókus Zs.
Radnai Béláné
Radnai Béláné
Kardosné Rókus Zs.
Hegyiné Plichta I.

II.
II.

Horváth Jen
Hegyiné Plichta I.

6.évf Tancsik Anikó
Ábrahám Dániel
Galgóczi Dominika
7.- Gálfi Alíz
8.évf
Sz cs Anikó
Galgóczi Ludovika

I.
II.
II.
I.

Szádeczki Dezs
Szádeczki Dezs
Szádeczki Dezs
Szádeczki Dezs

II.
IV.

Szádeczki Dezs né
Horváth Jen

Radnai Béláné

Sógor Lászlóné

***

Sógor Lászlóné

R en d h a gyó én ek óra
A m vészeti nevelés
színesebbé vált azáltal,
hogy Dóbiás Péter és
zenekara
évek
óta
rendhagyó
énekórát
tart. Februárban is
meglátogattak
bennünket a farsang
ünnepköréhez
kapcsolódó m sorral.
Ebben nemcsak magyar
zenét, hanem latinamerikai, spanyol ritmusokat is játszottak. A tanulók számára
élvezetesebbé tette a zenehallgatást, hogy aktívan közrem ködhettek
a m sorban.













Ez azt jelentette, hogy a bemutatott tánclépéseket a vállalkozó kedv
gyerekek utánozhatták, táncolhattak a többiek el tt. A gyerekcsapat
örömére még néhány pedagógust is megtáncoltatott a komolyzenei
m vész. Nagy sikere volt ennek a farsangi el zetesnek.
Bízunk abban, hogy a gyerekek zene iránti szeretete még jobban
elmélyül.
Hegyiné Plichta Ildikó











né
né
né
né





I. csoport zs ri tagjai:

Mike Árpádné
Iván Éva
Rudics József
II. csoport zs ri tagjai:
Zsembery Antalné
Vadászné Kiss Barbara
Rigler Renáta
A Sz ts József területi szavalóversenyen iskolánkat képviselik:
Balogh Sz. Bettina 4.a
Tancsik Anikó 6.b











***

KEDVES SZÜL K!

A részt vev tanulók mindegyike emléklapot, édességet, a
helyezettek könyvjutalmat kaptak.
Köszönjük a felkészít tanárok, tanítók és a szül k munkáját,
valamint a zs ri lelkiismeretes, igazságos döntését.
Reméljük jöv re is ilyen szép számban indulnak tanulóink e nemes
versenyen

Tájékoztatom Önöket:
A szül 2005. március 1-je és április 30-a között köteles gyermekét a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
általános iskola els évfolyamára beíratni.



A leend els osztályosok beiratkozása
Horváth Zoltánné
Igazgató

2005. április 06-án, 07-én, 08-án lesz az iskolánkban
8 órától 15 óráig.
***

Szükséges dokumentumok:
1. Születési anyakönyvi kivonat
2. TAJ-szám
3. Óvodai javaslat
Fénykép + 550 Ft a Diákigazolvány készítéséhez

A jöv matematikusai


2005. február 25-én 28 f vel vettünk részt a már hagyománnyá váló
Országos Zrínyi Matematika Versenyen, Kisszálláson. A
legeredményesebben szerepl tanulóink:

***

6.osztály
7.osztály

Szavalóverseny 2005.
Iskolánkban 2005. március 11-én délután tartottuk meg a
hagyományos Pet fi-szavalóversenyt 63 tanuló nevezésével, két
helyszínen számos érdekl d szül , nagyszül jelenlétében. A
tanulóknak követelmény volt egy-egy magyar költ versét
megtanulni, el adni. Sokan választottak Pet fi verseket, de szép
számmal volt található más költ verse is.

