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Emlékezéssé szelídülı fájdalom...
Mindenszentek és halottak napja
Egymás után lobbantak lángra a karcsú fehér gyertyák az asztalon, imbolygó fényükkel a mestergerenda
felé ágaskodva, de lehet, hogy az eget keresve. Nagymama fejkendıs árnya kúszott a falon, és mormolásától
c s a k m é l ye b b l e t t a c s e n d .
- Miért kell ennyi gyertyát gyújtani?- kot y o g t a m
é r t e t l e n ü l
- A halottak lelkéért- mondta csendesen.
Gyerekszívemet összeszorította a rettenet.
Ennyi
halottunk
van?
A nagymama bólogatva sorolta a neveket.
Játékkal teli hétköznapjaim dacosan néztek
szembe
az
elmúlással.
- Tudod az elsı gyertyát minden szentért
gyújtom. A többit meg...- és sorolta a neveket. Akkor nem mondta, de ma már sejtem, hogy minden egyes kicsi lánggal, egy
élet története futott át a szomorú szemeken, amíg elmormolt egy imát felette. "Az
elsı gyertya minden szentért..." Katolikus (ortodox keresztény) ünnep, amelyen
az összes üdvözültre, az összes szentre
emlékeznek. IV. Gergely pápa (a 800-as
években) helyezte át az ünnepet november
elsejére. Elıtte húsvétkor tartották az
"összes mártírok" ünnepét. Ily módon, ha
visszaforgatjuk az idıt, ez a mai formájában is ezeréves ünnep, eredetében és jelentıségében, visszamegy az elsı keresztény
századokba. A mindenszentek a halottak
napja elıestéjévé vált, mivel a régi felfogás szerint "a nap alkonyattól alkonyatig
tart".
Bár a halottak napja, önálló ünnepségként kezdıdött még 998-ban (zsolozsmák
és szentmise áldozatok, a halottakért), a
12-13. században elterjedt egész Európában, így nálunk is, de azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott
maradni a XXI. század elején is. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nemcsak a
katolikus, hanem a reformáció több vallása
is elfogadta ezt a hagyományt
(evangélikus, unitárius, a reformátusok
szokásjog alapján). A halottak napja "a halálon átívelı szeretet ünnepe".
Ezen a napon a temetık képe messzirıl
Folytatás a(z)2..oldalon

Elek Város közéleti lapja
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Megemlékezés „1956. október 23.”
Az idén október 23-án a
templom mögötti
kop ja fánál emlékeztek
Eleken az 1956.
évi magyar forradalomra
és
szabadságharcra. Pluhár László, Elek polgármestere ünnepi beszédében a következıket mondta el: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Ünneplık!
Emlékezni jöttünk ma el ide, ehhez a Kopjafához, emlékezni a múlt történéseire, az
1956-os hısökre, akik a nemzet minden
részérıl minden rendő és rangú csoportjából érkeztek, hogy harcoljanak a szabadságért.
Kedves Ünneplık!
A III. Magyar Köztársaság 1956-ból eredezteti létezését. A forradalomból merítettünk erıt, ez adja
ma is önigazolásunk alapját.
Az akkor képviselt célok és
eszmények lebegtek a nemzet
elıtt 1989-ben, és ez hatja át a
nemzetért felelısséget érzı és
vállaló politikusokat, nemcsak
október 23-án, hanem az év
minden napján. Igaz ez a mostani idıkre is! Ezért ma, amikor a forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezünk,
akkor tiszteljük ’56 szellemiségét, akkor fejezzük ki legjobban megbecsülésünket az akkori hısök iránt, ha alázattal
és méltósággal mondunk köszönetet azért,
hogy Magyarország ma független és szabad. Mindaz a függetlenség és szabadság,
amit ma mindannyian élvezünk 1956-ban
gyökerezik és ’89-ben teljesedett ki.
1956-ban a forradalom elbukott ugyan,
de évtizedekkel késıbb elérte célját az akkor kezdett küzdelem. Szabadság és az önrendelkezés igénye erısebbnek bizonyult az
önkény és az elnyomásnál, és 1989-ben
végérvényesen diadalt aratott. Ezért vált
1956 után 1989 október 23-a a független,
szabad és demokratikus Magyarország
születésnapjává, egyben a magyar egység
és összefogás ünnepnapjává.
Mindkét történelmi pillanatban bebizonyítottuk magunknak és a világnak, hogy a
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nagy változásokhoz, és a nemzeti célok
eléréséhez összefogás kell. Mára megszilárdult Magyarország demokratikus rendje, a köztársaság egyenlı jogokat biztosít
mindannyiunk számára. 1956. megtartó
ereje és a rendszerváltás nélkül ez nem
sikerülhetett volna, ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy mire vagyunk képesek ha
összefogunk. Különösen ezekben a napokban nem, amikor hazánkat és biztonságunkat fenyegetések érik. Ma nem elnyomó
hatalom ellen, hanem a kiszolgáltatottság
a gazdasági bizonytalanság, a biztonság
megırzése érdekében kell küzdeni.
Ahogyan már annyiszor történelmünk
során ma is az egész nemzet összefogására, egységre van szükség, hogy úrrá legyünk nehézségeinket. Nem csupán pártok
együttmőködésérıl van szó, nem pusztán
politikai bal- és jobboldal kiegyezésérıl,
hanem az egész nemzet, minden magyar
polgár összefogásáról. Ez a
mi generációnk nagy pillanata, amikor a erıinket a haza
szolgálatába kell állítani.
Most válik el, hogy mit értettünk meg 1956 és 1989 jelentıségébıl. Ahogy a szabadság
akarásában nem volt pártoskodás 1956-ban, ahogy a demokrácia akarásában nem
volt jobb- és baloldal 1989ban úgy ma sem lehet senki,
aki nem az ország biztonságát
akarná. Minden politikai erınek és minden polgárnak meg kell értenie,
hogy elsısorban magyarok vagyunk, csak
aztán demokraták, csak aztán konzervatívok, szociáldemokraták, jobb- vagy baloldaliak.
Történelmi tapasztalataink és az elmúlt
hetek eseményei azt bizonyítják, hogy rendkívüli kihívásokkal szemben csak az összefogás vezethet eredményre, egy egységes
nemzet, amelynek céljai közösek, egy erıs
állam, amely képes polgárait megvédeni.
És a felismerés, hogy ebben a pillanatban
nem rólam, és rólad van szó, hanem
mindannyiunkról, a Hazáról.
Természetes, hogy a pártok egymás riválisai, eltérı értékrendjük alapján másképp
rendeznék be a szabad és független Magyarországot, de összeköti ıket a
Folytatás a(z)2..oldalon
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Folytatás a(z)1 .oldalról (Emlékezés…) F o l y t a t á s a ( z ) 1
nézve földre hullott csillagok (Megemlékezés…)

ragyogása, a temetık hangja
halk mormolás. Közelebb érve
már hallasz zokogást - Jaj ez
még friss! Ez még nagyonnagyon fáj!- A sír körül állók
kezében még ott remeg az
"elszakadt fonál" - Ha tovább
mész, hallhatsz sírást - olyan
enyhülıt-, vagy beletörıdıen
hüppögıt, és mindenütt sok
beszélgetést és imák mellett
gyermekhangokat, és halk nevetést, a múlt nemcsak szomorú vidám is lehet. Ez így van
rendjén. Halhatatlan hagyomány - gondolom- Hiszen,
amíg élünk megyünk, viszszük virágainkat, koszorúinkat, kisebb nagyobb mécseseinket, kinek, mi telik.
Azután, hazamegyünk és
marad az emlékezés, egy kéz,
tenyerén ragozott történetek
hevernek szanaszét: "mi is volt
vele, velünk, veletek, nélküle
nélkülük..."
Csendesen pergetheted a
fekete-fehér vagy színes képeket, bármikor, bárhol bármiképp, hiszen úgyis csak
a tied…
Huszár Gabriella

