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    Az eleki Szabadidıs Lovas Klub szere-
tettel meghívta az érdeklıdıket, a május 
30-3l-én megtartott pünkösdi rendezvényé-
re. Mivel 10 éves múltra 
tekint vissza ez a ver-
seny, úgy gondolták a 
szervezık, hogy 2-napos 
programmal várják az 
Elekre látogatókat és a 
helyi lakosságot. A prog-
ram helyszíne: az eleki 
lovas pálya volt, a 
lökösházi úton.  
    A szombati nap elsı 
megmozdulása egy fızı-
versennyel indult, az 
„Aranypatkó díjáért”. 
Ezt a díjat a Hubertus Bt. 
szarvaspörköltje vitte el, 
ıt követte Pityókástokány csapat tejszínes-
gombás tokánya, a harmadik gyıztes a 
Lippes Barna Team babgulyása lett.  
     A lovas pályán eközben a Dogs 4 Life 
Agitily Club által szervezett agrárverseny 
zajlott. A felállított hatalmas sátor alatt 
elkezdıdött a változatos kulturális mősor 
is. A helyet foglaló nézık tapsolhattak a 
ragyogóan, fegyelmezetten táncoló Csaba 
Táncegyüttes táncospárjainak, a 
mezıberényi hastáncosoknak. Az Eleki 
Németek Egyesületének énekkara, ifjúsági 
tánccsoportja és az „Eleki Fúvósok” zene-
kara is szórakoztatta a nézıket. Minden 
fellépı résztvevı ebédet kapott és egy bög-
rét ajándékba, melyen az eleki Szabadidıs 
Lovas Klub felirat szerepelt. Délután látvá-
nyos maratonhajtást rendeztek – elsı alka-
lommal – a szervezık, melyre 19 fogathaj-
tó nevezett be, két kategóriában. Az öt 
akadályból álló ver-
senypálya leküzdése 
komoly koncentrációt 
igényelt a versenyzık-
tıl, de a lovaktól is. Az 
egyes fogatok közül a 
sarkadi Sárközi Zsolt 
nyert, megelızve a 
vésztı-mágori Sánta 
Margit Borbálát és a 
s z i n t é n  s a r k a d i 
Kovácsné Ancsát. A 
kettes fogatok mezınyében három eleki 
versenyzı is rajthoz állt. Ebben a kategóri-
ában a békésszentandrási Major Imre 

nyert, második lett Gyányi Lajos 
dévaványai versenyzı, a harmadik helyen 
a Csanádpalotáról érkezett Deli Dániel 

végzett. A kategóriában 
a 4. helyezést Barna 
János szerezte meg, míg 
az 5. helyezett Barna 
Gergely lett, mindketten 
az eleki Szabadidıs 
Lovas Klub versenyzıi. 
A szombati napot zenés 
est zárta, ahol fellépett 
az Antovszki Band ze-
nekar és Josh and Jutta 
énekpáros. A vasárnap 
programjai sem marad-
tak el az elızı naptól. 
Ötvenöt nevezés érke-
zett a versenybizottság-

hoz. Fuvarosok akadályhajtó versenyével 
kezdıdött a reggel, ahol három eleki ver-
senyzı mérte össze tudását. Elsı Kovács 
József, második Grancea János és a harma-
dik id. Botás Jakab lett. Ezután következett 
az ünnepélyes meg-
nyi tó ,  me lyen 
Pluhár László pol-
gármester úr kö-
szöntötte a verseny-
zıket. A szervezık 
nagy örömére több 
megyébıl érkeztek 
fogatok, még Ro-
mániából is jött két 
versenyzı.  
    Az ünnepélyes 
megnyitó után, az eleki Szabadidıs Lovas 
Klub tagjai, látványos meglepetéssel kö-
szöntötték a közönséget: lufik eresztésével 

és 80 db postagalamb 
röptetésével ünnepelték 
a 10 éves jubileumot. 
Míg a színes lufik röp-
ködtek a szélben, ez 
alatt kezdetét vette az 
egyes és kettes fogatok 
akadályhajtó versenye. 
Összesen 33 versenyzı 
állt rajthoz. Az egyes 
fogatok akadályhajtó 
versenyét a sarkadi 

Sárközi Zsolt nyerte /elızı nap is ı volt a 
gyıztes!/, így új név került fel a lovas klub 
vándorserlegére. Második helyen Deli Dá-

niel, míg a 3. helyen Kovácsné Ancsa vég-
zett. Az eleki színekben versenyzı 
Turóczy Attila az 5. helyet szerezte meg. 
A kettıs fogatok versenyében szintén új 
név került fel a vándorserlegre, a komádi 
Nagy József személyében. Második Deli 
Dániel, harmadik Kovács Árpád lett, ık 
mindketten a nagymágocsi Lovas Klub 
versenyzıi. Az elekiek közül ifj. Botás 
Jakab a hetedik, Barna János a tizedik, és 
Barna Gergely a tizenegyedik helyen vég-
zett. A délután folyamán – a megyében, 
elsı ízben – amatır fogathajtó-feleségek, 
lányok versenyét rendezték meg. A tíz 
nevezı közül a sarkadi Váczi Erzsébetnek 
kedvezett a szerencse, ıt követte az eleki 
színekben hajtó, Borbély Anikó, majd a 
harmadik lett Filyó Krisztina Szarvasról. 
Hatodik lett a kategóriában az eleki Barna 
Jánosné és hetedikként a szintén eleki 
Barnáné Molnár Sarolta végzett.  
     Ezután bemutatóhajtásokra került sor, 
végül 4 négyesfogat mérte össze tudását. 
Elsı Kovács Árpád, második Deli Dániel 
lett, mindketten a nagymágocsi Lovas 
Klub hajtói, harmadik Fábián Gábor és a 

negyedik ifj. Botás 
Jakab lett, az eleki 
Szabadidıs Lovas 
Klub versenyzıi.   
    A vasárnapi 
programban gyer-
meknapi rendezvé-
nyek is szerepeltek, 
a Reibel Mihály 
Mővelıdési Köz-
ponttal közösen. 
Volt lovaglás, ug-

ráló vár, játszóház, de szépségversenyen is 
részt vehettek a gyerekek. Zenés gyermek-
mősor, bővészshow és tőzoltóautó bemuta-
tó színesítette a programot. Aki a két nap 
valamelyikén kilátogatott a helyszínre, 
biztos talált magának tetszı programot. A 
szervezık körültekintéssel, odafigyeléssel 
szervezték ezt a jubileumi rendezvényt. 
Étel – ital is rendelkezésre állt, mindkét 
napon. Sıt, tombolahúzás is volt vasárnap 
délután, ahol a fıdíj: egy csikó volt!  
     A 2-napos rendezvény, amely kicsit 
m e g m o z g a t t a  B é k é s  m e g y e 
lovastársadalmát, valamint az eleki érdek-
lıdıket is, a szerbiai „Kikindai Betyárok” 
zenélésével zárult. 

Nádor Mária 

X. Pünkösdi Jubileumi Fogathajtó Verseny 
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 "Közrend, és közbiztonság.- 
Elek Város Díszpolgára...- 
Óvodáztatási támogatás..." 

