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   Elek Városa 2007. októberében csatlako-
zott Leader-programhoz ezen belül is, a 
Hajdúvölgy-Körösmente Helyi Közösség-
hez. A LEADER célja a vidéki térségek-
ben élık segítése és bátorítása annak érde-
kében, hogy térségük hosszabb távú fej-
lesztési lehetıségeit közösen átgondolják. 
Olyan integrált, újszerő megoldásokat ma-
gukban foglaló stratégiák megvalósításá-
nak támogatása a szándék, amelyek bizto-
sítják a térség fenntartható fejlıdését, kü-
lönös tekintettel a természeti és a kulturális 
örökség megóvására; a vidéki gazdaság 
megerısítésére, ami elsısorban munkahe-
lyek teremtését jelenti; a helyi közösségek 
szervezeti feltételeinek javítására.  
Elek Városából 28-an kívántak alapító- 
vagy csatlakozó tagként belépni a helyi 
közösségbe. A helyi közösség összetételét 
tekintve a tagjaink közt szerepel: egy váro-
si önkormányzat, egy iskola, négy kisebb-
ségi önkormányzat, két alapítvány, nyolc 
egyesület és tizenkettı vállalkozás.  
   A helyi közösségünk célja a Gyulai és 
Orosházi kistérség felzárkóztatása, vidék-
fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása. 
A Hajdúvölgy-Körösmente Helyi Közös-
ség 2008. áprilisában befejezte a statiszti-
kai adatlapok kitöltését és a következı 
fázisban a forrásmegosztások és projekt 
ötletek begyőjtése kerül sor. Helyi közös-
ségünk 5 742 079 eurós fejlesztési forrásra 
számíthat ez forintban kifejezve 
1.455.995.705 Ft.  Elek városa elızetes 
egyeztetések alapján 146.730.480 Ft-ra 
jogosult. Ezen összeg 6 prioritásban kerül 
elosztásra:  
- Helyi vállalkozások fejlesztése, 
- Helyi turizmus ágazat fejlesztése, 
- Helyi örökség megırzés fejlesztése, 
- Helyi életminıség fejlesztése, 
- Társadalmi tıke erısítése, 
- Gazdasági környezet fejlesztése. 
 
   Elek Város Önkormányzata ezúton kéri a 
város lakosságát, vállalkozásait akinek a 
város elırehaladását segítı ötlete elképze-
lése van, juttassa el a Polgármesteri Hiva-
tal Pályázatíró Irodájába. Köszönjük! 
 

          Pluhár László  
polgármester  

   Kevés olyan szívmelengetı ünnep van, 
mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük 
édesanyáinkat, megköszönve nekik mind-
azt a szeretetet és gondoskodást, mellyel 
születésünk óta elhalmoztak bennünket.     
   Magyarországon 1925-ben a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsı ün-
nepet, a májusi Mária-tisztelet hagyomá-
nyaival összekapcsolva. 1928-ban már 
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos is-
kolai ünnepélyek közé az Anyák napját. 
Az anyák napja valódi globális ünnep, 
vagyis vallási felekezeteken, kulturális 
gyökereken túllépı szokás. Európában a 
húszas években elıször a virágkereskedık 
szervezetei propagálták. Ausztriában 
1924-ben a katolikus egyház azzal a hang-
súllyal kezdte terjeszteni, hogy az iparo-
sodással és gazdasági törekvésekkel 
együtt járó elvilágiasodás ellenében a ter-
mészetes és egészséges élet és anyaság 
mellett emeljen szót. Ma már olyan termé-
szetes megemlékezı napként üljük meg, 
amely vallási és társadalmi szempontból 
egyaránt égetı problémánkra irányítja 
figyelmünket: a család, az anyaság tiszte-
lete és megbecsülése nélkül nincs emberi 
és nemzeti jövı.  
   Az édesanya minden gyermek és felnıtt 
szívében különleges helyet foglal el. Õ az, 
akihez örömünkben, bánatunkban elıször 
fordulunk, õ az, aki számára mindig mi, a 
gyerekei vagyunk a legfontosabbak. Je-
lenléte, munkája életünk része. Gyakran 
észre sem vesszük, mennyit fáradozik, 
hogy az asztalon legyen kedvenc sütemé-
nyünk, hogy mindig legyen tiszta ruhánk, 
meleg, biztonságot jelentı otthonunk. 
Számára mindez természetes, annyit kér 
csupán, hogy legyünk jó gyermekei. A 
gyerekeket is, a felnıtteket is egész évben 
elfoglalják a hétköznapok feladatai, örö-
mei, bánatai. Néha nem sikerül jónak len-
nünk, néha bánatot okozunk, néha nagy 
örömet. Elıfordul, hogy elfelejtünk vala-
mit, lehet, hogy fontos dolgokat is. Min-
den évben van azonban egy nap, amirıl 
nem szabad megfeledkeznünk, ez pedig az 
anyák napja, amikor az édesanyákat kö-
szöntjük. 