.oldalról

Köztársaság értékeinek tisztelete és a Hazáért érzett közös
felelısség. Ez közös alapot teremthet, lehetıséget arra, hogy
ha veszélyben van függetlenségünk és biztonságunk, képesek
legyünk összefogni. Nagy Imre
a kommunista mártír
miniszterelnökünk,
akin ötven éve hajtották végre a halálos
ítéletet, éppen ezt
ismerte fel, hogy a
pártérdekeknél
elıbbnél való a nemzet iránti hőség.
A nagy kérdés most
az, hogy van e elegendı bátorságunk
ezt a felelısséget felvállalni ma
is. Készek vagyunk-e 1956. és
1989. után újra összefogni, és
tenni a független, erıs Magyarországért. Ma ismét mindennél
fontosabb a nemzeti érdek,
a Haza feltétel nélküli szolgálata, ezért mindennél erısebb az
összefogás szükségessége.
Független, szabad és erıs Magyarország születésnapja ez, és
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mas kincset örökségül hagyták
r á n k .
K í v á n o m
mindannyiuknak, hogy legyünk
méltók ehhez az örökséghez,
hozzátéve a magunk részét,
hogy gyermekeinknek mi is továbbadhassuk.
Utána a Harruckern Középiskola ünnepi mősora következett. A diákok korabeli dokumentumokból, versekbıl olvastak fel részleteket. /A felkészítı

Idısek világnapja 2008.

Az ENSZ elıször 1991-ben
rendezte meg az idısek világnapját, azóta
év
Biztosan volt már olyan napod, m inden
amikor bezárod összes ablakod, október 1-jén
m egeml ékez kikapcsolod a telefonod,
miközben, az önsajnálatoddal zünk a Föld
mintegy hatjátszik
százmillió
"Ki nevet a végén?"-t
az akaratod.
idıskorú lakoAmikor az egész világ:
sáról. A dekígyó, béka és sakál
mográfiai adaés, ha ugat a kutyád
tok szerint jelenleg a Földön
helyette te harapsz igazán.
körülbelül hatszázmillióra tehetı az idısek száma, az elkövetBiztosan, volt már olyan na- kezı húsz évben pedig szápod,
muk megkétamikor a csend
szerezıdik. Az
kincset jelent,
ENSZ Közgyőgyógyír és simogatás,
lésének határohős lehelet...
Feszülı ereidben
zata
alapján
gyorsan száguld a vér,
elıször 1991a LÉT
ben rendezték
a TIÉD
meg az idısek világnapját,
az EYETLENEGY,
1999-ben pedig hasonló elnevezéső éves rendezvénysorozatot
amely csak neked adatott...
tartottak. A 2001-es népszámAkarod?
Huszár Gabriella
Akarod?

független, szabad és erıs Magyarország megvédésének az
ideje.
Tisztelt Ünneplık!
Ma délelıtt összegyőltünk itt,
hogy emlékezzünk. Emlékezzünk
arra, hogy a szabadság micsoda hatalmas kincs és emlékezzünk azokra, akik ezt a hatal-

lálási adatok szerint ma Magyarországon minden ötödik
ember idıskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik
életévet. Területi
elosztásban Budapesten illetve a
kistelepüléseken
élnek a legtöbben, a nemek
közötti arány pedig igen egyenetlen: az idısek 61%-a nı.
Az idısek világnapja alkalmából október
4-én városunk
adott otthont a
megyei ünnepségnek. A rendezvény szervezıje a Nyugdíjasklubok
és
Idısek „Életet
az éveknek” Országos Szövetsége békés megyei szervezete
volt. Aki a Reibel Mihály Mővelıdési Központ segítségével a
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tanár Gerebenics Róbert középiskolai tanár volt./ Majd az
eleki intézmények, kisebbségi
önkormányzatok, pártok és
egyéb szervezetek képviselıi
koszorúztak: Elek Város Önkormányzata, Román Kisebbségi Önkormányzat, Német Kisebbségi Önkormányzat, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, Pszichiátriai Betegek Otthona,
Városi Könyvtár,
V á r os i
Óvoda,
Harruckern János
Közoktatási Intézmény, Dr. Mester
György Általános
Iskola, Román Általános Iskola,
Humán Szolgáltató Központ,
Lányok Asszonyok Egyesülete,
Fidesz Eleki Szervezete, MSZP
Elek Szervezete. Legvégül a
polgármester megköszönte a
közös ünneplést, a mővelıdési
ház és a nyugdíjas énnekar /
vezetı. Aradi Zsolt/ munkáját.
Rapajkó Tibor
megye mintegy 30 nyugdíjas
klub és egyesület tagjait látta
vendégül ezen a napon. A rendezvényen közel 300 idıskorú
vett részt köztük az Eleki Napsugár Nyugdíjas Egyesület tagjai is. A résztvevıket köszöntötte Pluhár László polgármester, Tolnai Péter a Békés Megyei Közgyőlés Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Bizottságának elnöke, valamint Dr. Cs.
Tóth Zoltánné, az „Életet az
éveknek” Békés Megyei szervezetének elnöke. A délelıtt
folyamán a megjelent csoportok
vezetıi oklevelet és emléklapot
vehettek át. Az ebéd elfogyasztása után pedig kezdetét vette a
mulatozás.
Árgyelán Erzsébet

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA

L EA DER PÁLYÁ Z AT-E GY ÜTT M ŐK ÖDÉ S
Tudnivalók a Leader pályázatokkal
kapcsolatban
A Leader közösségek számára kiírt lehetıségekre a pályázatokat november 30-ig lehet
benyújtani a megfelelı formanyomtatványokon az MVH-hoz
(Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) Szegedre.
Elsı feladatként minden pályázónak szüksége lesz a személyes MVH-s gazdaregisztrációs számra (G001-es nyomtatvány
letölthetı
a
www.mvh.gov.hu internetes
oldalról), valamint az ügyfélkapus
regisztrációra
(okmányirodában elızetes idıpont egyeztetést követıen beszerezhetı). Ezt kérjük beszerezni minél hamarabb, mert a

Döntés a Leaderben

pályázatok beadása ezek nélkül
lehetetlen. Az önkormányzat
segítséget nyújt mindazon civil
szervezeteknek és vállalkozóknak, akiknek gondot okoz a
nyomtatványok beszerzése, de
közvetlenül Csorváson is lehet
segítséget kérni a munkaszervezettıl. További feladatok:
Amint megjelennek a pályázatok (errıl valamennyien értesítést kapnak) a pályázati adatlapot ki kell tölteni, valamint be
kell szerezni a pályázatban
meghatározott mellékleteket.
Amennyiben a kitöltés nehézségeket okozna a Helyi közösség
munkaszervezete segítséget
nyújt ebben, illetve mindenki-