 
   Elek Város Képviselı-
testülete elıször "A lejárt határ-
idejő határozatok végrehajtásá-
ról" , Pluhár László polgármes-
ter úr beszámolóját fogadta el, 
amely többek között tartalmaz-
ta az iskolai igazgatói állások 
meghirdetését. A gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok 
értékelését és a gyámhivatal 
felé való elküldését. A védınıi 
szolgálatnál történı átalakítást. 
A külterületi utak helyreállítá-
sa. A június 15.-ei ülésen elfo-
gadott közutak fejlesztése, illet-
ve  a most már benyújtott pá-
lyázatok szintén közutak fej-
lesztésre és eszközbeszerzésre 
(traktor) vonatkozóan. A tele-
pülési rendezési terv módosítási 
eljárása folyamatban van.  
A polgármester úr még hozzá-
főzte, hogy a költségvetés ter-
hére írtak ki pályázatot a helyi 
vállalkozók támogatására (egy 
pályázat került elutasításra).     
     Napirenden, elsıként Balázs 
Zsolt r. hadnagy, ırsparancsnok 
által összeállított "Beszámoló a 
közrend- és közbiztonság hely-
zetérıl" szerepelt. Az Eleki 
Rendırırs területén (Elek, 
Kétegyháza, Lıkösháza) 224 
bőncselekmény elkövetése tör-
tént, amely 44-el  kevesebb az 
elızı évinél. Elek városában 
2008-ban 97 bőncselekmény 
vált ismertté, 2007-ben 121-t 
regisztráltak- tartalmazza töb-
bek között a beszámoló.  
    A jelenlévı, Dr. Tábi Tibor r. 
alezredes elmondta, hogy az 
elmúlt évhez kapcsolódóan jó 
évet zártak a számok tekinteté-
ben. A közrendet, közbiztonsá-
got úgy próbálják fenntartani, 
hogy 24 órában legyen rendır a 
településen. Sajnálatát fejezte 
ki a polgárırség hiánya miatt. 
Pluhár László polgármester úr 
közölte, hogy az anyagi hátteret 
tekintve nincsen akadálya a 
dolognak és örömét fejezte ki, 
hogy Balázs Zsolt személyé-
ben, olyan ırsparancsnokot 
találtak, akivel hosszú távon 
tudnak számolni. Völgyesi Ist-

ván képviselı, hozzászólásában 
felvetette a  terménylopá-
sok  gyakoriságát. Továbbá, 
hogy a vakációzó  gyermekek-
re  a közlekedésben fokozottab-
ban kell figyelni! Klemm István 
képviselı úr megkérdezte, hogy 
Elek  város tekintetében van-
nak-e  drogfogyasztásra vonat-
kozó  adatok. Sípos Sándor 
képviselı úr megjegyezte, hogy 
neki is többen jelezték a játszó-
téri  randalírozást.  
   Dr. Tábi Tibor r. alezredes 
reagálásában elmondta, hogy a 
terményekkel kapcsolatban 
igyekeznek hathatósabb intéz-
kedéseket megtenni (ırizetbe 
vétel mellett, azonnal bíróság 
elé tudják állítani a  tolvajt.) A 
droghelyzet nem jellemzı a 
városra. Létezik, de kis mérték-
ben. A disco utáni szórakozá-
sokra figyelnek a kollegák, 
megjegyezte, hogy mindig nem 
lehet rendır mindenhol.  
    Közlekedési ellenırzések 
tekintetében ugyanúgy, mint 
korábban, ismét lesz kivezé-
nyelve  traffipax, rendszeresen 
ellenıriznek  a Kétegyházi 
úton. Ezután a képviselı-
testület az elıterjesztésnek 
megfelelıen a rendırségi be-
számolót elfogadta, vala-
mint  köszönetét fejezte ki a jó 
együttmőködésre vonatkozóan.    
     A második napirendi pont a 
"Tájékoztató az intézményi 
struktúra átalakításának tapasz-
talatairól", Pluhár László pol-
gármester úr elıterjesztésében. 
Az átszervezés elızményei és 
szükségszerősége: kedvezıtlen 
demográfiai tendencia, az álla-
mi támogatások, hozzájárulá-
sok csökkenése, egyre nagyobb 
anyagi ráfordítás a fenntartók-
tól.  -  Ennek következménye 
az intézményhálózat takaréko-
sabb, racionálisabb mőködteté-
se. Az átszervezés feladatainak 
és végrehajtásának tapasztalata-
inak ismertetése után, összeg-
zésként megállapítható, hogy ez 
a folyamat nem zökkenımen-
tes, vannak problémák. A meg-
takarítás ténye viszont egyértel-
mően látszik az összehasonlító 
adatokból. A beszámoló kiegé-
szítésében elhangzott, hogy 

ezzel a folyamattal nem lehet 
leállni. Azok a települések, 
amelyek elmulasztják az uniós 
pályázatok lehetıségeit, nem 
igyekeznek modernizálni, kire-
kednek majd. A gazdasági vál-
ság következményeit az önkor-
mányzat is megérzi. A harma-
diki napirendi pont, az alapító 
okiratok módosítása, a legfon-
tosabb önkormányzati intézmé-
nyeknél, amelyet a régiek he-
lyébe lépı "két kategória" indo-
kolt.  
    A negyedik napirendi pont, 
az Elek-Kevermes Közoktatási 
társulás Dr. Mester György 
Általános Iskola és Óvoda Pe-
dagógiai program elfogadása. 
Terjedelmére való tekintettel az 
anyag e-mailen ment ki. Okta-
tási szakértı bevonásával lett 
 elkészítve. 
    Az ötödik napirendi pont, 
"Óvodáztatási támogatás termé-
szetbeni  formájáról szóló ren-
delet". Az óvodáztatási támoga-
tás 2009 évben, elsı alkalom-
mal, gyermekenként 20 000 Ft. 
Ezt követıen esetenként és 
gyermekeként 10 000FT.  Dr. 
Kerekes Éva közjegyzı el-
mondta, hogy a pénzbeli támo-
gatás eddig kötelezı volt, a 
természetbeni egy lehetıség. (A 
pénzt a Magyar Államkincstár 
utalja át). A csomag tartalmát a 
gyermekjóléti szolgálat közre-
mőködésével biztosítanák. A 
természetbeni támogatás for-
mái: leginkább utcai cipı, ruha, 
váltóruha, tornafelszerelés, 
tisztasági csomag, ágynemő. - 
A testület megalkotta  a rende-
letet az óvodáztatási támogatás, 
természetbeni formájáról.  
    A következı, napirenden 
szereplı, tervezet az "Elek Vá-
ros Díszpolgára" kitüntetı cím 
adományozásáról.  "...azoknak, 
akik Elek város fejlıdését, hír-
nevének öregbítését elımozdí-
tották...A címet csak élı sze-
mély kaphatja, állampolgárság-
ra való tekintet nélkül... A ki-
tüntetı cím átadására és a dísz-
polgár beiktatására kétévente 
az Elekiek Világtalálkozóján 
ünnepélyes keretek között kerül 
sor…A cím adományozását az 
Eleki Krónikában közzé kell 
tenni…A címmel az önkor-
mányzat Díszpolgári Oklevelet 

és kitüntetı jelvényt adomá-
nyoz. Az oklevél szószerinti 
másolatának  a  Díszpolgárok 
Könyvébe való átvezetésérıl a 
jegyzı gondoskodik.". Ez csu-
pán a tervezet néhány mondata. 
Érdemérem már van a települé-
sen, de sokszor olyan személy 
érkezik a városba, akinek nem 
lehet érdemérmet adományoz-
ni, viszont meg szeretnék kö-
szönni a látogatást. Így lehetı-
ség nyílik szélesebb területen is 
a kitőntetésre. A kitüntetı cím 
adományozásáról szóló rende-
letét a képviselı-testület megal-
kotta. 

Huszár Gabriella 

Képviselı-testületi ülés -június 29. 

