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I. évfolyam, 2. szám

már azon munkálkodna, hogyan lehetne megmenteni
világunkat attól a katasztrófától, amit az ember okoz.
Maga a tábor nagyon szép környezetben fekszik. Igényes
faházakban lakhattunk. Közvetlenül a tábor mellett egy
szép tó is található, ahol a vizes él helyeket lehetett
megfigyelni, tanulmányozni. A tábor kezdetén a tanulókat
6 csoportba osztottuk, s a programok során mindig
feladatokat kaptak azzal kapcsolatban, amit láttak s
tapasztaltak. Jó volt látni, hogy mennyire komolyan
vették, s lelkesen oldották meg a kapott feladatokat a
gyerekek. Természetesen ügyeltünk arra, hogy ne vigyük
túlzásba a „tanulást”, s szórakozásra is maradjon id .
Szinte minden nap strandra is elmentünk.

TISZTELT KELEBIAI POLGÁROK
!
Több mint egy esztend telt el a parlamenti választások
óta és közel tizenegy hónapja zajlódtak országszerte a
helyhatósági szavazások. A 2002. évben ráadásul az
Európai Unióhoz való csatlakozásról is döntöttünk (más
kérdés az, hogy mennyire volt ez látszatdöntés).
meghozta a
Láthatjuk, hogy az elmúlt esztend
lehet séget arra, hogy társadalmi szinten ismét
változtassunk, vagy kényszerpályára állva más er k
változtassanak sorsunkon. Ebben a megfoghatatlan
politikai kavalkádban 2002. október 20.-án Kelebia
község szavazópolgárai úgy gondolták, hogy a három
polgármesterjelölt közül, 80 %-os támogatottsággal,
engem választanak. Pár hét leforgása alatt véglegessé vált
a képvisel -testület összetétele. Ennek megfelel en:
Galgóczi Attila
Varga Sándor
Házi Irén
Varga Lajos
Varga László
Péter-Szabó Attila
dr. Bartha Istvánné
Sz cs Mátyás
Szádeczki Dezs né
Gardel Miklós
és Juhász György


2003. szeptember

A tábor ideje alatt 3 nagyobb kirándulásra volt
lehet ségünk. Különbusszal elmentünk Abaligetre, ahol
megnéztük a cseppk barlangot. Bár már többen jártak ott,
mégis leny gözött mindenkit, milyen csodálatos dolgokat
tud létrehozni a természet. Még ezen a napon átmentünk
Orf re, ahol egy rövid túra után a helyi strandon kötöttünk
ki. Szerencsénk volt az id járással is, hiszen szinte végig
meleg volt, csak az utolsó napokban romlott el kicsit az
id .
Az egész napos túrán kb. 15 km-t tettünk meg. Büszkék
lehetünk gyermekeinkre, hiszen a túra alatt szinte nem is
panaszkodtak, igaz a látvány olyan szép és különleges
volt, hogy az magáért beszélt. A túra els állomása a
K lyuk-nak nevezett hely volt. Egy óriási szakadék volt
ez, melyet a víz hozott létre, s mindenkit leny gözött.




891
674
617
526
474
463
443
422
369
363
357



Folytatás a 2. oldalon

szavazattal kaphattak mandátumot. Elkezd dött a munka...
Folytatás a 7. oldalon

A kelebiai óvodások IX. 1 - én birtokba veszik az óvoda felújított
részeit.

Környezetvédelmi tábor Sikondán
2003. június 29 - július 07.
„Ismerjük meg a Mecsek természeti és kulturális értékeit”
cím projekt került megvalósításra Sikondán, 427.500 Ftos pályázati támogatással.


47 tanuló és 5 pedagógus vett részt a programokban.
Célunk az volt, hogy a pihenés mellett a gyermekek
megismerjék szép hazánk más tájait, természeti értékeit,
illetve fogékonyak legyenek az egész világot érint
környezeti változásokra is. Szeretnénk, ha a ifjú generáció
érzékennyé válna a környezetkárosító hatásokra, s feln ve
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Folytatás az els oldalról

2003. szeptember



Patai János munkaer -piaci mentor
fogadóórái:

Az út alatt érdekes növényeket és állatokat is
megfigyeltünk, olyanokat amilyenekkel eddig még nem
találkozhattak a gyerekek. (S t, én sem!) Pl.: sokféle
cincért láttunk, s volt egy lepke, ami állandóan ránk szállt,
s rajtunk utazott. Err l a szép helyr l még egy jó kis séta
után eljutottunk a Meleg – Mányi vízeséshez. Szerintem
van olyan szép, mint a Fátyol-vízesés a Bükkben. Hat
mésztufa lépcs n „rohant” volna le a patak, ha lett volna
annyi vize. Így csak odaképzeltük. Sajnos ez a szárazság,
amelyet mi itthon is tapasztaltunk, mindenhol érezteti
hatását. Ott is. Bár így is nagyon érdekes volt.
Miután megpihentünk, tovább indultunk az utolsó
állomáshoz a mánfai Árpád – kori templomhoz.
Magabiztosan vágtunk neki az út utolsó szakaszának, hisz
térképünk, s józan paraszti eszünk velünk volt. Akik két
éve már voltak erre, szóltak, hogy itt tévedtek el akkor is,
tehát figyeljünk. Mi figyeltünk, de sajnos a turistajelzések
nem voltak felfestve. Egy kis eltévedés után rátaláltunk a
helyes útra. Ezt az utat azonban ben tte a növényzet,
szúrtak, csíptek bennünket, de letérni nem tudtunk róla.
Végül is jó úton mentünk, de közben megállapítottuk,
hogy ebben az évben ezt el ttünk még nem használta
senki. Tehát jót tettünk az utánunk jöv csapatokkal,
hiszen kitapostuk nekik az utat. Végül is eljutottunk a
templomhoz, megcsodáltuk, s vitt is hazafelé a lábunk.
Érdekes, hogy visszafelé minden út rövidebbnek t nik!
Még egy egész napos túránk volt. Ekkor busszal elhagytuk
a Mecseket, s leruccantunk a Villányi – hegységbe.
Délel tt megnéztük a siklósi várat, majd Villányba
mentünk, ahol egy elhagyott k fejt ben megnyílt
szoborparkot néztünk meg. Sajnos itt az es elkapott
bennünket, s nagyobb túrát a Szársomlyón nem tehettünk.
De a Jóisten szeretett bennünket, s végül kisütött a nap.
Egy rövidebb túrát azért tettünk a vállalkozóbb
kedv ekkel, s szép karrmez kön sétálgattunk. Ezt a
népnyelv ördögszántásnak is nevezi – olyan, mintha a
mészkövet felszántották volna.
Esténként mindig megbeszéltük a nap eseményeit, mit
láttak, mi tetszett, mit tanultak a gyerekek, illetve a kapott
feladatok eredményér l is beszámoltak egymásnak. Pl.
volt, hogy mesét írtak vízparti állatokról, vagy színdarabot
adtak el a csoportok. Rá kellett jönnünk, mennyi
tehetséges, humoros gyerek van itt. Hiszen olyan jók
lettek a produkciók, hogy a profi színészek is
megirigyelhették volna. Az iskolaújságban kés bb
közzéteszünk egy-egy érdekes írást.
Sok szép élményünk volt még, de mindent leírni az
újságban lehetetlen. S a végén köszönetet szeretnék
mondani mindenkinek, akik támogatták táborunkat, s
segítettek abban, hogy céljaink megvalósuljanak.