8.osztály

Rigler László 6.a
Vörös Bálint 7.a
Csernák Dávid 7.a
Fábián Andrea 8.b

Felk. tan.Varga Sándorné
Felk. tan. Szarvas Ákos
Felk. tan.Szarvas Ákos
Felk. tan.Varga Sándorné

Csapatversenyben a 7. osztály szerepelt a legjobban. Köszönjük a
felkészít tanárok munkáját, gratulálunk a versenyz knek.
Varga Sándorné tanár
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– bár készen van - reméljük a Költészet napi beszámolóval együtt
kib vítve a következ számunkban olvashatják.

A Déli Farm Kft.

M vel dési Ház és Könyvtár


A tél örömei

tavaszi vet magkínálata

Az óvodás gyerekek a
tél utolsó pillanatait
kihasználták.
Hógolyóztak,
szánkóztak, hóembert
építettek. A képen a
középs csoportosok
hóemberépítése látható.

árpa, zab, köles, lucerna, fénymag,
kukorica, napraforgó és cirokfélék,
szántóföldi m trágyák
(ammóniumnitrát, komplex NPK)
valamint
szarvasmarha tartáshoz takarmányok, tejpótló
borjútápszerek, ásványi és vitamin-kiegészít k,
premixek forgalmazása.




***

Szeged-Kiskundorozsma, Kett shatári út 6.
(nagybani zöldségpiac mellett)
Telefon: 62-556-120, 556-130, mobil: 30-604-2772


N nap
Köszönjük mindenkinek, aki a N nap alkalmából megköszöntött
minket!

A költészet örökösei, avagy "Ne tékozold bizalmadat!"
(J. A.)

A figyelem az egyike a legszebb bókoknak, amelyekkel
megörvendeztethetünk valakit!
(Dale Carnegie)

A kor, és minden megismert történeti kor tanulsága,
hogy meghatározó egyéniségei bíztak az emberben, kortársaikban.
Harcuk, munkásságuk során sokszor, bár nem törvényszer en,
elveszítették bizalmukat, így lettek befelé fordulókká. Önvizsgálattal
folytatták munkájukat. Alkotásaikkal eljutottak önmaguk feltárásán
keresztül az elemz líráig. József Attila életm ve nem fejez dött be
halálával. Az olvasóban tovább él, újabb önismereti alkalmakra
inspirál. Újabb olvasói között költ k alkotásaira, munkastílusukra,
költ i nyelvükre tett hatása ma már elemezhet , feldolgozható,
bemutatható.

Az Óvoda dolgozói





József
Attila
m vel déspolitikai
utóéletér l sok dolgozat született, de
a József Attila-díjjal megtisztelt költ k
életm véb l vett idézetekkel, idézett
m vekkel is lehet, lehetne folytatni az
életm vet. Miként él tovább József
Attila
az
utódok
m veinek
szellemiségében,
nyelvében, magatartásában?


Kínálatunk:
-









Bádog termékek és tartozékai
BETONVASAK, ZÁRTSZELVÉNYEK, VASHÁLÓK, SZEGEK
Akác t zifa – hasábra vágva
7m-es és 8m-es feny f részárúk






Orosz 400-as és 500-as cementre rendkívüli árengedmény a
készlet erejéig!
Megkezd dött a BAUMIT szezonális ajánlata 2005 március 10-t l 2005.
június 30-ig.


Erre ad választ az összeállítás József Attila és József Attila-díjas
költ k megzenésített verseivel. Juhász Ferenc, Nagy László, Ratkó
József, Buda Ferenc, Veress Miklós, Utassy József, Kiss Benedek és
más József Attila-díjas költ m vein keresztül szeretnénk bemutatni
az "A költészet örökösei" cím összeállítást.

Figyelem! Telepünkön használt Holland bútor kapható!



Ül garnitúrák
Székek
Szekrénysorok
Asztalok
Csillárok
Ágyak
Fogasok
Sz nyegek
Házhozszállítási rend!




