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   A hosszú, forró nyár után elérkezett a 
szeptember, az új tanév kezdete. Mindenki 
kipihente magát a szünetben, energiát 
győjtve az elvégzendı feladatokra. 
   Elsıként a Dr.Mester György Általános 
Iskolában, Brandt Antalné igazgatóhelyet-
tes tájékoztatott a tanévkezdésrıl. Elmond-
ta, hogy a nyár folyamán minden osztály-
ban elvégezték a tisztasági meszelést, El-
készítették a 2008/2009. tanévre a munka-
tervüket, összeállították a tantárgyfelosz-
tást és az órarendet. A csökkenı gyermek-
létszám ellenére két elsı osztályt indítot-
tak, ahol az egyikben német oktatás folyik. 
Augusztus 28-án került sor a nevelési érte-
kezletre, ahol napirendre kerültek a követ-
kezık: Alsó tagozatban fı feladat az alapo-
zás, az oktató-nevelı munka egyensúlyá-
nak a megteremtése, az alapkészség kiala-
kítása. Felsı tagozatban az alsós alapozó 
munka megszilárdítása és a tanulók felké-
szítése a továbbtanulásra. Az idei iskolai 
év megnyitása szeptember 1-re esett. 8 
órára megjelentek a tanulók és az ıket ta-
nító pedagógusok, valamint a gyerekeket 
elkísérı szülık. A megjelenteket Pelle 
László igazgató úr köszöntötte. Beszédé-
ben kihangsúlyozta az egymás iránti tiszte-
let és szeretet fontosságát, valamint a türel-
met. Felhívta a tanulók figyelmét a közle-
kedési szabályok betartására, a balesetek 
megelızése érdekében. Ezután felkérte 
Brandt Antalné igazgatóhelyettes asszonyt 
a tanévnyitó beszédének elmondására.  
    İ köszöntött mindenkit és elsıként 
megköszönte az óvó nénik és az óvodások 
kedves mősorát. Majd így folytatta: „A 
tanévnyitó minden esztendıben egy kitün-
tetett pillanat. A kezdet mindannyiunk szá-
mára egy legmegfelelıbb alkalom arra, 
hogy hogyan alakítsuk az elıttünk álló 
tanévet.” Majd a kicsi elsısökhöz fordult: 
„Nektek még izgalmas ez a mai nap, hiszen 
a mai tanévnyitóval iskolánk kapuján be-
lépve, egy teljesen új világ nyílik meg szá-
motokra. Új világ abban az értelemben, 
hogy az óvoda megszokott környezete, a 
csoportszoba ismerıs hangulata és a sok 
közös játékban, foglalkozásban összeková-
csolódott társak helyett, szokatlan iskola-
udvar, ismeretlen osztályterem és idegen 
osztálytársak vesznek körül benneteket.” 
Az elsısök mellett a többieket arról tájé-
koztatta, hogy alsó tagozatban részt vehet-

nek angol szakkörben, „ügyes kezek” szak-
körben, valamint az énekkar foglalkozása-
in. A felsısöket arra buzdította, hogy járja-
nak sportkörre. A mővészeti iskola kerete-
in belül, pedig továbbra is oktatják a tán-
cot, a rajzot és a zenét. Igazgatóhelyettes 
asszony ismertette, kik lesznek az osztály-
fınökök: 
1.a. : Kovács Gerıné és Gera Krisztina 
1.b. : Sebık Ferencné és Kiss Ildikó 
az 5.osztályokban: 
5.a. : Zsidó Ferenc 
5.b. : Nagyné Nádor Gabriella 
Felhívta a figyelmet a hittanoktatásra is /
katolikus és református/. Kérte a szülıket, 
hogy minél többen írassák be gyermekei-
ket. Mondanivalója végén megkérte az 
osztályfınököket, kezdjék el a tanítást. 
Mindenkinek jó egészséget, eredmények-
ben gazdag tanévet kívánt és ezzel a 
2008/2009-es tanévet megnyitotta. 
    A következı állomás a Román Általános 
Iskola volt. Nisu Cornel igazgató úr tájé-
koztatott az alábbiakról: „Az állami támo-
gatás ismét megérkezett, így megkezdhették 
a 2008/2009-es tanévet. A nyár folyamán 
elvégezték a tisztasági meszelést azokban 
az osztálytermekben, ahol ezt el kellett 
végezni. Megújult a tornaterem is, ezen az 
épületrészen elvégezték a tetıjavítási mun-
kálatokat is. Az Elekiek IX. Világtalálkozó-
ján itt rendezték meg a batyus román bált. 
A nyugdíjba vonult kolleganık helyett fel-
vettek végzett pedagógusokat, így a tanítás 
zökkenımentesen beindulhatott. Minden 
pedagógus beszéli a román nyelvet. A taní-
tás összevont osztályokban zajlik majd: a 
2.-3.-4. osztályok tanulói együtt tanulnak, 
és az 5.-6.- osztályok tanulói, valamint a 
7.-8. osztályok tanulói is.” 
Az ünnepélyes tanévnyitóra szeptember l-
jén 8 órától került sor. Igazgató úr köszön-
tı beszéde elıtt üdvözölte Dr.Szelezsán 
Jánost, a Román Kisebbségi Önkormány-
zat elnökét, és Hotya Péter képviselı urat, 
valamint a pedagógusokat, a tanulókat és 
az ıket elkísérı szülıket. A beszédében 
hangsúlyozta a követendı nevelési elveket, 
felhívta a figyelmet a rendszeres tanulás 
fontosságára, és a 2008/2009-es tanévet 
megnyitotta. A beszéd után osztályfınöki 
órákat tartottak, majd elkezdıdött az elsı 
tanítási nap. 
   Mindkét iskola pedagógusainak és tanu-
lóinak kívánunk mi is jó tanévkezdést. 

Nádor Mária 

Becsengettek… 

   A 2008-2009-
es tanévnyitó 
jelentısebb és 
emlékezetesebb 
lesz az átlagos-
nál, hiszen zajlik 
a közoktatás 
átfogó korszerő-
sítése - jelentette 
ki Hiller István.    
   Ezt szolgálja 
az oktatási kor-
mányzat, Új Tudás Mőveltség Programja, 
amely a következı esztendıkben évrıl-
évre 130-140 milliárd forinttal juttat többet 
az oktatásügynek uniós és hazai források-
ból - közölte az oktatási tárca vezetıje, 
amikor a hatvani Damjanich János Szak-
képzési Intézetben hivatalosan megnyitotta 
az új tanévet. Ugyanakkor az elmúlt 50 év 
legnagyobb iskola felújítási programja 
indul útjára, amelynek nyomán 500 iskola 
korszerősítése valósul meg 80 milliárd 
forint felhasználásával - tette hozzá a mi-
niszter. A politikus elmondta: azt akarják 
elérni, hogy a magyar iskola a tudásátadás 
és a nevelés megfelelı, modern helyszíne 
legyen. Ugyanis az elmúlt két évtized 
rendkívüli változásai kihívást jelentenek az 
oktatás és nevelésügy számára nem csupán 
Magyarországon, hanem világszerte - főz-
te hozzá. Közlése szerint a program kere-
tében kiemelt figyelmet fordítanak a kis-
gyermekkorra, ezért meg kívánják erısíte-
ni az óvodát. Az a céljuk, hogy a hagyo-
mányos általános iskola szilárd alapot 
nyújtson. Vagyis több idıt és pénzt szán az 
oktatási kormányzat az írás, az olvasás, a 
számolás és a szövegértés elsajátítására.     
    Ugyancsak többletforrásokat kívánnak 
nyújtani az informatika és az idegennyelv-
oktatás erısítésére - sorolta a szakma, va-
gyis az Oktatási és Gyermekesély 
Kerekasztal által kidolgozott program ele-
meit a miniszter. Közlése szerint az Új 
Tudás és Mőveltség program része még a 
Nemzeti Tehetséggondozó Program, 
amelyhez egy Nemzeti Tehetséggondozó 
Alap is kapcsolódik. A szaktárca vezetıje 
hangsúlyozta, hogy jó tanár nélkül nincs jó 
iskola, ezért a program egyik legfıbb pil-
lére a pedagógusi pálya  

