XIII. évfolyam 9. szám (153. lapszám)

Elek Város közéleti lapja

Tanévkezdés a Dr.Mester György Általános Iskolában
Vége lett a forró nyári napoknak, a felhıtlen, gondtalan pihenésnek, szórakozásnak. Augusztus 29-én tanévnyitó ünnepségre győltek össze a tanulók, a pedagógusok és a szülık, rokonok a Dr.Mester
György Általános Iskola udvarán. Hegyi
Barbara tanuló volt a narrátor, aki szeretettel köszöntötte a vendégeket, nevelıket,
szülıket, hozzátartozókat és természetesen
az iskola tanulóit. Elsıként a Himnusz
hangjai csendültek
fel. Ezután következett a kis elsısök
mősora, akiket az
óvó nénik készítettek
fel az iskolát köszöntı verseik elmondására. A mősoruk után
Pelle László igazgató
úr lépett a mikrofonhoz és elmondta az
ünnepi beszédét, az
alábbiak szerint:
„Tisztelt polgármester úr, kedves vendégeink, kedves gyerekek! Minden tanévkezdés öröm. Öröm még akkor is, ha vége van
a nyárnak, és a nyárral együtt a diákok
aranyszabadsága is elszállt. Ne bánkódjatok sem a nyár, sem az aranyszabadság
után! Egyrészt azért ne, mert ısszel már
más az ember dolga: találkozik osztálytársaival, és sok mindent újra kezdhet, amit a
nyár elején abbahagyott. Másrészrıl biztos
forrásból tudom, hogy jövıre is lesz nyári
vakáció, amelyben mindazt a tudást, amit
egész esztendıben megpróbálunk kollégáimmal a fejetekbe tömködni, megint kellıképpen leülepíthetitek annyira, hogy a következı évet is szép, tiszta fejjel kezdhessétek meg. Éppen, mint most. Addig azonban
még nagyon sok minden hátra van. Szeretnék megemlíteni néhány dolgot, ami a nyáron történt! Amint körülnézünk, láthatjuk,
hogy épületeink új ruhába öltöztek, az udvarokon is szélesedett a járda, így ha jönnek az ıszi esık, már nem muszáj taposni a
sarat , így jobban vigyázhatunk a szintén
kifestett folyosókra és az osztálytermekre.
Köszönjük az önkormányzat segítségét és
egész nyári munkájukat! Szintén köszönet
illeti az iskolában tanítókat, dolgozókat,
akik igyekeztek a termeket elıkészíteni,
otthonosabbá tenni, nagytakarítást elvégezni, hogy ti mindnyájan egy megújult,

megszépült környezetben kezdhessétek a
tanulást hétfın reggel 8 órakor. Fontos
nyári esemény volt, hogy július l-tıl az
eleki és a kevermesi önkormányzat intézménytársulást hozott létre. Ennek az új
intézménynek neve: Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr.Mester György Általános Iskola és Óvoda. Az intézmény székhelye Elek, tagintézménye, pedig a kevermesi
általános iskola és az óvoda. Ez annyi változással jár a következı tanévben, hogy
egy igazgató irányítja a munkát mindkét
településen. A tanulók utaztatásáról
egyenlıre nincs szó.
Így összesen a két
településen
több
mint 600 iskolás és
óvodás jár a társult
intézménybe. Ebbıl
Eleken mintegy 380
tanuló, Kevermesen 155 iskolás és 80 óvodás kezdi meg a tanévet. Közülük is szeretnék kiemelni egy évfolyamot. Így külön
köszöntöm azokat a tanulókat, akik elıször
vágnak neki a tanévnek. İk az elsısök,
akik most kezdik az iskolába járást. Fogadjuk ıket nagy-nagy tapssal! Szüleik, akiket
szintén külön köszöntök, már az elsı szülıi
értekezleten megismerhették a gyerekek
osztályfınökeit, de most bemutatom İket:
Radnóti Lászlóné Jutka néni, Bellon
Tiborné Ica néni és Miszlai Jánosné Vera
néni vezetik ıket be a betővetés tudományába és a számok birodalmába. Az 5.
osztályok osztályfınökei Dávid Rémusz és
Hoffmann Ferenc lesznek. A többi osztály
vezetésében nem történt változás.
Most pedig szeretném a következı tanév
legfontosabb dátumaira felhívni mindenki
figyelmét: -- 2009. augusztus 3l. hétfı -elsı tanítási nap, reggel 8 óra, -- 2010
június 15. kedd – utolsó tanítási nap, így a
ballagás 2010. június 18. péntek délután
lesz. İszi szünet -- október 23- november
l. tart, a téli szünet 2009. december 23-tól
2010. január 3. Tavaszi szünet 2010. április 2-6-a között lesz. Az elsı félév 2010.
január 15-én ér véget.
A 2009/10-es tanévben is meghirdetjük
az angol és az ügyes kezek szakköröket, az
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Rendhagyó Nyugdíjas
Kórustalálkozó
Szeptember 12-én került megrendezésre
a Napsugár Nyugdíjas Egyesület és a
Reibel Mihály Mővelıdési Központ immár
hagyománnyá vált közös rendezvénye a
Békés Megyei Nemzetiségi Nyugdíjas
Énekkarok és Kórusok Találkozója. A
rendezvény rendhagyó volt annál is inkább, mivel az Önkormányzati Minisztérium támogatásával valósult meg. A program délelıtt 9 órakor vette kezdetét. A
megnyitó beszédet Árgyelán György igazgató mondta el, majd színpadra kérte

Pluhár László polgármestert, aki köszöntötte az egybegyőlteket és felolvasta Varga
Zoltán miniszter úr köszöntı levelét, aki
más egyéb elfoglaltságok miatt sajnos nem
tudott részt venni a rendezvényen. Román,
szlovák, magyar és német dalok csendültek fel, s nem egyszer a közönség is a fellépıkkel dalolta a jól ismert „slágereket”.
Színesítve a mősort fellépett az Elek Tánc-