Fentebbi sorokat Dinnyés József vetette papírra, ajánlásul azon
program el zeteseként, melyet minden kelebiai érdekl d 2005.
április 12-én 17-órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében
tekinthet meg. Az évtizedek óta a magyar zene és irodalmi
m vészeti palettán folyamatosan jelenlév m vész segítségével,
József Attilára emlékezünk, a 2005-ös évi Költészet Napja
alkalmából.
Minden zenét és költészetet, ezentúl József Attilát kedvel látogatót
szeretettel vár a kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár.






Az el re megrendelt és kifizetett árut szerdán és szombaton szállítjuk a
megadott helyszínre Tompa belterületén. A kiszállítási napokon 10.000,-Ft
megrendelés esetén a kiszállítás ingyenes. Szeretnénk kérni a kedves
megrendel ket, hogy a megrendeléseiket el z nap 12-óráig szíveskedjenek
leadni!












Elérhet ségeink
Ker-Ex ’94 Kft 6422 Tompa, Attila utca 2.
Tel.: 06 77/452-161; e-mail: kerex94@freemail.hu


***
Tisztelt Olvasó Közönség! Bizonyára észrevették, hogy e havi
számunk 8 oldalasra sz kült annak érdekében, hogy minden kelebiai
ingatlanhoz eljussanak a helyi aktualitások. Ezzel együtt azonban
máris szembesülünk a hely hiányával, így a március 15-i beszámolót
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TISZTELT HÖLGYEM! TISZTELT URAM!

Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta

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

Tisztelt Ügyfeleink!
Kiemelt célkit zésünk, hogy hivatalunkat – Kelebia Határrendészeti
Kirendeltséget - az Önök számára is átláthatóvá, nyitottá tegyük és ügyeiket
gyorsan, segít készen, felesleges bürokrácia nélkül oldjuk meg. Nálunk
Önök állnak az ügyintézés középpontjában. Fontos számunkra, hogy érezzék
befizetett adóforintjaikért min ségi szolgáltatást nyújtunk. Ennek érdekében
vállaljuk, hogy
1.
Biztosítjuk, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges
elérhet ségi adataink, egyéb információink naprakészen álljanak az
Önök rendelkezésére.
2.
Segítjük az Önök eligazodását hivatalunkban, ügyintéz ink nevüket
feltüntetve állnak az Önök rendelkezésére.
3.
Bevezetjük, hogy hivatalos ügyeiket munkaid n túl is intézhessék
(felvilágosítás kérés, ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
beszerzése, kitöltése, beadása, az azonnal intézhet ügyek rendezése,
stb.).
4.
Folyamatosan javítjuk ügyintézésünk tárgyi, min ségi és esztétikai
színvonalát. Külön figyelmet fordítunk azokra, akik gyermekükkel
érkeznek hozzánk, vagy fogyatékkal élnek, mert számukra sokszor
megoldhatatlannak t nik még az egyszer probléma elintézése is.
5.
Gyorsítjuk az ügyintézést és javítjuk a törvényesség színvonalát.
6.
Döntéseinket közérthet en indokoljuk, s kerüljük a hivataloskodó
megfogalmazásokat, hogy Önök indokainkat megismerhessék.
7.
Nyomtatvány- és iratmintákat, illetve ügyintézési útmutatókat
teszünk közzé a leggyakrabban el forduló ügyek intézéséhez.
8.
Közösen keressük a lehet ségeket és megoldásokat a helyi civil
szervezetekkel és vállalkozásokkal arra, hogy Önöket minél
magasabb színvonalon szolgáljuk.
9.
Egyszer sítjük ügyintézésünket, el segítjük az adminisztrációs
terhek csökkentését, amelyhez várjuk az Önök javaslatait is.
10.
Szolgálatkészen, pontosan, udvariasan végezzük munkánkat.
11.
Rendszeresen továbbképezzük ügyintéz inket, hogy munkájukat az
Önök legnagyobb megelégedettségére végezzék.
12.
Folyamatosan kikérjük az Önök véleményét, javaslatát,
szolgáltatásaink min ségi színvonalának javításához. Értékelésükr l
8 napon belül tájékoztatást adunk.
13.
Mérjük és értékeljük a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyféli
megelégedettséget.
14.
Hivatalunkban ügyfélvédnök képviseli az Önök érdekeit, aki 8 napon
belül kivizsgálja a hivatal m ködésével és a kartában foglaltak
megsértésével kapcsolatosan benyújtott panaszokat. A vizsgálat
eredményér l írásban tájékoztatja a panaszost.
15.
Rendszeresen tájékoztatót teszünk közzé vállalásaink
teljesítésér l, s ebben bemutatjuk a m ködésünkkel és gazdálkodásunkkal
kapcsolatos alapvet információkat is.