Folytatás a(z)4 .oldalon 

Hiller szerint emlékezetes ez a 
tanévnyitó 
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   Szemerkélı esıben karikáz-
tam ki a Mátyás király utcába, 
hogy beszélgessek a közel 42 
évet maga mögött hagyó, és 
most nyugdí jba  vonuló, 
Völgyesi Istvánnal. Míg teker-
tem, elgondolkodtam, hogy mi 
egyidısek vagyunk, együtt jár-
tunk iskolába, elértük a 60. 
életévünket, mi az 1948-asok. 
Mikor a házhoz értem, már jött 
elém, bekísért és készségesen 
mesélt, mesélt… Nekem csak 
az volt a dolgom, hogy jegyze-
teljek. Fel is tettem kérdései-
met: Nádor Mária: Elöljáróban 
meséljél magadról, hogy kerül-
tél Elekre? Iskoláidat hol vé-
gezted és melyek voltak az elsı 
munkahelyeid? 
Völgyesi István: 1948. augusz-
tus 11-én születtem Battonyán. 
Az általános iskola 3.osztályát 
fél évig ott jártam, 1955-tıl 
apukámat az eleki postára he-
lyezték, állami alkalmazottnak. 
Így kerültem a szüleimmel és 
András testvéremmel Elekre. Itt 
folytattam az általános iskolát, 
majd Gyulára kerültem az Erkel 
Ferenc Gimnáziumba, ahol 
sikeres érettségi vizsgát tettem. 
Továbbtanultam és a békéscsa-
bai Forgácsoló Üzemben dol-
goztam, 1 évig, késıbb a békés-
csabai VOLÁN-hoz kerültem 4 
évig, de ebbıl 2 évet a katonai 
szolgálatban töltöttem. 
Nádor: Mikor dılt el benned, 
hogy a szociális munka terüle-
tén szeretnél dolgozni? Lépcsı-
id, míg eljutottál az igazgatói 
székig? 
Völgyesi.: Miután megszőnt a 
munkahelyem a VOLÁN-nál – 
munkát kerestem. Így jutottam 
el a Szociális Otthonba, ahol az 
akkori igazgató, Kemenes Má-
tyás alkalmazott, mint ápoló. 
Nem akartam hosszú ideig itt 
maradni, de idıközben meg-
kedveltem ezt a munkakört. 
Elvégeztem az ápolóképzıt 
Gyulán, ez a képzés 2 éves volt, 
1975-1977. Majd 1977-1981. a 
budapesti Gyógypedagógiai 
Tanárképzı Fıiskolán, szociá-
lis-szervezı szakon tanultam 
tovább és diplomát szereztem. 
Elsık között voltunk, akik ezt a 
szakot elvégeztük, levelezın. 

Évente 45-50 fı végzett itt, 
minden megyébıl 2 fıt vettek 
fel. Szerencsésnek mondhatom 
magamat, hogy én is bekerül-
tem a létszámba. Feltétlenül 
meg szeretném említeni a kö-
vetkezı igazgatóm nevét, Csáki 
Sándort, akitıl nemcsak szak-
mai, hanem emberi segítséget is 
kaptam. 1985-ben ı elment 
nyugdíjba és még ebben az 
évben pályázatot írtak ki az 
igazgatói állásra. 
Erre a kiírásra 
hárman adtuk be 
a pályázatunkat. 
Itt ismét mellém 
állt a szerencse, 
mert a Megyei 
E g é s z s é g ü g yi 
Osztály vezetıje 
melletti bizottság 
engem javasolt és 
a megyei fıorvos,  
kinevezett. Ez-
után minden al-
kalommal megnyertem az állást 
– egészen a nyugdíjazásomig. 
Nádor: - Évekig dolgoztál a 
Pszichiátria Betegek Otthoná-
nak élén, mi volt, amire öröm-
mel gondolsz vissza és melyek 
voltak a bosszúságok? 
Völgyesi: - Az évek során 70-
80 beosztott dolgozóm és 150 
ellátottam volt. Az öröm és a 
bosszúság is az emberekhez 
kapcsolódik. Talán azzal kezde-
ném, ami bosszantott: pl. az 
adott kor, év színvonalának 
teljesítését kérték számon, de 
ehhez nem voltak meg a feltéte-
lek, bosszantott a 80-as évek 
második felében bevezetett 
túlzott adminisztráció, mindent 
dokumentálni kellett, természe-
tesen mindez a szakmai munka 
rovására ment. Évente 28-fajta 
szabályzatot kellett felülvizs-
gálni, módosítani. Sok-sok 
öröm is ért, fıleg az intézetben 
dolgozók és az ellátottak részé-
rıl. Jól esett, amikor 1-1 kirán-
dulásról képeslappal gondoltak 
rám. Örültem a kollegáim szak-
mai sikereinek, melyeket a ve-
télkedık és a színjátszó csoport 
elıadásai után éreztek. Mindig 
elıttem lebegett az emberi mél-
tóság megırzése, és az ellátot-
takkal kapcsolatban ez elıttem 

szent dolog volt. Büszke va-
gyok arra, hogy egy totális in-
tézménybıl otthont sikerült 
létrehozni, a vezetésem alatt. 
Nádor: - Úgy tudom, hogy az 
önkormányzati választások óta 
képviselı vagy. Örömmel vég-
zed ezt a feladatodat is? 
Völgyesi: - A választások elıtt 
megemlíteném még azt, hogy 
1980-1985 között tanácstag is 
voltam, azután egy kis szünet 
következett. Majd csak 1994-
ben indultam az önkormányzati 

választáson, azóta 
minden választáson 
bizalmat kaptam 
Elek város lakóitól. 
Folyamatosan vég-
zem ezt a munkát 
is, és örömmel 
teszem. Jelenleg a 
pénzügyi –és szoci-
ális bizottság elnö-
keként dolgozom. 
Fel el ısségt el jes 
beosztás! Nagy-
mértékben részt 

vettem a szociális ágazatban 
történt átszervezések szakmai 
elıkészítésében. Figyelem az új 
jogszabályok, rendeletek meg-
jelenését – az Interneten, hogy 
megfelelıen tudjunk dönteni a 
fontos kérdésekben. 
Nádor: - Ahhoz, hogy ennyi 
mindent vállalni tudjál, valaki-
nek otthon helyt kellett állnia! 
Völgyesi: - Igen, természetes. 
A tanulási idım alatt és a min-
dennapos elfoglaltságaim ered-
ményes végzése mögött ott volt 
mindig a biztos családi háttér, 
ezen belül is a feleségem állan-
dó segítsége. Két fiúgyerme-
künk született, akiknek a felne-
velése, a róluk való gondosko-
dás is nagy részben az ı vállára 
nehezedett. Gyermekeink az óta 
már felnıttek és unokákkal is 
megajándékoztak bennünket. 
Zolinál és Szabolcsnál is 2-2 
gyermek van, akik sok örömet 
és szeretetet adnak nekünk. 
Nádor: - Nyugdíjasként gondo-
lom, nem unatkozol. Milyen 
tevékenységekkel töltöd majd 
napjaidat? 
Völgyesi: - A szántóföldi gaz-
dálkodást abbahagytam. 2005-
ben szántottam-vetettem, de 
más aratott. Van egy kis vete-
ményesem, ahol zöldségféléket 