Besztercei vendégek településünkön

Okt 14-én romániai kortárs
írók, költık mutatkoztak be a
Reibel Mihály Mővelıdési
Központban. A
rendezvény az
eleki Mővelıdési Központ és
a
Besztercei
„ G e o r g e
C o ş b u c ”
Mun ici piáli s
Kulturális Közpon t
köz ös
szervezésében
jött létre. A
program elsı részében 11 kortárs besztercei író-költı olvasott föl részletet egy egy mővébıl, ezt követıen pedig a besztercei „Cununa de pe Somes”
néptánccsoport adott egy fergeteges ízelítıt a román néptánc
hagyományból.
Dorel Cosma a besztercei
Kulturális Központ igazgatója, és egyben a csoport vezetıje
elmondta egy európai turné
utolsó állomásaként érkeztek
hazánkba.
Ezt megelızıen
jártak Auszriában, Olaszországban, Görögországban és
Boruzs Edit Franciaországban. Mindenhol
Pályázati referens óriási sikert arattak fıként színes néptáncbemutatójukkal.
A turné célja, hogy minél
szélesebb körben népszerősítsék a román kultúrát, megis-

A Magyar Vidék Napján
2008. sz ept em ber 26-án
Gyurcsány Ferenc, a Magyar
Köztársaság Miniszterelnöke
ünnepélyes keretek között az Új
Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében kihirdette a
nyertes Leader közösségeket. A
rendezvényen 96 helyi vidékfejlesztési közösségnek adták át a
Leader akciócsoporttá nyilvánítást igazoló dokumentumokat.
Ezen a napon derült ki, hogy a
Hajdúvölgy - Körösmente Helyi
Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája, amelynek városunk is tagja, a nyertes pályázatok között van. A Helyi Közösség Leader közösségként
5.742.079
Eurót
–
1.406.809.355 Ft - tud majd
elkölteni fejlesztésekre.
Elek ebbıl, kb. 146 millió Ftra jogosult e program keretében.
A következı lépés az Akciócsoport hivatalos létrehozása, egyesületi formává átalakulás és az
ügyvezetı testület megválasztása.

nek információval szolgál az
esetleges problémák megoldásában. Az elkészült pályázati
adatlapokat elsıdlegesen a Helyi közösség munkaszervezetének
kell
bemutatni
(papíralapon), ahol elızetes
bírálatban és pontozásban részesül a megadott pontozási
feltételek alapján. A pályázatot
ezt követıen elektronikus úton
kell benyújtani az MVH –hoz.
A helyi bemutatás határideje
november 20. hétfı, a helyi
elbírálás határideje november
30. Az elbírálást követıen a
pályázatok az MVH-hoz kerülnek majd a kedvezı döntéseket
követıen az MVH megköti a
szerzıdéseket a pályázókkal.
Fontos a határidık betartása,
ezért minél elıbb szükséges
beszerezni a regisztrációs szá-

mertessék annak szépségét és
sokszínőségét az Európai Unió
tagországaival. Ennek érdekében a turnét
megelızıen a
besztercei kortárs
í r ók költık néhány
mővét
több
nyelvre is lefor dították.
Számos magyar nyelven
megjelent mővet ajándékoztak városunk könyvtárának is.
Magyarországon elsıként
Csorváson léptek föl október
13-án, amely fellépés azért is
fontos az intézmény számára,
mert
ez
által
is
szorosabbra fonhatták a nemrég létrejött testvér vár osi
kapcsolat
o
t
Csorvás és
Beszterce között. Az eleki fellépés pedig egy késıbbi jó kapcsolat kialakulását alapozta
meg nem csak a két város de
azok kulturális intézményei
között is. Cosma úr kiemelte
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mot, amelyet a nyomtatvány
kitöltésével (interneten a fent
megadott címeken lehet letölteni) postai úton kell eljuttatni az
MVH Békéscsabai Kirendeltség, Békéscsaba, Temetı sor 8.
5600 címre. A hivatal néhány
napon belül postai úton elküldi
a regisztrációs számot.
Az ügyfélkapus regisztráció
az okmányirodákban néhány
perc alatt megtörténik. Ehhez
szükséges: Internetes levelezési
cím, Személyigazolvány, Lakcímkártya, Felhasználói név
(min.8 karakter, abból legalább
két szám, kisbető, nagybető
például- Zsuzsa01). A továbbiakról az okmányiroda a helyszínen ad útmutatást.
Közreadta:
Árgyelán Erzsébet

nagyon örül annak, hogy a turné által újraéleszthették régi
idıkre visszanyúló barátságát
Árgyelán György igazgatóval,
akivel a 90-es évek elején számos magyar-román közös rendezvényt bonyolítottak le nagyon sikeresen. Reméli, hogy a
régi barátság által még számos
közös projectben lehet partner a
két település.
A romániai csoport nagy sikert aratott az eleki közönség
körében is. A programon részt
vettek az Elek Táncegyüttes
tagjai is. Gál László az együttes
vezetıje elmondta Cosma úrral
való beszélgetése alatt szó esett
egy késıbbi együttmőködésrıl
a két tánccsoport között,
amelynek célja az egymás táncainak elsajátítása lenne.
A bemutatók
végén
a
beszterceiek
saját
ké sz í t é ső
pálinkával
és sütemén ye kk el
kínálták
meg a közönséget. Valamint ajándékcsomagot adtak át Pluhár László
polgármesternek, aki szintén
egy ajándékcsomaggal viszonozta ezt a szép gesztust.
Árgyelán Erzsébet
3

H A ZÁ NK É S A NA GY VI L Á G
A miniszterelnök 12 pontja
A kormány gyorsan reagált a
világgazdaságban kialakult
pénzügyi válsághelyzetre.
Gyurcsány Ferenc - a jegybankelnökkel egyeztetve - 12
pontos intézkedéscsomagot
javasolt az ellenzéki pártoknak
a pénzügyi válság miatt. Errıl a
miniszterelnök a péntek délutáni, a frakcióvezetıkkel folytatott egyeztetésen beszélt. A 12
pontos csomagot ismertetve, a
miniszterelnök elmondta: az
idei kiadások csökkentését javasolják annak érdekében, hogy
a hiánycél négyrıl 3,4 százalékra mérséklıdjön. Ez az uniós
szabályok szerinti magánnyugdíj-pénztári kiadásokkal korrigálva 2,9 százalékos hiányt
jelent - tette hozzá. Gyurcsány
Ferenc kijelentette: ezzel az
ország teljesíti a maastrichti
kritériumokat. Közölte: új becslés készülne a gazdasági növekedés mértékérıl. Konkrét számot nem mondott, de úgy fogalmazott: óvatosabban terveznék meg a növekedés ütemét,
amely az elemzık által ma
megjósolt mértékhez igazodna.
A kormány úgy módosítja a
benyújtott, 2009-es költségvetést, hogy a 3,2 százalékról 2,9re csökkenjen a hiánycél, ez a
nyugdíjpénztári korrekcióval
2,6 százalékot jelent. Elhalasztaná az adócsökkentési programot azzal, hogy ha a kitőzött
hiánycél teljesítése mellett szabad források állnak rendelkezésre, akkor azokat vagy hiány, vagy adócsökkentésre fordítják - szögezte le Gyurcsány
Ferenc. A kormány törvényjavaslatáról, hogy a betétesek
kapjanak korlátlan állami garanciát, hétfın házszabálytól
eltéréssel szavazhat a parlament. A kabinet felfüggeszti az
Új tulajdonosi programot is mondta Gyurcsány Ferenc. A
miniszterelnök az ellenzéki
pártoknak azt javasolta: kétharmados többséggel fogadják el a
közpénzügyi csomagot, amely
kiterjedne az állami alrendszerekre és az önkormányzatokra
is, illetve amelybe beleépítenék
az SZDSZ költségvetési plafonra, valamint a Fidesz költségve4