együttes, aki színes nemzetiségi mősort
adott elı. Majd színpadra léptek a
Szentannai Táncegyüttes gyermektáncosai
is, akik szintén színvonalas mősorral örvendeztették meg a nagyérdemőt. A mősorok végeztével került sor az elismerı oklevelek és serlegek átadására. Majd ezt követıen Pluhár László polgármester úr egy
óriási meglepetéssel állt elı. Felolvasta
Varga Zoltán önkormányzati miniszter
határozatát, amelyben a miniszter az eleki
„Napsugár” Nyugdíjas Egyesület 10 éves
magas szintő munkájának elismeréséül egy
Zsolnay vázát adományozott az egyesület
tagjainak. Az ajándéktárgyat és az elismerı oklevelet Árgyelán György, az egyesüFolytatás a(z)2 .oldalon let elnöke vette át.
Á. E.
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alsós osztályoknak az énekkart.
Ezekre Pelle Ágnes, Lupné
Soós Tünde, illetve Bellon
Tiborné tanító néniknél lehet
majd jelentkezni.
Ebben a tanévben is lesz lehetıség tehetséggondozásra /8.
osztály/, fejlesztésre, logopédiára, sportkörre, sakk-körre,
gyógytestnevelésre, hittan oktatásra, citeraoktatásra, a mővészeti iskola különbözı tanszakaira jelentkezni.
Kezdjünk hát hozzá jó kedvvel,
bıséggel a 2009/10-es tanévnek, amelyet ezennel megnyitok.” Igazgató úr beszédét Budai Leila 8. osztályos tanuló
szavalata követte. Az augusztus
1-jével Elekre érkezı Péntek
Zsolt katolikus plébános úr
Reményik Sándor: „Isten arca”
címő költeményével köszöntötte a tanévnyitó résztvevıit, és
buzdította a szülıket gyermekeik hittan oktatására.
A narrátor ezután Brandt
Antalné igazgatóhelyettes aszszonyt szólította mikrofonhoz,
aki az elnyert pályázatról beszélt a szülıknek és a jelenlévıknek az alábbiak szerint:
„Mint azt már a tanévzáró ünnepségünkön elmondtuk, a
fenntartó, az eleki Városi Önkormányzat pályázatot nyújtott
be a Társadalmi Megújulás
Operatív Program, a TÁMOP3.1.4/08/2-2008-00l2 kódszámú
pályázatra, ami 2009. május ltıl 2010. augusztus 3l-ig tart. A
pályázat neve: A kompetencia
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben.
„A kompetencia alapú oktatás
bevezetése a Dr.Mester György
Általános Iskolában” címmel. A
pályázat összege: 40 millió Ft.
Ebbıl az alsó tagozat, a 003-as
telephely, a Lökösházi út 10.
szám alatti, volt gimnázium
épületében nyert összeg: 15
millió Ft. Az iskola felsı tagozata, a 001-es telephelye, a
Lökösházi út 17-19. szám alatti
iskolában nyert összeg: 25 millió Ft. A támogatás mértéke
100 %-os. Ebbıl az összegbıl
tudjuk majd továbbképzésre
küldeni azokat a pedagógusokat, akik képesek a pedagógiai
módszertani kultúra megújítá2

sára. Természetesen taneszközök beszerzésére is lehetıség
lesz iskolánk számára.
A pedagógusok fejlesztési és
innovációs tevékenységeire is
sor kerül majd. A projektben
résztvevı alsós csoportok és
pedagógusok száma: 4.
A felsıs csoportok száma: 4 és
a bevont pedagógusok száma: 6
fı. Lehetıségünk lesz más iskolákból a „Jó gyakorlatok” átvételére is, ahol tapasztalatainkat
átadhatjuk egymásnak. A kompetenciaoktatáson a készségek,
képességek fejlesztését értjük és
az alkalmazásképes tudást.
Iskolánkban a szövegértést,
szövegalkotást az 1b és 5a osztályban, a matematikai-logikai
kompetenciát az 1a és 5b osztályban vezetjük be. A szociális,
életviteli és környezeti kompetenciát a 3a, 3b, 5a, 5b, és 7b,
7c osztályokban vezetjük be
most elıször. Tantestületünknek
nagyon fontos a hátrányos
helyzető és sajátos neveléső
tanulók esélyegyenlıségének
javítása. Kérem a kedves Szülıket, hogy munkánkat, vállalt
feladatainkat segítsék, hogy
minél hatékonyabb, színvonalasabb eredményt érjünk el. Köszönöm, hogy meghallgattak!”
Igazgatóhelyettes asszony
tájékoztatója után Hegyi Barbara narrátor bejelentette, hogy
ezzel a tanévnyitó-ünnepség
véget ért. Kérte az osztályfınököket és szülıket kísérjék el a
tanulókat az osztályokba. Felhívta még a figyelmet arra,
hogy 10 óra 15 perckor kezdıdik a kistornateremben „A
kompetencia alapú oktatás bevezetése a Dr.Mester György
Általános Iskolában” címő projekt tantestületi felkészítı napja, ahova szeretettel várják a
meghívott vendégeket és a tantestület minden tagját. A tanévnyitó ünnepséget Dézsiné Németh Ilona tanárnı szervezte,
körültekintı gondossággal.
Az ünnepség végén megszólalt a „Szózat”, mely a rendezvény végét jelezte. Ezután lassan kiürült és elcsendesedett az
iskola udvara.
Nádor Mária

Befejezıdött a polgármesteri hivatal és a
háziorvosi rendelı felújítása

A rendelıt 43,5 millió forintból újították fel, bıvítették, és
látták el modern eszközökkel.
A város ehhez 4,3
milliós
önerıt
biztosított.
Az
épület korábban
rossz
állapotú
volt, az orvosok
hiányos, elavult
eszközökkel gyógyítottak. A pályázat célja az
volt, hogy Eleken minden lakos
számára hozzáférhetıvé váljon
a megfelelı
infrastrukturális ellátottsággal rendelkezı,
akadálym e n t e s
egészségügyi intézmény szolgáltatása.
A polgármesteri hivatalnál a külsı homlokzatot újítottuk fel, egyúttal
elkészült az 1980-as években
épült városháza utólagos hıszigetelése, a nyílászárók cseréje
— hangsúlyozta Pluhár László
polgármester. Ez
utóbbi
beruházás
összesen
27,5 millió forintból, 5,5
milliós
saját erı
bevonásával
készült el,
melynek hála az intézmény
mőködési költségeinek csökkenése várható. Alapvetı elképzelés volt, hogy kialakítsák az
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épület környezetbe illeszkedı,
kisvárosi jellegő homlokzatát,
mely az Elekre jellemzı, német
hagyományokkal
bíró
elemekkel
harmonizál.
A épület elıtt a
tér díszburkolatot
kapott,
me l y
egész a templom
elıtti részig tart.
Igaz, ez utóbbi területet már a
helyi önkormányzat saját 3,5
millió forintjából látták el térkıvel. Varga
Zoltán
önkormányzati miniszter az átadó
ünnepségen
elmondta,
Elek immár
évek óta jó
koncepció
mellett fejlıdik, pedig
gyakran nem is nagy összegő
beruházások révén tudnak csak
elırébb lépni.
- Sokszor azt halljuk a médiából, hogy az ország nem fejlıdik. De aki figyel, egyre több
biztató
jelet lát.fo ga l ma zott
az
önkormán yzati
tárcavezetı.

Forrás:
Polgármesteri Hivatal Elek

K O M P E T E N C IA A L A P Ú O K TAT Á S
„Kompetencia alapú oktatás bevezetése az eleki Dr.Mester György Általános Iskolában”
A projekt tantestületi felkészítı napja a 003-as és a 001-es telephelyeken
2009. augusztus 29-én 9 órától zajlott le a Dr.Mester
György Általános Iskola ünnepélyes tanévnyitója. Ezután, 10
órakor kezdıdött a kistornateremben, a tantestületi felkészítı
nap, a pályázattal kapcsolatban.
Elsıként
Pelle
László
igazgató
úr
köszöntötte az
iskola minden
pedagógusát és
a
meghívott
vendégeket.
Örömét fejezte ki azért, hogy az
Elek Város Önkormányzata
által beadott, de a Dr.Mester
György Általános Iskolára vonatkozó pályázat 40 millió Ft-ot
nyert. Ezután felkérte Pluhár
László polgármester urat, megnyitó beszédének elmondására.
Polgármester úr beszélt általában az uniós pályázatokról,
lehetıségekrıl. Említette Elek
város hármas problémáját: kevés a gyermek a településen,
idıskorú a lakosság nagy része,
magas a munkanélküliség. Ezután tért rá a tényleges pályázatra, mely a TÁMOP-