    Megjelent az eleki Katolikus 
Hírmondó legújabb /15./ lapszá-
ma. A  pünkösdrıl ezt olvashat-
juk: "A Pünkösd lényege tehát, 
hogy a szentlélek lejött a földre 
és az apostolok megkezdték az 
evangélium hirdetését. Ezzel a 
lépéssel lefektették az Egyház 
alapjait, így ez az ünnep az Egy-
ház születésnapja is."  
   Megtudhatjuk, hogy megala-
kult az új eleki egyházközségi 
képviselı-testület, melynek 
tagjai két bizottságban tevé-
kenykednek. A lap beszámól 
arról is, hogy a 2008-2009-es 
tanévben 52 kis óvodást írattak 
be hittanra, akik sikeres tanévet 
zártak, de ugyanígy sikeresnek 
tekinthetı a tanévzáró szentmi-
sét követı családi program is a 
plébánián június 14-én. /Az idén 
öt elsıáldozó volt./  
    Az eleki katolikus lap közli 
azt is, hogy eddig a templom 
belsı festésére 5. 124. 740 fo-
rint jött össze, amibıl kétmilliót 
a városi önkormányzat utalt át. 

  
Rapajkó Tibor 

 
INTERNETEZZEN A 

 VÁROSI  
MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 

Errıl ír a Katolikus 
Hírmondó 



OKTATÁS-KÖZÉLET 
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    A képviselı testület a meg-
tett módosításokkal egyhangú-
lag fogadta el Elek Város Ön-
kormányzatának  KÖZBE-
SZERZÉSI SZABÁLYZAT.  
Ezt követıen megválasztották a  
közbeszerzési elıkészítı és 
bíráló bizottság tagjait: Pluhár 
László polgármester, Völgyesi 
István, Pelle László, Klemm 
István  és Turóczy András kép-
viselık.  
    A napirendnek megfelelıen a 
pályázatok következtek.  Az 
"Elek Város Polgármesteri Hi-
vatalának felújítása és hıszige-
telése", illetve az "Orvosi ren-
delı felújítása" pályázatokhoz 
kapcsolódóan, a nyilvánosság 
biztosítására vonatkozóan 
az  Eleki Víz és Csatornamő 
Üzemeltetı Kft-t választotta a 
testület Az "Önkormányzati 
szilárd burkolatú belterületi 
közutak burkolat-felújítása" 
keretében határozatot fogadtak 
el, hogy a "roma integrációt 
segítı betonút építése" a már 
említett Szántó, Dankó, Cinka, 
Eötvös, Damjanich, Vajda, 
Leiningen utcákban,  a közbe-
szerzés lefolytatására vonatko-
zóan, Dr. Varga Imre ügyvédet 
választja. Továbbá a képviselı-
testület úgy döntött, hogy pá-
lyázatot nyújt be a Dél-alföldi 
Regionális Tanács meghirdeté-
sére, amelynek célja, nyertes 
pályázat esetén a Petıfi Sándor, 
Arany János, Bajcsy-Zs Endre, 

Kun Béla, Batthyány Lajos 
utcák  burkolat-felújítása. Szin-
tén pályázatot nyújtanak be a 
Lıkösházi út mindkét oldalán 
lévı járda  felújításának megva-
lósításához, a Dél-alföldi Regi-
onális Fejlesztési Tanács meg-
hirdetésére.  
   Ezen a napon még egy pályá-
zat benyújtásáról döntöttek, 
amelynek célja "egy tárgyi esz-
köz", MTZ 820.2 Traktor és 
tartozékai (pótkocsi, tárcsa, 
árokásó, földkanál, stb.) meg-
vásárlása lenne, közcélú foglal-
koztatáshoz. Nyertes pályáza-
tok esetén a képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok és 
intézkedések megtételére.  
    A második napirendi pont-
ban a Szélessávú Informatikai 
Társulás alapító okiratának 
módosítását fogadta el a testü-
let. Ezek szerint a társulás fel-
ügyeleti és irányító szerve a 
képviselıtestületek által létre-
hozott Társulási Tanács, amely 
üléseit Szabadkígyós Község 
Polgármesteri Hivatalában tart-
ja. Továbbá a 14. pontban a 
foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése szerepelt. Az alapí-
t ó  o k i r a t  e l k é s z í t é s é -
ért,Domokos Ferencné jegyzı 
(Szabadkígyós )  f e l e lı s . 
 

Huszár Gabriella 

Rendkívüli képviselı-testületi ülés június 15-én 

   Július 4-én Dabas-Sáriban 
jártak az eleki szlovákok a 
helyi kisebbségi önkormány-
z a t o t  é s  e g y e s ü l e -
tet képviselve. Ezen, a hazai 
szlovákság egyik legjelentı-
sebb rendezvényén az 
elekiek bemutatkozása is jól 
sikerült, itt is nagy keletje 
volt a loksának, a káposztás 
tésztának. Több külföldi is 
felkereste az elekiek sátrát, 
de még a mostani magyar 
miniszterelnök, Bajnai Gor-
don is! 70 ezer forintot nyer-
tek az eleki szlovákok, amit 

a szeptemberi a szlovák nap-
ra fordítanak, melyre többen 
el fognak látogatni Békés-
csabáról, ahol akkor csiga-
fesztivált tartanak. 

Forrás: dr. Kuruczné 
Czvalinga Judit. 

 
Rapajkó Tibor 

Szlovák hírek 

  Az iskolai év alatti szorgalmas 
tanulás, felkészülés minden 
órára, idıvel meghozza a gyü-
mölcsét is. Egyes diákok a sza-
bad idejüknek nagy részét is a 
tananyagon kívüli ismeretek 
elsajátítására fordítják. Ennek 
elıbb-utóbb meglesz az ered-
ménye is. A Dr.Mester György 
Általános Iskola tanulói az ıket 
felkészítı pedagógusokkal az 
alábbi eredményeket érték el. 
Lássuk kik İk?  
  Az alsósok részére 2009. má-
jus 15-én Sarkadon Megyei 
Mesemondó,-Meseillusztráló 
és Bábkészítı versenyt rendez-
tek. A két-fordulós versenyen 
az alábbi eredmények születtek: 
Mesemondás:   
4.hely:Baráth Fruzsina/2a  
Különdíj:  
Szelezsán Boglárka/2a  
4.hely: Veres Fruzsina 4a  
Emléklapot kaptak:Török Máté 
4b, Korcsok Kata 4a, Gulyás 
Dóra 3a, Für Fanni 3a, 
Poptyilikán Csenge 3a 
Meseillusztrálás:  
2.hely: Juhos Dominika 2a                              
emléklapot kapott:  
Márki Nilla 4a 
Bábkészítésben Szelezsán 
Boglárka 2.a osztályos tanuló 
jeleskedett, aki a 2.helyezést 
érte el. 
  Gratulálunk a tanulóknak és 
az ıket felkészítı pedagógu-
soknak: Lupné Soós Tündének, 
Turla Mihálynénak, Bellon 
Tibornének.  
Környezetismereti versenyen 
is részt vettek a tanulók, ahol az 
alábbi eredmények születtek: 
3. osztály: 1. Szentiványi Iza-
bella, 2. Mazán Nikolett,  
3. Bedı Dániel.  Mindhárman a 
3.b osztályba járnak. Felkészítı 
tanítójuk: Kallóné Balogh Ág-
nes volt. 
4. osztály: 1. Lırincz Balázs a 
4.b osztályból. Felkészítıje: 
Radnóti Lászlóné tanítónı. 
2. Korcsok Kata, 3. Kovács 
Fatime, mindketten a 4.a osz-
tályból. Felkészítıjük: Miszlai 
Jánosné. 
   A verseny lebonyolításában 
részt vettek még az alábbi peda-
gógusok: Pelle Ágnes, Kecske-
méti Jánosné és Sebık 

