I. évfolyam, 4. szám

Október 23„Ezt a beszámolót
elsősorban azzal a céllal
írom, hogy köszönetet
mondjak mindazoknak,
akik a rendezvény
lebonyolításában részt
vettek.”
2. oldal
A képviselő testület
hírei
A tanév kezdete előtt
augusztus hónapban
több közoktatást érintő
lényeges kérdést tárgyalt
az önkormányzat.
3. oldal
Tisztelt, Nyugdíjas
Hölgyek és Urak
Egyesületi tagok
Köszönet!
Hogy miért is adtam ezt
az alcímet cikkemnek az
alábbiakban ki fog
derülni…
3. oldal
Riasztó az
intézményekben…
Kelebia Önkormányzata
a Közbiztonsági és
Környezetvédelmi
Bizottság javaslata
alapján döntött…
4. oldal
Batyusbál!!!
Tisztelt Nyugdíjas
Tagtársak és Tagok!
Szeretettel köszöntjük
azokat, akik beléptek
közénk, várjuk
jelentkezésüket
azoknak, akik még
gondolkoznak.
4. oldal
Kelebiai Szülők
Egyesülte 2003/2004.
évi programterve
4. oldal
Szilveszter Kupa,
Felhívás, Iskolából
jelentjük, KIE,
Apróhirdetések, Gyerek
oldal, Sport
5-10 oldal
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LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE …
Tájékoztató az elmúlt egy év önkormányzati beruházásairól,
fejlesztéseiről.
Intézményeink fejlesztése
A Kelebiai Hírmondó októberi számában tájékoztattam a Tisztelt
Lakóközösséget a vízhálózat bővítéssel kapcsolatos munkálatokról. A jelen
számban két témát szeretnék érinteni:
- Napköziotthonos Konyha fejlesztése,
- Óvodakorszerűsítés.
Konyhafejlesztésről
Még 2001. tavaszán döntött úgy a képviselő-testület, hogy településünk egy
régi épületét – a jelenlegi konyhát-, bővíteni és korszerűsíteni akarja. Ennek
érdekében 2001-ben és 2002-ben pályázatot adtunk be a Bács-Kiskun
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. 2001-ben 4.100.000 Ft-ot nyertünk,
amelyhez 1.400.000 Ft önerővel járult hozzá az önkormányzat. Az
5.500.000 Ft –ból hoztuk létre - kibővítve az épületet-, az új vizesblokkot.
2002-ben újból pályáztunk. 2.888.000 Ft-ot nyertünk, amelyet 1.150.000 Ft
önerővel egészített ki az önkormányzat. Így a 4.038.000 Ft beruházási
költségből nyílászárókat cseréltettünk és megoldottuk az épület szigetelését,
amelyre 30 éves garanciát kaptunk. Úgy gondolom, hogy a konyha és
környékének fejlesztése az említett beruházásokkal korántsem ért véget. A
képviselő-testület döntése alapján a konyha melletti melléképület lebontásra
kerül. A lebontás után tereprendezés, parkosítás és új kerítések építése
következik. Szintén a konyha környéki területhez tartozik a salakos
kispálya. Ennek felújítására az önkormányzat pályázatot adott be. Bízom
abban, hogy 2004-ben már kulturáltabb környezetben végezhetik a
testedzést a gyermekek és a felnőttek egyaránt.
Óvodakorszerűsítés
2003. szeptemberére önkormányzatunk egy régi problémát oldott meg. Az
óvodában lévő elavult vizesblokkot sikerült kicserélnünk és jelentősen
bővíteni. Továbbá új járólapokat raktunk le a folyosókra és az előírásoknak
megfelelően csempeburkolatot kaptak a falak. Mindez a korszerűsítés
4.698.000 Ft-ba került. Ebből 3.400.000 Ft-ot pályázaton nyertünk,
1.298.000 Ft-ot önerőként biztosítottunk.
Mind az óvodánál, mind az iskolánál szigorodnak a működési, üzemeltetési
előírások. Ezért elkerülhetetlen ezen intézmények további korszerűsítése. Ez
egyrészt bővítést, másrészt az eszközállomány korszerűsítését jelenti.
Természetesen mindez érinteni fogja a 2004. évi költségvetést is.
(A téma folytatása a decemberi számban olvasható.)
Köszönöm a figyelmet.
Tisztelettel:
Maczkó József
polgármester
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számomra e közösségi teremtés megjelenése volt a
legmeghatóbb, melyet a rendezvényt megnyitó
mondataimkor úgy jellemeztem, hogy bizonyos fokig
hasonlítható ez az 1956-os összefogáshoz, még ha a
mostani cél maximum az akkori eszmék, történések
felelevenítésében merült is ki. Köszönet tehát ezért
minden résztvevőnek.
S végezetül, hogy az öröm folytatódása fenntartható
legyen, engedjék meg, hogy máris tolmácsoljam a
szervezők meghívását következő nagy eseményünkre, a
2003. december 13-án, 16 órakor kezdődő ünnepi
koncertre. Meghívjuk továbbá Önöket egy hatalmas
kétszáz szeletes kelebiai „szülinapi” torta közös
elfogyasztására, mert higgyék el, hogy egy rendezvény
nagyszerűsége nem csupán annak szervezettségén múlik,
hanem múlik az érdeklődő közönség számán, annak
együttes örömén, szeretetén. Várjuk tehát mindazokat,
akik ott voltak október 23-án és akik nem voltak ott,
várjuk azokat, akik ismét egy nagyszerű és szép közös
ünnepen akarnak részt venni, s persze azokat is szeretettel
várjuk, akik csak azért jönnek el, mert szabadidejük
engedi és
fontos nekik Kelebia alapításának 79.
évfordulója.