3.1.4/08/2-2008-0012 kódszámot
kapta.
Címe:
„Kompetencia alapú oktatás,
egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben” Ezen
belül az iskolára vonatkozó
pályázat címe: „Kompetencia
alapú oktatás bevezetése az
eleki Dr.Mester György Általános Iskolában” címő projekt.
A pályázat összege 40 millió
Ft /önerı nélküli forrás/. 001
telephely /felsı tagozat/ 5742.
Elek, Lökösházi út 17-19. / 25
millió Ft-ot, 003 telephely /alsó
tagozat/ 5742. Elek, Lökösházi
út 10./ 15 millió Ft-ot nyert. A
4

két épület bejáratánál már tábla
jelzi az elnyert pályázat eredményét. Pluhár László polgármester úr megállapította, hogy
ez a képzés hasznára fog válni a
pedagógusoknak és a csoportokban dolgozó
tanulóknak is.
Azt kívánta vigyék végig ezt a
pályázatot, eredményes munkát
kívánt mindenkinek. Megígérte, hogy a Városi Önkormányzat pályázatírói
segítenek majd az iskolának e
hatalmas feladat lebonyolításában.
İt követte Fülöp István
Béláné, közoktatási szakértı,
aki „A pályázat szerepe a tanulói kompetenciák fejlesztésében” címmel adott tájékoztatást
a pályázatról, /kivetítı segítségével/ a pályázatban résztvevıknek. Az érdekfeszítı elıadása után kis szünet következett, majd Fekete Gabriella,
közoktatási szakértı, programfejlesztı, szaktanácsadó, tankönyvíró lépett a kivetítı mögé.
„Hogyan tanítsunk a kompetencia alapú programcsomagok
segítségével?” címmel tartotta
meg elıadását a pályázat módszertanáról. Az egész pályázat
összefogója, irányítója következett, Brandt Antalné igazgatóhelyettes személyében, aki a
projektmenedzser szerepét tölti
be. Elıször is köszönetét fejezte ki a Városi Önkormányzatnál
segítséget nyújtó munkatársaknak, Kun Istvánné pénzügyi
menedzsernek és Boruzs Edit
projekt asszisztensnek. Ezután
ünnepélyes keretek között átadta a két telephely pedagógusainak a laptopokat. Kik is vesznek részt ebben az új feladatokat tartalmazó pályázati munkában? – errıl tájékoztatott
igazgatóhelyettes asszony, projektmenedzser. Ezután két
szekcióra oszlott a résztvevık
száma.
003 telephely
/Lökösházi út 10. /
1. Szövegértés-szövegalkotás
1b Bellon Tiborné magyar

nyelv és irodalomórák keretén
belül „A” modul
2. Matematika-logika kompetencia 1a Miszlai Jánosné matematika óra
keretén belül „A” modul
3. Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 3b Kecskeméti Jánosné
„C” modul iskolán kívüli
tevékenységben
/
iskolaotthonban fogja megvalósítani délután/
4. Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 3a Lupné
Soós Tünde „C” modul iskolán
kívüli tevékenységben
/iskolaotthonban fogja megvalósítani délután/
2.szekció szakmai vezetıje
Sebık Ferencné a csoportjával
átvonult a volt gimnázium épületébe /Lökösházi út 10./ szekcióülésre.
Itt adott részletes tájékoztatást
az elıttük álló feladatokról. Sok
kérdés, felvetés, hozzászólás
hangzott el a szakmai vezetı és
Fülöp István Béláné, közoktatási szakértı felé. A 003 telephelyen folyt szekcióülés este 18
órakor ért véget.
00l telephely
/Lökösházi út 17-19. /
1. Szövegértés-szövegalkotás
5a osztály: Lénárt Istvánné
Magyar nyelv és irodalom tantárgy keretein belül „A” modul
2. Matematika 5b osztály:
Brindás Györgyné
Matematika tantárgy keretein
belül „A” modul
3. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 5a osztály Hoffmann Ferenc
„B” modul természetismeret
és Tóth Gáborné technika „B”
modul tantárgy
keretein belül
4. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 5b osztály Hoffmann Ferenc
természetismeret „B” modul
és Tóth Gáborné technika tantárgy „B” modul
keretein belül
5. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 7b osztály Szegedi Károlyné
történelem „B” modul és
Zsidó Ferenc rajzóra keretén
belül „B” modul
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6. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 7c osztály Szegedi Károlyné
történelem „B” modul és
Zsidó Ferenc rajzóra keretén
belül „B” modul
1. szekció szakmai vezetıje
Lukácsné Kohut Anna a csoportjával átvonult egy másik
terembe a szekcióülésre. Ezen
az ülésen a szakmai vezetı
részletes tájékoztatást adott az
elıttük álló feladatokról, módszertani elvárásokról.
Rengeteg kérdés, hozzászólás
hangzott el a szakmai vezetı és
Fekete Gabriella, közoktatási
szakértı felé. A 00l telephelyen
folyt szekcióülés este 18 órakor
ért véget.
Nádor Mária

Tanévnyitó 2009
2009. szeptember 1-én a
Harruckern Középiskola eleki
t e l e p h e l y é n
i s
megkezdıdött a tanítás, a 20092010-es tanévet Singer Ferenc
nyitotta meg.
A szónok beszédében külön
kiemelte, hogy ma már mást
értünk tanításon, mint akár húsz
évvel korábban. Mindenki tapasztalni fogja, hogy ebben a
tanévben az egyik legtöbbet
használt szó, a kompetencia /
feladatmegoldó képesség/ lesz.
A tanárok segíteni fognak a
tanulásban, de ezt csak azokkal
tudják megtenni, akik akarják is
ezt, hisz akarata ellenére senkit
sem lehet megtanítani!
Az igazgatóhelyettes
"bátorításként" azt mondta a 9.
o sztályo so knak, ho gy a
jelenlévı tanulók nagy része
szintén volt "elsıs", illetve azt,
hogy jól választottak iskolát,
mert az eleki a létszám alapján
ideális, mert itt mindenkit meg
lehet ismerni.
Rapajkó Tibor

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
Rendkívüli képviselı-testületi ülés, augusztus 31-én
A kompetencia alapú oktatás
közbeszerzési eljárása került
elıször napirendre. Dr. Kállai
Sándor ügyvéd úr tájékoztatása
alapján, két ajánlatot nyújtottak
be. A Bíráló Bizottság az ı
szakvéleménye alapján döntött.
A képviselı-testület jelenlévı
tagjai egyhangúan elfogadták
azt a határozatot, miszerint a
közbeszerzési eljárásban tett
ajánlatok elbírálása során, az
egyetlen érvényest, a Magyarországi Németek Általános
Központjáét fogadják el nyertesként. Ezt követıen három
pályázat közbeszerzésének lefolytatása került napirendre.
Ezekkel kapcsolatosan Pluhár
László polgármester úr elmondta, nem valószínő, hogy a következı hét évben is lesz lehetıség az Európai Uniós források lehívására. Most kell kihasználni a helyzetet! Hitelt
nem vettek fel ebben az évben,
a mőködés biztosított.
A jövı évi költségvetés képlékeny, és nem egységesen fogja a válság súlytani az önkormányzatokat. Klemm István
képviselı úr azt mondta
"Tudomása szerint, szeptember
végére kész lesz az országos
költségvetés." Pluhár László
polgármester úr novemberre
számít. Elmondása szerint, felmerült, hogy feladatokat és
hatáskört, egyben pénzt is vonnak el az önkormányzatoktól.