Ferencné. 
Varga Tamás Megyei Mate-
matika versenyen az 5. helye-
zést érte el Festı Dávid 7.c 
osztályos tanuló. Felkészítıje: 
Lukácsné Kohut Anna tanárnı 
volt.  
Kenguru Megyei Matematika 
versenyen résztvevık eredmé-
nyei az alábbiak: Liszka Ottó a 
2. b-bıl a 10. helyezést érte el, 
f e lké sz í tı j e  Kecskemé t i 
Jánosné tanítónı. Ifj. Pelle 
László a 3. b-bıl a 12. helye-
zést érte el, felkészítıje Kallóné 
Balogh Ágnes tanítónı. 
Árgyelán Endre a 4. b-bıl a 22. 
helyezett lett, felkészítıje Rad-
nóti Lászlóné tanítónı.  
A megyei matematika verseny 
mellett iskolai matematikai 
versenyt és szervezett az isko-
la. Ezen az alábbi eredménye-
ket érték el a tanulók: 
3. osztály: 1. Szentiványi Iza-
bella, 2. Purecse Patrícia, 3. ifj. 
Pelle László, ık mindhárman a 
3. b osztály tanulói. Felkészítı 
tanítónı: Kallóné Balogh Ág-
nes. 
4. osztály: 1. Popa Melinda   
4.b. Felkészítıje: Radnóti 
Lászlóné. 2. Medve Bianka  4.a  
Felkészítıje: Miszlai Jánosné 
3. Kovács Fatime  4.a  --  felké-
szítıje: Miszlai Jánosné. 
    Az Eleki Krónika Szerkesz-
tısége nevében mi is gratulá-
lunk a szép eredményekhez. 
Minden elismerésünk a felké-
szítı pedagógusok mellett a 
szülıknek is, akik szorosan 
gyermekeik mögött állnak a 
ragyogó teljesítmények elérésé-
ben. 

Nádor Mária 

Dicséret a legjobbaknak… 

 

Havi bölcsesség:  
 

„Semmi sem valódi, amíg ki 
nem próbáljuk - még egy 
szólás sem igazi szólás, 

ameddig saját életünk nem 
szolgáltat példát rá.” 

 
/John Keats/  



INNEN-ONNAN 

2009. július 29.     3  

  A napokban egy, a Kétegyházi 
úton parkoló kamion üzem-
anyagtartályát "szívták le", az 
elkövetıket szerencsére nem 
sokkal késıbb elfogták.  
   Továbbra is komoly problé-
mát jelent Eleken is az, hogy a 
tulajdonosok nem kellıképpen 
védik értékeiket. Nem régen egy 
idıs eleki nı arra ébredt, hogy 
négy idegen jár a saját lakásá-
ban, mert a tulajdonos elfelejtet-
te az ajtót bezárni! Sajnos eze-
ket az elkövetıket eddig még 
nem sikerült elıállítani, mert a 
háztulajdonos nem tudott hasz-
nálható személyleírást adni, 
illetve nem értette az elkövetık 
által beszélt nyelvet sem. 

 
Forrás: Balázs Zsolt  

ırsparancsnok. 
 

Rapajkó Tibor 

Rendırségi hírek 

   "Évek óta szervezzük az úszó-
tábort, rögtön az évzáró után.      
    Idén június 22.-tıl, július 3.-
ig tartott. 32 gyermek-
kel foglalkoztunk, 3 
csoportban a gyulai 
strandon. A kezdı 
fiúkat Dávid Rémusz 
tanította, a haladók-
kal Hoffmann Ferenc 
foglalkozott, a kezdı 
lányokkal én. Óvodás 
kortól 14 évesig je-
lentkeztek a gyerekek. 
A kezdı úszók elıször 
megszokták a vizet, 
megtanultak siklani, elsajátítot-
ták a kar és lábtempót, a fiúk 
még fejest ugrani is megtanul-
tak.  Nagy  az izgalom  a kezdı 
csoportokban mindig, mert 
tudják  a gyerekek, csak akkor 
kerülhetnek a haladókhoz, ha át 
tudják úszni a tanmedencét pár 

pihenıvel. Ezért nagyon szor-
galmasan gyakoroltak az idén 
is. A haladóknak minden nap 

hosszabb és hosszabb  távot 
kell teljesíteniük a mély meden-
cében. Reggel nyolckor indul-
tunk Elekrıl a menetrendsze-
rinti buszjárattal és külön busz-
szal jöttünk haza délután egy-
kor. A gyerekek, miután lepar-
koltunk a csúszdás medence 

melletti zöld főre, reggeliztek, 
utána egy jót fociztak. A dél-
elıtt folyamán csak egyszer volt 
egy fél  órás tízórai szünet. Él-
vezték a medencéket, a hullám, 

a pillangó és a tan-
medence a kedvencek 
közé tartozott. Páran 
a szülık közül az 
utolsó napon elláto-
gattak a gyulai für-
dıbe, megnézni gyer-
mekeik tudományát. 
És, ahogy tapasztal-
tuk, tetszett nekik, 
amit láttak.  
   Nagyon dicséren-
dı, hogy a szülık 

áldoznak gyermekeik úszás 
oktatására, hiszen legalább 
annyira fontos úszni tudni, mint 
írni és olvasni." 
         
         Nagyné Nádor Gabriella                                
                      b e s z á m o l ó j a 
   

      Nem volt szándékomban 
semmit sem hozzáfőzni a be-
számolóhoz, mert a történet így 
kerek. Azért elgondolkoztam 
azon, hogy mennyivel biztonsá-
gosabb életet lehetne élni, ha 
mindenki megtanulna úszni. 
Nem csupán az állandóan elı-
forduló nyári balesetekre gon-
dolok, hanem szeszélyes idıjá-
rásokra, hömpölygı áradattá 
vaduló patakokra, árvizekre. 
Magam részérıl sajnálom a 
medence szélén, tóparton sóvá-
ron ácsorgókat, mert nem mer-
nek belemenni a vízbe, nehogy 
belefulladjanak.  
     Az embertıl pedig nem ide-
gen a víz, no nem szomjra, 
vagy a nagymosásra gondolok, 
hanem arra a kilenc hónapra, 
amikor ha nem is tudatosan, de 
mindannyian "tempóztunk" 
a n y u  p o c a k j á b a n . 
                      
Huszár Gabriella 

Úszni, mint hal a vízben... 

MEGHÍVÓ 
 

Elek Város Önkormányzata tisztelettel meghívja  
a város lakóit a  

2009. Augusztus 20-án  megrendezésre kerülı  
 

Elek Fest 
címő rendezvényre. 