Október 7. kedd 9 – 11-ig
November 10. hétf 9 – 11-ig
December 8. hétf 9 – 11-ig

Úszástanfolyam
2003. június 30-tól 2003. július 11 -ig a Kelebiai Szül k
Egyesülete szervezésével, a Kelebiai Önkormányzat
támogatásával ismét úszástanfolyamon vehettek részt az
általános iskolások. Idén el ször a mórahalmi városi
fürd be mentünk, ahol 10 napon át színvonalas oktatás
részesei lehettek gyermekeink. A 27 kisgyermekb l 19
kezd ként, 8 pedig haladóként indult. Az utazás a helyi
járatos autóbuszokkal történt, ami id ben is rendkívül
kedvez volt. Déli harangszóra megérkeztünk, és így a
naponta el re beosztott kísér szül k számára sem volt
túlzottan megterhel a feladat. Bízunk benne, hogy ez a
hagyomány jöv re is folytatódhat, hiszen mindannyiunk
érdeke, hogy a kelebiai gyerekek ne szenvedjenek
hátrányt csak azért, mert Kelebián nincs uszoda.





ID SEK NAPJA KELEBIÁN
Kelebia Község Önkormányzata és a Szent Erzsébet
Otthonház 2003. szeptember 27.-én Id sek Napját rendez
230 f 70 és 100 év közötti id s ember részére.
A rendezvény délel tt 10 órakor a Római Katolikus
Templomban ökumenikus istentisztelettel kezd dik, majd
az Általános Iskola tornatermében folytatódik. Maczkó
József polgármester úr köszönt beszédét követ en a
kelebiai Daloskör, a katolikus ifjúság és az Id sek Klubja
tagjainak m sora következik, 12 órától ünnepi ebédre
kerül sor. A jó hangulathoz a zenét a mélykúti Szederinda
Népi Együttes szolgáltatja.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, a mozgásukban
korlátozott id sek részére igény szerint a falugondnoki
autó térítésmentesen igénybe vehet .
B vebb információ és felvilágosítás kérhet személyesen
a Szent Erzsébet Otthonházban, Kelebia, József Attila u.
75. szám alatt, vagy a 454-224-es telefonszámon a
rendezvény szervez jét l, Kazi Ferencné intézményvezet
– helyettest l.





Köszönjük, az önkormányzat, illetve a szül k segítségét
is, akik gyümölccsel, zöldségekkel láttak el bennünket,
illetve a csomagok szállításában segítettek.
Szlatnek Rita
tanár

A KELEBIAI KARITASZ EGYESÜLET
TÁJÉKOZTATÓJA
Egyesületünk a közhasznú min sítést 1999. március
elsején kapta meg, 1-es közhasznúsági fokozatra. Évi
összes bevételünk 192.188 Ft volt a 2002. évben. A
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tevékenység összes költsége 201.535 Ft. Tárgyévi
eredmény -9.347 Ft. A M vel dési Házban lév karitasz
helyiségünkben összegy jtjük a lakosok által felajánlott,
behozott ruhanem t, bútort, cip t, élelmiszert, amelyet
térítésmentesen juttatunk el a rászorulóknak, vagy viszik
el személyesen. Húsvétra 38, karácsonyra 42
szeretetcsomagot készítettünk 176.000 Ft értékben.
Készpénzsegéllyel 8 f t támogattunk, 39.000 Ft értékben.
Tagjaink alkalmi bevásárlásokat végeznek, látogatásokat
tesznek otthonukhoz kötött id s embereknél. Az ifi
hittancsoporttal közösen megrendeztük az id sek
karácsonyát a Szent Erzsébet Otthonházban.
A 2002. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának
felajánlásaiból 146.730 Ft bevétel várható. Ezúton
szeretnénk megköszönni támogatásukat, amelyre a
jöv ben is számítunk.

2003. szeptember

A piackutatás feldolgozása után felgyorsultak az
események. A Polgármesteri Hivatal részér l történtek
egyeztetések, összejött az alapításhoz szükséges létszám,
és augusztus 11.-én már meg is történt a megalakulás. Az
alapító tagok a következ k:
Kismárton Nóra, Nagy György, Jáger Rita, Hernádi
Orsolya, Patocskai Katalin, Laczi Lili, Vasuth Erik, Rada
Csilla, Friebert Zoltán, Antal István, Horváth László,
Ürmös Szilárd, Bíró Zoltán, Szegedi Szabolcs, Hegyi
Árpád.