Gál Attila képviselı úr megkérdezte, hogy ebben az évben, el
akarja-e kezdeni az önkormányzat a beruházásokat? Szerették volna látni a féléves beszámolót és annak tudatában
dönteni. A polgármester úr válaszában azt mondta, hogy a
közbeszerzési eljárás lefolyásáig minimum négy hónap telik
el, ha most ezt is elfogadják,
indulhatnak útjára ezek a pályázatok is. Kun Istvánné osztályvezetı szerint, a legoptimálisabb az lenne, ha a pályázatok
befejezıdnének az idén, de ez
nincs elıírva. Az elsı pályázat
paraméterei: 34.374.632.-Ft
Önrész: 14.437346.-Ft. Ebben
az esetben, az említett összeget
útburkolat felújítására fordítanák, amely a Kun Béla, BajcsyZsilinszky Endre, Arany János,
Petıfi Sándor és Battyány Lajos utcákban folyna. A közbeszerzés lefolytatására vonatkozóan Dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvédet választotta meg a
képviselı-testület. A második
pályázat pénzügyi paraméterei:
21.765.565.-FT Önrész:
7.617.948.-Ft. Itt tárgyi eszköz
beszerzésérıl (traktor és a hozzá illı eszközök) volt szó,
amely segítené Elek város közcélú foglalkoztatását. A közbeszerzés lefolytatásával Dr. Varga Imre ügyvéd úr lett megbízva. A harmadik pályázat
pénzügyi paraméterei:

Tanévnyitó a Román Általános Iskolában
A Román Általános Iskolában is elkezdıdött a 2009/2010es tanév, szeptember 1-jén.
Változás történt az iskolavezetı
személyében. Az elızı tanév
végén nyugdijba vonult Nisu
Cornel igazgató úr. Az ıt helyettesítı Dr.Ruszné Bódis
Mirjam anyai örömök elé néz,
és helyettük a városi Képviselıtestület szeptember l-tıl
Szelezsán Pétert nevezte ki az
iskola élére, pályázat útján. A
tanévnyitó ünnepségen az újonnan kinevezett Igazgató úr szeretettel köszöntötte magyar és
román nyelven a szülıket, a
tanulókat, a tantestület tagjait

és a megjelent vendégeket.
Külön köszöntötte Pluhár
László polgármester urat, Elek
város elsı emberét. Majd üdvözölte az elsısöket, akiknek iskolai felszereléseket tartalmazó
csomagot adott át, melyben volt
füzet, ceruza, írólap, rajzlap.
Szeretettel köszöntötte a most
már 8. osztályos tanulókat. Azt
kívánta, hogy tanuljanak szorgalmasan, hiszen ık már a pályaválasztás elıtt állnak. Üdvözölte az iskola többi tanulóját
is, jó tanulmányi eredményt
kívánva az elıttük álló tanévre.
Örömmel tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy az iskola

26.650.949.-Ft Önrész:
6.662.738.-Ft. Cél a lökösházi
úti járda felújítása. A közbeszerzési eljárás lefolytatását Dr.
Stumpf-Csapó Ágnes ügyvéd
végzi a testület döntése alapján. Ezután az iskola igazgatói
állások elbírálására került sor.
Az Elek-Kevermes Közoktatási
Társulás Dr. Mester György
Általános Iskola és Óvoda meghirdetésére, határidın
belül, egy pályázat érkezett. A
kisebbségi önkormányzatok
megtárgyalták, a megfelelı
szervek véleményezték, az ügyiratok elkészültek. Pelle László,
az igazgatói állás pályázója
szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy, amit leírt azt komolyan is gondolja. Soha nem
lehet befejezettnek nyilvánítani
egy ilyen munkát, mert mindig
vannak célok, eredmények.
A tantestület, a szakszervezet
és a közalkalmazotti tanács a
pedagógiai programját és személyét is megszavazta. Bízott
benne, hogy a jövıben, még
jobban fogja tudni vezetni az
iskolát, annak ellenére, hogy az
iskolafenntartó társulás még új
dolog mindenki számára. A
hozzászólásokban Turóczy
András képviselı úr szerint a
pályázó megküzdött az elismerésért és alkalmas is a feladatra.
Zsidó Ferenc képviselı úr többek között elmondta, hogy tudomása szerint a Kevermesi
anyagi gondja ebben az évben
is megoldódott. A Polgármesteri Hivatal sikeres pályázatot
adott be az intervenciós alaphoz, ennek eredményeként teljesen állami pénzbıl fedezik az
iskola mőködését, így nem jelentve gondot a városvezetésnek. Megköszönte a Román
Kisebbségi Önkormányzatnak
és külön annak elnökének,
Dr.Szelezsán Jánosnak az elmúlt tanévben nyújtott erkölcsi
és anyagi támogatását. Kiemelte, sokat jelent az iskolának az,
hogy egy-egy rendezvény sikerességét jelenlétükkel és anyagi
segítségükkel biztosítják, és
ezzel a tanulók érzik, hogy a
román kisebbséghez tartoznak.

2009. szeptember 30.

Képviselı Testület is egyhangúan támogatta Pelle László
megválasztását. Fontos tény,
hogy a kevermesi testület szimpátia alapján döntött, az elekiek
pedig a munkája alapján ítélik
meg a jelöltet, és a szerint döntöttek. A testületi-ülésen némi
vitára került sor a megbízás
idıtartamára vonatkozóan. Elıször tíz éves idıtartam merült
föl a Kulturális Bizottság javaslata alapján. Végül az Eleki
Önkormányzat Képviselı Testülete határozata szerint a megbízás 2009. szeptember 1.-tıl
2014 júliusáig szól.
Az Eleki Román Általános
Iskola igazgatói állása is meghirdetésre került. A határidı
lejártáig egy érvényes pályázat
érkezett be, Szelezsán Péter
kétegyházi lakosé. Szelezsán
Péter köszönetet mondott, román és magyar nyelven is.
Szándékai szerint, elkövet mindent annak érdekében, hogy az
eleki románság megırizze identitását, nemzeti értékeit. Az
Oktatási és Kulturális Bizottság
miután megtárgyalta, támogatta
a pályázatot. A kisebbségi önkormányzatok véleményezései
is egyetértettek a pályázó megbízásával. A jelenlévı képviselık közül, többen mondták még
el véleményüket. Végsı soron a
képviselı-testület megbízta
Szelezsán Pétert az Eleki Román Általános Iskola igazgatói
állásának betöltésével.
Huszár Gabriella
Ezután a tantestület tagjait köszöntötte és bemutatta ıket,
mert többen elıször tanítanak
az iskolában. A szakmai, tartalmi munkát ebben a tanévben
egy igazgató, öt pedagógus és
két óraadó látja el. Igazgató úr
ezután megnyitotta a
2009/2010-es tanévet és elmondta az alábbiakat: -- a tanév
szeptember 1-tıl /vagyis a mai
nappal/ kezdıdik és 2010. június 15.tart. -- az ıszi szünet október 23 – november 2., a téli
szünet december 22 – 2010.
január 4-ig, a tavaszi szünet,
pedig 2010. április l – 6. lesz.
Ezután a szülıkhöz fordult:
kérve ıket, hassanak oda, hogy
Folytatás a(z)5.oldalon
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INNEN-ONNAN
Zöldségnap

saláta, mimóza saláta, aszpikos
hússaláta, görög saláta, bundás
alma, szilvás pite...Hamar megtelt
a nagy asztal. Nemcsak ízre, látványra is gyönyörő volt! A finomságok ízét bóléval öblíthettük le.
Az ételek kóstolását tánccal válthatták fel az arra
vállalkozók.
Bízunk
benne,hogy ez a
kezdeményezés
hagyománnyá
válik. Az egészséges táplálkozás,több zöldség
fogyasztásán
felül a baráti beszélgetésekre is
idıt szakíthattunk.