 

 Új kenyér ünnepe a Szent István szobornál 
 

10.00  
- Himnusz 

- Köszöntı - Pluhár László polgármester 
- Ünnepi szónok – Dr.Perjési Klára országgyőlési képviselı 

- Koszorúzás, Kenyérszentelés 
- Szózat 

 

Városi születésnap a Polgármesteri Hivatal mögött 
 

14.00  
- Köszöntı – Dr Heim Lajosné alpolgármester 

- Ünnepi beszéd, díjátadás – Pluhár László polgármester 
          - A város legifjabb polgára 

(Bejelenteni 2009. augusztus 18-án 16.00 óráig  születési anyakönyvi  
kivonattal lehet a Polgármesteri Hivatalban) 

          - A város legidısebb polgára 
„Elekért érdemérem” cím átadása 

Városi „ Születésnapi Torta” felszeletelése 
 

15.00 
- Folklór bemutató 

- Román gasztronómiai kóstoló 
 

18.00 
Zenés est 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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   1964-et írtunk, amikor egy 
csupa lányokból álló osztály 
elballagott, elhagyta az eleki 
általános iskolát. A csoportkép-
rıl még a világra rácsodálkozó 
33 kedves szempár néz 
vissza, de vajon mi lett 
velük a 45 év alatt? 
Milyen emlékeket ıriz-
nek tanáraikról, egy-
másról? Milyen öröm, 
bánat érte ıket ez idı 
alatt? Ezt tudták meg 
azok a volt diákok, akik 
június 27-én eljöttek 
Elekre, az osztálytalál-
kozóra, hogy emlékez-
zenek…      
    Hálásak voltak a fıszervezı-
nek, Rotyisné Nellykének, aki 
ezt a szervezı feladatot elvál-
lalta, felkutatta, értesítette osz-
tálytársait. Ez az önzetlen szer-
vezımunka meg is hozta a gyü-
mölcsét, hiszen 20-22-en eljöt-
tek a hívására – emlékezni. 
Délután 15 órakor vártak egy-
másra a volt diákok a 
kétegyházi úti Pizzéria Kávézó 
elıtt, majd itt beszélgettek egy-

mással. Sajnos az ıket nyolca-
dikban tanítók közül, már csak 
hárman élnek, Nyisztor Péterné 
tanárnı, Janecskó János volt 
iskolaigazgató. İk ketten nem 

tudtak részt venni az összejöve-
telen. Busa László tanár úr vi-
szont eleget tett a meghívásnak 
és együtt töltötte a napot volt 
tanítványaival. 
    Meghatódva emlékeztek 
Radnai Lászlóné Margó nénire 
is, aki elsıs tanító nénijük volt. 
A régi fotón 55 kislány társasá-
gában középen ül. Nagy szere-
tettel, türelemmel és odaadással 
tanította ıket a betővetésre és a 

számok birodalmában való el-
igazodásra. İ is eltávozott 
2008. márciusában. İrá és a 3 
osztálytársukra /Brandt Mariká-
ra, Fodor Annára és Nagy Juli-
annára/ is emlékeztek – néma 
felállással, fıhajtással.  
    A szomorúságot felváltotta a 

vidám csevegés. 
Minden résztvevı 
elmesélte, mit tör-
tént vele az eltelt 
idıszak alatt. Az 
osztályból sokan 
továbbtanultak és 
így van közöttük 
orvos, tanár, tanító, 
óvónı, kozmetikus, 
pénzügyi szakem-
ber. Volt, akiket a 
körülményei nem 

engedtek a tovább tanulás útjá-
ra lépni, de ık is becsületesen 
megállták helyüket a választott 
munkaterületükön. Érdekessége 
volt a találkozónak az, hogy 
Waschik Mária nagyon messzi-
rıl, Németországból jött haza, 
kifejezetten azért, hogy talál-
kozhasson osztálytársaival. Az 
életutak ismertetése után töb-
ben elmesélték, hogy különbö-
zı betegségek jelentkezése mi-

att áttértek a bióételek fogyasz-
tására, mellette csökkentve a 
hús-ételek fogyasztását. A sze-
mélyes bemutatkozások után 
asztalra került az ízletes, bısé-
ges vacsora. Egy-egy kedves 
emlék, diák-csínytevés még 
elhangzott, majd elköszöntek 
egymástól az osztálytársak az-
zal, hogy két év múlva ismét 
találkoznak. 
    A fıszervezı Nellyke el-
mondta: „ Akik eljönnek, öröm-
mel jönnek, mindenki hálás 
érte, hogy megszervezem ezt a 
találkozót és igénylik is, hogy 
találkozhassanak a régi osz-
tálytársaikkal!” 
    Nekem már csak az a dol-
gom, hogy egy kedves idézettel 
elköszönjek a 45 éves osztály-
találkozó résztvevıitıl: 

„Ha elfáradsz a világban: 
 Gyere haza megpihenni. 
 Az öreg fák árnyékában, 
 Szép idıkre emlékezni.” 

    Tiszta szívbıl kívánom, hogy 
még sokszor találkozzanak így, 
tudjanak megújulni testben és 
lélekben és maradjanak meg 
lélekben fiataloknak! 

 
Nádor Mária 

45 éves osztálytalálkozó 

Ez történt Eleken 1956. no-
vember 10-én 

   Errıl a napról B. Kun István 
és Fazekas József ezeket jelen-
tették a járási végrehajtó bizott-
ság elnökének: "1956. novem-
ber 10-én a munkás Paraszt 
Kormány felhívására megjelen-
tünk a tanácsházán mind három 
leváltott függetlenített vezetı és 
a vb. ülést összehívtuk. Ekkor a 
végrehajtó bizottsági ülés még 
úgy határozott, hogy Kiss Ist-
vánt P. Nagy Mihály javaslatá-
ra a tömeg megnyerés szem-
pontjából ott hagyja  elnöki 
helyén. A vb. titkárt pedig visz-
szahívja titkári állásába. Az 
elnök helyettesi állás betöltésé-
vel ideiglenesen Borgye Györ-
gyöt bízta meg. Ezt követıen 
megjelent a Munkás Paraszt 
Kormány rendelete a Forradal-
mi Bizottmányokat csak javas-
latevı szervnek ismerte el. Ezek 
a a forrófejő emberek nem 
akarták elismerni a Munkás 

Paraszt Kormány rendeleteit, 
továbbra is kis királyoskodtak a 
Tanácsházán. Elıfordult, hogy 
magát a vb. titkárt nem enged-
ték be az ülésre."   
    Ebbıl a súlyos helyesírási 
hibáktól hemzsegı hivatalos 
szövegrészletbıl megtudhatjuk 
a legfontosabb,  vagyis a forra-
dalom november 4-ei leverése 
után Eleken, még pl. november 
10-én is komoly erık álltak a 
"törvényes" hatalommal szem-
ben. Az akkori rezsim számára 
a legfontosabb az volt, hogy 
mindenáron megszerezze a tel-
jes hatalmat, ezért pl. megbé-
lyegeztek olyanokat, aki velük 
nem tudtak, de nem is akartak 
egyetérteni.  Bizonyára másutt 
is alkalmazták, de a mostani 
dokumentum is azt bizonyítja, 
hogy tudatosan hazudtak is, 
mert pl. Kiss Istvánt csak csali-
ként használták!  
   Meg kell említenünk azt a 
történelmi tényt is, hogy no-

vember 10-én született egy kor-
mányhatározat, mely szerint pl. 
az ipari dolgozók fizetését 8-15 
%-al felemelték. Lehet, hogy 
ennek hatására lettek olyan 
"bátrak" bizonyos emberek 
Eleken is.  Minden történelmi 
korszakban voltak olyan embe-
rek, akik úgy gondolták, hogy 
az a helyes, ha a népakarattal 
szemben, egy külsı, elnyomó 
hatalmat kell támogatni, vagyis 
a rossz oldalra kell állni, ami 
lehet hogy egy szők körnek 
mindig jót jelentett, de az or-
szág többségének nem. /Az 
ilyen rendszerek döntı százalé-
ka már megbukott, vagy pedig 
az lesz a sorsa!/   
    A mostani szövegrészletben 
közölt névanyag alapján egyér-
telmően elmondható az, hogy 
Kiss István egy igen nehéz tör-
ténelmi helyzetben igazi hazafi-
ként tudta képviselni az akkori 
elekieket is, amiért most utólag 
is minden tisztelet kijár.  
Folytatjuk.  