A kötelez tisztségek mellett megválasztásra került két
tiszteletbeli tag, Maczkó József polgármester úr, és
Galgóczi Attila alpolgármester úr.
Az egyesület programjai számára a M vel dési Ház ad
helyet. A foglalkozásokat a fiatalok javaslatai alapján
indítjuk el, amelyek a következ k:
Számítástechnikai klub
Nagy György
Kézm ves klub
Laczi Lili
Táncos mulatság klub
Bíró Zoltán
Asztali tenisz klub
Szegedi Szabolcs
Szerepjáték klub
Ürmös Szilárd
Tini parti klub
Hernádi Orsolya
A klubok indítását a szeptemberi hónapra terveztük,
minden klubnak van egy vezet je, és nála lehet jelentkezni
tagfelvételre, a jelentkezések idejét megfelel módon
tudatjuk az érdekeltekkel. Az Egyesület hosszú távú céljai
között szerepel az, hogy a 2004-es évben Ifjúsági napot,
Környezetvédelmi napot tartson, valamint szeretnénk még
klubokat indítani, csak sajnos a hely sz ke miatt ez
nehezen oldható meg.
Az egyesület létrejöttekor kulcsfontosságú kérdés az, hogy
a bejegyzéshez, valamint a klubok fenntartásához
szükségképpen felmerül költségek fedezetére megfelel
anyagi háttér áll-e rendelkezésre. Az alakuláshoz
szükséges anyagi segítséget az önkormányzati hivatal a
rendelkezésünkre bocsátotta, ami nagy segítséget jelent
nekünk. A klubok m ködésének tárgyi és pénzbeni
feltételei vannak. A tárgyi eszközökön belül is jelenleg a
M vel dési Ház állapota a legkritikusabb. Az egyéb
berendezésekre különféle pályázatok útján szeretnénk
hozzájutni.
Mint minden szervezet esetében, a mi esetünkben is az
indulás a legnehezebb, és momentán mindent úgy kell
megoldani, hogy az a legkevesebb anyagi ráfordítást
igényelje. Ez természetesen nem egyszer , de minden
kezdet nehéz.
Sokan kérdezhetik magukban, hogy igazán mi a célja
annak, hogy Kelebián megalakult egy ilyen Ifjúsági
Egyesület. A válasz nem túl bonyolult, de annál inkább
elgondolkodtató. Kelebián, ha egy fiatal szeretne
valamivel foglalkozni, akkor nem tudja hova forduljon.
Ha szeretne egy olyan közösségben szórakozni, ami az
korosztályát foglalja magában, akkor nem tudja hova
forduljon. Ha úgy érzi, van valamihez tehetsége, akkor
nem igazán van lehet sége ezt kibontakoztatni. Az
Egyesületre azért van szükség, hogy ezekhez a dolgokhoz
biztosítsa a tárgyi feltételeket, esetleg szakmailag is
hozzájáruljon a fiatal adott irányú érdekl déséhez. Hogy
tárgyilagosan essen szó a dologról, ha valaki szeret




Falugazdász tájékoztató
Falugazdász tevékenység átszervezése miatt fogadóid m
2003. szeptember 1.-t l megváltozott. Kelebia községben
minden hétf n 8 órától 15 óráig a Teleházban várom az
ügyfeleket. Sürg s esetben kedden Csikérián a
Polgármesteri hivatalban, szerdán és csütörtökön Tompán
a M vel dési Házban, pénteken pedig a területi
központban Kiskunhalason vagyok elérhet .


Mácskovics Ignác
Falugazdász



Kelebiai Ifjúsági Egyesület
Sajnálatos módon községünkben 15 év óta nincs olyan
civil szervezet, amely a kelebiai ifjúságot fogná össze, és a
számukra szervezne foglalkozásokat, programokat.
Ilyen hosszú id után azonban lépések történtek annak
érdekében, hogy ez a nem éppen megfelel állapot
megváltozzon. 2003 nyarán Vadász János és egy
maroknyi csapat összefogott egy közös cél érdekében:
legyen Kelebián ifjúsági civil szervezet. Az els dleges
feladat az volt, hogy felmérjük azt, mekkora taglétszámra
számíthatunk, mit várna el ett l a szervezett l a fiatalság,
és mindenekel tt arra voltunk kíváncsiak, hogy szükségét
látják-e Kelebián egy ilyen civil szervezetnek. Ezek voltak
tehát azok a f kérdések, amelyekre választ szerettünk
volna kapni. Végeztünk ezért egy helyi piackutatást,
amelyet levelek szétküldésével kezdtünk. A levél
tartalmazott egy kis bevezet t, arról hogy mi a célja a
felmérésnek, és magában foglalt pár kérdést is. 274
fiatalhoz (12-18 év közötti) juttattuk el a leveleket, és
ennek jelent s hányada élt a válaszadás lehet ségével. A
válaszolók mindegyike szívesen részt venne egy ilyen
szervezet munkájában, és nagyon sok jó ötletet is kaptunk
arra
vonatkozóan,
hogy
milyen
elfoglaltságot
szervezzünk. Ezek után nem volt kérdéses, hogy
megalakítsuk-e a Kelebiai Ifjúsági Egyesületet.
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asztaliteniszezni, akkor annak nem kell megvenni az
asztalt 30 ezer forintért, és egyedül játszania otthon,
hanem ehhez biztosít helyet és eszközt az Egyesület. Ha
valaki szeretne gyöngyöt f zni, vagy korongozni, de nem
ért hozzá, és eszközei sincsenek, akkor eljön a rendszeres
foglalkozásainkra. És ami a legfontosabb: ezt közösségi
szinten teszi, együtt a barátaival, más fiatalokkal.
Természetesen nem csak err l szól egy egyesület
munkája. Szeretnénk az ifjúságot összefogva szervesen
hozzájárulni Kelebia kulturális, közösségi életéhez.
Rendezvények szervezésénél segédkezni, a fiatalok
javaslataival segíteni az önkormányzat egyes döntéseit,
tenni Kelebia környezetének védelméért, és még
sorolhatnám azokat a dolgokat, amelyekben az ifjúság
hozzá tudna járulni mind szellemileg mind fizikailag.
Szeretnénk, ha a fiatalok kulturáltan tudnának szórakozni,
tevékenykedni, és érezzék azt, hogy k is Kelebián laknak
és k is tehetnek érte, illetve várhatnak t le segítséget.
Elvégre ne felejtsük el, egyszer majd k is feln ttek,
szül k lesznek, és egyszer majd k döntenek a falu
sorsáról. És ha fiatalon megtanulnak aktív részesei lenni
egy községnek, akkor úgy érzem, nem kell attól félnünk,
hogy majd 10 vagy 20 év múlva lesz olyan rendezvénye
vagy megmozdulása Kelebiának, ahol nem lesz ott az
egész falu, mint egy nagy család, akit a közös érdek
vezérel. Hát ez a célja a Kelebiai Ifjúsági Szervezetnek,
nevelni, szórakoztatni, és hozzájárulni Kelebia életéhez.

2003. szeptember

A rendelet hatálya
2. §.