termelek, és gondozom a gyü-
mölcsfáimat. Fontos számomra 
a fizikai mozgás, örülök, hogy 
még jó egészségnek örvendek. 
Remélem, egy darabig még így 
lesz, hiszen elıttem van egy 
példa, édesapám, aki 92 évesen 
is elég jó egészségben van. 
Egyébként nem fogok unatkoz-
ni, mert minden érdekel: na-
gyon szeretek olvasni, TV-t 
nézni, fıleg a természetfilmek 
érdekelnek, de szívesen leülök 
a számítógép elé is. Elhatároz-
tam, hogy valamilyen szinten 
megtanulok németül is, mert a 
májusi gerolzhofeni látogatás-
kor egy családhoz kerültem, és 
velük szeretném elmélyíteni a 
kapcsolatot. Ehhez viszont kell 
a német nyelv tudása. Autodi-
dakta módon már tanulom, de 
szeretnék egy nyelvtanfolyamra 
is beiratkozni. Tervbe vettük a 
feleségemmel azt is, hogy elin-
dulunk világot látni, pótolni 
szeretnénk az elmaradt utazáso-
kat. 
Nádor: - Óriási megtiszteltetés 
is ért az idei Világtalálkozón, 
am i ko r  me gk ap t a d  a z 
„Elekért” érdemérmet, melyhez 
én is szívbıl gratulálok. Mit 
váltott ki belıled, ez az elisme-
rés? 
Völgyesi: - Váratlanul ért, meg-
lepett, de nagyon jól  is esett, 
hogy a képviselı-testület majd-
nem egyhangúlag megszavazta 
számomra ezt a megtisztelı 
címet. Felemelı volt az ünnep-
ség. Dr.Heim Lajosné alpolgár-
mester asszony méltató szavai 
után a szép városi elismerést 
Pluhár László polgármester 
úrtól vettem át. İszintén mon-
dom – meghatódtam! 
   Búcsúzáskor még a kezembe 
nyomott egy írólapot, melyen a 
következı idézet volt, ezt veze-
tıi attitődként /magatartás, vi-
selkedés/ is szem elıtt tartotta: 
„A szemeddel tartsál rendet, ne 
a kezeddel!” /Krajczár Gyula/ 
És tovább olvasva… 
„Sikeres vezetı voltam? Azt 
hiszem, igen! Álszerénység nél-
kül, úgy érzem!” 
Ezt érezhették az intézet dolgo-
zói és az eltartottai is, amikor 
elbúcsúztak Tıle az utolsó 
munkanapján. 

Nádor Mária 

Megérdemelt pihenés… 
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   A „múzeumok éjszakája” 
immár hagyományosnak mond-
ható országos 
programsorozat-
nak (amikor in-
gyenesen és fo-
lyamatosan láto-
gathatóak múze-
umaink) része a 
„ K u l t ú r h á z a k 
É j j e l - n a p p a l ” 
eseménye, ami-
hez az eleki Mő-
velıdési Központ 
is csatlakozott. A 
helyszínt tekintve egyben itt 
tartott egy kos „rossz idı feled-
tetı” összejövetelt a Napsugár 
Nyugdíjas Egyesü-
let szeptember 20-
án szombaton.    
   A „„Kultúrházak 
éjjel-nappal” prog-
ramjának elsı nap-
ján, miközben 
kellemes fızés 
sütés illat terjen-
gett a mővelıdési ház kemencé-
je felıl, az érkezı látogatók 

megnézhették a kiállításokat. 
Kis „nosztalgia hullám” lenge-

dezte be a nagy-
termet, az itt 
látható még feke-
te-fehér múltidé-
zı fényképeket 
látva. A kiállítás 
címe is sugallta 
ezt a hangulatot: 
F o t ó k i á l l í t á s 
„Emlék-képek”. 
Így nézhettünk 
1989-bıl össze-
állítást a farsang-

ról, a sváb bálokról, szüretrıl, 
kirándulásról. Tovább haladva 
1990-ben a kiőzöttek világtalál-

kozójáról, az 
O r s z á g o s 
Nemzetiségi 
Fesztiválról, 
amit Vácon 
rendeztek, a 
gerolzhofeni 
kerékpárosok 
fogadásáról 

májusban, a román pávakör 
f e l l ép é s ér ıl ,  a z  a g ya i 

színjátszókör fogadásáról. A 
mővelıdési központ pillanatké-
peit is láthattuk. Halk mormo-
lást lehetett hallani a „tudod 
kicsoda?” „Jé ez …bácsi, mi-
lyen fiatal volt……ebben a 
házban lakott...” . egy dologban 
egyetértettek 
a látogatók, 
hogy a képen 
l á t h a t ó k 
m e n n y i v e l 
f i a t a l a bba k 
voltak közel 
húsz évvel 
ezelıtt és 
hogy halvá-
nyulnak a 
szép farsangi, szüreti szokások 
és a húsvétiak is. Amennyiben 
valaki egy szép pihenésre vá-
gyott megnézhette a kisterem-
ben a mővelıdési ház életérıl 
szóló dia-vetítést, amelynek 
képei már 1999-tıl datálódtak. 
Szintén itt volt berendezve egy 
csoportos kiállítás is Csontos 
Rozália, Oláh Nóra, Cs. Seres 
Franciska és Galina Lajos alko-

tásaiból. A festészethez kapcso-
lódott az emeleten lévı állandó 
kiállítás, Klarissa Klemm a már 
általam megcsodált, selyembe 
álmodott „pillangós életérzés” 
mővei, amelyet a mővésznı a 
mővelıdési központnak adomá-

nyozott.   
   Lent az elı-
térben mindig 
az elızı év 
eseményeirıl 
láthatunk im-
már színes 
fe l vét e l eket , 
most 2007-bıl. 
A  t a b l ó k 
„szólnak” a 

gyermektáborról júliusban, 
húsvéti tojáskiállításról, szavaló 
és ének versenyrıl a magyar 
kultúra napján és így tovább. 
Közben megfıtt a paprikás 
krumpli és kisültek a pogácsák 
és a lekváros-diós kiflik.   
    Kellemes meghitt beszélgeté-
sek közepette fogyasztották el 
az ebédet az egyesület nyugdí-
jasai. Beköltözött a terembe a 

„Kultúrházak éjjel-nappal”  
Elsı vendégek a Napsugár Nyugdíjas Egyesület tagjai 

    A mostani írásunk címe egy 
kicsit furcsának tünhet, de tény-
leg egy olyan világhírő sze-
mélyrıl szeretnénk szólni, aki a 
szomszédos Ottlakán /ma: 
Graniceri/ született 1856. május 
19-én, és Egyiptomban pasa is 
volt!  Konkrétan 
Herz Miksáról, 
vagy ahogy a 
n a g y v i l á g b a n 
ismerik, Max 
Herzrıl van szó, 
aki egy többgyer-
mekes /öt testvére 
volt/ zsidó család-
ban született. A 
szüleit elég korán 
elvesztette. A 
tanulmányait Te-
mesváron, Buda-
pesten és Bécsben 
végezte. 1880--
ban a fıvárosban, 
a Mőegyetemen kapott diplo-
mát, építész lett. Hosszabb uta-
zást tett a Balkánon, de Nyugat-
Európában is. Fıképpen az 

iszlám építészet érdekelte. 35 
évig tevékenykedett Egyiptom-
ban, ebbıl 25 évig volt a kairói 
Arab-Iszlám Múzeum igazgató-
ja. Az iszlám építészettel fog-
lalkozó írásai világnyelveken 
jelentek meg. A munkáját 

Egyiptomban 
azzal is elis-
merték, hogy 
pasa /katonai 
vagy hivatal-
noki cím/ 
lehetett. Szü-
lıhazájában 
is tisztelet 
övezte tevé-
k e n ys é g é t , 
hisz így vál-
hatott az 
MTA tagjává.  
    Herz Mik-
sa életérıl 
2 0 0 2 - b e n 

jelent meg egy angol nyelvő 
monográfia, amit Ormos István 
írt, aki az ELTE arab tanszék-
ének a tanára, így Herz egyete-

mi tananyag is manapság azok-
nak, akik hazánkban tanulnak 
egyetemi szinten arabul! Herz 
Miksa 1919. május 5-én halt 
meg Zürichben, a családi sír-
emlék Milánóban található. A 
mai Ottlakán is ırzik az emlé-
két, igaz a szülıháza ma már 
valószínőleg nincs meg, de 
azért az mégis furcsa, hogy az 
ottani hagyományırzésbe nem 
fér bele még egy emléktábla 
sem!     
   Legyünk mi is büszkék Herz 
Miksára, aki az egykori eleki 
járás területén született, és aki-
nek az egész élete azt bizonyít-
ja, hogy aki magas szinten, de 
tisztességesen is végzi munká-
ját, az elıtt az egész világ meg-
nyílik! 
 
Forrás:  
www . z s i d l e x . e x t r a . h u , 
www.terebess.hu. 