2009.szeptember 12-én immár
második alkalommal adott otthont
a Pizza kávézó a Rákellenes liga és
a Cukorbeteg klub által szervezett
zöldségnapnak. Szombat délután
18 órakor megtelt a kávézó
terasza. Barátként,
ismerısként köszöntötték egymást az
érkezık, kezükben a saját készítéső étellel. Fö
szempont a zöldségek fogyasztása, a zöldségek
elkészítésének sokszínősége volt.
Néhány olvasva is ínycsiklandozó
falat: rántott brokkoli koktélmár- Jövıre ugyanekkor, ugyanitt találkozunk!
tással, rakott zöldbab, töltött tök,
rakott padlizsán, kapros zöldborsó
TTT

Szabó Katalin Zsófia
Könyvek a világnak

Heti egy-két alkalommal a
következı panasszal élnek eleki
lakosok a helyi rendırırsön:
Bizonyos emberek telefonon
arról számolnak be, hogy a felhívott személy jelentısebb
pénzösszeget nyert, de ahhoz
csak úgy tud hozzájutni, ha a
megadott számot "x" összeggel
feltölti. "Természetesen" az így
felhívottak a "nyereményükhöz"
nem juthattak hozzá, de a pénzük kevebb lett! Balázs Zsolt,
eleki ırsparancsnok szerint országos viszonylatban
elszaporodtak a trükkös csalások, így Eleken is. Ilyenkor
óvatosnak kell lenni, ezzel kapcsolatban fel kell hívni a szolgáltatót. További probléma az
is, hogy elsısorban a lezáratlan
kerékpárokat tulajdonítják el.
Rapajkó Tibor

„Hass, alkoss, gyarapíts
s a haza fényre deről!” (Kölcsey)
–Könyvek a világnak, mővek, alkotómunka,
az irodalom, mővészet, ez kell a világnak,
megbecsülés, hit, költészet és esztétika
minden, mit régen kiszáradt agyak kívánnak,
minden, mitıl a lélek gyertyái égnek,
bolondos, bohókás, fiatal-agg mővészek.

Horváthné Ibolya:
Kenguru Marci
Kenguru Marci a nevem,
az ugrálást szeretem.
Hegyet, völgyet, árkot, bokrot
átugrom a túlsó partot.

Én is az lennék, tudom, hisz erre születtem,
nekem drága kincs a papír, toll s tinta.
Levegıt a versnek adok inkább, hogy meglegyen,
ha írok, ha én lenn, İ fenn, költészet-hinta…
Mit az ıskor óta nem tudtok, figyeljetek,
hallgassatok, én mindent elmondok tinektek.

Gyere Zsófi, ugorj velem!
Egy-kettıre messze leszel.
Beugrunk a régi sztyepre,
versenyt futva a fellegekkel.

Meghallod a nagy hangot: Hass, gyarapíts, alkoss,
benned ismeretlen csengık dallama csendül
s egy láthatatlan bilincs kötöz a papírhoz,
a kezed megremeg, indulsz, szíved megy elıl…
És újra kínban felzendül a fájdalmas szám,
belül folynak a könnyek, húsomban kést cincál…
Olyan fájdalom ez, mi nem öl, lassan mar szét,
–arcom kıbıl, könny ily mélyen nem hathat át–,
nem mi szétéget, nem , mint vad szél hajamba tép
és pengetem a lantot, fújom a furulyát...
Az emlékek a húrokba betelepszenek,
de én csak éneklek és a világra nevetek.

Trükkös csalók

Folytatás a(z)4.oldalról(Tanév …)

gyermekeik rendszeresen járjanak iskolába. Kérte továbbá
ıket, hogy gondoskodjanak a
szükséges iskolai felszerelésekrıl, legalább a minimális eszközökrıl. Felhívta a figyelmüket arra, hogy dolgozzanak
együtt az iskolavezetéssel, a
gyermekek érdekében. Jöjjenek
el a szülıi értekezletre is. Tájékoztatta még a szülıket arról,
hogy minden gyermeknek van
államilag alapbiztosítása, így
baleset esetén az iskola felveszi
a kapcsolatot a biztosító társasággal. Pluhár László polgármester úr meleg szavakkal köszöntötte a tanulókat, szülıket,
a pedagógusokat. Biztosította a
megjelenteket, hogy a város
vezetése mindent elkövet azért,
hogy a Román Általános Iskola
megmaradjon és fejlıdjön. A
fejlıdésre biztosítéknak látja
azt, hogy az elmúlt tanévhez
képest nıtt a tanulói létszám,
ami örömmel tölti el. Fontosnak tartja, hogy a tanulók jól
érezzék magukat az iskolában,
és eredményesen haladjanak a
tanulással, mert a jövıjükre
tekintve elengedhetetlen, hogy
legalább szakmát szerezzenek,
ami a teljes értékő életük alapja. Szelezsán Péter igazgató úr
az ünnepség zárásaként mindenkinek jó egészséget és sikeres tanévet kívánt. Ezután az
osztályfınökök elvezették a
tanulókat az osztálytermekbe és
elkezdıdött a komoly munka.
Nádor Mária

És, ha majd elfáradunk,
a kis pataknál megállunk.
Iszunk egyet, s pihenünk,
majd újra neki lendülünk.
Így telik el a napunk,
estére már itthon vagyunk.
Megfürdünk és lefekszünk,
hogy kipihenve ébredjünk.

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA

Folyamatosan vér hagyja el testemet,
de én szelíd lélekkel finoman vajúdok,
a vers felsír s vágom a köldökzsinór-perceket,
felkelni nem bírok még, mégis rákacagok…
Könyvek a világnak, mővek, alkotómunka,
mind, könnyek a világnak, az alkotó múltja…
2009. szeptember 30.
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K I T Ü N T E T E TT E K
A kitüntetettek…
Augusztus 20-án délután
került megrendezésre az
„Elekfest-2009” címő mősoros
ünnepi program. Ez alkalommal magas elismeréseket is
adtak át két személynek,
Dr.Kurucz Bélának és
Zimmermann Ferencnek.
Elek Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete
„ELEKÉRT” kitüntetı címet
adományozott nekik. Dr.Heim
Lajosné alpolgármester asszony
méltatta a kitüntetettek életútját.
Dr.Kurucz Béla: „1944. március 27-én született Nyíregyházán. Általános iskolai tanulmányait Nyírtelken, gimnáziumi és
egyetemi tanulmányait Debrecenben végezte. 1968-ban avatták orvos doktorrá. 1968. szeptember 14-tıl Fábiánházán,
illetve Újfehértón dolgozott,
körzeti orvosként. 1989. október 30-a óta dolgozott Eleken, az
egyik körzet háziorvosaként,
2006. január ljéig,
a miko r
nyugdíjba vonult.
Két gyermeke és
három unokája
van.” Doktor úr
az orvosi hivatását messzemenıen alaposan végezte. A hozzátartozó betegek
érezték a segíteni akarását, tisztelték a szakmai tudását. Rendkívül jó diagnoszta volt, ezt a
kórházakban dolgozó orvosok
is értékelték. Ismert volt emberszeretete, szerénysége, barátságos, közvetlen modora és fıleg
az, hogy nem tett különbséget
beteg és beteg között. Szeme
elıtt csak a beteg meggyógyítása és a betegen való azonnali
segítés lebegett. Minden hozzá
forduló emberen maximálisan
segített. Felelısségteljesen végezte orvosi, gyógyító feladatát. Évekig dolgozott közéleti
területen, mint az eleki Városi
Önkormányzat Képviselıtestületének tagja. Ebben a feladatkörben is azt tartotta fontosnak, hogy döntéseivel a város elırehaladását mozdítsa elı
és az Eleken élık életkörülmé6