A rendelet hatálya kiterjed Kelebia Községi
Önkormányzat közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkez hátrányos szociális helyzet fiatalokra:
a.) akik állami fels oktatási intézményben, (kivéve a
katonai és rendészeti fels oktatási intézményeket) illetve
az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti
megállapodás alapján nem állami fels oktatási
intézményben folyó nappali tagozatos, államilag
finanszírozott els
alapképzésben, els
kiegészít
alapképzésben, els szakirányú továbbképzésben, vagy
els akkreditált iskolai rendszer fels fokú szakképzésben
vesznek részt,
b.) akik a 2002/2003. tanévt l kezd d en állami
fels oktatási intézményben, illetve az Oktatási
Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás
alapján nem állami fels oktatási intézményben folyó
nappali tagozatos, államilag finanszírozott els
alapképzésben, els
kiegészít
alapképzésben, els
szakirányú továbbképzésben, vagy els akkreditált iskolai
rendszer fels fokú szakképzésben kívánnak részt venni.






II. Fejezet
A tanulmányi ösztöndíj jogosultság megállapításának
feltételei
3. §.

Szegedi Szabolcs
Egyesületi elnök

(1) Ösztöndíj támogatásban kell részesíteni azt a hátrányos
helyzet , rossz anyagi körülmények között él
fels oktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni
kívánó / folytató hallgatót, akinek a havi jövedelme, vagy
a családjában az egy f re jutó havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ösztöndíj
megállapításakor el nyben kell részesíteni azt,
• akinek családjában az eltartottak száma három,
vagy annál több,
• egyedül neveli gyermekét
• valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a
családban folyamatos ellátást igényl beteg vagy
rokkant van,
• árva, vagy félárva,
• eltartója / szül je munkanélküli vagy öregségi
nyugdíjban részesül,
• nem részesül kollégiumi ellátásban.


Kelebia Községi Önkormányzat
Képvisel -testülete
11/2001. ( X. 11. ) ökr. sz.
rendelete


a fels oktatási intézményekben tanuló hallgatók
támogatásáról.
Kelebia Községi Önkormányzat Képvisel -testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §.
(1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelmér l és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 18. §.
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
figyelemmel a 12/2001. (IV. 28.) OM rendeletben
foglaltakra – a fels oktatási intézményekben tanuló
hallgatók támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja.

III. Fejezet
Az ösztöndíj folyósításának id tartama, mértéke
4. §.
(1) A rendelet 2. §. a) pontjában meghatározott hallgatók
részére az ösztöndíj folyósításának id tartama 10 hónap,
azaz két egymást követ tanulmányi félév. Az ösztöndíj
folyósításának kezdete: 2001/2002. tanév II. féléve.
Mértéke: 2. 000 – 5. 000 -Ft/hó.
(2) A rendelet 2. §. b) pontjában meghatározott hallgatók
részére az ösztöndíj folyósításának id tartama 30 hónap.
Mértéke: 2. 000 – 5. 000 - Ft/hó.

I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §.
E rendelet célja, hogy a szociális helyzetük miatt rászoruló
egyetemi és f iskolai hallgatók, továbbá a fels oktatási
intézményekbe jelentkezni kívánó fiatalok részére
rendszeres pénzbeni támogatást nyújtson.
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átlagnál. A Rend rség célja, hogy folyamatos rend ri
ellen rzéssel ezt a jelenlegi szintet meg tudják rizni, de
ehhez szükségük van az önkormányzat és a falu
lakosságának támogatására is. Ezt követte a Tompa
Határ rizeti Kirendeltség, továbbá a Határforgalmi
Kirendeltség tájékoztatója. Ez tartalmazta többek között
kiemelt jogsért
azt, hogy az államhatárt érint
cselekmények a gépjárm kivitel és az embercsempészet.
A legfontosabb határforgalmi adatok között szerepelt,
hogy 2oo2. évben 229.514 utast léptetett ki a
Határforgalmi Kirendeltség. Ebb l 147.025 f jugoszláv,
51.261 f egyéb, 24.228 f pedig magyar állampolgár.
Megköszönte a Határ rség a község lakosságának azt a
közrem ködést, hogy értékes információkkal segítették a
Határ rség munkáját.
A képvisel -testület a beszámolókat elfogadta, és
feladatokat határozott meg a kapcsolatok elmélyítése
érdekében. Ennek megfelel en a testület támogatja, hogy
évente egy nyílt nap kerüljön megrendezésre a
Határforgalmi
Kirendeltségnél,
a
Határ rizeti
Kirendeltségnél és a Vámhivatalnál. Ez a nyílt nap
kerüljön beépítésre a község rendezvénynaptárába. A
testület látogasson el ezekbe az intézményekbe.
Még ezen az ülésen döntött a testület a vízdíj 6,6%-os, a
lakbérek 8%-os, a közterület használati díjak 15%-os, a
kéményseprési díjak 4,2%-os emelésér l. Változott az
ipar zési adó mértéke január 1-t l. Az állandó jelleggel
végzett ipar zési tevékenység esetén az ipar zési adó az
adóalap 1,8%-a, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység
esetén naponként 3.ooo,- Ft.
2oo3. január hónapban az els döntések között szerepelt a
képvisel -testület szervezeti és m ködési szabályzatának
elfogadása. A cél az volt, hogy a szabályzat biztosítsa:
a.) a képvisel -testület és szerveinek hatékony
m ködését,
b.) a képvisel k és tisztségvisel k munkájának
összhangját,
c.) a képvisel -testület és a civil szervez dések
kapcsolatrendszerének m ködtetését,
d.) adjon választ a testület m ködése során felvet d
konfliktusok megoldására,
e.) segítse az önkormányzatot feladatainak jogszer
végrehajtásában.
Ugyancsak januárban hagyta jóvá a testület a szilárd
hulladék gy jtésével és elszállításával kapcsolatos új
szerz déseket. Ennek az a lényege, hogy külön
szerz déses viszonyban van az önkormányzat a Csongrád
Megyei Településtisztasági Kft-vel, akinek a hulladék
összegy jtéséért és elszállításáért 12.365 -Ft-ot fizet
tonnánként a község. A hulladékot befogadó A.S.A.
Hódmez vásárhelyi Köztisztasági Kft részére 6.754 -Ft-ot
fizetünk a lerakásért tonnánként.
Az Oktatási és Kulturális Bizottság el terjesztésére
meghatározta a testület községünk 2oo3. évi kulturális
eseménynaptárát. Ebb l már csak az év hátralév
id szakára vonatkozó aktuális eseményeket tesszük közzé,
melyek az alábbiak:

IV. Fejezet
Eljárási szabályok
(1) Az ösztöndíj odaítélése, mértékének megállapítása a
Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.
(2) Az ösztöndíj pályázat útján nyerhet el. A pályázat a
Polgármesteri Hivatalban írásban, a pályázó által aláírva,
1 példányban, az 1. sz. melléklet szerinti rlapon
nyújtható be.
(3) A pályázathoz minden esetben mellékelni kell:
• a közös háztartásban él k utolsó havi
jövedelmér l szóló igazolásokat,
• a 2. sz. melléklet szerinti igazolást az „A” típusú
pályázathoz,
• 3. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot.
(4) Az elbírálás során a bizottság:
- a határid n túl benyújtott vagy formailag nem megfelel
pályázatokat a bírálatból kizárja és a kizárást írásban
indokolja,
- minden határid belül benyújtott pályázatot érdemben
elbírál és döntését írásban indokolja.
(5) A bizottság döntése ellen az ösztöndíjasok listájának
közzétételét l számított 8 napon belül a pályázó
fellebbezéssel élhet, melyet a képvisel -testület 8 napon
belül, de legkés bb a soron következ ülésen bírál el.
(6) A bizottság az általa támogatott ösztöndíjasok listáját
az elbírálást követ 3 munkanapon belül az önkormányzat
hirdet tábláján közzéteszi. A listának a nyertes pályázó
nevét, és az ösztöndíj összegét kell tartalmazni.
(7) Az ösztöndíj visszavonható:
a.) ha a szociális rászorultság megsz nt,
b.) ha a hallgató a szociális intézménybe nem iratkozott
be,
c.) ha a hallgató Kelebia községb l elköltözik.
(8) A bizottság a szociális rászorultságot évente
felülvizsgálja.
(9) A bizottság által megállapított ösztöndíjak folyósítása


















V. Fejezet
Záró rendelkezések





6. §.



Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Maczkó József sk.
Polgármester

Oltyánné Kozla Erika
Jegyz





A Képvisel -testület hírei



Tisztelt Olvasó!
A Kelebiai Hírmondó legutóbbi számában a képvisel testület híreit azzal zártuk le, hogy a 2oo2. decemberi és
azt követ eseményekr l a következ lapszámban adunk
tájékoztatást.
Decemberi ülésén meghallgatta a képvisel -testület a
Kiskunhalasi Rend rkapitányság beszámolóját községünk
közbiztonságának helyzetér l. A beszámolóból kit nt,
hogy Kelebia közbiztonsága messze jobb az országos
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- szeptember hónap
- október 6.
- október 23.
- október
- december 6.
- december 14.

Nyugdíjasok napja
Aradi Vértanuk ünnepe
Nemzeti ünnep
Szüreti mulatság
Községi Mikulás ünnep
Falualapítás.

2003. szeptember

Tisztelt nyugdíjasok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy községünkben 2003.
szeptember 3.-án 22 f részvételével megalakult a
Kelebiai Nyugdíjas Egyesület.
Az alapítók szándéka szerint az Egyesület
képviselni kívánja azokat az embereket, akiket eddig
szervezett formában nem képviselt senki. Úgy gondoljuk,
hogy a községben él több, mint 800 nyugdíjasnak legyen
egy olyan szervezete, amely lehet séget teremt olyan
szervezeti, közösségi életre, amelynek keretén belül az
egyesületi tagok megszervezhetik az érdekl désüknek
megfelel tevékenységi formákat.
A munkában eltöltött évtizedek után van még
szándék, van még akarat bennünk, a hasznos cselekvésre.
Szükségünk lehet, szükségünk van a testet, lelket felüdít
szórakozásra, kellemes id töltésre. Hívjuk, szeretettel
várjuk Önöket az Egyesület tagjainak sorába!
Az alapító tagok nevében szeretettel üdvözli Önt:

Az állami tulajdonban lév term földek hasznosítására
vonatkozóan a Kormány valamennyi településen
birtokhasznosítási bizottságok létrehozásáról rendelkezett.
Ezek a bizottságok úgy alakultak meg, hogy tagok
delegált az Agrárkamara, továbbá a településen
legnagyobb
term földdel
rendelkez
gazdasági
társaságok, vállalkozások. A bizottságba az önkormányzat
is választott egy tagot, Klinkó Boldizsár személyében.
Jelenleg a kelebiai Birtokhasznosítási Bizottság 3 f b l
áll. Elnöke: Klinkó Boldizsár, tagjai: Ábrahám János
(KEFAG), és Miklós László (Agrárkamara) tompai lakos.
A bizottság feladata az lesz a jöv ben, hogy az állam
tulajdonában lév , vagy a kés bbiekben állami tulajdonba
kerül (Nemzeti Földalap részére történ felajánlás útján)
term földek
hasznosítására
(bérbeadására
vagy
értékesítésére) javaslatot tegyen.

Rudics József
Egyesületi elnök
Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbiakban az
Egyesület alapszabályából kivonatolt egyesületi célokat.
Bozsákovics Antal, titkár

Internetezz majdnem ingyen!

2. § Az egyesület célja és feladatai:
(1)
Az egyesület a Kelebiáért tenni akaró aktív és
inaktív nyugállományban álló v. nyugdíjas korú továbbá
járadékos kelebiaiak érdekvédelmi szervezete.
(2)
Az egyesület célja, hogy segítse:
a)
a település m vel déspolitikai célkit zéseinek
megvalósítását els sorban nyugdíjasok, de más
korosztályok vonatkozásában is,
b)
a helyi kulturális örökség, a lakóhely természeti,
környezeti védelmét;
c)
a helyi nyugdíjas korú társadalom tudásának,
mint er forrásnak felhasználását;
d)
az esélyegyenl ség megvalósítását,
e)
a kulturális tevékenységben részt vev
nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülésének
növelését,
f)
a helyi id skorúakkal együttm ködve, olyan
közösségi színterek csoportok, klubok létrehozását,
amelyek a nyugdíjasok m vel désorientált, min ségi
kultúrált kikapcsolódását helyezi középpontba,
g)
a helyi nyugdíjasokkal együttm ködve, olyan
közösségi színterek, csoportok, klubok létrehozását,
amelyek a min ségi mozgásm vészeti és sportszer
kikapcsolódást helyezi a középpontba.
(3) Az egyesület célja érdekében összejöveteleket,
fórumokat, rendezvényeket szervez.
Közvetíti a nyugállományúak sajátos érdekeit,
kezdeményezéseit.
Állást foglal, véleményt nyilvánít a helyi alapszabályi
célokkal kapcsolatos kérdésekben.
Kapcsolatot keres és tart hazai és nemzetközi hasonló
jelleg szervezetekkel, egyesületekkel.