 
Rapajkó Tibor 

"Egy pasa a szomszédból" 
„technika ördöge” is, egy mag-
n ó  f o r m á j á b a n ,  í g y 
táncraperdült, akinek kedve 

támadt hozzá, bizonyítván ez-
zel, hogy a fényképek lehet, 
hogy fekete-fehérek, de a való-
ság nagyon is színes. 

 
 

Huszár Gabriella 



HAZÁNK ÉS A NAGYVILÁG 
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    A nyár végén az Eurostat egy 
érdekes elırejelzést készített az 
Európai Unió népességével 
kapcsolatban 2060-ig. Mivel 
eléggé fontos dologról van szó, 
így több napi - és hetilap is 
beszámolt róla külföldön, de 
azért mégsem jelentıségéhez 
mérten. Nem tudni miért, Ma-
gyarországon pl. a napilapok 
szintjén a téma nem volt érde-
kes! Mi most ezért valamilyen 
módon pótolni szeretnénk en-
nek a népességi elırejelzésnek 
az ismertetését.  
    Forrásunk a berlini hetilap, a 
J u n g e  F r e i h e i t - - -
www.jungefreiheit.de--- volt, a 
címe pedig a következı: Anglia 
és Franciaország megelızi Né-
metországot. A számítások sze-
rint 2060-ig, ha addig semmi 
sem fog változni, akkor Nagy-
Britannia és Franciaország né-
pessége nagyobb lesz Németor-
szágnál. Nagy-Britannia népes-
sége 25%-al fog növekedni, így 
77 mil l i óra  fog  n ın i , 
Franciország népessége 16%-al 
fog nıni, és 71 milliós lesz, 
Németország azonban le fog 
csökkeni 71 millióra! Közép-
Európában szintén csökkeni fog 
a népesség pl. Lettországban 
26%-al, Litvánia 24%-al, Ro-
mániában 21%-al, Lengyelor-
szágban 18%-al. Cipruson, Ír-
országban és Luxemburban 
2060-ig a népesség 52-66%-al 
viszont nıni fog! Komoly prob-
léma lesz az elöregedés is már 
2015-tıl az EU 27 országában, 
hisz a halálozások száma maga-
sabb lesz a születések számá-
nál. 2060-ban a 80 éveseknél 
idısebbek aránya a mostani 4, 
4%r-ól 12, 1%-ra fog nıni, ami 
komoly gazdasági és szociális 
problémákat fog jelenteni! 
   A most ismertetett írás nem 
szól Magyarországról, pedig itt 
is komoly demográfiai problé-
mák vannak, hisz 1981 óta 
csökken a népesség. Akkor 10. 
760. 000 fıs volt a népesség, 
ma viszont alig több mint tíz-
millió! Az is érdekes, hogy pl. 
augusztusn 31-ig ebben a a 
berlini lapban csak hat olvasói 
reagálás jelent meg, amibıl a 

legutolsó áll a legközelebb a 
valósághoz, vagyis meg kell 
nézni, hogy Angliában, Fran-
ciaországban a társadalom mely 
részébıl születik a legtöbb 
gyermek. 
    Végül néhány gondolat: ne-
héz elıre "jósolni", de a de-
mográfiai adatokból azért nem 
nagy eltéréssel több évtizeddel 
is elıre lehet menni, így el-
mondható, ha a trend nem vál-
tozik, akkor tényleg nagyon 
komoly problémák lesznek az 
EU-ban!  Az EU-ban manapság 
csak ott nı a népesség, ahol 
nagy a bevándorlás pl. Francia-
országban, Angliában, Luxem-
burgban, amelyek tények, és 
melyeket lehet sikeres politiká-
nak is beállítani, mint pl. ahogy 
a franciák teszik, pedig nem az. 
Mi lehet a csökkenés oka, mi 
lesz itt? A túlzott anyagiasság, 
munkanélküliség, értékek hiá-
nya, de a túlzott elvilágiasodás 
is sajnos szemben áll az ısi, 
családi szemlélettel!  Azért nem 
szabad túlzott pesszimistának 
sem lenni, mert olyan dolgokról 
van szó, amelyek tılünk is 
függnek. Reménykedni mindig 
kell, egy demokráciában külö-
nösen, de fontos lehetne a mi-
nél több személyes példamuta-
tás is, még a médiában is! 

 
Rapajkó Tibor 

Mi lesz itt? Folytatás a(z)1 .oldalról(Hiller…) 
presztízsének és tekintélyének 
emelése. A pedagógus hivatás 
vonzóbbá tétele érdekében az 
átlagosnál is többet, illetve 
jobban dolgozók több pénzt 
kapjanak, megbecsültségük 
nagyobb legyen - szögezte le. 
A továbbiakban egy az Egye-
sült Államokban kiadott világ-
felmérésre hivatkozott, amely 
szerint más országokkal össze-
hasonlítva és saját korábbi 
eredményeinkhez képest is 
jelentıs elırelépést sikerült 
elérni Magyarországon a 10 
éves korosztálynál a továbbta-
nuláshoz szilárd alapokat nyúj-
tó készségek fejlesztése terén. 
A 14 éves korosztály esetében 
ugyanezt, a felmérés szerint 
még nem sikerült elérni, ám 
romlás sincs, és a tendencia azt 
mutatja, hogy jó úton jár a ma-
gyar oktatásügy.  
   Arról is szólt, hogy már vala-
mennyi szükséges törvényi 
változtatást megvalósított az 
Országgyőlés, ezért ebben a 
tanévben miniszterként már 
nem fogja javasolni a parla-
mentnek a közoktatási törvény 
módosítását. A hangsúly immár 
a helyzet stabilizálásán a nyu-
godt fejlesztésen van - mondta 
Hiller István. 

Forrás: www.fn.hu 
Közreadta: arlan 

   Heteken belül életbe léphet a 
nyáron javasolt új közlekedési 
szabályok egy része. Jön az 
elsıbbség a gyalogosoknak, az 
elızni tilos a teherautóknak, de 
motorosok nem mehetnek a 
sávok között elıre. Nyáron több 
változást is javasoltak a közle-
kedési szakértık a hazai szabá-
lyokban. Ezek egy részét elve-
tették, de több hamarosan életbe 
léphet. Kondorosi Ferenc a Füg-
getlen Hírügynökségnek el-
mondta, hogy tervei szerint he-
teken belül bevezethetik a gya-
logátkelıhelyeket védı, illetve a 
rendszám nélküli vagy rosszul 
felhelyezett rendszámmal autó-
zókat érintı szigorítást és azt az 
új szabályt, hogy a 12 év alatti 
kerékpárosok kötelezıen visel-
jenek bukósisakot.  
   Emellett számos útszakaszon 
táblával tiltják meg a teherau-
tóknak az elızést. A Nemzeti 
Közlekedési Hatóság most mo-
dellt készít, hogy pontosan hol 
képzelhetı el ez a szigorítás. 
Elvetették viszont a szakértık 
azt a javaslatot, hogy a motoro-
sok a piros lámpánál elıre me-
hessenek az autók között. miu-
tán a külföldön létezı, az útra 
felfestett motoros gyülekezıhe-
lyek hiányában ez balesetveszé-
lyes lenne. Nem kerülhet be az 
objektív felelısség körébe a 
mozgáskorlátozott-parkolók 
illegális használata. A magyará-
zat szerint az ilyen parkolót 
felfestés jelzi és ha ezen kocsi 
áll, a szabálysértés nem doku-
mentálható.  
   Továbbra is dolgoznak még 
azon, hogy a buszsáv jogosulat-
lan használata bekerül-e az ob-
jektív felelısség alá, illetve a 
próbajogosítvány bevezetésén 
17-25 éves kor között, amelyhez 
kötelezıvé tennék a pszicholó-
g i a i  v i z s g á t  i s .    
 