tési tanácsra vonatkozó indítványát. A kormányfı azt kérte a
társadalmi partnerektıl, hogy
függesszék fel a 2009-re vonatkozó bértárgyalásokat, és jövı
júniusig tartsák szinten a bérek
és a jövedelmek reálértékét,
akkor tárgyalják újra a kérdést.
A kormány tovább bıvíti a
hazai kis- és középvállalkozások támogatására kidolgozott
800 milliárd forintos csomagot
- jelentette be Gyurcsány Ferenc. A kabinet jogszabálymódosításokkal javítja majd a
bankok forráshoz juttatásának
feltételeit annak érdekében,
hogy változatlanul hitelezhessenek a vállalkozásoknak - sorolta a kormányfı, aki szerint szabályokat kell változtatni azért
is, hogy a befektetési alapok
magyar állampapírokat vásároljanak. Javaslat készül arról,
hogy erısítsék meg a nemzeti
pénzügyi felügyeletet. Brüszszelben a jövı héten a magyar
kormány megismétli korábbi
indítványát egy egységes európai felügyelet létrehozásáról.
Gyurcsány Ferenc és Simor
András is elégedett a parlamenti pártok frakcióvezetıivel történt egyeztetésen elhangzottakkal. Ez derült ki a kormányfı és
a jegybankelnök közös sajtótájékoztatóján, a csütörtöki megbeszélés után. Gyurcsány Ferenc úgy értékelte, a résztvevık
a kormány által javasoltakkal,
az iránnyal, a szándékkal alapvetıen egyetértettek, ebben
nyitottak voltak. "A találkozót,
annak hangnemét, irányát sikeresnek gondolom. Ilyenfajta
közös fellépéssel, nemzeti öszszefogással megmutathatjuk,
hogy nem hagyjuk magunkat" jelentette ki.
Simon András azt mondta:
nagy megelégedéssel állt fel az
asztaltól, mert úgy érzi, valami
elkezdıdött az országban. Megjegyezte ugyanakkor, bankárként az a dolga, hogy szkeptikus legyen a tekintetben, kitarte ez az egyetértés a pártok között a részletek megbeszéléséig.
Hozzátette: ha megvalósulnak a
javaslatok, amelyekben elvben
megállapodtak a pártok, akkor

azt lehet mondani, hogy az ország más útra lépett.
A miniszterelnök 12 pontja a
következı:
- A betétesek biztonsága és a
nyugalom megırzése érdekében a kormány azt javasolja,
hogy az Országgyőlés még
hétfın szavazzon a bankbetétekre teljes garanciát biztosító
betétvédelmi szabályokról.
- A kormány még tovább bıvíti
a hazai kis és középvállalkozások támogatására kidolgozott,
hatásában 800 milliárd forintos
programot.
- A kormány jogszabály módosításokkal javítja a bankok forráshoz jutásának feltételeit annak érdekében, hogy azok változatlanul hitelezhessék ügyfeleiket.
- Javítjuk annak feltételeit,
hogy a befektetési alapok magyar állampapírokat vásároljanak.
- Csökkentjük a 2008-as kiadásokat, annak érdekében, hogy
az államháztartás hiánya idén a
GDP 3,4 százalékára, tehát az
uniós szabályok szerint a magán-nyugdíjpénztári kiadásokkal korrigált hiány 2,9 százalékra csökkenjen.
- Tervezzünk óvatosan 2009-re,
és a ma ismert világgazdasági
feltételek alapján, az elemzıi
elırejelzéseket alapul véve,
készítsünk új elemzéseket a
jövı évre várható makrogazdasági feltételekrıl.
- A 2009-es költségvetést ennek
figyelembevételével fogadjuk
el: a benyújtott tervezethez
képest módosító indítványokkal
javaslunk további kiadáscsökkentést a halasztható kiadásokra.
- Halasszuk el a 2009. évi adócsökkentésre vonatkozó döntést: ha a kitőzött hiány teljesítése mellett a költségvetésnek
maradnak még további forrásai,
akkor 2009-ben, évközben lehet
majd eldönteni, hogy azt a hiány további csökkentésére vagy
adócsökkentésre lehet felhasználni.
- Azt javasoljuk a társadalmi
partnereknek, hogy a 2009-es
bértárgyalásokon arra vállaljunk kötelezettséget, hogy
2009. januárjától a bérek meg-
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ırzik reálértéküket, és az év
elsı felének végén, az addigi
folyamatok ismeretében lehet
majd arról dönteni, hogy 2009
júliusától van-e mód reálbéremelésre.
- A kormány felfüggeszti az Új
Tulajdonosi Program elindítását.
- A kormány javasolja a közpénzügyi törvény, és benne a
költségvetési plafon három
héten belüli elfogadását.
- A kormány javasolja a nemzeti pénzügyi felügyelet megerısítését, hatáskörének kiterjesztését és egy egységes európai
felügyelet létrehozását.
Forrás: MTI
Közreadta: arlan

Kommentár nélkül
Adenauertıl
„A Szovjetunió által megszállt
országok lakóinak szabadságvágyát nem lehetett tartósan
elnyomni, ami leginkább Magyarországon volt tetten érhetı. Egy hısies nép példátlan
bátorsággal fegyvert fogott az
elnyomással szemben. A szabadság fáklyáját, amit Magyarország az elnyomott országokban meggyújtott, nem könnyen
lehetett már eloltani. Az egész
világot félelem és iszonyat töltötte el, azért ami ott történt. A
történelem egyszer még be fogja bizonyítani, hogy a magyarok bátorsága és szabadságvágya arany betőkkel fog bekerülni a történelemkönyvekbe. Remélem, hogy ez az elnyomás és
rabszolgaság elleni lázadás a
háború utáni új korszak kezdete
lesz.”
Adenauer /1876-1967/ 19491963-ig az NSzK kancellárja
volt, emlékirataiban a magyar
1956-os forradalommal is foglalkozik.