430.669,- Ft-tal



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.
Tisztelettel:
Friebert Miklós
Elnök







Tájékoztató



Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kelebia Határrendészeti Kirendeltség
2005.02.01-t l részt vesz a Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta országos
bevezetését el készít modellkísérletben.









Mi az Ügyfélszolgálati Karta és annak f bb célkit zései?





Az Ügyfélszolgálati Karta egy olyan dokumentum, melyben a hivatal
megfogalmazza az ügyféli elvárásokat, jogokat, kötelezettségeket és
garantálja azok számonkérhet ségét.





Bevezetésének els dleges célja a szervezet m ködésének, min ségi javítása.






A közszolgáltatások színvonalát jelent sen javító, ügyfélbarát rendszerek
kiépítését szolgáló, valamint az ország polgárai közötti esélyegyenl séget is
hatékonyan el segít ügyfélszolgálati karták országos bevezetésének szakmai
megalapozása.






Az Ügyfélszolgálati Karta modellkísérlet célja a közigazgatás reformja. A
kormányzati célkit zésekkel összhangban költségtakarékosabb, egyszer bb,
ugyanakkor az eddigieknél nyitottabban m köd , ügyfélközpontú
közigazgatás kialakítása.
























Hisszük, hogy a közigazgatás az emberekért van!

Kik vesznek részt a modellkísérletben?

Ügyfélvédnökünk:
RÁCZ RÓBERT h r. rgy.
kirendeltség-vezet helyettes (hatósági)
77/554-010, BM (33) 7667, racz.robert@hor.b-m.hu

2005.02.01-t l
Bács-Kiskun
megyében
kijelölt
önkormányzatok
(Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Lakitelek, Tabd, Tázlár), területi
államigazgatási szervek (Alsó-Duna -völgyi Környezetvédelmi Felügyel ség,
APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, Bács-Kiskun Megyei
Közigazgatási hivatal, Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet, BácsKiskun Megyei Munkaügyi Központ), valamint egyes rendvédelmi szervek
(Kalocsa Rend rkapitányság, Kelebia Határrendészeti Kirendeltség).











Keltezés: Kelebia, 2005. február 01.
Bárdos Mihály
h r. alezredes
Kelebia Határrendészeti
Kirendeltség
vezet je





A kirendeltség Közigazgatási Ügyfélszolgálati Kartája



Egyedi nyílászárók, bútorok, ablak, ajtó készítés
Rövid határid vel, termel i áron.
Pl.:
120x12 cm BNY
31.500 Ft
120x150 cm BNY
34.000 Ft
Juhász Péter, asztalos és üvegez , egyéni vállalkozó
Kelebia Ady Endre utca 124.
Tel.:
06 77/454-228
Mobil 06 30/915-02-06