Forrás:  
Független Hírügynökség 

 
Közreadta: arlan 

Változik a KRESZ  

   Egy brit kutatóintézet sze-
rint sokkal veszélyesebbek 
azok a vezetık, akik menet-
közben SMS-t írnak, mint 
akik ittasan ülnek a volán mö-
gé.  
    Nagyobb veszélybe sodorja 
magát az a sofır, aki vezetés 
közben SMS-üzenetet ír, mint 
az, aki ittasan vezet. Egy brit 
közlekedési kutatóintézet 
ezért arra hívta fel a rendırök 
figyelmét, ellenırizzék, hogy 
a sofırök használják-e vezetés 
közben a mobiltelefonjukat, 
és ha igen, hogyan. Nagyon 
veszélyes, ha az ember veze-
tés közben próbálja bepötyög-
ni az üzenetet a telefonjába.  
    A szöveges üzenetek kül-
dıivel nem csak az a problé-

ma, hogy nem az utat figyelik, 
a tevékenység a reakcióidejü-
ket is csökkenti, ráadásul nem 
kevéssel. Míg egy enyhén 
ittas vezetı reakcióideje 12 
százalékkal csökken, addig 
egy SMS-ezıjé 35 százalék-
kal.  
   Egy üzenet átlagosan 63 
másodperc alatt készül el. A 
több mint egyperces idı alatt 
nem figyelik rendesen az utat, 
mialatt városban nagyjából 
800 métert, míg a települése-
ken kívül majdnem két kilo-
métert tesznek meg.  
 

Forrás: 
www.vezess.hu 

Közreadta: arlan 

Az ittas vezetınél is van veszélyesebb  



KÖZÉRDEK-KÖZÉLET 
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    Ezzel a két témakörrel 
zárjuk beszélgetési soroza-
tunkat Székely László anya-
könyvvezetıvel. Bár egy-
mástól távol álló feladatkör-
rıl van szó, azonban ezek 
ismertetése (különösen a 
katasztrófavédelem sajnála-
tos aktualitása miatt is) ér-
deklıdésre adhat okot. 
- Mit értünk közérdekő fog-
lalkoztatás alatt?- kérdezem 
- Szabálysértési büntetések 
végrehajtásánál, a szociáli-
san hátrányos helyzetőek-
nek, illetve a nehéz anyagi 
körülmények között élıknek 
biztosított lehetıséget a bün-
tetési tételek megtérítéséhez 
végzett munka. Egy napi hat 
órás foglalkoztatás 5000 
forintos büntetésnek felelt 
meg. Ha például 30000 fo-
rint ez az összeg, akkor a 
kiszabhatóság (vám és pénz-
ügyırség, munkavédelmi 
felügyelıség stb.) határozata 
alapján 6 nap közérdekő 
munkára változtatható át. A 
szabálysértésen kívül a bün-
tetés végrehajtás keretében 
is mőködik a közérdekő 
munka, mint alternatív bün-
tetési forma. Ebben az eset-
ben a bíróság határozza meg 
a ledolgozandó közérdekő 
munka idejét, illetve a napi 
munkaidı hosszát. A 2006-
os évben 180 fı dolgozta le 
a szabálysértést Eleken ily 
módon. 2007-ben ez a szám 
240 volt. A közérdekő fog-
lalkoztatás nagy adminiszt-
rációs terhet jelentett az ön-
kormányzatnak, ezért 2008. 
február 1-tıl az ilyen irányú 
foglakoztatás megszőnt. Et-
tıl az idıponttól csak a janu-
ár 31-ig jogerıre emelkedett 
eljárásokat lehetett közérde-
kő munka formájában ledol-
gozni. 
- Akkor a közérdekő fogla-
koztatásról és annak 2008-
ban történt befejezésérıl 

elmondtuk, amit lehetett. Az 
Ön tájékoztatása szerint az 
elızı cikkekben már leírt 
közhasznú, közcélú foglal-
koztatásokon és természete-
sen a közalkalmazotti és köz-
tisztviselıin kívül az önkor-
mányzatnak más foglakoza-
tási lehetısége nincsen. Így 
áttérhetünk egy új területre, 
a katasztrófavédelemre, 
amelynek úgy tudom Székely 
László a felelıse. Mit jelent 
Eleken az a kifejezés, hogy 
katasztrófavédelem? 
- Az önkormányzatnak köte-
lezı feladata. Ez áll a ka-
tasztrófahelyzetek lehetısé-
gek szerinti megelızésébıl, 
a kialakult katasztrófa esetén 
történı kármentesítésbıl, 
valamint a helyreállítási 
munkák segítésébıl, meg-
szervezésébıl. Ezt a felada-
tot az önkormányzatok az 
országos katasztrófavédele-
mi hatósággal közösen, ese-
tenként annak irányításával, 
illetve hathatós segítségével 
teszik. Jelentıs támogatást 
kap az önkormányzat más 
szervezetekbıl is, például a 
Vízügyi Igazgatóság szak-
embereitıl. A katasztrófavé-
delem feladatai közé tartozik 
a megelızés. Talajvíz, fel-
színi csapadék víz okozta 
károk elkerülése végett a 
csapadékelvezetı rendszerek 
karbantartása és a tározó 
tavaké. Az átvezetık és a 
vízelvezetı rendszerek tisz-
títása, hiszen ezek csatlakoz-
nak a területi és az országos 
bel – és árvízvédelmi rend-
szerhez. Ennek itt is nagy 
jelentısége van, mert a tele-
pülés lejtése 1-2 %-os, lassú 
lefolyású. Megváltozott a 
csapadékeloszlás is. Ritkán 
és nagymennyiségő csapa-
dék hullik általában. Ezért 
van nagy jelentıségük a tá-
rozó tavaknak, amelyekbıl 
végsı soron a vízelvezetı 

rendszereken keresztül a 
nagy kanálisokba és a Körö-
sökbe jut el a víz. Szólni kell 
még a téli közlekedési ne-
hézségekrıl. Utak karbantar-
tása. Ezért a Közút Fejlesz-
tési KHT-vel a kapcsolat és 
az együttmőködés nagyon 
fontos. Szólni kell még a 
tőzvédelem fontosságáról is. 
Lehetséges öngyulladás és 
felelıtlen tőzgyújtás is. 
Megelızésük a tőzgyújtási 
tilalom betartása, tőz- és 
robbanásveszélyes gócok 
felkutatása és jelentése az 
önkormányzatnál, tőzoltó-
ságnál. Amennyiben bármi-
lyen jellegő katasztrófa be-
következik, az önkormány-
zat feladata, ha szükséges a 
lakosság ideiglenes elhelye-
zése, a teendık megszerve-
zése, helyi erıforrások 
(személyi feltételek, jármő-
vek, szakismeret és szakérte-
lem) összehangolása szüksé-
ges. A lakosságot ért károk 
enyhítésének megszervezé-
se. A lakosság segítése a 
kárelhárításban. Az épített és 
a természeti környezet meg-
óvása, illetve helyreállítása. 
A kezdetektıl a helyreállítá-
si munkák végéig az önkor-
mányzatnak az a feladata, 
hogy segítse a lakosságot. 
    Székely László tájékozta-
tása után azon is elgondol-
kodhatunk, hogy egy eldo-
bott gyufától, egy jeges út-
tól, egy „ráérünk arra még 
megcsinálni, kitisztítani” 
ároktól, csatornától mi min-
den lehet. Ne csak akkor 
sopánkodjunk, amikor az 
égbıl rossz kedvükben leha-
jítanak egy villámot egy ha-
talmas fába! 

 
Huszár Gabriella 

Közérdekő foglalkoztatás, katasztrófavédelem 

   Elek város önkormányzata 
2008. augusztus 29-én rendkí-
v ü l i  ü l é s t  t a r t o t t ,  
mely során Pappné Szelényi 
Ildikót óvodavezetıvé válasz-
tották.  Szeptember 10-én újabb 
rendkívüli ülés volt, melyen 
elsı témaként az út- és járdaépí-
tés kivitelezıi ajánlatának az 
elbírálása szerepelt. A képvise-
lık a Kétegyházi út, a Temetı 
sor, a Táncsics, Kiss Ernı, 
Tompa Mihály, Bartók Béla, 
Széchenyi és Madách utcák 
járdáinak felújítására kiírt pá-
lyázatok közül a BÓLEM Épí-
tıipari Kft. pályázatát támogat-
ta. Utána pedig arról született 
döntés, hogy az önkormányzat 
csatlakozik a Bursa Hungarica 
ös z t ön d í j pá l yá z a t h oz .  /
Felsıoktatási ösztöndíjpályáza-
tok, on-line adatbázis használa-
ta./ Végül pedig a képviselık 
támogatták azt, hogy az eleki 
Pszchiátriai Betegek Otthoná-
nak épületeit felújítsák, illetve 
elıtte a tervezési munkákat el-
v é g e z z é k .  
 