- még egyszer –
Ezt a beszámolót elsősorban azzal a céllal írom, hogy
köszönetet mondjak mindazoknak, akik a rendezvény
lebonyolításában részt vettek. Áldozatos munkájukkal
eljuttatták a programot egy olyan közösségi léthez,
ünneplési formához, mely reményeim szerint további
ünnepeink, megemlékezéseink szervezésekor minden
alkalommal visszaköszön a jövőben. Hálás vagyok tehát
nekik, és örülök, mert az egyik legnagyobb aggodalom
foszlott szerte bennem a helyi művelődésszervezés jövőjét
illetően. Az aggodalom alapja pedig a faluban szunnyadó
összefogó erő, vagy képesség léte, nemléte volt. Harmadik
célom pedig az, hogy máris hírt adhassak egy következő,
színvonalasnak ígérkező rendezvényről, ami nem más,
mint a december 13-án megrendezésre kerülő
Falualapítási Ünnep. Elsőként tehát következzék néhány
fontos adat, mondhatni rövid statisztika október 23-ról. Az
elmúlt években november hónapban rendszerint hidegen
és üresen álló Művelődési Ház nagyteremben most
kellemes meleg volt, ahol pontos számolás nélkül ugyan,
de csak az elhelyezett székek számát figyelembe véve
több, mint 110-en jelentek meg, nagyjából teltházat
teremtve ezzel. A rendezvény kivitelezésében valamivel
több, mint negyven ember vett részt, de legalább kétszer
ennyien voltak azok, akik izgultak, szorítottak a műsorban
részt
vevő
fiaiknak,
lányaiknak,
férjeiknek,
feleségeiknek,
nagyszüleiknek
és unokáiknak
a
siker
érdekében. S a
siker talán nem
maradt
el,
hiszen a közönség soraiból egy–két helyen a
könnycseppig is eljutó látható öröm tanúskodott erről.
Többek szerint a kétórásra tervezett, de az érdeklődés
miatt több mint három órásra bővült rendezvény
részletekig kidolgozott, szép, színvonalas, az ünnep
súlyához méltó, tartalmas megemlékezés volt. Mindezek
tényleg nagyszerű értékek, de számomra mégis van egy
magasabb rendű eszme, ami testet tudott ölteni e
programfolyam során. Egy olyan fontos dolog, amire –
higgyék el, nem túlzás állítanom - a későbbiek során
nagyon sok szép és jó dolgot fel lehet majd építeni, ez
pedig maga a valódi összefogás. Számomra csodálatos
volt látni azt a szellemi tőkét, tenniakarást, amely
csoportosult a rendezvény köré. Azok az összejövetelek,
amelyek megelőzték október 23-át, tenniakarásból
vezérelt megbeszélések voltak, ötletek százainak
megjelenésével, kiértékelésével, megjelenítésével. Az
intézmények jó szándéka is megmutatkozott, de még
tovább menve: némelyik civil szervezet tagjának
segítsége, vagy a Teleház technikai támogatása is fontos
része volt a megvalósításnak. Összességében tehát

Tisztelettel: Vadász János
A részletes program a következő:

Római Katolikus Templom
16.00. Kegye János pánsípművész koncertjének első része
16.50. Maczkó József Kelebia Község Polgármesterének
ünnepi beszéde
17.00. Kegye János pánsípművész koncertjének második
része
Kelebia főtere
17.50. A díszítésre váró községi fenyőfa díszkivilágítása
Polgármesteri Hivatal Díszterme
18.00. Ünnepi Képviselő-testületi Ülés, melyet a kelebiai
Daloskör nyit meg a Himnusszal és egyéb dalokkal
18.30. Kelebia alakulásának 79. évfordulója tiszteletére
készített 200 szeletes torta megszegése és az ünneplő
közönség sorai közötti szétosztása

Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők:
Kelebiai Polgármesteri Hivatal
Kelebiai Római Katolikus Egyházközség
Szent Erzsébet Otthonház
Kelebiai Művelődési Ház és Könyvtár
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A Képviselő-testület hírei
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és környékbeli fiatalokat is vonzó diszkók külső
környezetének rendszeres ellenőrzése.
- Az erőszakos cselekmények megelőzése, a potenciális
drogterjesztés visszaszorítása.
- Közintézmények, templomok, temetők védelme, ennek
keretében a kialakított házirend következetes betartása,
rendszeres figyelő –és járőrszolgálat fenntartása.
- A kertek, mezőgazdasági telephelyek, vállalkozások
telephelyének védelme.
Az alapítvány kuratóriumának tagjai:
Kumich László a kuratórium elnöke
Sutka István a kuratórium titkára
Nagy Istvánné kuratórium tagja
Friebert Gábor kuratórium tagja
Szegedi Szabolcs kuratórium tagja
Balogh-Szabó Béla kuratórium tagja
Horváth Zoltán kuratórium tagja.
Az alapítvány ellenőrző bizottságának tagjaként Varga
Sándort, Varga Lászlót, Péter-Szabó Attilát, Doba
Ferencet választotta meg a képviselő-testület.