nyein segítsen. Hobbija a foci,
egy-egy meccs felüdülést és
kikapcsolódást jelent számára.
Kívánjuk, hogy töltse megelégedéssel nyugdíjas napjait. Legyen sok öröme családja és
fıleg unokái elırehaladásában.
A másik kitüntetett,
Zimmermann Ferenc: „1924.
november 2-án született Almáskamaráson. Általános Iskolába
már Eleken járt, majd ennek
elvégzése után az eleki fıszolgabíró inasa és gépkocsivezetıje lett. Itt ismerte meg feleségét, Veronkát, akivel 1943-ban
házasodtak össze. Elsı gyermekük Lajos születése után nehéz
idıszak következett: Feri bácsi
sok más elekivel együtt ukrajnai „málenkij robotos” kényszermunka-táborba került, ahol
egy vasércbányában dolgozott,
igen nehéz körülmények között.
Mivel a levelek nem jutottak el
Elekrıl a táborba, hazaérkezéséig nem tudhatta, hogy idıközben megszületett második
gyermeke, Klárika.
Feri bácsi 1947 nyarán érkezett haza
Ukrajnából. Hazatérte után a család
évekig a legnagyobb
szegénységben élt,
feleségével alkalmi
és napszámos munkával tartották el az
egyre növekvı családjukat. Késıbb
még négy gyermekük született, és szerény körülmények között, de annál nagyobb szeretetben élt a család.
Valamennyi gyermeküket taníttatták, van köztük mérnök,
egyetemi tanár, védını, rendırtiszt és ketten, édesapjukat követve, a postási hivatást választották. 1951-tıl az eleki postahivatal kézbesítıjeként dolgozott. Közben felcseperedett
gyermekeivel egy idıben, esti
tagozaton érettségizett a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnáziumban, késıbb a postatiszti
tanfolyamot is elvégezte. Az
eleki postahivatal megbecsült
dolgozója volt, elıbb kézbesítıként, pályája végén néhány
évig, pedig felvételesként dolgozott, 1984-ben történt nyugdíjazásáig. Feri bácsi aktívan
részt vett az eleki kulturális
életben. Ifjúságától kezdve vé-

gigkísérte a zene szeretete. A
zene iránti szeretetét Édesapjától örökölte, aki rendszeresen
eljárt zenélni névnapokra, esküvıkre, „zuher”-ekre /kisebb
házi mulatság volt ez/. Hatodik
osztályos volt, amikor eljátszott egy
mővet, önállóan.
Adottsága és hajlama és kedve is volt
a zenéhez. Így került a 25 fıs Levente Fúvós Zenekarhoz, ahol aktívan
játszott, addig, amíg
az oroszok bejöttek.
A következı állomás a 18 fıs Rákóczi Zenekar
volt. /Ebben a zenekarban Lajos fia is játszott/. Legtöbb ideig azonban az 1974-ben alakult
Sramli Zenekarban játszott,
mely az eleki Mővelıdési Házban szervezıdött, egy idıben az
eleki német „Röpülj Páva Kör”rel. Késıbb légzési nehézségei
miatt az orvos letetette vele a
fúvós hangszereket / b és esz
klarinétot, valamint a szaxofont / és ezután kezdett játszani
gombos harmonikán, melyet
Németországból hozott. Ez a
harmonika a mai napig megvan, Feri bácsi elválaszthatatlan
társaként. Féltve ırzött kincs,
amely idıközben az eleki német kultúra jelképévé vált. A
Sramli Zenekar évekig játszott
a hagyományos sváb bálakon /
télin és a nyárin / és egyéb rendezvényeken. Feri bácsi rendszeresen kísérte a „Röpülj Páva
Kör” énekeseit a sőrő fellépéseken / sok vidékin is / társával,
Nádor Józseffel, aki szintén
játszott gombos harmonikán. A
kezdetektıl fogva részt vett az
eleki-gerolzhofeni kapcsolatokban, ott volt az elekiek legelsı
gerolzhofeni látogatásán, ahová
a „Röpülj Páva Kör” tagjai is
kijutottak. A német kultúra
elırevitelében kifejtett tevékenységéért „Nívó-díj”-ban
részesült. Tevékeny életútjával
példát mutatott és osztatlan
elismerést vívott ki a lakosság
körében. Idén tölti be a 85. életévét – feleségével együtt. Tavaly ünnepelték 65. házassági
évfordulójukat, hat gyermekük,
vejeik, menyeik, unokáik és
dédunokáik társaságában.” Az
ünnepségen Feri bácsi nagyon
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meglepıdött, amikor megtudta,
hogy ilyen magas elismerésben
részesül. A szomszédainak,
akik gratuláltak neki, azt mondta: „Jobb késın, mint soha!”
Feri bácsi humora, vidám életkedve – a sok-sok
nehézség ellenére
– a mai napig megmaradt, de ehhez
egy olyan feleség
kellett, mint Veronka néni, akivel
szeretetben, békességben, megértésben él, immár 65
éve. Ez az egyetértı, egymásért aggódó szeretet a mai napig sugárzik róluk. Gratulálunk Feri
bácsinak és kívánjuk, hogy
zenéljen még sokat mindannyiunk örömére.
Nádor Mária
Augusztusi Katolikus
Hírmondó
Megjelent az eleki Katolikus
Hírmondó legújabb, augusztusi
lap szá ma
/2 0 0 9 .
III. 16. szám/. Az elsı oldalon
bemutatkozik az eleki plébános,
Péntek Zsolt. Az írás így kezdıdik: "Elek történetében már
kezdetektıl meghatározóak
voltak a messzirıl jött emberek,
hiszen az elsı telepesek is Németországból jöttek. Bálint atya
is több száz kilométerre innen
született, és én is 300 kilométerre Szobon nevelkedtem."
Érdekes írást olvashatunk az
eleki szentolvasó /rózsafőzér/
csoportról, mely 1998. február
1-én alakult meg 15 fıvel, és a
Keresztény Édesanyák Közösségérıl. A család fontosságáról
többek között ezeket olvashatjuk: "Elsısorban a szülık feladata, hogy gyermekeikkel
megismertessék az Istent, aki
teremtınk és atyánk." Az olvasók arról is értesülhetnek, hogy
2009. augusztus 22-én
Lıkösházán templomszentelésre került sor. Lapzártáig a templom belsı festésére 5. 234. 040
Ft adomány győlt össze. /Az
egyházközség által vállalt önerıhöz még 800. 000 Ft hiányzik, ezért szükség van még további adományokra!/
Rapajkó Tibor