Rapajkó Tibor 

Rendkívüli testületi 
ülések  

 

Kommentár nélkül... 
 

„Néha felelni kell az élet kiszá-
míthatatlanul bekövetkezı, s 
elodázhatatlanul végzetes pilla-
nataiban: felelni kell, az egész- 
re. Ki vagyok? Mit akarok? Ki 
ellen, kinek érdekében akarok 
élni? Miért? Milyen képességek-
kel, eszközökkel, felkészültség-
gel? Ami fontosabb mindennél: 
milyen szándékkal?... És, felelni 
az egészre: hol tartok? Van-e 
még tartalékom áldozatkészség-
bıl, önzetlenségbıl, vagy már 
csak megóvni és megmenteni 
akarok maradék készleteket? Ez 
a pillanat az életben, amikor 
felelni kell. Várják a választ, a 
csend nagy, drámai. De ilyen-
kor megtudod és észreveszed, 
hogy e kérdésekre szavakkal 
nem, csak az élettel lehet felel-
ni.” 

Márai Sándor 



VIHAR 
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    Ilyen istencsapásra még az 
idısebbek sem emlékeztek, 
mint ami augusztus 8.-án érte 
Eleket. A szél hatalmas erejé-
vel, szinte összeroppantotta a 
várost és még rázúdított egy 
kisebb fajta tengert is az itt 
lakók nyakába, hogy a helyzet 
még rosszabb legyen. Késı 
este, tíz óra körül szólt Pluhár 
László polgármester úr, hogy 
azonnal induljunk a Vécsey és 
a Kun Béla utcába, mert a vihar 
nagy pusztítást végez, fákat tört 
ki (az öreggesztenyéket is a 
Kun Béla utcán)! Így kezdı-
dött.- mondja Sípos Sándor, aki 
a Gyulai Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Intézménye Szociális Szolgála-
tának munkavezetıje Eleken. 
Megkértem ıt, hogy tájékoztas-
sa városunk lakosait az esemé-
nyekrıl, a vihar alatt, illetve 
utána történt intézkedésekrıl. 
Tulajdonképpen hárman beszél-
gettünk, Pluhár István munka-
társ is bekapcsolódott a beszél-
getésbe. 
- A tőzoltók lakossági riasztásra 
érkeztek .- folytatja Sípos Sán-
dor– Nagy volt a riadalom és a 
káosz. A Batthyány utcából 
jelezték, hogy egy nagy fenyı 
dılt a házra, ugyanebben az 

utcában egy felújítás alatti ház 
teteje rádılt a szomszédház 
melléképületére. Sajnos késve 
tudtunk menni a Vécseyre, ahol 
szintén egy hatalmas fenyı tört 
ki, károkat okozva. Mindeköz-
ben, el kellett érni és behívni, 
azon közhasznú és közcélú 
foglalkoztatású embereket, aki-
ket lehetett. Megérkezett Luk-
ács László is a Polgármesteri 
Hivatal városüzemeltetési rész-
leg vezetıje, aki a katasztrófa-
védelemhez szükséges anyago-
kat (amelyeket készenlétben 
voltak), mint a fólia, cserép, 
tetılécek, stb. hozatott. Közben 
megérkeztek a dolgozók is. A 
polgármester úr irányításával 
(és személyes részvételével) 
dolgozott mindenki, a vezetık, 
a dolgozók, sokat segítettek a 
tőzoltók és a lakosság is, a sza-
kadó esıben, hiszen az volt a 
feladat, amit azonnal meg lehet 
menteni, csinálni még az éjsza-
ka folyamán meglegyen. Hajna-
li háromig tartott. 
- A károk felméréséhez szomba-
ton, azaz néhány óra múlva 
hozzá lehetett kezdeni. - jegy-
zem meg- 
- Szörnyő látvány tárult elénk 
reggel. A munka folytatódott, 
szinte ugyanazokkal az embe-

rekkel. Megkezdıdött a kárfel-
mérés, Lırincz Attila készítette 
a felvételeket hozzá. Tájékoz-
tattunk mindenkit, ha van bizto-
sítása, jelentkezzen a biztosító-
nál. 
- Akinek nem volt biztosítása? - 
kérdeztem  
- A biztosítás nélkülieknél, fı-
leg az idıs beteg embereknél, 
az önkormányzat nyújtott segít-
séget a munkában. Ahol voltak 
megfelelı emberek a lakosok 
tették azt. A helyreállításhoz 
szükséges anyagokat, a már 
említett cserép, léc stb. is az 
önkormányzat adta. Bıven 
adott munkát a vihar; ideiglenes 
fóliázás, közutak, járdák meg-
tisztítása a fáktól, gallyaktól, 
cserepektıl. Eleken 23 házat 
érintett kisebb-nagyobb mérték-
ben a vihar a Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetésének 
kárfelmérése alapján.  
- Tehát ha összefoglalnánk és 
lehetıség szerint számokkal is 
alátámasztanánk az augusztus 
8-i vihar pusztítását… 
- Amennyiben számokat is kér 
– mondja Sipos Sándor – A 
behívott dolgozók, tizenhatan, a 
munkaidejük keretének terhére 
117 órát számolhattak el a hely-
reállítási munkával. Ha felhasz-
nált anyagokat vesszük: 69 
folyóméter kúpcserép, 280 nm 

cserép, 383 nm tetıterület és 
még lehetne folytatni szegıléc-
cel, fóliával, kéményekkel, 
széldeszkákkal. A magam ré-
szérıl úgy gondolom, hogy az 
önkormányzat lehetıségeihez 
képest mindent megtett és tesz 
a vihar okozta károk minél 
gyorsabb helyrehozatalára. 
Csak ismételni tudom önma-
gam, hogy a keserves péntek 
éjszakába fonódó ijesztı lát-
ványt nyújtó még nehezebb 
szombatot, ha kibıvülne is de 
ugyanaz a csapat csinálta: la-
kosság, polgármester, tőzoltók 
és mindenki, aki tudta.  
    Magamban még gondolok a 
nehéz hétfıre (a hatalmas gesz-
tenyék főrészelése és még a 
többi) az ugyanolyan nyomasz-
tó keddre, az azt követı hétre 
vagy akár hónapra, a biztosítot-
takra és a nem biztosítottakra.     
    A „sebek” lassan gyógyul-
nak. Biztosan emlékeznek rá, 
hogy május közepén volt egy 
kis ejnye-bejnye, úgy értem 
figyelmeztetı vihar (a napközi 
konyha kárai, a polgármesteri 
hivatal lesodort cserepei) de ez 
az augusztusi komoly volt. Ta-
lán nem ártana ha végre érte-
nénk azt az elcsépeltnek tőnı 
kifejezést: „Egymást segíteni a 
bajban!”. 

Huszár Gabriella 

Elek viharos péntek éjszakája és utána… 

   Mint régen libát tömı jegy-
zem meg, nem a tömés az állat-
kínzás, hanem a gyors erısza-
kos felhizlalás, a máj mérgezé-
se azért hogy nagy legyen. Hiá-
ba a hasunk az nagy úr! 
Hogy nem eszünk állatot bigott 
állatvédelmi szempontok miatt, 
rendben. De akkor növényt se 
együnk! -  hisz az is élı!!!!!! 
Hallottam már fényevıkrıl. 
Lehet hogy ez a jövınk? 
 