 
arlan 

 
 

Az Eleki Krónika szerkesztısége az 
alábbi verssel köszönti az Édesanyákat 

és Nagymamákat!  
 

 
Eötvös Loránd 
Anyámnak 

 
Midın feljött a hold s a csend beálla, 

Terjedt fának tövében ültem én, 
És képzetemben messze elrepültem ... 

Áldott anyám rólad emlékezém. 
 

S a lantot is már-már kezembe vettem, 
Hogy zengjek, ég áldását kérve rád, 
Midın a fa zúgni kezdett felettem, 
S én elbámulva hallgatám szavát. 

 
S a fa beszélt: "midın ifjú koromban 

Lesujta engem a bısz fergeteg, 
Anyád volt az, ki újra fölsegített; 
Az ég hatalma áldja érte meg." 

 
És zengni kezdett a kicsiny madárka: 
„Midın megfogtak pajzán gyermekek, 

Anyád volt az ki újra elbocsátott; 
Az ég hatalma áldja érte meg.” 

 
S a lepke, a virág, minden mi érez, 
Fejedre oh anyám! áldást rebeg; 

De egy, ki mindenét nyeré tetıled, 
Nem tud szólni, csak hallgat  

gyermeked.  
 

 

LEADER Anyák napi köszöntı 
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   2008. március 29-én felszen-
telték az egykori pápának, II. 
János Pálnak /1920-2005/ bu-
dapesti szobrát a XVII. kerület-
ben. Az eseményre a Magyar-
Lengyel Barátság 
Hetében került sor. 
A szobrot Erdı 
Péter esztergomi 
érsek, az MTA 
levelezı tagja szen-
telte fel. Koszorút 
helyezett el egy 
lengyel csoport, de 
Antall Józsefné is.     
    A híradásokból 
az is kiderült, hogy 
a monumentális 
alkotást /220 cm/ 
Babusa János szob-
rászmővész készí-
tette, róla viszont 
azt kell tudni, hogy 
gyermekkorában 
Eleken élt, itt járt 
általános iskolába is,  
ahol már akkor, az 1970-es 
évek végén felismerték tehetsé-
gét!A tanulmányait a késıbbi-
ekben a fıvárosban folytatta.  
A honlapja   
/www.babusaszobrasz.uw.hu/  
alapján elmondható, hogy na-
gyon termékeny, de ugyanak-
kor nagyon sikeres szobrász-
mővész lett belıle. 1992 és 
2005 között 10 egyéni kiállítása 
volt, fıképpen a fıvárosban. /

Pl. Hilton Szálló, Magyar Álla-
mi Operaház/. Eddig 13 köztéri 
alkotása található a fıvárosban, 
amibıl a II. János Pál pápát 
ábrázoló a legutóbbi. Errıl 

Wirth Gyula kandi-
dátus többek között 
ezt írta: „Babusa 
Jánosnak ebben az 
alkotásában a mo-
numentális erı jele-
nik meg egy kariz-
matikus egyházi 
vezetıt megjelenít-
ve, amely követeli 
magának a teret, a 
távlatokat, kitőnıen 
megfogalmazza a 
mővészet eszközei-
vel a nagy formátu-
mú személyiséget.”.  
Jó érzés arról tudni, 
hogy van ma ebben 
az országban egy 
Elekrıl indult szob-

rászmővész is, aki a saját tehet-
ségével, szorgalmával komoly 
sikereket tudott elérni, hisz pl. 
ı készítette most Budapest har-
madik pápaszobrát is! Csak 
hangosan gondolkodom: Jó 
lenne, ha Babusa Jánosnak Ele-
ken is lenne néhány alkotása! 
 
   Kedves János, további szép 
sikereket kívánunk! 