Rapajkó Tibor 

Az új kormány megalakulása után IV. Anyakönyvi hírek  
2009. május 6 
- június 2. 

  
Születések: Alb Réka 
(május 6.), Papp Zoltán 
Kevin (május 14.), Török 
Botond (május 21.), Borgye 
Boglárka (május 28.), 
Borgye Jázmin (május 28.), 
Horváth Viktória Gabriella 
(június 1.), Wengerter And-
rás (június 2.) 
 
Házasságkötések: Bloch 
Tamás és Sarkadi Tünde. 
 
Halálozás: Varga György 
(80), Fodor József (62), 
Ádám Rózsa (81), Káplár 
Margit (91), Szabó József 
(83), Hanusz Zoltán János 
(66), Szabó Julianna (78). 
Forrás: az eleki anyakönyvi 

hivatal. 
Közreadta: arlan 
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    2009. július 4-5-én egy ki-
sebb eleki csoport Leimenben 
járt, ahol immáron a 64. eleki-
almáskamarási búcsút tartották 
az egykori előldözöttek és a 
vendégek.  
    A rendezvény helyszíne a 
Szent Egyed-templom, illetve -
csarnok volt. Az elekiek július 
4-én indultak el a hajnali órák-
ban. /Pluhár László, eleki pol-
gármester és felesége, Reisz 
György, német kisebbségi kép-
viselı és felesége, Szilbereisz 
Józsefnié,  az Eleki Németek 
Egyesületének elnöke, illetve 
az eleki fúvószenekar 10 fıvel./  
A program másnap kezdıdött 
9. 30-kor a temetıben található 
eleki-almási emlékmőnél, ahol 
Joschi Ament is beszédet mon-
dott. Utána 10. 30-kor a meghí-
vottak misén vettek részt a 

Szent Egyed-templomban, amit 
ebéd követett, amin eleki recept 
szerint készült sült kolbászt is 
lehetett választani!  14. 30 után 
beszédek hangoztak el a nagy-
számú /kb. 300 fı/ hallgatóság 
elıtt. Beszédet mondott pl. 
Franziska Stein /Eleker 
Heimatkomitee/, Reisz György, 
Pluhár László is. A beszédek 
után nagy sikerrel fellépett az 
eleki fúvószenekar is! /A ren-
dezvényt olyan eleki személyi-
ségek is megtisztelték mint dr. 
Paul Strifler és Josef Schneider 
is./ Az elekiek hétfın indultak 
vissza Leimenbıl. 
    A kiutazást a városi önkor-
mányzat és a kisebbségi önkor-
mányzat tette lehetıvé. 

 
Forrás: Szilbereisz Józsefné. 

Rapajkó Tibor 

Leimeni búcsú 

    Az idei 127 298 felvételizı 
közül 94 301-nek sikerült bejut-
nia a felsıoktatásba. Annak a 
32 997 jelentkezınek pedig, 
akiket most nem vettek fel se-
hova, még mindig ott a pótfel-
vételi lehetısége.  
   Idén tehát a felvételizık 74 
százaléka bejutott valamilyen 
egyetemre, fıiskolára. Az ösz-
szes jelentkezı 45 százaléka 
pedig az általa megjelölt elsı 
helyre került be.  Az idei évben 
összesen 89 184-en szereztek 
érettségi bizonyítványt, közü-
lük 53 883-an döntöttek úgy, 
hogy tovább lépnek a felsıokta-
tásba. Ez a szám több mint tíz-
ezerrel több, mint tavaly, ehhez 
azonban hozzátartozik, hogy 
2008-ban közel tízezerrel keve-
sebben is érettségiztek.  
   Az idén felvételt nyert jelent-
kezık csaknem fele (39 655) 
alap és osztatlan államilag tá-
mogatott helyre került be. Több 
mint tízezer azoknak a jelentke-
zıknek a száma, akik valami-
lyen többletpontra voltak jogo-
sultak. Közülük 5432-en a 
többletpontok nélkül is bekerül-
tek volna az általuk választott 
intézménybe, azonban 2667 
jelentkezınek szüksége volt a 
többletpontokra ahhoz, hogy 

felvegyék. A legtöbb ponthatár 
300 és 400 pont közé esett.  
   Az alap nappali államilag 
támogatott képzésekre jelentke-
zettek átlagosan 344 pontot 
értek el (a jelentkezık csaknem 
82 százaléka), de volt 495 
olyan jelentkezı, aki idén ma-
ximális pontszámmal jutott be. 
Középfokú nyelvvizsgával az 
összes jelentkezı 
38 százaléka 
r e nd e l k e z e t t , 
míg felsıfokú 
nyelvvizsgája 13 
szá za lékuknak 
volt. A tavalyi év-
hez képest, idén a 
jelentkezık közül 
többen értek el magasabb pont-
számokat, megközelítıleg 5 
ezerrel többen érkeztek 300 és 
400 közötti pontszámmal.   
    A legnagyobb túljelentkezés-
sel (négy-ötszörös) a mővészeti 
és a jogi és igazgatási képzési 
területre jelentkezıknek kellett 
számolniuk. De a sporttudomá-
nyok és a gazdaságtudományok 
területén is csaknem háromszor 
annyian jelentkeztek, mint 
ahány férıhely volt. A legnép-
szerőbb intézmények listaveze-
tıje az ELTE 22 456 jelentke-
zıvel, akik közül 4990-en nyer-

tek felvételt. Szorosan mögötte 
áll a Debreceni Egyetem 21 
586 jelentkezıvel, ide 3838-an 
kerültek be. A dobogó harma-
dik helyén a Szegedi Tudo-
mányegyetem áll 19 237 jelent-
kezıvel, akikbıl 3732-en kezd-
hetik meg tanulmányaikat szep-
temberben. A legnépszerőbb 
szakra, a turizmus vendéglátás-

ra idén 352 ponttal is 
be lehetett kerül-
ni, azonban volt 
olyan intéz-
mény, ahol 
e hhez  4 51 

pontra volt szük-
ség. A második 

legnépszerőbb a gazdál-
kodás és menedzsment szak 
volt, ahová minimum 367 pont 
kellett, de volt ahol 454. A nép-
szerőségi lista harmadik helye-
zettje a mérnök informatikus 
képzés, ahol a ponthatárok in-
tézményenként 222 és 375 kö-
zött alakultak. Idén mesterkép-
zésre 27 746-an felvételiztek, 
közülük 12 221-en be is kerül-
tek valamely felsıoktatási in-
tézménybe. A legtöbben a böl-
csészettudományi területre je-
lentkeztek, ezt a társadalomtu-
dományok, majd a pedagógus-
képzés és a gazdaságtudomá-

nyok követték. A legtöbben itt 
is az ELTE-t választották, ösz-
szesen 3489-en, akik közül 
1762-en be is jutottak. Ezt kö-
vette a Szegedi Tudomány-
egyetem a maga 2603 jelentke-
zıjével, és 1302 felvételt nyert 
hallgatójával. A harmadik a 
Pécsi Tudományegyetem, ahol 
2451 jelentkezıbıl 1115-en 
jutottak be. A tanári mestersza-
kok közül legtöbben az idegen 
nyelvi területre jelentkeztek, ezt 
követte az ember és társadalom, 
majd a magyar és a testnevelés 
(NAT mőveltségi területek sze-
rint). Pótfelvételit az idén alap-
képzésben 39 intézmény hirdet, 
csak költségtérítéses formában 
összesen 156 képzést. Mester-
képzésen államilag finanszíro-
zott formában 15 intézmény 
hirdet 47 képzést, míg költség-
térítéses képzésbıl 198-at hir-
detnek meg. Felsıfokú szak-
képzésbıl 52-ıt hirdet meg, 
csak költségtérítéses formában. 
A jelentkezési határidı 2009. 
augusztus 10. 