Forrás: Konrad Adenauer:
Erinnerungen /19551959/.Stuttgart, 1989. 551
o. /241.o./
Közreadja: Rapajkó Tibor

ÚJ VE ZE T İ-J ÓTÉK ONY SÁ G
"A gyermekek szeretetteljes környezetben nıjenek föl, ez a legfontosabb"
Mondja Papp Lászlóné, a
nemrégiben megválasztott
óvoda vez et ın ı,
akit arra kérek,
hogy beszéljen
nekünk, életének
eddigi eseményeir
ı
l
.
-Eleken élek férjemmel és három
gyermekemmel, a
legidısebb
18
éves, a kicsi 5mosolyodik el—
Talán ott kezdeném, hogy gyerekkori álmom volt
óvónınek lenni.
Általános iskolába
Eleken jártam, majd Gyulán az
Erkel Ferenc Gimnáziumban
érettségiztem. Az óvópedagógusi diplomát a Szarvasi Óvónıképzı Intézetben szereztem
meg, 1988-ban. Azóta az Eleki
Napköziotthonos Óvódák dol-

gozója vagyok. 2008 szeptemberétıl óvodavezetıként dolgozom. Kinevezésem öt évre szól.
-Igen, ezek tények. Úgy tudom
több kollégája is
buzdította,
pályázza meg ezt az
állást. Azonban,
én arra lennék
kíváncsi,
hogy
milyen ember az,
aki "óvódáskora"
óta,
lépésrıllépésre
"teszi"
valósággá ezt a
dédelgetett
álm
o
t
?
- Mindig fontosnak tartottam,
hogy a gyermekek szívesen
járjanak óvodába, jól érezzék
magukat, képességeik kibontakozhassanak, (szakkifejezéssel
élve), a személyiségük jó irányba fejlıdjön. A legnagyobb

öröm talán az, amikor az én
csoportomból kikerült gyerekek
az iskolában jó eredményeket
érnek el, de természetesen minden kapcsolattartás a gyerekekkel és a szülıkkel nagyon
n
fontos!
- Jelenleg hány gyermek jár
óvodába,
Eleken?
- Összesen 150. Az egyes óvodában két csoportban 44 gyermek van, a kettesben három
csoport van, amelyhez 63-an
tartoznak, hármasban két csoportot alkot 43 gyermek.
- Együttmőködés, segítség?
- Fontosnak tartom a fenntartóval, az Eleki Polgármesteri Hivatallal való együttmőködést.
Ezen kívül iskolákkal és más
települések óvodáival is. Segítséget nyújt nekünk az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság.
Ezen kívül a Békés megye
Képviselıtestületének Nemzeti
és Etnikai Kisebbségi Vallási és

Ifjúsági bizottsága, szoros kapcsolatot tartunk az Eleki Németek Egyesületével, azonban a
város többi nemzetiségi kisebbségétıl is kapunk segítséget.
n
- Mire lenne legégetıbb szüksége
az
óvodáknak?
- Kötelezı eszközök beszerzése. Játékokra, iskolára felkészítı eszközökre gondolok, tornaszoba kialakítása is jó lenne....
Beszélgetésünk végén még
megkérdezem Papp Lászlónét,
milyen nagyobb óvodai esemén y lesz legköz el ebb?
-November 11-én a Szent Márton napi ünnepség. A gyerekek
mősorral készülnek, és lesz
lampionos felvonulás is.
A magam részérıl azt kívánom, hogy mindegyik kis óvódás szép idıben ünnepelhesse
meg Szent Márton napját...

Jótékonysági est

és mindenkinek aki bármilyen
módon segített annak érdekében, hogy létre jöhetett a Jótékonysági Est, amit Hévíziné
Cz a k ó
É va
megsegítésére
sz er veztün k .
Támogatók
voltak:
Elek
Város Polgármesteri Hivatala,
Árgyelán
G y ö r g y ,
Árgyelán Erzsébet,
Juventus
Rádió, Gyula
Tv,
Beol.hu,
Békés Megyei Hírlap, Elek Tv Evi Kft., Gyulai Turisztikai
Hivatal, Drávill Kft., Tőri Bt.,
G y u l a
TÁV Bt.,
Fr öcsi
Kft., Dr.
Demén y
és Társa
B t . ,
Zepter,
Dr. Mester
Györ g y
Általános
Iskola dolgozói, West Car Autósbolt, Jutka Presszó, Nedró

Anikó, Bledeáné Szilágyi Beáta, Korona Film Kft., Zwei Trade Kft., Dánné Koszta Irén,
Rákóczi Presszó, Gerbera Virágbolt, 100-as Non Stop,
Lipták János, Drágos József és
Drágosné Botás Évi, Harmónia
üzlet, Agrár udvar - Szabó Pál,
Flamingó, Nánási Mihály –
Gazdabolt, Szivárvány üzletház, Tina üzlet, Erkel csemege,
Erkel virágbolt, Tölgyfa söröz ı, Sa ká l t an ya ét el bá r ,
Töröcsikné, Kászián Miklós,
Kertvárosi sörözı, Póka
György, Kárpáti József,
Muntyán Mária, Barna János és
családja, Barna Gergely és családja, Gál Zoltán, Bércesi Izabella. A fellépık térítésmentesen vállalták a
fellépést. Felléptek: Szirmai
Móni,
Cairo együttes,
gyulai Mővészeti Tánciskola növendékei,
A bba
együttes és a
De-Javu. Az
est teljes bevétele: 407 000.- Ft
volt, amit Évi CIB bankban

vezetett számlájára átutaltunk.
A pénz számolását egy háromtagú számláló bizottság felügyelte, a jegyzıkönyv bárki
számára megtekinthetı a
Sclerosis Multiplex gyógyításáért Al apí t ván ynál, El ek
Kétegyházi út 6. sz. alatt. Évi
ıssejt- terápiájának költsége 5
millió forint. Alapítványunk
ezzel az estével még nem fejezte be a munkát, hiszen még
továbbra is szervez különbözı
programokat, támogatókat keres, hogy össze tudja győjteni a
kezeléshez szükséges összeget.
Továbbra is várjuk támogatók
j e l e n t k e z é s é t
„ Vigyük végbe saját jótetteinket, ne várjunk rá, hogy mások
tegyék meg helyettünk. A legkisebb jótett is elnyeri jutalmát. „

Nagy örömünkre szolgál,
hogy elmondhatjuk elsıként
egy eleki 31 éves
beteg édesanyának
segíthettünk. Tudtuk, hogy Évinek
segítségre lenne
szüksége, akinél
1999. októberében
a sclerosis multiplex
betegséget
diagnosztizálták.
Ezért Alapítványunk komolyan
e l g on d ol k od ot t
mivel is tudna segíteni. Csatlakozott hozzánk önkéntesként
Simonka Szilvia szervezı aki
elkezdte szervezni a jótékonysági estet. Rengeteg elıadót
megkeresett és kérte a segítségüket. Nagyon hosszú lenne
most itt felsorolni a két hónapos munka folyamatát.
Boldogan mondhatjuk el:
érdemes volt fáradságot nem
kímélve dolgozni. Nagyon sok
jó szándékú ember csatlakozott
hozzánk, hiszen megfogta Évi
története és segíteni akart. Ezúton köszönjük a támogatóknak
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Huszár Gabriella