A tanév kezdete előtt augusztus hónapban több
közoktatást érintő lényeges kérdést tárgyalt az
önkormányzat. Többek között próbált kedvezőbb
megoldást találni az informatika oktatásra, hiszen az
iskola tanterem hiánnyal küzd, átjárni a Teleházba, a
tanulókkal pedig időveszteséggel jár a tanóra terhére.
Mivel
tanterem
építésére
jelenleg
nincs
az
önkormányzatnak lehetősége, a képviselő-testület
tudomásul vette az iskola igazgatójának előterjesztését az
informatika oktatás átszervezésére, amely várhatóan
hatékonyabb időkihasználást eredményez, de az továbbra
is a Teleházban folyik.
A Napköziotthonos Óvodában az indítható csoportok
számát 5 tanulócsoportban, az Általános Iskolában –
figyelemmel az iskola vezetésének és a pedagógusok
kérésére- 16 csoportban, továbbá 1 speciális csoportban,
és 1 napközis csoportban határozta meg a képviselőtestület.
Szeptember 1. napjától változott a szennyvíz elszállítás
díja. Ettől az időponttól, aki megrendeli a szolgáltatást,
annak 1.ooo Ft egyszeri kiszállási díjat, továbbá 3oo,Ft/m3 szennyvízszállítási és elhelyezési díjat kell fizetni.
Működési engedélyt kért és kapott az önkormányzat a
Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivataltól arra, hogy
helyettes szülői szolgálatot működtessen. A helyettes
szülő a hozzá elhelyezett gyermek átmeneti gondozását,
nevelését látja el addig az időtartamig, amíg a gyermek
szülője akadályoztatva van gyermeke nevelésében. Pl.
betegsége, kórházi gondozása, külföldön tartózkodása stb.
esetén a szülő fordulhat a jegyzőhöz, hogy gyermekét
átmeneti időtartamra helyezze el helyettes szülőnél. A
helyettes
szülői
feladatokat
községünkben
a
köztiszteletben álló Balogh-Szabó Béla és Balogh- Szabó
Béláné látják el, akik elvégezték az ehhez szükséges
tanfolyamokat, továbbá lakáskörülményeik is alkalmasak
arra, hogy átmenetileg gyermekeket fogadhassanak.
Augusztusi ülésén hagyta jóvá a testület a kecskeméti
Építészműhely Kft. ajánlatát a községi rendezési terv
elkészítésére. Erre a feladatra 2. 6oo. ooo Ft összegben
pályázatot nyert az önkormányzat, 1. 525. ooo Ft-ot, pedig
az általános tartalékból biztosit hozzá. A munka jövő év
közepére elkészül.
Engedélyezett a testület 1 db számítógép beszerzését a
Könyvtárba 13o.ooo Ft összegben, továbbá döntést hozott
a Bajcsy 41.sz. alatti szolgálati lakások nyílászáróinak
cseréjéről. A felújítás 1. 478. ooo Ft-ba fog kerülni, a
munkát Juhász Péter helyi vállalkozó végzi.
25o.ooo,- Ft vállalási díjért megbízta a testület Soós Béla
orosházi táj –és kerttervezőt központi parkunk – az ÁBC
és a sorompó között- felújítási terveinek elkészítésével.
Augusztus 14-én elfogadta a képviselő-testület a
„KELEBIA KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPITVÁNY”
alapító okiratát. Az alapítvány kiemelt működési céljai (a
felsorolás nem teljes):
- A személy elleni bűncselekmények visszaszorítása,
illetve megakadályozása, melynek keretében a vendéglátó
– és szórakozóhelyek, valamint a nagy ifjúsági létszámot

Oltyánné Kozla Erika jegyző

Tisztelt, Nyugdíjas Hölgyek és Urak
Egyesületi tagok
Köszönet!
Hogy miért is adtam ezt az alcímet cikkemnek, az
alábbiakban ki fog derülni, ha türelmesen végig tetszenek
olvasni. Körülbelül idestova már visszamenőleg 2 éve
szervezgetem itt Kelebián a Nyugdíjas Egyesület
létrehozását, apróbb sikerekkel, kisebb kudarcokkal.
Szeretném az Önök tudomására hozni, hogy a mai napon,
november 13-án siker koronázta az eddigi fáradozásomat,
melynek eredményeképpen jelenleg közel 50 fős
taglétszámmal rendelkezünk. Mégis legnagyobb siker az
50 fős taglétszám mellé talán az, hogy a mai napon, a
Polgármesteri Hivatal testületi ülésén a jelenlévő
képviselők egyhangúlag felsorakoztak szavazatukkal azon
szándék mellé, amely a Göde-féle épület Nyugdíjas
Klubként való használatára irányult.
És akkor itt a köszönet. Elsősorban Maczkó József
Polgármester Úrnak mivel az Ő segítségével jutottunk
addig, hogy megszavazta a testület részünkre az épületet.
Köszönet illeti a testületi tagokat is, mert az ő szavaztuk
kellett ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Továbbá köszönet
illeti azt a rajtam kívül 7 fős vezetőségi tagságot, aki az
eddigi munkámat segítette. Kívánok az egyesületnek a
jelenlegi vezetőséggel hosszú éveken át eredményes
klubéletet.
Tisztelettel: Bozsákovics Antal
Egyesületi titkár
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felszerelése a polgármesteri hivatalban, az
általános iskolában, a könyvtárban, az
óvodában, és a napközi otthonos konyhán. A
védelmi
berendezések
rendőrségi
és
polgárőrségi riasztási végpontra vannak bekötve.

Hagyományőrző
Ultiverseny
24.
Helye: Kelebia, Bácska vendéglő,
november 23-án 14 órakor.
Szeretettel várunk mindenkit!

Varga Sándor
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság
Elnöke

Óvodai Hírek

Batyusbál!!!
Tisztelt Nyugdíjas Tagtársak és Tagok!

Idén október 18-án ismét megrendezésre került a
már hagyománnyá vált óvodás jótékonysági bál.
A színvonalat emelte a TANGÓ DANCING
tánccsoport előadása, amit ezúton is szeretnék
megköszöni. A
vacsora
marhapörkölt
volt nokedlival,
savanyúság
és sütemény.
A
talpalávalót
a T-BOY
zenekar
szolgáltatta.
Köszönettel
tartozunk mindazoknak a vállalkozóknak, akik
adományokkal
és
a
szülőknek,
akik
segítségükkel
hozzájárultak
a
bál
sikerességéhez. Az adományokat a csoportokban
lévő játékok bővítésére fordítjuk, amit a
gyermekek karácsony alkalmával vehetnek
birtokukba.