2003. szeptemberét l
(kísérleti jelleggel) 1000 Ft havi
Internet bérlet vásárolható a
Teleházban. A bérlettel korlátlan
hozzáférést biztosítunk a nyitva tartási
id alatt a szabad gépkapacitás
függvényében.









Lakossági Apróhirdetés



Értesítjük
Olvasóinkat, hogy a
lakossági
apróhirdetés 20 szóig
Érd.: 06/20/9765-188–as
ingyenes
számon.
megjelentetésre
kerül,
korlátozott
számban.
Hirdetésfelvétel: a szerkeszt ségben.

Kelebia, Vasútföld 69.
szám
alatti
lakóház
sürg sen, olcsón eladó.
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Számítástechnikai tanfolyam indul
Kelebián a Teleházban

Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Sz cs Mátyás /elnök/
Gardel Miklós Friebert Gábor
Szádeczki Dezs né Mike Árpádné
Juhász György Dr. Császár Jen
Dr. Bartha Istvánné Dr. Rigler László


2003. október 2 - i kezdéssel (elegend jelentkez esetén)
újabb számítástechnika tanfolyamot indítunk.
A 65 órás tanfolyamra jelentkezni a helyszínen lehet:
minden nap nyitva tartási id ben, ill. telefonon (77 / 554 728).
A tanfolyam vizsgával zárul, amikor a hallgatók az
Informatika-Számítástechnika
Tanárok
Egyesülete
(Budapest) által kibocsátott (államilag elismert) min sít
oklevelet kapnak.
A tanfolyam díja:28.000,- Ft + jegyzet



(d lt bet vel a küls tagok neve szerepel)


- A képvisel -testület elfogadta –némi módosításokkal-,
azt a programot amellyel közel egy éve kiálltam a
falu lakossága elé. Ebb l a programból ragadnék ki
egy- két meghatározó szemelvényt. Melyek azok a
fontos tényez k amelyek alapvet en meghatározzák
Kelebia község jöv jét?
1. Fontos, hogy Kistérségben és régióban is
gondolkodjak.
2. Fontosak a szellemi, anyagi és természeti értékek.
3. Fontosak az alapvet emberi szükségletek.
4. Fontos, hogy a létrehozott m veket m ködtetni
tudjuk.
5. Fontos, hogy hosszútávra gondolkodjunk.
6. Fontos, hogy a pénzügyi stabilitásunkat egyetlen
beruházás se kockáztassa.
7. Fontos, hogy az intézmények m ködését
fenntartsuk.
8. Fontos,
hogy
csak
olyan
nagyobb
vállalkozásokba fogjunk bele, amelyek esetében a
pályázati
lehet ségek
megvannak,
azok
maximális kihasználására kell törekedni.
9. Háttérstabilitás miatt fontos a betéti pénzek
szinten tartása.
10. Fontos, hogy a megvalósított elképzelések az
Európai Uniós normáknak megfeleljenek.
11. Fontos a helyi közösségek, civil szervezetek
bevonása a tervezéskor és a megvalósításkor is.
12. Fontos
a
kelebiai
emberek
teherbíró
képességének ismerete, a terhelés minimálisra
való csökkentése.
13. Fontos figyelembe venni az egyes döntéseknél
községünk szerkezetét: Tudniillik három
egységb l tev dik össze:
- belterület,
- sz ken vett külterület: ez a faluszéli utcákat
és az Újfalut jelenti.
- tanyák, tanyasorok.
14. Fontos számba venni községünk el nyeit,
hátrányait, lehet ségeit és a fenyeget
veszélyeket.

Várjuk jelentkezésüket Kelebián a Teleházban!

Közérdek közlemények
Tégy a rombolás ellen! Egyszer ; tehát használd és ne
rongáld a közterületi padokat, ne tégy a közterületi
virágok, parkok kárára, de legf képp óvd még fiatalabb
társaid, a kisgyermekek játszótereit!




***

Kelebia Község Önkormányzata október 6.-án, az Aradi
Vértanúk Napján 18 órakor szeretettel várja Önt, családját
és barátait a Községháza el tti parkban lév Kopjafánál,
egy bens séges megemlékezésre.

Pénzügyi Bizottság:
Házi Irén /elnök/
Varga Sándor
Sz cs Mátyás
Huczek Péterné
Kollár János


Ügyrendi Bizottság:
Varga Lajos /elnök/
Péter-Szabó Attila
Sz cs Mátyás
Sutka István

Közbiztonsági és
Környezetvédelmi
Bizottság:
Varga Sándor /elnök/
Péter-Szabó Attila
Varga Lajos
Kumich László
Maczkó Kornélia
Friebert Gábor

Községrendez és
Gazdasági Bizottság:
Gardel Miklós /elnök/
Juhász György
Varga László
Honfi Sándor
Horváth Zoltán

Ifjúsági, Idegenforgalmi
és Sportbizottság:
Juhász György /elnök/
Varga Lajos
Varga László
Dr. Bartha Istvánné
Rékné Androvics Mária







Folytatás a címoldalról
- Felálltak a bizottságok
Oktatási és Kulturális
Bizottság:
Péter-Szabó Attila /elnök/
Varga Sándor
Szádeczki Dezs né
Szlatnek Rita
Hernádi Lászlóné

2003. szeptember



PROGRAMOM ÁLTALÁNOS CÉLKIT ZÉSEI A
KÖVETKEZ K:




1. Pénzügyi stabilitás fenntartása.
2. Önkormányzatiság er sítése.
3. Intézmények m ködésének fenntartása.
4. Intézmények fejlesztése.
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5. Szakmai színvonal növelése.
6. Beruházási arány növelése.
7. Betéti pénzek szinten tartása.
8. Ellen rzési rendszer er sítése.
9. Felkészíteni a települést az Európai Unióhoz való
csatlakozásra.
10. Megélhetési lehet ségek és körülmények javítása.
11.Kelebia
értékeinek
további
feltárása,
rendszerezése, bemutatása.
12. Pályázati pénzek arányának növelése.
13. További helyi, tevékeny közösségek létrehozása.
14. Információ áramlás gyorsítása.
15. Kommunikációs csatornák fejlesztése, kiépítése.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PROGRAMOM RÉSZLETES CÉLKIT ZÉSEI A
KÖVETKEZ K:




1. Infrastruktúra fejlesztése:

Piactér- ÁFÉSZ- területek-vasúti átjáró- M vel dési
Ház vonzáskörzetének átalakítási terveit elkészíteni, a
beruházás elkezdése.
Fedett piaccsarnok létesítése.
Új M vel dési Ház építése (sportcsarnok?)
Vasút mellet parkosítás, játszótér kialakítása.
Salakos pálya felújítása.
Konyhafelújítás befejezése.
Központi park rendezése, átalakítása.
Virágosítás.
Fásítás
Utcanév táblák kihelyezése.
Információs táblák kihelyezése.
Buszmegállók építése.
Önkormányzati bérlakás program elindítása.
Házszámozás.