Sclerosis Multiplex
Gyógyításáért Alapítvány

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA
5

S P ORT-NÉPM E SE
Városunk sportélete "Mindennapos testnevelés" 1. rész
testnevelés, édeskevés ennek
kielégítésére. Felsı tagozatban
ugyanis
ennyi az óraszám.
Alsó tagozatban a heti kéthárom testnevelésórát a tanítónık vezetik le. Itt tulajdonképpen minden nap van testnevelés
a hosszú szünetekben. Ebben a
"tornaóra szegény" helyzetben,
nagy szerepe van a DSEnek ( Diák Sportegyesület), amely az iskolában
mőködik.
Akkor, nézzük csak
meg, hogy milyen sportolási lehetıségeik vannak a
tanulóknak! Mezei futóverseny. Gyulán rendezik, körzeti bajnokság, több iskolával
(Lıkösháza, Kétegyháza). Általában 40-50 gyerek vesz részt
benne az iskolából, 1-2 helyezést mindig érnek el. Atlétika.
Szintén körzeti verseny, ezt is
Gyulán rendezik. Egyéni és
csapatverseny is szokott lenni.
A mostani versenyen is volt
egy második helyezett, Dávid
Áron, kislabdadobásban. A
"Mikuláskupa" már hagyomány! Körülbelül tíz éve tartják
ezt a "foci"- bajnokságot, Eleken a sportcsarnokban a
Kétegyháziak és a Lıkösháziak
részvételével. Elsı osztályosoktól kezdve a nyolcadikosokig,
mindenki játszhat, sıt három
éve már a felsıs lányok is. Itt
állandóan elsı vagy második
helyezést érnek el az iskola

tanulói. Egész napos esemény,
ahol Mikulás által adott és az
(iskola által finanszírozott) csomaggal vendégelnek meg minden gyermeket. Mivel
a
Vigyikán Pál kupában is futballról van szó, némileg kapcsolódik az elıbbi eseményhez.
Ezt is a téli hónapokban tartják,
a tanulók közül kevesen vehetnek részt benne, mert az alsó
korhatár 14 év. Nagyon fontosak a házi versenyek! Délutánonként osztálybajnokság, labdarúgás, kosárlabda, egyéni
versenyek, stb. Elég régen, l99l
óta a síelés is szerepel a programok között. Voltak Szlovákiában, Csehországban síelni, az
idén Ausztriába, Lockenhofba
mennek egy hétre. Úszás.
Nyaranta két hetes úszótábor van az eleki DSE
szervezésében, és elnökének, Hoffman Ferencnek, aktív és példamutató
r észvét elével.
A
sakkban is szép
eredményeket értek el a
tanulók, fıleg megyei szinten. Még röplabda is van nyaranta 20-30 gyerek részvételével. Strandröplabda a gyulai
kistérségnek (pályázati pénzbıl). Kerékpártúra. Biztosan
maradt ki még valamilyen esemény a felsorolásból. A programok mindenesetre figyelemfelkeltıek.
Lehetıség van, csak akarni

kell. A gyógytorna fontosságát feltétlenül ki kell hangsúlyozni. Ez a testmozgás az iskola tanulóin kívül, a rászoruló
pedagógusokat is érinti. Nagyon sok a bokasüllyedéses
(lúdtalpas) gyerek, ezért jó lenne, ha az elsı osztályosok is
részt vehetnének a foglalkozásokon. Ehhez a tornához orvosi
igazolás szükséges. Végül, de
nem utolsósorban, a felnıtteknek is van torna. Minden csütörtökön
délután 4-5-ig
(nyújtó, lazító, gerinctorna,
stb).
Az az általános vélemény,
hogy a gyerekek túlterheltek,
különösen a továbbtanulás elıtt
állók. Véleményem szerint,
éppen a szellemi túlterhelés
gyógyszere a mozgás, a sport. A fáradt agyat pihentetni kell, a testet erısíteni. A mozgási g én y
belén k
"kódoltatott", tehát
nem szabad hanyagolni! Aztán, hogy ki milyen
formában teszi? Lelke rajta.
Mindenesetre a Mester
György Általános Iskolában
kaptunk néhány tippet, amelyek
nem csupán az elsıtıl a nyolcadik osztályig érvényesek.

s a 32 rajz közül igen nehéz
feladat volt eldönteni, hogy
A Magyar Olvasástársaság melyek a legjobbak. Zsidó Fekezdeményezésére 2005 óta renc tanár úr segítségét kértük a
emlékezünk meg a Népmese zsőrizésben, ı nagyon alaposan
Napjáról, ami nagy mesemondónk Benedek Elek
születésnapjának évfordulója.
A Városi Könyvtár 2008.
szeptember 30-a, a Népmese Napja alkalmából
rajzpályázatot hirdetett a
2. osztályos tanulók részére. Feladat az alábbi volt : egy áttanulmányozta a rajzokat és
általuk kiválasztott népmese több szempont figyelembe véegy jelenetének ábrázolása, telével (úgymint térábrázolás,
szabadon választott techniká- méretarány...) hoztuk meg a
val. Nagyon sok szép alkotást döntést. Az eredményhirdetésre
juttattak el a gyerekek hozzánk, megjelentek a gyerekek teljes

osztálylétszámmal, s bizony
néhányan sajnálták, hogy nem
adtak be rajzot. Megtisztelte
rendezvényünket Pelle László,
a Dr. Mester György Általános
Iskola igazgatója is. Zsidó
Ferenc tanár úr beszélt a
képek értékelésérıl, a
rajzolás, a népmese hatásáról, s egy részletet olvasott fel a „Fortélyos öreg”
címő könyvbıl. Ezután az
igazgató úr is mondott a
gyerekeknek egy általa
sokat mesélt, nagyon élvezetes
és t anul sá gos m esét a
„Csodafurulyáról”. Ezután sor
került a jutalomkönyvek átadására. Elsı helyezést ért el Szabó
Vivien 2.a osztályos tanuló,

második lett Botás Martina
Alexa 2. b osztályos, harmadik
Morár Jázmin Mónika, 2. a
osztályos tanuló. Mivel nagyon
nehezen tudtunk dönteni a rajzok között, így különdíjat is
kiosztottunk, Szegedi Zoltán, 2.
b osztályos és Szelezsán Boglárka 2.a osztályos diákoknak.
A többi résztvevı gyermek is
kapott egy-egy oklevelet a
munkájáért. Az értékes könyvek megvásárlásához köszönjük a támogatást az Oktatási,
Kulturális és Sport bizottságnak.