Szeretettel köszöntjük azokat, akik beléptek közénk,
várjuk jelentkezésüket azoknak, akik még gondolkoznak.
Mint már jeleztük, újabb találkozót rendezünk. November
29-én a Művelődési Ház nagytermében 18 órai kezdettel
élő zene közreműködésével, valamint a Daloskör
bemelegítő
megnyitójával.
Mivel
lehetőségeink
szerények, csak egy-egy szendvics erejéig futja a
vendéglátásra, de úgy gondoltuk ez nem akadálya annak,
hogy jól érezzük magunkat együtt. Arra gondoltunk
ugyanis, hogy az otthonról hozott elemózsiás
BATYUVAL egészítjük ki a menüt. Ki mit, mennyit hoz,
azt fogyasztja (ételt, italt). MINDEN érdeklődőt
meghívunk, várunk nagy szeretettel! Itt tájékoztatjuk majd
Önöket eddigi munkánkról, terveinkről. Lehetőségük lesz
belépni közénk, szándékuk jeléül a nyilatkozatot aláírni.
Végül arra kérünk mindenkit, gyűjtse össze gondolatait
arra vonatkozóan, mit szeretne, mivel tudna segíteni.
Minden igényt megvitatunk, beépítjük terveinkbe és
tájékoztatjuk Tagtársainkat.
Bízom abban, hogy ez a pár sor meggyőzte Önöket jó
szándékunkról, és velünk tartanak!

Riasztó az intézményekben…

Várjuk Önöket!
Tisztelettel: Zsembery Antalné

Kelebia Önkormányzata a Közbiztonsági és
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján
döntött arról, hogy a 2000-ben megnyert,
„Biztonságos Település” pályázati támogatásból
megvalósítja az önkormányzati intézmények
vagyonának,
eszközeinek
biztonságosabb
őrzését
és
védelmét.
Ezen
döntés
megvalósítására
és
kivitelezésére
vagyonvédelmi
és
biztonságtechnikai
vállalkozásoktól kértünk árajánlatokat. A
beérkezett árajánlatok összevetése és értékelése
után a Közbiztonsági és Környezetvédelmi
Bizottság a Halas-Pajzs Kft. ajánlatát javasolta
elfogadásra. Ennek eredményeként november 8án megtörtént a riasztó berendezések

Kelebiai Szülők Egyesülte 2003/2004. évi
programterve
A Kelebiai Szülők Egyesülete korábbi ígéretének
megfelelően ezúton kíván tájékoztatást nyújtani az
érdeklődők számára a 2003. szept. 1-től 2004. aug. 31-ig
tartó "programévről".
A Szülők Egyesülete 2003. szeptember -i közgyűlése
egyhangúan fogadta el a programot, bízva abban, hogy
széleskörű támogatottságot kap Kelebia lakosságától is.
Szeptember
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• tábori előkészületek: anyagbeszerzés
• úszásoktatás beindulása, lebonyolítása
Július
• táborozás Balatonkenesén
• családos nyaralások
• baráti társaságok nyaralásának bonyolítása
Augusztus
• Hajdúszoboszló
• Egerszalók
• Rab sziget (Lopár)
• Baráti társaságok, családok, egyéni nyaralások a fenti
helyszíneken
• augusztus 20. Nemzeti Ünnep
• a tanév beindulását segítő társadalmi munka
szervezése
A Szülők Egyesülete szervezésében működik és rendkívül
nagy népszerűségnek örvend minden szombaton a Tangó
Tánc Klub.
Programunkban nem szerepeltetjük azokat a felkéréseket,
amelyek a programév során az elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően várhatóan érkezni fognak az Önkormányzat
valamint intézményei, a társ civil szervezetek, a Sportkör
és a Gyermekeinkért Alapítvány részéről. Valamennyi
felkérésre
továbbra
is
nyitottak
vagyunk,
s
lehetőségeinknek megfelelően igyekszünk segítséget
nyújtani.
Feladataink maradéktalan minőségi megvalósulása
érdekében kérünk mindenkit, aki segíteni tud és akar,
hogy csatlakozzon hozzánk.

• Takarítási Világnap alkalmából szemétgyűjtés (ami
szept. 19-én lezajlott)
• 27. Idősek napja, 250 fő vendéglátásában aktív
segítség
Október
• erdei iskola - étkezés öt napra
• 18.
Kerékpártúra
szervezése
(Köztársaságért
Emléktúra)
• 6. Aradi Vértanúk napján koszorúzás
• 23- i ünnepi rendezvényen részvétel
• 18. óvodás bál lebonyolításában való közreműködés
(büfé)
November
• helyi civil szervezetek "kerekasztal" tanácskozása
• nyaralások előkészítése: az egyesület vezetése
Budapesten tárgyal a Mozdonyvezetők Segélyező
Egyesületénél
• egyeztetjük a nyári nyaralási és táborozási
lehetőségeket
December
• Házhoz megy a Mikulás c. program
• Egyesületi ülés: családi nyaralások koordinálása,
aktualitások
• Szilveszter Kupa (hagyományteremtéssel) dec. 30.
Január
• Valentin bál szervezése
• pályázatfigyelés
• nyári programok vázának összeállítása
• színházlátogatás
Február
• Egyesületi ülés, a jótékonysági bál szervezése,
feladatvállalások
• 14. Valentin Bál
• Egyeztető tárgyalás Budapesten a táborozási,
nyaralási részvételi díjakról
Március
• pénzbefizetések a nyaralásokra, táborra (Budapest)
• úszótanfolyam szervezése
• pályázatok írása
• március 15. Nemzeti Ünnepen részvétel
Április
• pályázatok végső kimunkálása, benyújtása
• Egyesületi ülés
• Üdülőgondnokokkal való helyszíni megbeszélés:
Egerszalók, Hajdúszoboszló, Balatonkenese
Május
• erdei iskola lebonyolításában való közreműködés az
iskola igényeinek megfelelően
• közreműködés
az
iskolai
gyermeknap
lebonyolításában az iskola igényeinek megfelelően
• közhasznúsági jelentés
Június
• egyesületi ülés, aktualitások
• falunapok - szerény lehetőségeinkhez mérten részt
veszünk a lebonyolításban a korábbi éveknek
megfelelően
• pedagógus nap