  
Rapajkó Tibor 

Egy pápaszobor, melynek eleki vonatkozásai is 
vannak 

   A márciusi Krónika elsı ol-
dalán fényképes beszámolót 
közöl a gyulai március 15-i 
ünnepségrıl, melynek az idei 
szónoka Zámbó András igazga-
tó volt, aki ünnepi beszédében 
Wass Albert következı gondo-
latait is idézte: „Ültessetek egy 
tölgyfát is, de azt egészen egye-
dül, mert a tölgyfa is  a szabad-
ságot szereti. A szabadságot. 
Mire a fák megnınek, talán az 
is eljön…” Beszámolókat ol-
vashatunk az eleki és a 
szabadkígyósi szalagavatókról.     
   Megtudhatjuk azt is, hogy a 
gyulai, szabadkígyósi és az 
erdélyi diákok részt vesznek 
egy németországi történelmi 
témájú ifjúsági projektben. A 
programajánlóból az derül ki, 
hogy április 16-án, 18 órakor  a 
gyulai középiskola könyvtárá-
ban Tempfli József, nagyváradi 
megyéspüspökkel találkozhat-

nak az érdeklıdık, hisz a ren-
dezvény mindenki számára 
nyitott. Most is közli a lap az 
Eleken és Gyulán induló tanfo-
lyamokat. Ezen kívül még sok 
más érdekes és hasznos dolog-
ról számol be a gyulai-eleki-
szabadkígyósi közoktatási in-
tézmény lapja. 
   Az áprilisi Krónika elsı olda-
lán arról olvashatunk, hogy a 
gyulai központi iskolában park 
született, aminek köszönhetıen 
mediterrán hangulatot is sike-
rült varázsolni. A lap most is 
folytatja azt a sorozatát, mely-
ben egykori tanárok pályafutá-
sát mutatja be, most Kelló Ist-
vánét. Olvashatunk az eleki 
szlovák fotókiállításról, de arról 
is, hogy pl. a megyei kórház 
területén mintaboltot nyitott az 
integrált közoktatási intézmény. 

Rapajkó Tibor 

Errıl írt a márciusi és áprilisi 
Harruckern Krónika  

    E g y i k 
legjelentı-
sebb köl-
tınk, Jó-
zsef Attila 
s z ü l e t é s -
napja. Mi-
lyen gyö-
nyörő ez a 
nap, melyet 
a költészet-
nek szentel-

tek! Hogy miért? Mert költészet 
nélkül élni nem lehet! Költészet 
az egész életünk. Az imák, me-
lyeket mondunk nap, mint nap, 
a vallomások, melyeket gyen-
géden sugdosunk. A slágerek, 
melyeket naponta dúdolunk. A 
költészet, a versek, a rímek 
nélkül szegényebb lenne az 
egész életünk. İk adnak vi-
gaszt bánatunkban, vidámságot 
lopnak a szívünkbe, ha olyan 
verset olvasunk. Költészet nél-
kül nem lenne Weöres Sándo-
runk, Juhász Gyulánk, Radnóti 
Miklósunk, vagy Ady Endrénk, 
Pilinszky Jánosunk és még so-
rolhatnám a neveket tovább… 
Megköszönöm, hogy éltek, 
hogy ránk hagyva, maradandót 

alkottak. A verses kötetek örök-
re ırzik azokat a csodaszép 
gondolatokat, melyeket egy-
egy versben megörökítettek. 
Legalább ezen az egy napon 
néma hallgatással és fejhajtás-
sa l  adózzunk a  köl tı-
óriásoknak, s a költészetnek! 

Nádor Mária 
 

József Attila: Mama 
 

Már egy hete csak a mamára 
gondolok mindíg, meg-

megállva. 
Nyikorgó kosárral ölében, 

ment a padlásra, ment serényen. 
 

Én még ıszinte ember voltam, 
ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra. 

 
Csak ment és teregetett némán, 
nem szidott, nem is nézett énrám 
s a ruhák fényesen, suhogva, 
keringtek, szálltak a magosba. 

 
Nem nyafognék, de most már 

késı, 
most látom, milyen óriás ı - 
szürke haja lebben az égen, 
kékítıt old az ég vizében. 

A költészet napja - április 11. 