Tisztelt Fogyasztónk!
Értesítjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy társaságunk részletes vízfogyasztási
hely ellen rzést tart, ahol kiemelten ellen rizzük majd az alábbi
rendellenességeket. Kérjük Önöket, hogy a kés bbi kártérítési és bírságolási
eljárások elkerülése érdekében ellen rizzék saját vízmér iket az alábbiak
szerint:
plomba és plombazsinór sérthetetlensége,
vipak véd gy r megléte, sérthetetlensége,
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vízmér esetleges küls sérülése (záródó fedél hiánya nem
sérülés),
lakásvízmér k esetén a zárószalag megléte és a m anyag
véd búra sérthetetlensége.
Amennyiben valamilyen hiányosságot tapasztalnak, úgy kérjük azt jelentsék
be 2005. április 15-ig ügyfélszolgálatunkon. A fenti id pontig bejelentés
alapján feltárt rendellenességek esetén fizetési kötelezettséget nem állapítunk
meg. A határid t követ en az ellen rzés során feltárt visszaéléseket a
jogszabály szerinti lehet ségünkkel szankcionálni fogjuk.


nagyon elégedett volt az el adó igyekezetével, amely arra is irányult, hogy a
bonyolult témát egyszer szavakkal, közérthet en mondja el.
A február 19-i farsangi bált megel z en egy un. egyesületi alakuló ülést
tartottunk Vadász János tiszteletbeli elnökünk vezetésével. A megismételt
alakuló ülésre az újból elindított bírósági bejegyzés miatt volt szükség. Ekkor
történt meg az 5 tagú vezet ség titkos szavazással való újjáválasztása is. A
vezet ségválasztás eredménye: Bozsákovics Antal elnök, Sutka István titkár,
Zsemberi Antalné, Snyehola Ferencné és Vörös Jen elnökségi tagok.
Az alakuló ülés után kezd dött és éjfél utánig tartott a várva várt farsangi
bál. A bál idejére szépen felfejl dött a résztvev k létszáma is /50 f t
közelítette/. Az él zene megtette a hatását, mert olykor még a betegek is
táncra perdültek.
26-án megtartott klubdélután keretében el ször Dr. Bíró Gábor szegedi
sebészorvos el adását hallgattunk meg a BIOPTRON lámpa gyógyító
hatásával kapcsolatban. Az orvosi el adás után rövid árubemutató, majd a
szokásos csoportos elfoglaltság /vidám beszélgetés, kölcsönös kínálgatás
hozott anyaggal és tánc/ következett. A 16.00 órakor kezd dött jó hangulatú
rendezvény 21.00 óra körül fejez dött be.







































Kelebia Kft.









Tisztelt Olvasók!





Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár március 24-t l március 29-ig
zárva tart.






MÁRCIUS:
Ebben a hónapba egy kiskunmajsai termálfürd zés /10-én/, az ómoravicai
kirándulás /15-én/ és szavalóversennyel egybekötött klubdélután /26-án/ a
kínálatunk tagságunk számára. A klubdélután keretében zajló
szavalóversenyre március 25-ig lehet jelentkezni Zsemberi Antalnénál.

Tisztelt Szül k, kedves Édesanyák!





Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2004. október 4-én
megtartottuk a Baba - Mama Klub els összejövetelét, melyre páros hetek
hétf i napján kerül sor.
Az óvodától nagy segítséget kapunk, mert ott biztosítanak
számunkra egy csoportszobát, ahol a csecsem t l a nagyobb gyermekig
megtalálják a számukra fontos játékot, annak lehet ségét.
Ez a klubdélután jó alkalom a tapasztalatcserére, a szül k
gondjainak megbeszélésére. A gyermekek megismerhetik a közös játék
szépségét és örömét. Úgy tapasztaljuk, hogy a 3 éveseknél könnyebben megy
az óvodai beszoktatás, ha el tte ezt a kis közösséget megismerték.
Jó látni, hogy az édesanyák egy kicsit kizökkennek az otthoni
teend kb l, s a gyereknevelés örömét, gondjait megoszthatják az azonos
problémákkal találkozókkal.
Karácsony el tt Borbás Marika segítségével ötleteket és bemutatót
is kaptunk az ajándékok készítéséhez, díszítéshez, csomagoláshoz.
Megtapasztaltuk, hogy nem minden a pénzen múlik, remek ötletekkel, kis
kézügyességgel is lehet örömet szerezni szeretteinknek.
Ez úton szeretnénk köszönetet mondani az óvoda vezet jének, az
óvónéniknek és külön a dajkanéniknek, akik segítsége nélkül ezeket a
találkozásokat nem tudnánk megvalósítani.
Mivel édesapák is eljönnek hozzánk, ezt az alkalmat is
megragadjuk, hogy tájékoztassuk a szül ket, hogy minden páros héten, hétf i
napon ½ 3-tól az óvoda nagycsoportjában mindenkit szeretettel várunk.