Kelebiai Szülők Egyesülete

Szilveszter Kupa
2003. december 30-án a Kelebiai Szülők
Egyesülete és a Gyermekeinkért Alapítvány
hagyományteremtési céllal közös sportnapot
tervez. A rendezvény védnökei Dr. Császár Jenő
és Dr. Rigler László házi orvosok.
Szeretettel várjuk a sakkozni és/vagy
asztaliteniszezni
vágyókat
a
következő
korcsoport szerinti megosztásban:
- általános iskolások
- 15-25 év közötti fiatalok
- felnőttek
Büfé és zene biztosítva lesz.
Nevezési díj nincs.
Részleteket a következő számban teszünk közzé.
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Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy községünk
belterületén rendkívül sok eb kóborol. Az
elkövetkező napokban meg fognak jelenni a
bácsalmási Gyepmesteri Telep dolgozói, akik a
kutyákat befogják és Bácsalmásra elszállítják.



Tájékoztatunk továbbá mindenkit, hogy
szabálysértést követ el és 30. 000 Ft
pénzbírsággal sújtható az, aki a felügyelete alatt
álló kutyát felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, illetve kóborolni hagyja.






Polgármesteri Hivatal



KÜLDETÉSNYILATKOZAT
Iskolánk feladata küldetése



„A derék kora követelményeinek tesz eleget,
a derekabb a jövőnek is lerakja alapját.”
(Eötvös Lóránd)










Elsődleges feladatunk a tanítványok harmonikus
személyiségének kialakításában történő aktív
részvétel, mellyel az állandóan változó piacközpontú
világra kívánjuk felkészíteni őket, hogy képesek
legyenek 20 év múlva is megfelelni a munkavégzés
akkori követelményeinek.
Ehhez a célhoz szeretnénk megadni az alapokat
azzal, hogy önmagukat, társadalmi és természeti
környezetüket, valamint azok kölcsönhatásait jól
ismerő és értő tanítványokat nevelünk, a gyermeki és
diákjogok érvényesítése során – a gyerekek
érdekében, velük megalkotva – azokat a szabályokat,
melyek a nyugodt iskolai légkört biztosítják.
Az Internetről, a multimédiákból szerzett
információk beépítése az iskolai ismeretszerzés
folyamatába – az ismeretközvetítés és a
készségfejlesztés viszonyának helyes megválasztása,
mellyel lehetőséget biztosítunk, hogy a közoktatás
keretei között a diákok alkalmassá válnak a tudásuk
folyamatos megújítására.
Segítünk abban, hogy mindenki képességeinek
megfelelően középfokú iskolát találjon, ahol számára
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kedvező
tevékenység
gazdagíthatja
tovább
személyiségét, közösségét.
Oktatásunkat demokratikus iskolai légkörre
építjük, ami diákközpontú, mely pedagógus és diák
aktív részvételére alapozódik, ahol az elfogadás és
megérteni akarás dominál, s a pedagógus
személyisége hiteles a tanuló és szülő számára, ahol a
pedagógus olyan ismeretekkel rendelkezik, mellyel
tudja kezelni a tanítás során fellépő problémákat,
alternatív megoldásokra és mentális kimunkálásra
képes.
A pedagógusok lelkesedésének felkeltése az új
eszközök, módszerek iránt – pl. az informatika olyan
eszköz, amellyel bizonyos esetekben a hagyományos
módszereknél jóval egyszerűbben és hatékonyabban
lehet a tananyagot átadni és feldolgozni.
A már meglévő hagyományok őrzése, ápolása, új
lehetőségek keresése, valamint más népek
hagyományainak,
kultúrájának,
szokásainak,
életmódjának megismerése, az „Európaszemlélet”
megismertetése, megértetése
Tudatosítani a természet szépségeinek védelmét
Az iskola közösségében minden egyénnek
lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra, az
örömet
okozó,
gondolkodtató,
szórakoztató
szabadidős tevékenység megteremtésére (Szakkörök,
versenyeztetés)
Egységes normarendszer kialakítása, amely
mindenkire vonatkozik, ahol fő irányvonal a
gyermekkel szembeni tolerancia.
Pozitív közösségi életstílus-minták kialakítása,
erősítése, a 6-14 éves korosztály közösségi
magatartásának javítása, ahol a kialakult diák
önkormányzati kapcsolatok tovább erősödnek,
bővülnek.
Új magatartási szokások kialakítása tanulókkal,
melyekben az elavult fegyelmezési eszközök helyett,
meggyőző pedagógiai érvek dominálnak.
Valamennyi tantárgy keretében az életkori
sajátosságokhoz alkalmazkodó tevékenységi formák
helyes megválasztása (több sikerélmény a gyerekek
számára )
Comenius felfogása szerint az iskola nem lehet
más, mint az emberiség műhelye és az élet előjátéka,
ott mindennel foglalkozni kell, ami az embert
emberré teszi. Ehhez pedig felkészült, a gyerek
nevelését szívügyének tekintő pedagógusok kellenek,
akik rendelkeznek szociális érzékenységgel, s olyan
személyiségjegyekkel, magatartásmintákkal, hogy a
gyerek egész élettevékenységét befolyásolják,
nemcsak a tanulást vezérlik, hanem a tanórán kívüli
tevékenységet is.
Gyermek és pedagógus számára több pozitív
élményt adó tevékenység biztosítása.
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Iskolából jelentjük…

o Az iskola és a fenntartó közötti kapcsolat rendezése
(időközben rendeződött)
o Szaktantermek kialakítása
o Biztonságosabb környezet megteremtése
o Tanulóinkat önálló ismeretszerzésre, fegyelmezett
órai munkára kell ösztönözni
o Iskola felszereltsége, külső arculata
o Pedagógusok és gyerekek egymásra való figyelése