O K TAT Á S
Gurmai, avagy egy kezdı biológia tanár nehézségei
(húsz évvel ezelıtt)
Azzal kezdıdött az egész,
hogy elkezdtem, biológiát tanítani… Eleinte furcsa volt, hogy
Artúrt, a csontvázat felöltöztették, krétát raktak a szájába és
eltőnt a bal térdkalácsa. Azután
megszoktam. Egyszer
azonban,
amikor a nagy
fakopáncsról
( i s me r t eb b e n
harkály) meséltem az ötödikeseknek, a gyerekek felnéztek a
tanteremben
lévı
kitömött
madarakra,
és
Kugli
megkérdezte:
- Tanár néni, miért van minden
madár szájában kifli?
- Mert tél van és éhesek. mondtam
teljesen
"szakszerően", és tökéletesen
elkeseredve bámultam a gólyára, hogy Dél-Afrikáig kellett
elrepülnie egy óriáskifliért. Egy
szép napon, teljesen váratlanul
beállított a szakfelügyelı. ( „A
szakfelügyelık általában váratlanok és általában be szoktak
állítani." Idézet tılem a
Murphy-féle törvénykönyv
kiegészítése gyanánt.) Szóval a
hetedikesek tétován bukdácsoltak a kérdéseim között, és, amikor úgy éreztem már, hogy nem
kapok levegıt, azt nyögtem ki:
- Miért piros a hal kopoltyúja?
- Mert megdöglött!- vágta rá
Gurmai
- Minél döglöttebb, annál pirosabb. - néztem rá szigorúan.
Sohasem fogom elfelejteni a
felügyelı rémült tekintetét,
ahogy azt figyelte, ki a tanár
kettınk közül. Valahol itt kezdıdött a kapcsolatom
Gurmaival. Ebben az idıben
kezdıdött a taekwon do Európa
Bajnokság. A TV-ben látható
fogásokat próbálták utánozni az
iskolában is a gyerekek, teljesen szakszerő szakszerőtlenül.
"Tékvandó", mondta Gurmai
szünetben (éppen ügyeletes
voltam), és teljesen tévészerően
fejbe rúgta a Szeplıst.
- Ejnye-bejnye! -mondtam

Gurmainak - A Tv valószínőleg
az életre nevel gyermekem, de
ha berúgod a halántékát a
Szeplısnek, gondolkozhatsz az
elmúláson. "Isa por és chomu
vogymuk..."- szólám intın. Ekkor még kenetteljes
voltam. Valahol
talán hittérítı,
és biológiailag
teljesen
szakszerő.
Ugyanezen a
napon,
orosz
órán helyettesítettem
(jobb
híján)... Miután
a kislányt nagymamának fordítottam, felpillantottam a könyvbıl az enyhe
derőre (nem szeretném leírni
azt a közönséges kifejezést,
hogy röhögés), Gurmai éppen
azt mondta, hogy "tékvandó" és
fejberúgta a Szeplıst, ülve a
padban. Mély lélegzetet vettem,
mert éreztem, hogy stílusosan
az órához, a "Makarenkói pofon" a levegıben lóg, de leakasztani nem volt szándékomban, mert a testi fenyítés alkalmazása helytelen, a törvény is
bünteti,
és
Makarenko is
meggo ndolta
v o l n a
(különösen
orosz
órán).
Így, hát megszámoltam a
Szeplıs halántékait, megfigyeltem térbeli
e l h e l y e z k e d é s ü ket (megegyeztek Artúréval),
Gurmaihoz pedig imigyen szólt
a
m
:
- Ismered gyermekem azt a viccet, hogy viszi haza az új aszszonyt a cowboy a farmra.
Mendegélnek, megbotlik a ló.
Megszólal a cowboy
"Egy". Rossz utakon mennek
tovább, a ló újra megbotlik.
"Kettı"- mondja a gazdája.
Meredek az út, sziklás talajú, a
ló botlik. A cowboy leszáll, leemeli az asszonyt és lelövi a
lovat. "Drága uram, miért kel-

let ezt a szegény párát lelınöd,
régóta jövünk, nagyon rossz az
út?"- lamentál az aszszony. "Egy"- szólal meg a
c
o
w
b
o
y
.
Mindezek után imigyen fordultam Gurmaihoz. Gyermekem,
kettı.
Ugyanezen a napon, biológia
óra a saját szaktantermemben a
hetedikeseknek. Amikor beléptem azt hittem, hogy egy vegetáriánus orgia "záróakkordjaira"
érkeztem. Mindenütt darabokban lévı alma: az asztalon, a
padokon és Artúron egyaránt.
- Ki volt az?- állok meg az ajtóban?
- Gurmai - mondá kórusban az
osztály, hozzátéve- tanár néni,
"három". Gurmai ott állt elıttem és szerényen mosolygott,
kezdett megszokni engem.
- Hol a coltom? - hörögtem
elrévedezve. Igen! Akkor elsötétült elıttem a világ. Szóval,
hogy ezek után mi történt....?
Az osztály vigyázban állt, a
hetes jelentett, és folyt az óra
tovább. Gurmai fejében mintha
helyrerázódtak volna a gondolatok. Jobb biztosan nem lett,
hiszen gyerek
volt, és talán én
furcsállottam
volna a legjobban, ha az órákon
hátratett
kézzel ül és
folyton jelentkezik.
Kósza
híreket hallottam felıle a
kollégáimtól, hogy felmászott
a radiátor csövén a falra és a
plafonon fekete lábnyomok
hirdették, hogy a gravitáció
legyızhetı. "Egyenesen kártékony ez a gyerek." mondták
róla elkeseredve. Azonban,
Gurmai itt-ott, próbálta megtanulni a biológiát, és az én számomra ez volt a legnagyobb
kedvesség tıle. Félni, sosem
félt tılem. Talán valami csendes kompromisszumot kötöttünk, amit a felnıttek barátságnak, a pszichológusok megértésnek, Murphy nagyképően,
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egymás megtőrésének nevezné.
A szünet utáni elsı dolgozatírásnál, Gurmai bejelentette,
"Puskáztam!". Ismerte véleményemet, addig is tanulsz, amíg
a puskát megírod, úgysem enged e m, ho g y h as z nál d !
- Miért csináltad? -kérdeztem
- Csak!
Pedagógusnapon tombolt a
terem a sok virágtól. Gurmai
kezében néhány szál apró rózsaszín szegfő kókadozott,
amely külalakra oly jelentéktelen, de nosztalgikus nyári esték
illatát hordozza magában és
csendesen meghúzódik pompázatos színő társai között, de tıle
nyár a nyár és esetleg ha ı nem
volna csak látnánk, de nem
é r e z n é n k .
- Honnan tudtad, hogy talán
ezt szeretem a legjobban?kérdeztem
halkan.
- Sehonnan!
(Murphy kiegészítés az én elképzelésem
szerint:
"Logikátlan kérdésre, logikátlan válasz.")
Huszár Gabriella

Anyakönyvi hírek
július 16 - augusztus 9.
Születések: Csurár Dávid
Kevin / VII. 16/, Balog Vivien
Mária /VII.17./, Mészáros Petra /VII. 18./, Rostás Dorottya /
VII. 23./, Bakos Viktória /VIII.
2./, Balogh Leticia /VIII. 4./,
Szabó Rebeka /VIII. 6./,
Ferenczi Gergı /VIII. 8./, Nagy
Csaba /VIII. 9./.
Halálozás: Csomós István VII.
22. /84/, Balogh Julianna VII.
30. /70/, Fanaczán Péter VIII.
5. /73/, Madár Erzsébet VIII.
5. /74/, Rotyis György VIII.
9. /59/.
Eleki anyakönyvi hivatal
R.T.