3. Kommunális szolgáltatás

1. Vízhálózat b vítés:
• Csiszár,
• József Attila utca déli része,
• Ady Endre utca déli része,
• Dózsa György utca déli része,
• Táncsics Mihály utca déli része,
2. Vízmin ség javító program:
• EU- normák elérése,
• Országos programhoz való csatlakozás,
• hálózatrekonstrukció.
3. Úthálózat b vítés:
• 53-as 55-ös utat összeköt út javítása- megyei
összefogással.
• Rákóczi Ferenc utca és a beköt utak
portalanítása.
• Vasútföld: K zúzalékos, döngölt út a tompai
vasútállomásig, Kisszállással összefogva.
• 101-es rháztól a tervezett szennyvíztelepig és a
szennyvíztelept l a „Balogh –féle” libatelepig
burkolt út építése.
• Deák F. utca déli része.
• Dózsa Gy. u. északi része.
• Kossuth L. u. északi része.
4. Járdaépítés:
• Bajcsy- Zs. utcán, Deák-Kossuth L. u. között
(esetleg kétoldalt).
• Pacsirta-Kosztolányi utcák között.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szennyvízberuházás elkezdése.
Szennyvíztelep, komposztálótelep, hulladékudvaregység létrehozása.
Szeméttelep végleges megszüntetése.
Illegális lerakók megszüntetése.
Nagy konténerek kihelyezése.
Engedélyezett és használható dögtemet létrehozása.
Szilárd hulladékszállítás újraszervezése.
4. Intézményekkel kapcsolatban

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Óvodab vítés megvalósítása.
Iskolab vítési tervek elkészítése, lehet ségekhez
képest megvalósítása.
Polgármesteri Hivatal felújítása.
Temet felújítási tervek elkészítése, ütemezett
megvalósítása.
Szociális Otthon b vítési terveinek az elkészítése,
lehet ség szerint az elkészített terek megvalósítása.
A napközi otthonos konyha m ködésének
felülvizsgálata.


5. Szociális ellátással kapcsolatban
1.
2.
3.

5. Szennyvízberuházás megkezdése.
6. Külterületi, tanyás térségben villanyhálózat
rekonstrukció, fejlesztés.
7. Közvilágítás korszer sítés.
8. Csapadékvíz elvezet árkok építése.
9. Külterületi utak folyamatos karbantartása.

Falugondnoki szolgáltatás finomítása,
szállítókapacitás növelése.
Házi gondozás és id sek klubjának az er sítése.
Rászoruló gyermekek nyomon követése, ellátásuk
biztosítása.

6. Egészségüggyel kapcsolatban



2. Faluszerkezet, falukép
1.

2003. szeptember

Új rendezési terv elkészítése.
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1.
2.

Megel zési programok kidolgozása.
Falusi egészségterv kidolgozása.
7. Oktatásügy

1.
2.
3.
4.

Erdei Iskola létrehozása.
Magyarságtudatot er sít programok bevezetése.
A mindennapi életre való nevelés er sítése.
A továbbtanuló gyermekek nyomon követése.
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5.
6.
7.

Taneszköz fejlesztés.
Ország-megismer programok bevezetése.
Kelebia történetét (helytörténetet) bevonni az
oktatandó tantárgyak közé.

2.
3.

8. Kultúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

Kelebiai rendezvénynaptár létrehozása.
Helytörténeti Múzeum létrehozása.
Vasutas emlékház befejezése.
Kelebia történetét bemutató, oktatható kiadvány
befejezése.
Hagyomány rz és gy jt csoport létrehozása.
A M vel dési Ház és Könyvtár hatékony
m ködtetése.
A Könyvtár könyvállományának növelése.

5.

6.



7.
8.





7.

1.
2.
3.

Utánpótlás nevelés er sítése.
KNSK további támogatása.
Új szakosztályok létrehozása.

4.
10. Külterület helyzetével kapcsolatban
1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.
4.

Illegális szemétlerakó helyek felszámolásának a
folytatása.
Természetvédelem er sítése az oktatásban.
Kistérségi szinten kapcsolódni programokhoz és
programokat teremteni.
Természetvédelmi és alkotótábor létrehozása.
12. Mez gazdasággal kapcsolatban

1.
2.
3.
4.
5.

Helyi tájékoztató újság létrehozása.
Fogadóórák számának a növelése.
Megyei és országos médiában a gyakoribb
megjelenés.
Kábel Tv. bevonása a helyi információk áramlásának
a gyorsításáért.



A
falugazdász
szerepét
és
hatékonyságát
felülvizsgálni.
Az állategészségügyi rendszer felülvizsgálata, esetleg
önkormányzati állatorvos alkalmazása.
Gazdakör létrehozása.
A Kelebia Kft. mez gazdasági szolgáltatásának
er sítése.
Pályázati lehet ségekr l az információáramlás
gyorsításával tájékoztatni kell a gazdákat.

13. Önkormányzat kapcsolatrendszerét tekintve
1.