Iskolánk minőségfejlesztéssel immár a harmadik tanévben
foglalkozik. Partnereink véleményét 2001/02-es tanévben
kérdőíveken kértük ki. A következő időszakban a
összegeztük a tapasztaltakat. Küldetésnyilatkozatunkat,
intézményi jövőképünket is megfogalmaztuk. Fontosnak
tartjuk, hogy minél szélesebb körben értesüljenek ezekről
az információkról tágabb környezetünkben is.

4. Elvárások az iskolával szemben:
o Biztonságos, esztétikus környezet kialakítása.
o Az önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése.
o Felkészítés a következő iskolafokozatra
o Alapműveltség megszerzése
o Magas szintű nevelő-oktató munka
o Megértő, őszinte légkör

Kedves Partnerünk!
Köszönjük,
hogy
vállalta
intézményünkkel
az
együttműködést
a
Comenius
2000
közoktatási
minőségfejlesztési programban. Nagy örömünkre szolgál,
hogy kérdőíveink kitöltésével és visszaküldésével segíti
munkánkat. A több kérdésből álló kérdőívekkel, illetve
interjúval leendő partnerünket kerestük fel, közülük 410en válaszoltak, így a partnerséget intézményünkkel a
megkérdezettek 80 %-a vállalta. Közvetlen partnereink
között megtalálhatók diákjaink, a szülők, a fenntartó, az
óvoda, középiskolák, a diákönkormányzat, az SZMK, a
közalkalmazotti tanács és a helyi szervezet képviselői.
Közvetett partnereink között megtalálhatók az iskolánkat
támogató alapítvány, a Gyermekjóléti Szolgálat,
intézményünk orvosa, védőnője, a Könyvtár, az egyház
vezetői.
Összehasonlítások után az
alábbiakban összegezhető:

Önök

véleménye

2003. november

5. Az Önök által felkínált segítség:
Az intézmény képviseletével, tanácsadással és szakmai
együttműködéssel (közös munkaközösségi foglalkozások,
esetmegbeszélések, konzultációk) valamint társadalmi
munkával szeretnénk segíteni partnereink a fejlesztésre
váró területek megoldásában. A megfogalmazott elismerő
szavakat köszönjük, az említett hiányosságokat és
javaslatokat igyekszünk a minőségfejlesztés bevonásával
orvosolni, melyről Önöket is rendszeresen tájékoztatni
fogjuk.
Véleményükre továbbra is számítunk.

az

Üdvözlettel:

1. a.) Partnereink információi az intézményünkben folyó
munkáról:
Partnereink kellően informáltak, információik
birtokában többnyire pozitívan nyilatkoztak az
intézményben folyó pedagógiai munkáról, viszonylag jól
ismerik nevelő-oktató munkánk eredményeit, gondjait.
b.) A szerzett információk forrásai:
A
legtöbben
iskolai
rendezvényeken,
gyermekekkel, tanárokkal, és egymással történő
beszélgetéseken keresztül, illetve a helyi újságból kapnak
híreket.

Horváth Zoltánné
igazgató

Dr. Császárné Szaszkó Éva
Programfelelős

Küldetésnyilatkozat
INTÉZMÉNYI JÖVŐKÉP
„tanulni kell magyarul és világul,

2. Partnereink elégedettek a következőkkel, erősségeink
között említették:

tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell!”

o Gyermekközpontúság, a gyermekek jól érzik magukat
az iskolában
o Az iskola szabadidős tevékenységének rendszere
(szakkörök,
néptánc,
moderntánc,
sportolási
lehetőség)
o Személyes kapcsolattartás lehetősége (szülő tanár
között)
o Az iskola belső arculata
o A pedagógusok szakmai felkészültsége

/Nemes Nagy Ágnes/

 Célunk
és
törekszünk
arra,
hogy
tanítványaink,
kollégáink
motiváltak
legyenek az élethosszig tartó tanulásra, a jó
emberi kapcsolatok kialakítására.

3. Fejlesztendő területek (elégedetlenség):
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 Színvonalas
oktatással-neveléssel
hozzásegítjük a tanulókat ahhoz, hogy a
kommunikációs kultúrájuk fejlődjön, ezáltal
megmutatkozhasson a tehetségük, és így
lehetőséget
kapjanak
annak
kibontakoztatására, fejlesztésére,
 Kialakítjuk az idővel való gazdálkodás
készségeit, és lehetőleg mindenkit a saját
tempója
szerint
megtanítunk
az
alapkészségekre.
 A teljesítmény értékelésénél az egyéni
mérési
és
értékelési
technikákat
alkalmazunk.
 Felkészítjük a tanulókat a célirányos
erőfeszítésre és az önmenedzselésre,
kialakítjuk bennük a reális önértékelést,
tudják a felismert konfliktusokat kezelni,
tudjanak döntést hozni, vállalják a döntéseik
következményeit,
 Biztosítjuk a biztonságos, gondoskodó
közösséget, melyben lehetőség van a
felfedezésre és az alkotó tevékenységre
 Tiszteletben tartjuk a gyerekek munkáját,
nagy súlyt fektetünk az együttműködésre, a
csoportmunkára, a differenciálásra, mindezt
úgy, hogy nem kényszerítjük, hanem
motiváljuk a tanulót.
 Lehetőséget adunk az iskolahasználók
véleményének
megfogalmazására,
kinyilvánítására, az iskolai demokrácia
fejlesztésével.
 Esélyt biztosítunk a nehezen nevelhető, a
gyenge értelmi képességű gyerekeket
hatékonyan segítő terápiás szemléletű
tanításra.
 Személyes felelősségen alapuló környezetet
óvó és kímélő magatartásra, egészséges
életmódra neveljük tanulóinkat.
 A tudás, tisztesség, becsületesség, törekvés,
kialakult
jellem,
felelősségérzet,
a
mindennapi emberi együttélést biztosító
szabályok
betartására
való
igény
elsajátíttatása.
 A
gyermek-szülőönkormányzat
partnerközpontú, demokratikus légkörű
iskola megteremtésére, továbbfejlesztésére
törekszünk.