Négy Mancs 
Van egy ilyen nevő alapítvány, 
ami a neve alapján, a kutyusok 
védelmével foglalkozik. Ami-
nek-akiknek, ha İk azok, éven-
te ezer-két ezer forintot fize-
tünk a Nejemmel. Szóval a mi 
pénzünket is költik. Ez az ala-
pítvány, a napokban eléggé 
felturbózta a kedélyeket. Mint 
állatvédık, a rádió hullámhosz-
szán is, felléptek a libatömés 
ellen. Mondják, nem jó a libá-

nak ha tömik! Nem vagyok és 
nem is voltam még liba, így 
nem tudom, hogy jó-e nekik, 
vagy sem. Feltételezem, az a 
hölgy sem liba, aki váltig állít-
ja, hogy İk, mármint az alapít-
vány, a libák érdekében és vé-
delmében lépnek fel. Hát lépje-
nek. A libatömık a gazdasági 
érdekekrıl, megélhetésrıl be-
széltek, állatvédelemrıl, kímé-
letesebb bánásmódról meg a 
Mancs. Véleményem szerint 
mindenkinek igaza van, de én 
inkább feltőnési szándékot lá-
tok a Négy Mancsnál. Kár, 
mert emiatt nagyot csalódtam 
az alapítványban, feltételezem 
nem csak én. 
    Ez az eset, egy jelenségre 
hívta fel a figyelmem. Lehet 
hogy régen is volt ilyen, csak 
akkoriban nem kapott ilyen 
publicitást? Nem tudom. Mos-
tanában egyre többször hallom, 

látom, hogy egyének, vagy kis 
létszámú csoportok, meghiusí-
tanak közösségi érdekeket av-
val, a jogilag akár kifogástalan 
érvel, hogy a köz érdekében 
teszik ezt. Lásd a budapesti 
körgyőrő körüli alommániát, 
hulladéklerakók stb. De vissza 
a mancshoz. Védjük az állato-
kat, rendben. Magam is állatvé-
dı vagyok, de azért a szúnyo-
got agyon csapom. Na! Ilyen-
kor hol van a négy mancsos 
szúnyogot védı alapítványos 
hölgy. Vagy a négy mancsos 
hölgy is azt teszi. De milyen 
jogon? A liba az állat, a szú-
nyog az nem? De nem akarok 
én a szúnyogból elefántot csi-
nálni. Elég ha a Négy Mancs 
meg a többiek azt teszik! 

 
Mokán Mihály 

Önök írták 
Köszönjük a szerkesztıségbe küldött leveleiket, ezeket 

változatlan formában leközöljük, amennyiben nem 
tartalmaznak obszcén vagy személyiségi jogot sértı 
kijelentéseket és állításokat. Természetesen az itt leírt 
vélemény nem a szerkesztıség véleménye, a felelısséget a 
levél szerzıje vállalja. Egy alkalommal lehetıséget 
biztosítunk az eltérı vélemény megjelentetésére, viszont 
nem szeretnénk hosszúra nyúló vitát e lap hasábjain 
elıidézni. (A szerkesztı) 
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INTERNETEZZEN A 

 VÁROSI  
MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 

   A Harruckern János Középis-
kola eleki telephelyén is szep-
tember 1-én  kezdıdött meg a 
2008-09-es tanév. Az idén 
Nagy László, intézményegy-
ség-vezetı /Gyula/ mondta az 
ünnepi beszédet, aki a követke-
zıket emelte ki:  „Olyan iskola 
nyitotta meg kapuit, amely már 
részben ismert, de amelyhez a  
mezıhegyesi iskola is tartozik, 
így a megye legnagyobb közép-
iskolájává vált, ahol 2700 diák 
tanul /Eleken 410/, illetve 450 
alkalmazottja is van,és több  
mint 50 szakmát oktatnak a 
különbözı telephelyeken.  
Mindenki számára biztosított 
az átjárhatóság, cél az ember 
tökéletesítése” Az ünnepség 
végén Nagy László kezet fogott 
az "elsısökkel", akik a hagyo-
mányoknak megfelelıen így 
váltak az intézmény tanulóivá. 
Délután pedig Singer Ferenc, 
tagozatvezetı a levelezısöket 
köszöntötte a tanévnyitón, 
majd pedig az érettségire való 
felkészítés lehetıségeit beszél-
ték meg. 

 Rapajkó Tibor 

Tanévkezdés  

   A békési Német Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében, 
Bárdiné Békési Mária és 
Schimpl Miksa vezetésével kis 
csoport érkezett a németországi 
Zittauból. A békési Madzagfal-
vi-napokra szólt a meghívásuk, 
de a városi rendezvény mellett 
meglátogatták Szabadkígyós 
nevezetességeit és onnan érkez-
tek Elekre. Az Eleki Németek 
Egyesülete nevében Szilbereisz 
Józsefné elnök asszony köszön-
tötte a Demokratikus Nıszövet-
ség küldöttségét. A tájszobákat 
és az egész közösségi házat 
Wittmann György elnökhelyet-
tes mutatta be németül, a cso-

portnak. Szerény megvendége-
lés várta ıket az irodai szobá-
ban, ahol kötetlen beszélgetés, 
és ismerkedés mellett, üdítıt, 
pogácsát fogyasztottak. Azt, 
hogy milyen jól érezték magu-
kat, bizonyítja a Vendégkönyv-
be beírt feljegyzésük: 
„Nagyon örülünk, hogy ebben a 
szép egyesületi házban hagyo-
mányápolást láthattunk. Kö-
szönjük a nagy /kedves/ ven-
dégszeretetet.” 
   A vendégek, kezükben 1-1 
Eleket ismertetı prospektussal, 
a késı esti órákban indultak 
vissza Békésre. 

Nádor Mária 

Látogatás a Leimen Házban 

 
Szabó Katalin Zsófia 

 
Öt év boldogság 

 
–Öt óra vajúdás után  világra jöttél, 

mint holmi kis bimbó elkezdted nagy reménnyel. 
Lassan tanultál s hogy mi az élet, ráébredtél, 

de folytattad nyílt sebekkel s hatalmas hévvel. 
Én is öt perc boldogságért öt órát szenvedtem, 

és öt nap igazságért öt évet küzdöttem. 
 

Mára hitem törékeny virág, mely elhervad, 
ha a zöld leveleit letépkedik mások. 

–De majd minden jó lesz, megjobbodik, vigad! – 
Érkeznek szívem mélyérıl a hangfoszlányok; 

és gyökereit rágják, ugyanúgy tiporják, 
de nem adta fel, erıs, nyílik még a virág! 

 
A jól táplált talajtól, könnyesıben ázva, 

mozdulatlan, meredten néz İ az Égre fel, 
oly gyönyörő és büszke, nem hinnéd, hogy árva; 
hiszen tudja miért született és hogy mit tegyen. 

Mégis remegı testembıl kiáltok: Isten hol vagy? 
Megígérted, hogy itt leszel és mindjárt itt vagy. 

 
–De majd minden jó lesz, megjobbodik, vigad! – 

Ha eljön majd az Úr, e hang legmélyére lát, 
nem a szemembe néz, szívem legmélyén kutat, 

megtekinti hogy végzem az élet-iskolát. 
Hisz öt év boldogságért öt évtizedet élsz, 

de ha hiszel s szeretsz örökké tart az öt év…  

    A legutóbbi lapszámból kide-
rül, hogy a középiskola élen jár 
mind a hazai, mind az uniós 
pályázati források kihasználásá-
ban. Nem régen a gyulaiak jól 
szerepeltek az országos elsıse-
gélynyújtó versenyen. Belügyi-
rendészeti tábor volt Izsákon. 
Az orosházi kenyérünnepen 
sikeresen szerepeltek az iskola 
péktanulói. Az augusztusi lap-
szám tartalmazza azt a részletes 
listát is, mely alapján szeptem-
ber 1-ig jelentkezni lehetett a 
középiskolába tovább tanulni. 

 
 Rapajkó Tibor 

Augusztusi Harruckern 
Krónika 

   Az eleki katolikus lap is rész-
letesen beszámol a IX. világta-
lálkozóról. Megtudhatjuk pl. 
azt, hogy az Ament-kápolna 
felújításához az eleki Német 
Kisebbségi Önkormányzaton 
kívül még kik járultak hozzá. 
Részletes beszámolót olvasha-
tunk az augusztus 4-8. között 
rendezett ministránstáborról, 
amikor is az elekiek ellátogat-
tak Siklósra, Pécsre és Villány-
ba is. A lapban közlik azt is, 
hogy a templom belsı festésére 
lapzártáig 3. 965. 375 forint 
adomány jött össze. 

 Rapajkó Tibor 
 
 
 

Augusztusi Katolikus 
Hírmondó  

/II. évfolyam 10. szám/  

 
FELHÍVÁS 

 
A Reibel Mihály  

Mővelıdési Központ  

 
 

ANGOL SZAKKÖRT 

 
 

indít az általános iskola alsó 
tagozatos diákjai számára.  