 
Forrás: www.felvi.hu 

 
Közreadta: arlan 

Tizenháromezerrel többen kerültek be a felsıoktatásba 

 

Horváthné Ibolya: 
 

Sose szégyellj! 
 

Le kellene írnom, mi a szívem nyomja, 
sajnos mindenhonnan negatív jön vissza. 
Jó lenne, ha mások is éreznék e világon, 

nemcsak „egyke” létre, társaságra vágyunk. 
 
 

Segítséget adni, ne szégyellj barátom, 
hiszen legszebb cselekedet ezen a világon. 
Tudni kell kapni, s majd viszonzást adni, 

e kis nyomorú életünkben mindent megköszönni. 
 
 

Társas lények vagyunk, társaságra vágyunk. 
A szeretet, mire mindannyian várunk. 

Ne fukarkodj vele, add hát bátran tovább, 
így leszel  mindenki elıtt igaz, jó barát. 
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MEGHÍVÓ 
 

a „Reibel Mihály” Városi Mővelıdési Központ tisztelettel 
meghívja a város lakosságát a 2009. augusztus 8-án meg-

rendezésre kerülı 

 
VII. Eleki Fızı-, Sütı versenyre 

 
Nevezni lehet a Körösök-völgyében hagyományosan sza-

badtőzön fıtt ételek készítésével és jellegzetes  
süteményekkel. 

 
A verseny ideje: 2009. augusztus 8. 9.00 – 12.00 óráig. 

Zsőrizés: 12.00– 12.30 óra között 
Eredményhirdetés: 13.30 órakor 

Helye: a Mővelıdési Központ udvara 
 

További információ és nevezési lap igényelhetı: 
„Reibel Mihály” Városi Mővelıdési Központban  

Elek Kossuth u 13. 
email: argyelangy@freemail.hu,  
tel:06 66 240032 , 06 70 3829096 

 
Tudnivalók: 

- az ételkészítés ,tőzrakás valamennyi kellékérıl és hozzá-
valójáról a versenyzıknek kell gondoskodnia; 

- a zsőri bírálatkor értékeli az ízeken kívül az egyéni, stíl-
szerő tálalást és a kedves kínálást; 

a rendezık igény alapján egyszerő asztalt és 4 db széket 
biztosítanak, amennyiben a versenyzı igényt tart rá; 

- az elkészített ételbıl a négytagú zsőrin kívül a versenyzı 
saját döntése alapján kóstolót tarthat; 

A versenyen a rendezık által felkért zsőri szakvéleménye 
alapján, a verseny elsı három helyezettje értékes jutalom-

ban részesül mindkét kategóriában. 

   Soha ilyen kedvezı képzési 
pályázat nem lépett még életbe, 
mint az a munkahelymegırzı 
támogatás, amely uniós forrás-
ból munkaidı-csökkentéssel és 
képzéssel kombinálva segíti a 
vállalkozásokat a gazdasági 
válság átvészelésére.  
   A TÁMOP 2.3.3. támogatás 
tervezett keretösszege várható-
an 20 milliárd forint, amelybıl 
4 milliárd fordítható a közép-
magyarországi régióban szék-
hellyel rendelkezı vállalkozá-
sok projektjeinek támogatására. 
A pályázatban érintettek: mik-
ro-, kis- és középvállalkozások, 
szövetkezetek, egyéni vállalko-
zók. A program célja hosszú 
távon a vállalkozók alkalmaz-
kodóképességének és verseny-
képességének növelése, vala-
mint a munkavállalók munka-
erı-piaci helyzetének javítása, a 
képzettségi szintjének és az 
általuk végzett munka haté-
konyságának növelése.  
   Rövidebb távon a cél a mun-
kavállalók képzésben való rész-
vételének támogatásával a 
munkanélkülivé válás megelı-
zése, a munkahelyek megırzé-
se, illetve a munkaidı átszerve-
zésével, az alkalmazottak mun-
kában töltött idejének csökken-
tésével a vállalkozások foglal-
koztatási potenciáljának meg-

tartása.  
    A program keretében - a kép-
zésben való részvétel idejére - a 
bérköltség 100 százalékát kom-
penzálják a legkisebb minimál-
bér 200 százalékáig. A támoga-
tás mértéke legalább 2 millió, 
legfeljebb 150 millió forint 
lehet. 
   A sikeres pályázatok elérésé-
hez az elsı lépés a vállalkozá-
sok jogosultságának vizsgálata. 
Ezt a jogosultságvizsgálati 
szolgáltatást DFT-Hungária 
most térítésmentesen biztosítja 
minden vállalkozásnak, és 
amennyiben a vizsgálat pozitív 
eredménnyel zárul, a pályázat-
ban meghatározott képzési té-
maköröknek és feltételeknek 
megfelelı államilag akkreditált 
képzési kínálatát az akkreditált 
felnıttképzı intézmény rendel-
kezésre bocsátja. A jogosult-
ságvizsgálati szolgáltatást a 06 
20 338-0696 telefonszámon és 
tamop@dft-hungaria.hu e-
mail címen lehet igényelni. A 
pályázatokat április 1-tıl lehet 
beadni, és nyertesség esetén a 
képzések várhatóan 2009 nya-
rán indulnak el. 
A pályázati felhívás letölthetı a 
www.nfu.hu honlapról. 
 
Forrás: FISZ Hírügynökség 

Köztreadta: arlan 
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Mentıöv uniós forrásból a vállalkozásoknak 
Négy nap munka, ötödik nap tanulás 

    A kormányzat megoldást 
próbál találni azokra a támoga-
tási hiányokra, melyeket a gaz-
dasági válságban érintett válla-
latok felvetettek. A DGS 
GLOBAL RESERCH január 
31-én fejezte be Válságkezelési 
Kutatását, melynek résztvevıi a 
recesszió enyhítésére és az el-
bocsátások megelızésére segít-
séget szorgalmaztak. Az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közalapít-
vány három pályázat keretében 
tette meg a kezdı lépéseket, 
amelyet késıbb a miniszterel-

nök a „4 nap, 5. nap tanulás” 
tervezetével egészített ki.  
    A „4 nap munka, 5. nap tanu-
lás” néven ismertetett program-
ban például a résztvevı szerve-
zetek dolgozói a tanulási idıre 
is bért kapnak majd, amelynek 
költségét az állam vállalja át a 
munkaadótól. De valóban ezek 
a programok a legszükségesebb 
és leghatékonyabb eszközök?  
A DGS GLOBAL RESEARCH 
és a Boda&Partners egy ano-
nim, objektív adatokra épülı 
online kutatással méri fel a 

munkaerıpiac véleményét a 
meghirdetett programokkal 
kapcsolatban, illetve azt is vizs-
gálja, hogy a vállalatok kellı 
információval rendelkeznek-e a 
lehetıségekrıl. „A kormányzati 
munkahelymegırzı programok 
hatásvizsgálata” címet viselı 
kutatás közvetítésével a mun-
káltatók és a segítséget nyújtó 
kormányzat szándékai és igé-
nyei könnyebben találkozhat-
nak majd egymással, és a haté-
konyabb forrásfelhasználással 
több munkavállaló állása ma-
radhat meg. Az áprilisban záró-
dó kutatás emellett kiemelten 
foglalkozik azokkal a javasla-
tokkal is, amelyek az állam 
által megtakarított 30 milliárd 

forint felhasználásával kapcso-
latosak, és amelyek alternatívát 
nyújtanak a foglalkoztatáspoli-
tikai eszközök bevonására.  
     A kutatási kérdıív a 
www.dgsglobal.hu oldalon 
érhetı el. A kutatás eredménye-
it összefoglaló elemzés az ab-
ban résztvevı cégek és azt tá-
mogató szervezetek képviselıi, 
valamint a kormányzati döntés-
hozók számára is elérhetı lesz. 
 