Természetesen tudom, hogy a felvázolt program nem
teljes és a pénzügyi lehet ségek (öner , pályázatok)
nagymértékben befolyásolják, de én mégis azt az elvet
vallom, hogy egy vezet nek, egy képvisel -testületnek
igenis kötelessége álmokat megfogalmazni és szívvellélekkel törekedni az álmok megvalósítására. Azt is
tudomásul kell venni, hogy egyszerre nem tudunk mindent
megoldani. Hogy hol is tartunk? Erre részletesen a
Kelebia Hírmondó következ számában kapunk választ.
Igen, Kelebiai Hírmondó! A képvisel -testület új lapot
indított
f szerkeszt vel,
szerkeszt és
ellen rz bizottságokkal, illetve testületi határozatban
megfogalmazott arculattal és célokkal. Igen, „vajúdás után
megszületett” a Kelebiai Hírmondó. Települési Híreket,
közcélú információkat, önkormányzati és intézményi
eseményeket stb. fog közölni. Természetesen hitelesek,
igazmondók, precízek és korrektek akarunk maradni.
Higgyék el nem könny feladat. Kérem, fogadják
szeretettel, illessék jóindulattal és épít kritikával, írjanak
a lapba, és ha a közösségünk javára válik akkor egy-egy
vállveregetéssel biztassanak bennünket.
Végül, magam és a képvisel -testület nevében elnézést
kérek azért, hogy a tervezetthez képest kés bb indítottuk a
lapot. Köszönjük a választási bizalmat, a megértést és a
segítséget. Bízom abban, hogy a terveink valóra vállnak és
még hosszú éveken keresztül er ben, egészségben
láthatjuk egymást. Mindezt kívánom Kelebia község teljes
lakosságának.
Üdvözlettel:
Maczkó József
Polgármester

Utak, hidak felújítása.
Postai hálózat kiterjesztése a tanyasorokra.
Tanyavillamosítás.
Közbiztonság er sítése: Szomszédok egymásért
mozgalom kiterjesztése a tanyasorokra.
Tanyaházak létrehozása.
11. Természetvédelemmel kapcsolatban

1.

Határon túli magyar településekkel testvér-települési
kapcsolat létesítése.
Napirendi ponttól függ en a civil szervezetek
képvisel i tárgyalási joggal meghívottként vegyenek
részt az önkormányzati üléseken.
A MÁV-val kötött együttm ködési megállapodás
megújítása.
Továbbra is tagjai maradnánk a Homokháti
Kistérségnek, a Fels -Bácskai Szövetségnek és a
kiskunhalasi kistérségnek, továbbá a Vasutas
Települések Szövetségének.
Rendszeres fogadóórák tartása kül- és belterületen
egyaránt.
A rendvédelmi szervekkel való kapcsolat er sítése.
Civil Fórum létrehozása.
14. Információ, kommunikáció

9. Sport
1.
2.
3.

2003. szeptember

Montecassianoval a kapcsolatot felülvizsgálni és
er síteni.
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SPORT
Miért? Mert ebben az újságban ez az első
sportrovat. Mert az első még csiszolatlan, nem
forrta ki magát.
De nem csak ezt jelenti az első. Azt is jelenti, hogy
valami megmozdul, és megteszi az első lépést; az
első lépést afelé, hogy valami elinduljon, és ha
nehezen is, de elindul. S minél több lépést tesz
meg, annál biztosabbak a lépései és annál erősebb
benne a hit, hogy jó irányba halad, és eléri végső
célját.
Így szeretnék én is haladni a sportrovat
szerkesztésében; lépésről – lépésre, hogy elérjem a
végső célt. Tájékoztassam az embereket arról,
hogy mi történik a sport háza táján Kelebián.
Informáljam az embereket arról, hogy mi várható
a közeljövőben, milyen eredmények születtek a
sport egyes területein és még sok olyan dologról
olvashatnak majd, ami érdekli őket Kelebia
sportéletével kapcsolatban. Ezúton is szeretném
kérni a kedves olvasóközönséget, hogy ha
bárminemű javaslatuk lenne azzal kapcsolatban,
hogy mit szeretnének látni a sportrovatban, akkor
ilyen
irányú
elképzeléseiket
a
szerkesztőségünkben jelezzék. Elvégre ez a rovat
és a lap is Önökért született és él.

szurkolnak. És ez kölcsönös, elvégre a sportoló
sem csak magáért, hanem a szurkolókért is teszi
azt, amit tennie kell. Azt hiszem, itt rá is
térhetünk Kelebia példájára. Sajnos, lévén, hogy
csak 21 éves vagyok, nem tudhatom, milyen volt a
foci Kelebián húsz, harminc vagy negyven évvel
ezelőtt, azokban az időkben, amelyekről szinte
ódákat zengnek az idős labdabűvölők. De abban
biztos vagyok, hogy akkoriban több ember volt
kíváncsi
a mérkőzésekre, mint most.
Hogy miért lehet ez? Azért,
mert nem elég jók az
eredmények?
Nem
hiszem, látott már
ezeknél
rosszabb
napokat
is
a
csapatunk.
Igazság
szerint nem is annak az okát
kellene keresnünk, miért nincs
akkora szurkolótábor, hanem azon
kellene elgondolkodnunk, hogy miért
kell kijönni szurkolni. Nos azért, mert
az a serdülős, az az ifista, és az a nagycsapatos a
mi fiunk, a mi barátunk és egyáltalán: értünk
focizik. És higgyék el, nagyon sokat jelent egy
csapatnak, amikor kint a falu és együtt, egy
szurkolótábort alkotva azt kiáltják, hogy: HAJRÁ
KELEBIA!

Szegedi Szabolcs

Szegedi Szabolcs

Az els . . .

Tisztelt Olvasók!
El zetes a következ sportrovatból:


•
•
•

Ezúton értesítjük Önöket, hogy IX. 4.-én, a képvisel testület tárgyalta a Kelebiai Hírmondó m ködésének
jöv beni feltételeit. Ennek kapcsán szóba került azon
lehet ség, hogy –tekintettel a sz kös anyagi
lehet ségekre- az újság önköltségi áron kerüljön
terjesztésre, de err l képvisel -testületi határozat még nem
született.
Kérjük, ezzel kapcsolatos véleményüket jelezzék a
szerkeszt ségben.



Mérk zések eddig
Az utánpótlás
Focitörténelem Kelebián





Hajrá!
Mi az, amitől a focista jobban rúgja a labdát,
amitől gyorsabban fut a futó, amitől jobban repül
a gerely? Az abszurd alternatíváktól eltekintve a
szurkolók azok, akik képesek kihozni a sportolóból
azt, amire képes. Ha egy sportoló hallja azt, hogy
több százan kiáltják: hajrá, akkor az valami olyan
pluszt nyújt, amit csak egy sportoló érezhet. Érzi
azt, hogy állnak mögötte, és számítanak rá, érte

Felel s Kiadó:
Szerkeszt ség:




F szerkeszt :
Lektorálta:
Lapszerkeszt :
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Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Kelebiai M vel dési Ház és Könyvtár
Kelebia József Attila 91.
Tel: 06 77/454 210
Vadász János
Szádeczki Dezs né
Szegedi Szabolcs