ÁPRILIS:
16-án a Paksi Atomer m csoportos látogatása következik, melyre a
jelentkezések már lezárultak. Indulás a Nyugdíjas Háztól 07.00 órakor lesz.
A 22-i orvosi el adás témája két id skori probléma /klimax, ill. prosztata/
lesz. Az el adó: Dr. Császár Jen háziorvos. Kezdési id pont: 17.00 óra. A
30-i klubdélutánt -jó id esetén- szalonnasütéssel tervezzük színesíteni.
Kezdés a szokásos id ben 16.00 órakor lesz.































Hát íme a kínálat, csak élni kell vele! Minden rendezvényünkre várjuk
kedves tagtársainkat és továbbra is nyitottak vagyunk új belép k felvételére.




Kelebia, 2005.03.05.

Sutka István titkár





Lakossági Apróhirdetés



Doba Ferencné és Fáber Erika véd n k




Baromfinevelésre alkalmas 600
nm-es szigetelt fóliasátor
tartozékokkal, esetleg területtel is
eladó. Tel.: 06/30/358-8896

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

3500 literes üzemanyagtartály
daruzható fülekkel, fatalppal,
pótkocsira szerelhet en eladó
(gyári készítés ülepít vel és
csapokkal). Ár megegyezés
szerint. Érdekl dni lehet Juhász
Péternél, telefon: 77/454-228,
mobil: 30/9150-206

Eladó egy kétszobás családi ház
melléképületekkel, nagy kerttel a
Pet fi Sándor utca 4. szám alatt,
valamint eladó egy új varrógép, egy
új szieszta kályha, és spárga
magonc. Érdekl dni lehet a
06/77/454-070-es telefonszámon.

Albérlet kiadó Kelebián: külön
bejárat, padlósz nyeges, televízió,
h t szekrény, központi f tés, 50
négyzetméter, zsúrkonyha, tel.: 06
30/232-5747

Fürd kádak, sarokkádak helyszíni
felújítása garanciával! Érdekl dni:
06/70/621-74-11







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



Német min ség, magyar áron!











ABLAKCSERE AKCIÓ!
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: 06-30/338-50-33







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















TISZTELT NYUGDÍJASOK!











Tájékoztatómat ez alkalommal is rövid visszatekintéssel kezdem, majd az
el ttünk álló programokkal folytatom.
FEBRUÁR:
1-jén egy nagyon hasznos és közérthet el adást hallgattunk meg az
Allergiáról Dr.Rigler László el adásában. A több, mint 20 f s hallgatóság






A kiadvány az Önkormányzat és helyi vállalkozások
támogatásával jön létre.
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III. évfolyam, 3. szám
Már az Interneten is

w w w . k e l e b i a . h u

Jubileumi Ultiverseny Kelebián…
Kelebián…
A 25. Ultiverseny zárónapját tartották február 20-án. A már negyed évszázada tartó verseny Jubileumi ünnepségét látogatta meg a
Kelebiai Hírmondó stábja, és a rendezvény szervez jét, Nagy
Józsefet kérdeztük a verseny történetér l.