Az Eleki Krónika új sorozatában szeretnénk megismertetni a
lakosokkal milyen színes is a
sportélet városunkban. A sorozat folyamán végigjárjuk mindazon intézményeket szervezeteket, amelyek kiemelkedı teljesítményt nyújtanak a város
sportéletének alakításában.
Mottónk: „A sport
megtanít becsületesen
gyızni vagy emelt
fıvel veszíteni. A sport
tehát mindenre megtanít.” /Ernest Hemingway/
A Mester György
Általános Iskolában járva meghökkentem, hogy a sportesemények milyen színes skáláját
tudja "felmutatni" az intézmény. Kíváncsi voltam arra,
hogy mostanában miképpen
is "állunk a sporttal" Eleken?
Evidensnek tőnt, hogy az iskolákkal kell kezdeni. Ebben segítségemre volt az iskola két
testnevelés pedagógusa Nagyné
Nádor Gabriella és Dávid
Rémusz.
"Mindennapos testnevelés",
ez valószínőleg minden testnevelı tanár álma, és az országos
szövetség is ezt szorgalmazza,
sajnos nem sok sikerrel. Napi
két óra sport lenne az ideális.
Magam részérıl az igényt jogosnak tartom. Mindenki tudja,
hogy a gyerekek mozgásigénye
nagy, és a heti kétszer két óra

A Népmese Napja
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Huszár Gabriella

Juhászné Kiss Henrietta

I NNE N- ONNA N
Tini Könyvtári Napok

Vendégek Luther városából…
Csodaszép reggelre ébredtünk
az október 13-i napon. Egész
elmúlt héten kértem a jó idıt és
ezt meg is kaptuk. Bár kicsit

késve a jelzett idıhöz képest,
de befutott a nagy fehér busz a
wittenbergi /Lutherstadt/ zeneiskolás diákokkal és kísérıikkel. Egy kis csapat fogadta ıket
a Leimen Házban, ahol
Szilbereisz Józsefné elnök aszszony a köszöntése után beszélt
Elek városról és bemutatta a
házat. Volt egy szerény kis
megvendégelés is. Minden tanuló és a kísérı tanárok kis
csomagot kaptak, melyben
Elekrıl ismertetı és térkép,
valamint egy 2009-es naptár
lapult. A Leimen Házból átsétálva fejet hajtottak a 200l-ben
felavatott országos kiőzetési
emlékhelynél és onnan átmentek a római katolikus templomba. Tárt ajtók fogadták ıket,
mert a templomot belül és kívül
is felújítják, széppé varázsolják.
Azért így is, a felfordulás
ellenére is, láthatták a barokk

Horváthné Ibolya
Álom manó
Mese, mese, tátika,
jaj, de régen álmodtam,
de most végre sikerült,
s az álom hozzám is került.
Álmodtam angyalkákkal,
szép kis cicákkal,
édes táncot lejtettek
csengı muzsikára.

templom szépségét. A templomban hallott ismertetı után a
Harruckern János Közoktatási
Intézményben várta ıket az
ízletes és bıséges
ebéd. Miután ezt jóízően elfogyasztották,
a következı program
helyszíne a Barnatelep volt, ahol pompás lovak sorakoztak
fel. De nem is a lovak
csodálata volt az igazi
élmény, hanem az,
hogy hirtelen elıállt 4
hintó és a pompás
lovak, a gyeplıt tartók
segítségével, már repítették is a
vendégeket egy kis városnézı
körútra.
Igazi turista csemege volt ez a
városi gyermekeknek. Nagyon
tetszett a kék-kökény bokrokkal
szegélyezett román határ felé
vezetı út is. Megláthatták a két
ország határát, egészen közelrıl. Ez is nagy élményt jelentett
számukra. Visszafelé még elfogyasztottak üdítıt, teát és elbúcsúztak a vendégek. Hálásan
köszönték, hogy ilyen gazdag
és változatos programban lehetett részük. Megígérték, hogy
még találkozunk. Késıbb már
csak a nagybusz hátulját láttuk,
amint viszi a vendégeinket Békéscsaba felé. Az eseményt az
ELEK TV munkatársa is megörökítette.
Nádor Mária

A
volt
író,
Tini

Városi Könyvtár vendége „Klott Gatya, ne fárassz!”,”
BOSNYÁK VIKTÓRIA Analfa visszatér”.)
fordító. A békés megyei A „Tündérboszorkány” címő
Könyvtári Napok prog- könyvébıl egy amatır kisfilm
is készült,
ezt levetítette a diákoknak.
Nagyszerően megtalálta a közös hangot
a gyerekekkel,
akik
ramsorozatába intézményünk is szívesen bekapcsolódtak az
bekapcsolódott, s író-olvasó írónı elıadásába, megelégedétalálkozóra vártuk a fiatal kor- sünkre még a fiúk is. Emlékül
osztályt október 10-én. Viktória mindenkinek kiosztott egy-egy
számos külföldi ifjúsági re- dedikált könyvjelzıt, s volt
gényt fordított magyar nyelvre. akinek annyira megtetszett a
Saját történeteit a Tündérbo- könyve, hogy a helyszínen meg
szorkány-trilógia köteteiben írta is vásárolta.
meg. („Tündérboszorkány”,
Juhászné Kiss Henrietta

Könyvismertetı: ELEK KRÓNIKÁSAI

„Elek krónikásai” címő tanulmány az augusztus elején megtartott IX. Elekiek Világtalálkozója alkalmából jelent meg és
azok érdeklıdésére ad választ,
akik Elek és lakói múltbéli és
jelen életérıl szóló írásokról
átfogó képet szeretnének kapni.
A tanulmány számba veszi 97
író 157 írását, kéziratát és
nyomtatott kiadványát. Magyarországon kevés helység
dicsekedhet ilyen nagy számú,
róla szóló írással.
Ezeknek az írói munkáknak a
mennyiségi és százalékos tartalmi megoszlása témakörök
szerint az alábbi:
- Elek története 85, 54%
- Román, német, zsidó, cigány
Rin-tin-tin, tin-tin-rin,
nemzetiség 20, 13%
álmom lassan megszőnik.
- Regény, vers, kiadvány 17,
Elmúlik a vigalom,
11%
csendesedik az álom.
- Családtörténet, életrajz 14,
9%
- Malenkij robot, kitelepítés
Álom manó elköszön,
11,7%
a szememrıl tovatőn,
ígéri, máskor is meglátogat, - Eleki konyha 2,1%
s a szívem mélyén nyomot - Egyéb 8, 5%
Összesen: 157 írás
hagy.
Ezek az írások megtalálhatók
részben az eleki városi könyvtárban és az iskolai könyvtárban. A kéziratok többségét
azonban magángyőjtemények
2008. október 30.