2003. november

A szülők nélkül nem lehet…
Ez év augusztusában, mikor megalakult a
Kelebiai Ifjúsági Egyesület, nem gondoltuk,
hogy mennyi dologban tud hasznosan részt
vállalni a szervezet. Erre ellenbizonyítékul
szolgál az, hogy október 23-án az Egyesület is a
szervező stáb tagja volt. Arról, hogy hogyan
sikerült a rendezvény, mindenki maga dönt, de
van egy fontos dolog, amit ezzel kapcsolatban
mindenképpen meg kell említenem.
Az ünnepség után sok KIE tag szüleivel
találkoztam, akik elismerésüket fejezték ki a
rendezvénnyel kapcsolatban. Természetesen
nem győztem szabadkozni, hiszen az október
23-a közös munka eredménye volt, de az
elismerés nagyon jól esett, ugyanúgy, mint
azoknak a tagoknak, akiket a szüleik otthon
dicsértek meg. Úgy érzem, hogy egy fiatalnak
annál nagyobb elismerést nem is kívánhatunk,
mint amikor a szülei dicsérik meg. És az
Egyesületünk számára is nagyon fontos az, hogy
a tagjait támogassák a szülők.
Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek,
hogy támogatják gyermeküket az Egyesületi
munkában, és biztos vagyok benne, hogy a
legközelebbi közös rendezvények is hasonló
sikerrel zárulnak.
Szegedi Szabolcs
A KIE elnöke

Lakossági Apróhirdetés
Ház (víz, villany,
fürdőszoba van) öt hold
földdel eladó. Ugyanitt
eladó még egy Lada
személygépkocsi,
műszaki nélkül,
sürgősen! Érd.:
06/30/312-7579

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

Hirdetésfelvétel: a szerkesztőségben.
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Az anakonda 120cm vagy 120 m.
Az oroszlán 25.5m hosszúra is megnőhet.
Az antilopok csapatosan indulnak vadászni.
Az elegy olyan összetett anyag, amely a
legnagyobb nagyításban sem látható.

Válogatás a Suli-Buli című iskolai újság
cikkeiből
A legjobb tanítási hét

Rejtvény

Az események előtt három héttel tudtuk meg, hogy egy
izgalmas tanulmányi hét vár ránk.
Az utolsó napokban már nagy volt a készülődés.
Erzsike néni és Tündike néni beszámolót tartottak a
szülőknek és gyerekeknek egyaránt az erdei iskolával
kapcsolatban.
Az odautazás október 06-án történt. Rengeteg energiánkat
elvette, és mire odaértünk, mindenki nagyon fáradt volt.
Csak egy dolog vigasztalt bennünket: nem kell iskolába
menni!
Már aznap este összegyűltünk a kísérő tanárokkal (Rita
néni, Tündike néni, Barbara néni) egy rövid
megbeszélésre. A szállással mindenki elégedett volt,
ráadásul gyönyörű helyen voltunk.
A második nap az Ilona-völgyében kirándultunk. Ezen
belül voltunk az Ördög-gátnál, egy gyönyörű vízesésnél és
még sok más helyen. Ez a nap nagyon érdekes volt, de
annál inkább kimerítő. Szerdán, a harmadik napon
felmentünk a Kékes-tetőre. A csúcson már nagyon hideg
volt, és a kilátás megtekintése is elmaradt, mivel óriási
ködfelhők borították a hegytetőt.
Hogy miért éreztük magunkat, mégis olyan jól?
Mert az útvonal, ahol mentünk, izgalmas élményeket
nyújtott, és persze maga a tudat, hogy mi a Mátrában
vagyunk.
A negyedik napon, csütörtökön is olyan jól ment minden.
Ekkor újabb kísérők csatlakoztak hozzánk. Reggel
elindultunk megtekinteni a Palóc-házat, ahol sok érdekes
tárgyat láttunk és . különös történeteket hallottunk. A nap
fénypontja azonban az üveggyár megtekintése volt. Innen
alig
tudtunk
megszabadulni,
mivel
mindenki
belefeledkezett az üveggyártás érdekes mozzanatainak
megfigyelésébe, de mégis el kellett indulnunk, hiszen
kőzet- és ásványgyűjtés várt ránk!
Este már nagyon fáradtak voltunk, de még várt ránk egy
kis tanulás. Nagyon sajnáltuk, hogy olyan hamar eltelt az
öt nap, s már indulni kell haza!
Elérkezett az indulás napja, péntek. Reggel mindenki
sürgött-forgott, takarított. Reggeli után –ami mint mindig,
most is nagyon finom volt, hála a szakácsoknak! –
elindultunk a hosszú útra hazafelé.