Kezdjük talán az elejér l. Hogyan indult az Ultiverseny
Kelebián?
1980-ban Kelebián két ember úgy döntött ,hogy valamit szeretnének
alkotni a Községben. Ez a két ember Varga Béla és Kovács Marcell, úgy
döntöttek, hogy elindítanak egy ultiversenyt. Ehhez csatlakozott Somogyi
István, volt az adminisztrátor, a felesége volt a pénztáros.
Alapszabály akkor az volt, ami mai is él, és ezen rendszer alapján játszott
akkor, és játszik ma is az a 20-30 ember aki megjelent, és megjelenik ma is.
Az els nyertes Vida István volt. Sokan jártak már akkor is át Tompáról
játékosok, de nagyon sokan sajnos már nem élnek közülük. A cél az volt,
hogy a szurkolók téli szórakozásukat leljék valamiben, ezért indult a
hagyományos ultiverseny, ami kezd dik télen a labdarúgó bajnokság végén, és tavasszal ér véget a labdarúgó bajnokság kezdete el tt. Minden évben a
lehet ségekhez mérten záróestet tartunk ahol vacsora és ajándékok fogadják az ultiversenyz ket.
Vannak-e olyan ultijátékosok a verseny történetében akiket, hogy úgy mondjam legendás versenyz knek mondhatunk?
Kovács Marcell, Kovácsa Zsolti, Kapás Árpi bácsi, Kollár Pali, Kollár János, azok akikre méltó lehet e cím, k azok akik többször is nyertek az Ulti
történetében. De sok olyan ember van aki visszatér a bajnokok között. De el fordult az is, hogy tompai játékosok két évben egymás után elvitték a
bajnoki címet.
Jelenleg van-e más községb l játékos?
Két törzsgyökeres tompai játékosunk is van Farkas Sanyi, Horváth Laci, k ketten rendszeresen járnak játszani. És örülünk annak is, hogy sok fiatal
játékosunk is van.
Mib l gazdálkodik az ultiverseny?
Az ultiverseny nem mondható nagy költségvetés sportnak itt Kelebián. Az ide évben 42 ezer forint volt az, ami beszállási pénzekb l befolyt, ebb l
finanszíroztuk a vacsorát, és a kupákat.


























Mióta tetszik versenyezni?
Én a kezdetekt l részt vettem, az els nyereményem egy
szódásszifon volt, akkoriban az men volt. De a játékaimra
visszagondolva minden évben rangos helyezést értem el.
Van-e olyan emlékezetes évad amit említésre méltónak
gondol?
Én emlékezetesnek a negyed évszázados – idei – versenyt tartom.
Büszke vagyok erre a hagyományra és, hogy fenntartjuk.
Természetesen az úgymond hagyományviv k köre folyamatosan
változik. 25 éve három ember van a csapatban a Kollár Pali, a








Kollár Jani és Én.
Mit gondol, ki tud a verseny terjedni Kelebia határain túlra is?
Természetesen mindenkit befogadunk, és szeretnénk is ha nem csak Tompáról, hanem más községekb l is
jönnének játékosok, persze egy apró kitétele van a versenynek, józanon kell jönni. Persze a távozás az más dolog
– mondja nevetve Józsi bácsi.
Milyen szabályokkal játszanak?
A verseny alatt 10-20 filléres alapokkal játszunk, 30 forinttal indulhat mindenki. Minden alkalommal összeáll
egy ranglista az alapján, hogy ki hány forintot nyer, ket rangsoroljuk, és pontozzuk. Mindig a 10 legjobb kap
pontot a hétvégén, és év végén a pontok összege adja meg a bajnokság gy ztesét, és egyéb helyezettjeit. A
speciális dolog az, hogy a bajnokság utolsó napján a gy ztes, függetlenül attól, hogy összesítettben hogy áll,
kupát kap.
A kezdetekkor, hol volt az els helyszín?
Legel ször a M vel dési Házban kezdtük, majd elkerültünk a Bácska vendégl be, majd átköltöztünk a Vadász
Söröz be. Négy éve vagyunk itt, és jól érezzük magunkat. Természetesen minden helyszínen jól éreztük
magunkat.


















Végezetül mit üzen az olvasóknak?
Annyit tudnék mondani, hogy sok szeretettel várok minden érdekl d t, amint vége lesz az szi labdarúgó szezonnak.
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