A felmérés itt tölthetı ki: 
www.dgsglobal.hu/felmeres/
munkahelymegorzes  
 
Forrás: FISZ Hírügynökség 
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Vizsgálat elıtt a munkaerıpiac 

Szükséges vagy szükségtelen az állami támogatás? 
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Augusztus régi magyar neve 
KISASSZONY HAVA. Név-
adója Augustus császár, aki 
meghódította Egyiptomot. 
 
Augusztus l. - Vasas Szent 

Péter napja 
Szent Péter ünnepe, annak em-
lékére, hogy egy angyal kisza-
badította Heródes börtönébıl, 
ahol láncra verve ırizték. A 
szılıtermelıknek dologtiltó 
nap volt, mert úgy vélték, ha 
dolgoznának, a szemek lehulla-
nának a fürtrıl. 
 
Augusztus 7. - Donát napja 

A szılıskertek, szılısgazdák 
védıszentje. Ókeresztény vérta-
nú volt. A szılıkben szobrot, 
kápolnát állítottak neki. Hozzá 
imádkoztak a villámcsapás, 
jégesı távoltartásáért. 
 
Augusztus 8.  - Domonkos 

napja 
A Szent Domonkos prédikátor-
rend alapítója. Azért kapta a 
nevét, mert az Úrnak szentelt 
vasárnapon született. Sokat 
utazott, hirdette az Igét – Euró-
pa-szerte. 1234-ben szentté 
avatták. 
 
Augusztus 10. – Lırinc napja 
Spanyol születéső diakónus. A 
nép e napon, szüretre vonatko-
zóan jósolt, valamint e naptól 
nem tanácsos már a folyókban 
fürdeni. Idıjóslás: „Ha Lırinc-
kor sár ragad, eheted a dinnyét 
magad.” 
 
Augusztus 15. – Nagyboldog 

asszony napja 
Mária halálát, temetését és 
mennybevitelét ünnepli e napon 
az ortodox és a katolikus világ. 
A hiedelem szerint Jézus nem 
engedte át Édesanyja testét a 
földi enyészetnek, hanem há-
rom nappal halála után feltá-
masztotta és az angyalokkal 
mennybe vitette. A Mária ünne-
pek az aratási idıszakot fogják 
közre: Sarlós Boldogasszony a 
nyitó ünnep, a Nagyboldog 
asszony az aratást bezáró ün-
nep. 
 

Augusztus 16. - Rókus napja 
Rókus francia földön született. 
Vagyonát felosztotta a szegé-
nyek között, majd Rómába za-
rándokolt. Útközben a pestisjár-
vány betegeit keresztjével gyó-
gyította. A pestisek elismert 
védıszentje. 1485-ben Velen-
cében megalapították a Szent 
Rókus Társaságot, melynek 
tagjai a betegek gyógyításának 
szentelték életüket. 
 
Augusztus 18. -Ilona napja 

Köszöntsük İket egy rigmus-
sal: „Életed olyan legyen, 
 Mint arany korona. 
 Teljesüljön vágyad, 
 Aranyos Ilona-.” 

 
Augusztus 20. – Szent István 
és az államalapítás ünnepe 

István király napja és az új ke-
nyér ünnepe. E nap István 
szentté avatása, névünnepének 
naptárba iktatása, melyhez VII. 
Gergely pápa adott felhatalma-
zást. A szentté avatási eljárás 
részeként, 1083. augusztus 20-
án nyitották meg István király 
sírját. István ajánlotta az orszá-
got a Szőzanya oltalmába. 
 

Augusztus 24.- Bertalan  
napja 

Bertalan elıbb Itáliában, majd 
Örményországban hirdette az 
evangéliumot. Általában ördög-
őzıként tartják számon. Ör-
ményországban halt mártírha-
lált. Bertalan napját, mint ısz-
kezdı idıpontot tartották szá-
mon. Vele fordul a munkák 
sora: a gabona betakarítását, az 
ıszi szántás, vetés, más termé-
nyek begyőjtése, de mindenek-
elıtt a szüret cseréli fel. Az İ 
neve napján kezdıdik a harc a 
szılıkben a seregélyek ellen, s 
mint mondják, Bertalan a nyú-
zókésével a szüretre, a szılıfür-
tök lemetszésére készülıdik. 
Augusztus 29-én Keresztelı 
Szent János fıvételérıl emléke-
zett meg a katolikus egyház. Az 
ünnep neve ezért régiesen: 
Nyakavágó vagy Nyakavesztı 
János. 

 
Nádor Mária 

Jeles napok augusztusban 

 
-Kitőnıvel értem, hogy  mit csinálok most? 
 A vasúton takarítok. 
  (Véget ért a hıség, 
  vörösen ég, egy rozsdás falevél 
  és a télrıl regél az ıszi szél.) 
- Popej? 
-Elutazott Angliába 
- Marika, várja a fınök a kávét! 
  (Az esı cibálta szét 
  a virágok levelét.) 
- Dzsint kérsz vagy Csinzánót? 
 Na! Ez az utolsó. 
-Holnap Pestre megyek dolgozni. 
 Te mit is iszol Anni? 
  (Sírdogálva futottak 
  egy nagyobb patakba 
  tétova könnyei az égnek.) 
-A nyolc órának vége, de holnap fél mőszakos va-
gyok. Tudjátok mit? Találkozzunk! 
- Minek már "leértünk"! 
- Sokat érsz vele! 
-Gyere! 
  (Nekilódult az élet hamisan kacsintott) 
-Imádom a virágot! 
-Albérletben laksz? 
-Mond a szombatod szabad? 
-Felvettek valakit az egyetemre? 
  (Vajon merre kódorgott el a nyár? 
  Mély árkokat váj egy gyors villám az égre) 
-Utazzunk? 
- Minek? 
-Maradjunk? 
-Miért? 
  (Nincs szakképzettsége? Sajnálom kérem!) 
- Üresen kong a jövı. 
- Ki az az üvöltözı, aki ez meg az akar lenni? 
- Régóta rossz már ez a mérleg? 
  (Sok túlérett gyümölcs, törik a ládákban.) 
-Idénymunka van csak, megfelel? 
-Felvételizel? 
-Úgyse vesznek fel! 
  (Apró klikkek lettek, 
  s egy sötét borulásban egyesültek,  
  várva a szelet, hogy vigye,  
  vigye valamerre ıket! 
  Neki az ısznek, a télnek vagy a nyárnak. 
  "Á, csak kalandokra vágynak!" 
  nézett fel komoran egy "felnıtt",  
  és megborzongott, mert a szél megjött 
  Szeszélyesen, süvített, zúgott, csapkodott 
  s akarata szerint sodródtak a "kalandorok"...) 
 

 
Huszár Gabriella 

Kalandorok 