1
2
3
4
5
6
7
8

1. November első napja
2. November második napja
3. Ezt csinálja az ember ha fázik
4. Erre vágyik minden fázó ember
5. A legjobb módszere a játéknak
6. Már majdnem minden embernek van ilyen telefonja
7. Bács-Kiskun megye székhelye
8. A következő hónap

Viccek
1. Miért hordanak a skót huszárok takarékosságból csak
egy sarkantyút?
???
Mert rájöttek, ha megsarkantyúzzák a ló egyik felét, akkor
megindul a másik is.
2. A nyúl és a zsiráf beszélget:
Képzeld nyuszika, mikor nyáron iszom azt a jó hideg sört
és végigfut a nyakamon és lehűti az egész testem. A zsiráf
folytatja: Azt még képzeld el nyuszika mikor télen, iszom
azt a jó meleg teát és lecsordogál a nyakamon és
felmelegíti az egész testem.
Nyuszika megszólal:
Te zsiráf próbáltál már hányni?
3. Két ember megy a sivatagban. Már órák hossza óta
gyalogolnak, mikor észrevesznek egy oázist. Hatalmas
pálmafák és hűsítő víz. Mikor már majdnem odaértek egy
nagy szakadékot vesznek észre és a túloldalt, egy törpét.
Majd megszólal az egyik ember:
-Légy szíves segíts rajtunk törpe.
A törpe megszólal:
-Mivel ilyen szépen kértetek meg, teljesítem egy
kívánságotokat.
A két ember hosszas gondolkozás után megszólal:
-Kérünk törpe csinálj egy hidat!
Mire a törpe hátraemeli a kezét és megszólal:
-Nagy nehezemre esik de megcsinálom.

HUMORÁGYÚ

Aranyköpések:
Eső után az erdőben:
-Ezek a bükkök most be vannak festve
A béna olvasó:
A szatmári béka (béke helyett béka)

Tokodi Lajos

Felelés közben:
Az antilopok ragadozó állatok.
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Tisztelt sportrajongók, figyelem!

Sporttörténelmi visszatekintés

A Kelebiai KNSK 2004-ben tölti be
alakulásának 80. évfordulóját. Ebből az
alkalomból a Sportkör egy történeti kiadványt
szeretne
megjelentetni,
és
ezúton
kérjük
a

Folytatás az előző számból
A 70-es évek végétől, a 80-as évekig, a sport mostoha
gyermeke a községnek. Az egész országra jellemző
leépülés tipikus jelei tapasztalhatók Kelebián is. A
megtűrt kategóriába sorolt sportélet vegetált, vergődött és
túlélt egy
nehéz időszakot.
A 80-as évek végétől új sportvezetés került
megválasztásra. 1989-től napjainkig jelentős fejlesztések
valósultak meg. Ennek eredményeként a kelebiai
sportpálya több mint 20 millió forintos fejlesztésben
részesült. Megépítésre került a sportpályát szegélyező
korlát, a kapuk mögötti labdafogó hálók. A régi öltözők
helyén ma korszerű vizesblokk, szertár, gázfűtés található.
A nézők számára fedett lelátó épült, hangosítás és
pályavilágítás növeli a mérkőzések színvonalát.

sportrajongók
segítségét. Ha
valakinek írásos
vagy képi emlékei vannak a kelebiai football
történetéről, illetve úgy érzi, hogy sokat tudna
mesélni az elmúlt 80 év valamely
sporteseményéről, akkor kérjük azokat a
szurkolókat,
hogy
jelezzék
ezt
szerkesztőségünkben. Ezzel is hozzájárulnának
a kiadvány létrejöttéhez.

Napjainkban szinte minden jelentős helyi ünnep,
rendezvény, sportpályánkon bonyolódik. A szabadtéri
színpadon kulturális, a sportpályán szabadidős és
sportprogramok kerülnek megrendezésre.
2001-től felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatainkon kívül
megalakult női együttesünk is.

Előre is köszönjük!

A Kelebiai KNSK nemzetközi kapcsolatokkal is
rendelkezik, olasz, német, román és szerb vonatkozásban.
A magyar sportkapcsolatok is jelentősnek mondhatók. A
Kispest-Honvéd utánpótlásával szoros kapcsolatunk van,
sportpályánk infrastrukturális fejlettsége alkalmas
magasabb osztályú csapatok fogadására, vendégül
látására, edzőtáborok megszervezésére. Szállás, étkezés,
edzéslehetőség,
villanyfényes
mérkőzés,
egyéb
szolgáltatások vonatkozásában kül- és belföldi partnerek
szolid árakon vehetik igénybe működő infrastruktúránkat.

Vége az őszi szezonnak
2003. november 16-án lejátszotta Kelebia az
utolsó őszi bajnoki mérkőzését Hajóson. A
mérkőzés végeredménye 2:2 lett. Nem szeretnék
belefogni a mérkőzés értékelésébe, mert
véleményem szerint egy mérkőzés értékelése
kinőné magát egy ilyen méretű sportrovatból. A
lényeg, hogy ezzel a mérkőzéssel lett vége a
Megye II. osztály őszi szezonjának.
Miért küzdött a csapat egy egész őszön át?
A harmadik helyezésért. Figyelembe véve az
őszi mérkőzéseket, amelyek nemegyszer nagy
nehézségek árán dőltek el, a csapat képes volt a
harmadik helyet megtartani. Azt hiszem, ez jó
teljesítménynek mondható, és remélem, a
tavaszi szezon hasonlóan, vagy jobban fog
sikerülni, és megint egy jó eredménnyel zárulhat
egy footballszezon Kelebia számára.

A Kelebiai KNSK vezetése 2002-től évente megrendezi a
Radnai Béla emléktornát, mellyel Radnai Béláról, a
legnevesebb sportteljesítményt produkáló család tagjáról
emlékezünk meg.

Kelebiai Hirmondó
Felelős Kiadó:
Szerkesztőség:
Főszerkesztő:
Lektorálta:
Lapszerkesztő:
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Vadász János
Szádeczki Dezsőné
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