 
A tanórák ideje a résztvevık 
megegyezése szerint alakul. 

 
Oktató:  

Bartalosné Szántó Adrienn 
angol szakos pedagógus 

 
Jelentkezés és bıvebb  

információ: 
Mővelıdési Központ 
Elek, Kossuth u. 13. 

70/ 9354069 
 

Elsı megbeszélés ideje:  
 

2008. szeptember 26. 
(péntek)  

17 .00 óra  
Mővelıdési Központ  

kamara terme 
 

Minden érdeklıdıt  
szeretettel várunk! 
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A hónap régi magyar nevei: 
Skorpió hava és MINDSZENT 
HAVA. 
 
Október 4. -  Ferenc /Assisi 

Szent/ napja 
Megújította az egyház szelle-
mét, eszméi új lendületet adtak 
a középkorban. Személye a 
földi javakról való lemondás, 
az egyszerőség és a szeretet 
jelképe lett. Képmásain az álta-
la alapított rend barna, vagy 
szürke csuklyás csuháját viseli, 
amit derekán csomózott kötél 
fog össze. A kötél három cso-
mója a szegénységet, szüzessé-
get és engedelmességet jelenti. 
 
Október 6. -  Aradi vértanúk 

napja 
A magyarok lelke gyászba bo-
rul ezen a napon. Szabadság-
harcunk dicsı vezéralakjait az 
aradi vár kamráiba záratta 
Haynau, és 1849. október 6-án 
kivégeztette ıket. Kikre is em-
lékezünk: 
Aulich Lajos, Damjanich Já-
nos, Dessewffy Arisztid, Kné-
zich Károly, Kiss Ernı, Lázár 
Vilmos, Láhner György, gróf 
Leiningen-Westerburg Károly, 
N a g y - S á n d o r  J ó z s e f , 
Pöltenberg Ernı, Schweidel 
József, Török Ignác és gróf 
Vécseí Károly. A 13 vértanú 
élete és halála örök példa elıt-
tünk. Hajtsuk meg mélyen a 
fejünket ezen a napon! 
 
Október 9.  -  Dénes napja 

Dénes a kelta-római Párizs elsı 
mártír püspöke volt és a francia 
királyok patrónusa. A fejfájó-
sak oltalmazójának nevezik. 
Íme egy köszöntı: 
„Dénes napján itt állok, 
 Sok szerencsét kívánok! 
 Boldogságot, örömet, 
 Hosszú áldott életet!” 

 
Október 15.  - Teréz napja 

Szent Teréz, a 16. században 
élt, napja sokfelé volt szüret-
kezdı nap. Egyes vidékeken 
dologtiltó nap volt, amikor nem 
moshattak és kenyeret sem 
süthettek az asszonyok. 
 

Október 18.  -  Lukács napja 
Lukács evangélista e nap név-
adója. A hagyomány szerint Pál 
apostolt kísérte missziós útjain. 
Az Újszövetségben megírt 
evangéliumán kívül ıt tartják 
az Apostolok Cselekedetei 
könyv szerzıjének is. Polgári 
foglalkozására nézve orvos 
volt. Így lett az orvosok, kórhá-
zak, fürdık jeles szentje. 
 
Október 20.  - Vendel napja 

A VI.-VII. század fordulóján 
élt. A Rajna vidékén remete-
ként juhászságot vállalt, végül 
egy kolostor apátjaként halt 
meg. Hozzá fordultak a juhá-
szok, hogy védje meg a nyájai-
kat az aszálytól, a villámcsa-
pástól. 
 

Október 21.-Orsolya  
/ latinul: Ursula / napja 

A legenda szerint breton király-
lány volt, akit egy angliai feje-
delem a követe útján, feleségül 
kért a fia számára. Orsolya fel-
tételeket szabott: azt kérte, 
hogy vılegénye térjen meg, 
legyen társa római zarándokút-
ján és gondoskodjék egy 
11 000 fıs szőzi kíséretrıl. A 
szerelmes ifjú teljesítette a kí-
vánságát. A vılegényt a pápa 
keresztelte meg Rómában. 
Visszatértükben a Rajnán ha-
józtak, s megálltak Kölnben, 
amelyet éppen a hunok ostro-
moltak. A hunok nyilaitól itt 
halt meg Ursula /Orsolya/, a 
vılegénye is, valamint a 11000 
szőz. Így lett Ursula /Orsolya/ 
Köln védıszentje. Úgy tartják, 
hogy amilyen idı van ezen a 
napon, olyan lesz a tél. 
 
Október 26. - Dömötör napja 
Ókeresztény vértanú, aki legen-
dája szerint Thesszáliában halt 
hitéért, s Thesszaloniki patró-
nusa lett. Dömötör a magyar 
néphagyományban fıként Dél-
Magyarországon a juhászok 
védıszentje. Napja a pásztorok, 
mindenekelıtt a juhászok zár-
számadó napja lett. A napot 
juhász-újévként emlegették. 
 
 

Október 28.-Simon-Júdás 
napja 

Ez a nap arról nevezetes, hogy 
ilyenkor kezdték a Hegyalján a 
szüretet. Íme egy rigmus: 
„Itt vagyon már Simon, Júdás, 
 Jaj tenéked inges, gatyás!” 
 

Október 31. -   
Wolfgang napja 

A név magyar megfelelıje, 
Farkas. Egyes helyeken úgy 
tartják, hogy a facsemetét ezen 
a napon kell elültetni. Szent 
Wolfgang, Regensburg bencés 
püspöke volt. Boldog Gizellá-
nak, Szent István király hitve-
sének volt leánykori nevelıje. 
Hazánkban is megfordult. 

  
       Nádor Mária 

Jeles napok októberben 

Horváthné Ibolya verse: 
 

Szeressetek! 
 

Nem kértem én sohasem, 
az életem vidám legyen. 

Csőröm, csavarom, alakítom, 
szép családom boldogítom. 

 
Vígan élem életem,  

így boldogan élhetek. 
Egyik napról, másik napra, 
az élet mámorába úszva, 
kis családom körbevesz, 
ez az egy kell énnekem. 

 
Szeretek és szeretnek,  
az életem így kerek. 
Boldogan nevetve,  

szeretetben fürödve, 
Szivárványszínő a világ, 
testem vibrálva járja át. 

 
Ajánlom ezt én nektek, 

s boldog lesz az életetek. 
Szeress, s szeressetek, mert a 
földön ennél jobb nem lehet. 

Eleki sikerek a Magyar-
országi Románok IV. 

Gasztronómiai  
Fesztiválján 

 
    A szeptember hatodiki ese-
ményrıl Hotya Péter a Román 
Kisebbségi Önkormányzat kép-
viselıje tájékoztatott. A feszti-
vál rendezıje a Magyarországi 
Románok Országos Önkor-
mányzata volt. 
    A több száz fıs rendezvényt 
jelenlétével tisztelte meg Né-
meth Erika a Nemzetiségi és 
Etnikai Hivatal fıigazgatója. 
Közel ötven csapat és egyéni 
versenyzı vett részt ebben a 
határokon is túlkacsingató ösz-
szejövetelen, hiszen például 
Aradról is jöttek „fızni, sütni 
vágyók”. Városunkat a Pluhár 
László polgármester  úr , 
Dr.Szelezsán János az Eleki 
Román Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke és az önkormányzat 
tagjaiból alkotott csapat képvi-

selte. Kakaspörköltet fıztek 
(pontosabban zúza, kakastaréj 
és pulykahere voltak az összete-
vık). Ezzel az étellel az elıkelı 
második helyet érték el. Hotya 
Péter egyéni versenyzıként 
indult. Az általa készített pulisz-
ka hideg és meleg , szalonnás és 
édes változata is sikeres volt. A 
csapatok és az egyéni verseny-
zık mindegyike oklevelet, vi-
rágvázát és egy szál virágot 
kapott a zsőritıl. A mics, a csor-
ba, pörköltek, a különbözı íze-
sítéső lángosok és még sorolhat-
nánk a nagy melegben készített 
ételek a magyarországi románok 
gasztronómiájának nagysikerő 
bemutatása volt. 

 
Huszár Gabriella 