ırzik. „Elek krónikásai” címő
írás emléket állít mindazoknak,
akik alkotásaikkal, írásaikkal
megörökítették Elek hajdan
volt lakóinak az életútját és
azoknak a magyar, román,
sváb, cigány, szlovák elıdöknek, akik majd egy évezreden
át Elek földjén küzdöttek családjaik és közösségük fennmaradásáért és boldogulásáért.
Ezek a krónikások a múlt
homályából elıvarázsolva hírt
adnak a jövı nemzedék számára tanulságul Elek korabeli lakóinak az örömeirıl, sikereirıl
és kudarcairól. A múltnak ezek
az emlékei iránytőt jelentenek a
jövıbe vezetı úton. Hitet, erıt,
támaszt nyújtanak Elek városának a további felvirágoztatásához és lakói boldogulásához.
A tanulmány beszerezhetı az
eleki Postahivatalnál, Durst
Ferencnénél.
Ament Andor
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Jeles napok novemberben
A hónap régi neve: SZENT
ANDRÁS HAVA, a hónap
legjelentısebb szentje után.
Novemberben halottainkra emlékezünk. Virágba borulnak a
temetık, este a mécsesek és a
gyertyák, mint egy-egy kis
szentjánosbogarak világítanak a
holtakért és az élıkért. Csend,
nyugalom, békesség és meghitt
imádság mindenütt.
November l. - Mindenszentek napja
Azoknak a szenteknek az ünnepe, akikrıl a naptár név szerint
nem emlékezik meg. A katolikus tanítás szerint az élı és
elhalt hívek közösséget alkotnak az Úr színe elıtt. Ez a
szentek egysége.
November 2. - Halottak napja
Ezen a napon megvendégelik a
szegényeket és a koldusokat.
Ekkor tiltották a munkát, nehogy megzavarják a holtak
nyugalmát. Tiltották a mosást,
mert attól féltek, hogy akkor a
hazajáró halott vízben állna.
Nem meszeltek, mert a férgek
ellepnék a házat.
November 11. - Márton napja
Szent Márton 3l6-ban Pannóniában született. A középkor
egyik legnépszerőbb szentje
volt, emlékét helynevek /pl.
Csíkszentmárton, Kismárton /
és oltárképek ırzik. Szent Márton napján a pásztorok vesszıt
adtak ajándékba a gazdáknak.
Ez volt a „Szent Márton veszszeje”, úgy tartották ahány ága
van, annyit malacozik a disznó.
A „Szent Márton lúdja” kifejezés utal a nap jellegzetes ételére. Ilyenkor már le lehet vágni
a tömött libát. Azt tartották:
„aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik.”
Egy legenda szerint: Szent
Márton a ludak óljába bújt,
hogy kitérjen a püspökké választása elıl, de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. E
napon országszerte lakomákat
rendeztek, hogy egész esztendıben bıven ehessenek és ihassanak. Márton napjára általá-

ban megforr az újbor. A bornak
Szent Márton a bírája, vagyis
ilyenkor már iható az újbor. A
liba csontjából az idıjárásra
jósoltak: ha a liba csontja fehér
és hosszú, akkor havas lesz a
tél, ha viszont barna és rövid,
akkor sáros. Munkatilalmak is
kapcsolódtak e naphoz: Márton
napkor nem szabad mosni, teregetni, mert elpusztulna a jószág. Vannak vidékek, ahol
Márton napi bált szerveznek.
November 19. - Erzsébet
napja
II.András királyunk lánya volt
és könyörületességérıl, illetve
rózsacsodáiról volt nevezetes.
Egy legenda szerint: a gyermek
Erzsébet a konyhán összeszedte
az ételmaradékot, és kötényében hordta ki a várkapuban
kéregetı szegényeknek. Egyszer apja meglátta és rákérdezett, mit visz a kötényében? A
kislány ijedtében hazudott,
„rózsákat.” Mivel havas tél volt
az apa haragosan rántotta szét a
kötényét, és íme a lánya ölébıl
rózsák hullottak a földre. Ez az
ún. „rózsacsoda”. Hazánkban a
legkedveltebb névünnep. Idıjárásjóslás is főzıdik e naphoz:
ha Erzsébet napon havazik, azt
mondják, Erzsébet megrázta a
pendelyét.
November 25. - Katalin
napja
Szent Katalin a 4.században élt
az egyiptomi Alexandriában.
Keresztény hitéért halt mártírhalált. Legendája szerint szép
és okos királylány volt, akinek
egyik látomásában megjelent
Jézus és eljegyezte. Mártírhalálakor ismét megjelent és megígérte, hogy mindazokat meghallgatja, akik mennyasszonyához, Katalinhoz imádkoznak.
Így vált Katalin a házasságra
vágyó lányok védıszentjévé.
Okossága miatt egyetemek,
tudósok, diákok védıszentje is
volt. Napjához férjjósló hiedelmek kapcsolódtak. A vízbe tett
gyümölcság, ha kizöldül Karácsonyig, az a leány közeli férjhezmenetelét jósolja. Az ágat

„Katalin-ágnak” nevezik.
November 30. - András
napja
Szent András apostol a keleti
egyház védıszentje, az elsı
században élt. A hagyomány
szerint átlósan ácsolt kereszten
halt mártírhalált, ezért nevezik
az
ilyen
keresztet
„andráskeresztnek”. Ez a nap a
legjelentısebb házasságjósló,
varázsló nap. András a halász
Péter apostol fivére volt, maga
is halász. A néphagyomány
Márton mellett Andrást is a
„fehér lovon járók” havat hozók közé sorolja. Beköszönt a 4
hétig tartó adventi idıszak is,
melynek hivatalos nyitónapja
az András napot követı elsı
vasárnap. Az Ótestamentumi
Messiásvárás hangulatát idézı
periódus a bőnbánat, böjt, csendes várakozás ideje.
Egy régi mondás erre a napra:
„Aki böjtöl András napján,
Vılegényt lát iccakáján!”
Nádor Mária

Huszár Gabriella
A nyár messze jár
Kicsi elıtt egy egér sem áll,
már
ijedt rettenetben.
Elszállt a nyár,
bármerre jár a "fél" németjuhász.
Volt fiatal titán!
Szerelmetes, heves
és Falkavezér
no meg szerenádos eb,
de a nyár, messze jár
a holdat vonítani is néha fáj.
Voltak, nagy harcok és csaták.
Ha egy kutya imád és hőséget
fogad,
vív helyetted mindennapi harcokat.
Érted kiáll,
hisz övé a "vár"
és benne a "király"!
İszülı állal tiszteleg neked
miközben pimasz macska árnya
tipeg
fáradó szemeiben.

Nyugdíjas pedagógusok
találkozója
Az évek óta mőködı Riha
Ilona Alapítvány kuratóriuma
célul tőzte ki a jól tanuló gyerekek tanév végi jutalmazását, és

minden évben meghívja a nyugdíjas pedagógusokat egy ünnepi
ebédre. Az idén erre az alkalomra, október 12-én került sor.
A meghívott vendégek az új
Napközi Otthonos Konyha vendéglıjében gyülekeztek, délelıtt
11 órára. A szép számú közönséget el sıként Ber eczki
Sándorné, az alapítvány elnök
asszonya köszöntötte. Ezután
Pelle László igazgató úr mondta
el ünnepi beszédét. İt követték
a Dr. Mester György Általános
Iskola tanulói, akik kedves, bensıséges mősort adtak elı,
Bellon Tiborné tanítónı vezetésével. A hangulatos elıadást
szintetizátor és furulya-szóló
tette emlékezetessé. Évekkel
ezelıtt, Busa László tanár úr –
„Mementó” – felirattal, faragott
egy emléktáblát, melyben helyet
kapott azoknak a pedagógusoknak a névsora, akik már eltávoztak… Ez alkalommal Busa tanár
úr felolvasta a neveket és az
egybegyőltek fıhajtással, kegyelettel emlékeztek meg az
eddig eltávozottakról.
Ezután következett a többfogásos, nagyon ízletes ünnepi
ebéd, melyhez még süteményt is
fogyasztottak a résztvevık.
Mindenki nagyon jól érezte
magát. Ebéd után önfeledten
beszélgettek egymással. A meghívottak kifejezték köszönetüket
a meghívásért és elmondták,
hogy milyen sokat jelentenek
számukra ezek az alkalmak.
Kicsit kimozdulnak otthonról,
kicsit más környezetbe kerülnek
és örülnek az egymással való
találkozásnak.
Nádor Mária
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