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA
7

J E L E S N A P OK
Jeles napok októberben
A hónap régi magyar nevei:
SKORPIÓ HAVA, FÖLDANYA HAVA és MINDSZENT HAVA
Október 4. - Assisi Szent
Ferenc napja
Assisi Szent Ferenc 1181-ben
született Assisiben. A ferences
rend megalapítója volt, aki alázatosságot és irgalmasságot
hirdetett. Ha az asszonyok
ilyenkor ültettek kotlót, nyírfaágat tettek a fészekbe, hogy a
csirkék el ne pusztuljanak.
Úgy vélték a nyírfaág, amíg ki
nem kelnek a csirkék, megvédi
ıket a gonosz hatalmaktól.
Részlet egy fohászából:
Uram!
Tégy engem békéd eszközévé,
Ahol sötétség van,
oda vigyem a fényt.
Ahol, szomorúság uralkodik,
oda vigyem az örömet.
Add, hogy ne a magam vigasztalását keressem,
hanem én vigasztaljak
másokat.
Add, hogy ne arra törekedjem,
hogy engem megértsenek,
hanem én értsek meg
másokat.
Add, hogy ne engem
szeressenek,
hanem én szeressek, mert
akkor kap az ember, ha ad.
Október 6. - Aradi vértanúk
napja
Minden magyar lelke gyászba
borul ezen a napon. Szabadságharcunk dicsı vezéralakjait az
aradi vár sötét kamráiba záratta
Haynau. L849. október 6-án
kivégeztette ıket. Hajtsuk meg
mélyen fejünket a kivégzett
tábornokok elıtt:
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Knézich Károly, Kiss Ernı, Lázár
Vilmos, Láhner György, gróf
Leiningen-Westerburg Károly,
Nagy-Sándor József,
Pöltenberg Ernı, Schweidel
József, Török Ignác és gróf
Vécsey Károly.
Örök példa elıttünk életük,
haláluk!
Október 9. - Dénes napja
Dénes a kelta-római Párizs elsı
mártír püspöke volt és a francia

királyok patrónusa. Legendája
szerint a halott vértanú a fejét a
hóna alá kapta, és a maga lábán
ment a sírba. A fejfájósok oltalmazójának is nevezik.
Október 15. - Teréz napja
Szent Teréz a 16. században
élt, a katolikus egyház egyik
legnagyobb szentje volt. Sokfelé ezen a napon kezdték a szüretet. Egyes vidékeken asszonyi
dologtiltó nap volt, amikor nem
moshattak, és kenyeret sem
süthettek a gazdasszonyok.
Megosztom Önökkel Teréz
anya egyik tanácsát:
„Aki hozzád fordul, mind jobb
és boldogabb emberként távozzék tıled.”
Október 18. - Lukács napja
Lukács evangélista e nap névadója. A hagyomány szerint Pál
apostolt kísérte missziós útjain.
Az általa írt evangéliumon kívül ıt tartják az Apostolok Cselekedetei könyv szerzıjének is.
Polgári foglalkozására nézve
orvos volt, ezért lett az orvosok, kórházak, fürdık jeles
szentje.
Október 20. - Vendel napja
A legenda szerint Szent Vendel
a 7. században élt ír királyfi
volt, aki Rómába zarándokolt,
majd egy birtokos nyáját ırizte.
Ezért tisztelték ıt úgy, mint a
pásztorok védıszentjét. Hozzá
fordultak a juhászok, hogy védje meg a nyájaikat az aszálytól,
a villámcsapástól és a farkasoktól.
Október 21. - Orsolya /
latinul: Ursula/ napja
A legenda szerint breton királylány volt, akit egy angliai fejedelem a követei útján feleségül
kért a fia számára. Orsolya feltételeket szabott: vılegénye
térjen meg, legyen társa római
zarándokútján és gondoskodjék
egy 11.000 fıs szőzi kíséretrıl.
A szerelmes ifjú teljesítette a
kívánságát. A vılegényt Rómában a pápa keresztelte meg.
Visszatértükben a Rajnán hajóztak, s megálltak Kölnben,
amelyet épp a hunok ostromoltak. A hunok nyilaitól itt halt
meg Ursula /Orsolya/, a vılegénye és a 11.000 szőz. Így lett

Ursula / Orsolya/ Köln védıszentje. Úgy tartják, hogy amilyen idı van ezen a napon,
olyan lesz a tél.
Október 26. - Dömötör napja
A keleti egyház kedvelt szentje
volt, aki a 4. századi nagy keresztényüldözések idején halt
vértanúhalált. Ezt a napot juhászújévnek is nevezték, mert
sokfelé ezen a napon számoltak
el a juhászok gazdáikkal. A
szegedi belvárosi templom védıszentje. A Dömötör-napi
hideg szelet, a kemény tél elıjelének tartották.
Október 28. - Simon-Júdás
napja
Ez a nap arról nevezetes, hogy
ilyenkor kezdték a Hegyalján a
szüretet.
A Simon-Júdás napi hidegre
utal a rigmus:
„Eljön a Simon-Júdás,
Dideregve fázik a gulyás.”
Október 31. - Wolfgang
napja
A név magyar megfelelıje,
Farkas. Egyes helyeken úgy
tartják, hogy a facsemetét az ı
napján kell elültetni.
Szent Wolfgang Regensburg
bencés püspöke volt. Szent
István király hitvesének, Boldog Gizellának volt leánykori
nevelıje, 971 körül. Hazánkban
is járt.
Nádor Mária

Augusztusi Harruckern
Krónika
Megjelent a Harruckern Krónika legújabb lapszáma, melybıl
megtudhatjuk, hogy lendületes a
szeptemberi kezdés az integrált
intézmenyben, mert pl. teljesen
megújult az orosházi telephely
étterme,
amit tanétteremmé
fejlesztettek, Gyulán a Karácsonyi János utcában tangyógyszertárt hoznak létre, mely
egyedülálló kezdeményezés
Békés megyében, ısszel indul a
Harruckern-hírlevél, elektronikus formában. A gyulai, illetve
csabai fıiskolákon tanulóknak
lehet nagy segítség az, hogy a
Béke sugárúti felnıtt kollégiumban olcsó szállást vehetnek
igénybe a hallgatók. Most is van
pótvelvételi, Eleken pl. pincér-

Huszár Gabriella
Egy délelıtt..
Egy délelıtt
meghalt
szememben a fény.
Hiába nézett belé,
(aki szeretett).
Gúnyosan felnevetett,
a lassan elfeledett
komor magány.
Emlékeztetett,
hogy nyomomban jár,
s csak várt,
mint a vadász,
a les magaslatán.
Én lépek monoton tovább, tovább...
Cipım kopog
ismerıs lépcsıfokokon,
és, mint korlátba
kapaszkodom a "fájba".
Csak messzirıl néz a "szép",
és az aljas "semmit"
hallom nevetni
mintha nem lennék.
Pedig érzem, hogy éltem
és élek
hiszen reszketek és félek.
Csak valami más...
Ne nézzetek rám, Így!
Változatlan
rovom, lépcsıfokát a megszokottnak
Csupán
zokognak a "mák",
mert tegnapok lesznek
üres tekintetemben.
nek, szakácsnak, 2 éves érettségire, illetve vadgazdálkodási
technikusnak lehet még jelentkezni. Az idén a következı ingyenes képzések indulnak a
felnıttoktatásban Mezıhegyesen, Eleken, Gyulán és Orosházán, illetve megfelelı létszám esetén bármely más településen:
aranykalászos gazda, mezıgazdasági vállalkozó, növényvédı és méregraktár-kezelı,
motorfőrészkezelı, méhész, mezıgazdasági erı- és munkagépkezelı.
Rapajkó Tibor
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