 
 

HIRDETÉS 
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Mottónk: „Te egyszer s min-
denkorra felelıs lettél azért, 
amit megszelídítettél.”/Antoine 
de Saint-Exupéry/ 
   Miközben Dr. Heim Lajos 
állatorvoshoz igyekszem, hogy 
ezúttal a macskákról kérdez-
z em ,  l e g a l á b b  ö t t e l 
"találkozom" és eszembe jut, 
h og y  a z  eg y i p t om i a k 
"félistenségnek kijáró tisztelet-
tel övezték ezt az állatot /bár 
gyakorlatiasan a magtárak ırzé-
sére szelídítették meg ıket/, 
ugyanakkor napjainkban egy 
németországi adat alapján több 
mint egymillió szabadon kószá-
ló macskával kell számolni 
náluk. Vajon mi a véleménye 
a doktor úrnak errıl a mindenki 
által ismert állatról? 
- A macska nem kutya!- kezdi 
súlyosan ejtve a szavakat- Há-
rom fı szabály van: Az elsıt 
már mondtam. A második: a 
macskának nincs kilenc élete! 
A harmadik: a macska nem 
fogyóeszköz! 
- Amennyiben bıvebben elmon-
daná, a szakember szemével 
nézve, milyen is ez az állat , 
talán oszlana a "köd" macska-
ügyben". 
- A kutyával ellentétben szuve-
rén, önálló, sıt "önfejő" lény. A 
kutya egygazdás, a macska 
nem, bár némileg elismeri ki a 
"fınık". Kunsztokra nem lehet 
megtanítani, mint a kutyákat, 
például hozd ide a labdát, adjál 
pacsit, ülj, állj, stb. A paran-

csoknak nem fog engedelmes-
kedni! Sok szeretetet, törıdést, 
simogatást igényel, mindezért 
végtelenül hálás. A barátságos 
házi macska ugyanakkor kıke-
mény ragadozó. Gondoljunk na
-gyobb "testvéreire" a nagy-
macskákra, oroszlán, tigris, 
puma, stb. A házi cica éppen 
úgy elkapja az egeret, patkányt, 
madarakat, gyíkokat /tehát a 
nála ki-
s e b b 
t e s t ő 
á l l a t o -
k a t / , 
mint az 
oroszlán 
a zebrát. 
Azonban 
a házi 
m a c s k a 
nem önellátó, rászorul az ember 
nyújtotta táplálékra. 
- Mit adjunk a macskának? 
- A macska nem szereti a tejet!- 
Döbbenten nézhetek, mert nyo-
matékosan mondja. - Tévhit. A 
tej kiegészítı táplálékként sze-
repel az étrendjén. A macska a 
halat szereti. Annyira szereti, 
hogy az akváriumból is kiha-
lássza a guppit, vagy vitorlás-
halat, és a kerti tóból az ara-
nyat /halat/. Amúgy természete-
sen a húsféléket, fızve, és a 
tésztát is. Mint a kutyánál itt is 
rendkívül fontos, hogy mindig 
legyen víz elıtte. 
- Milyen fajta cicát tartsunk? 
- A keverék házi macska szere-

tetben éppen annyit tud nyújta-
ni, mint a drága perzsa macs-
kák, amelyek viszont hosszú 
szırük miatt állandó ápolást, 
naponta fésülést, idınként für-
detést is igényelnek. A macska 
különben tud úszni, de csak a 
tigris az amelyik a zsákmányért 
hajlandó vízbe ugrani. Érdekes-
ségként mondanám, hogy há-
romszínő (sárga, fekete, fehér) 

k a n d ú r 
nincs, ez 
csak nıs-
tény lehet, 
ilyen ez a 
genetika. 
- Szaporo-
dásuk? 
- Három 
h e t e n t e 
ivarzik , 

kutyásan  mondva tüzel 
a"macskalány". Akis cicák ki-
hordási ideje másfél hónap. 
Rendszerint 2-8 kölyköt fial, 
amelyek csupaszok és vakok. 
Két hetesen nyílik ki a szemük, 
három hetesen esznek.  Ekkor a 
legaranyosabbak. Célszerő 
megtartani egy kölyköt, mert 
addig "nyugton van a nıstény, 
nem kell tartani újabb bagzás-
tól. A macska szabad , össze-
vissza mászkál, így nem lehet a 
szaporodást meggátolni csak 
ivartalanítással, amit a nıstény-
nél állatkórházban lehet. 
- Mennyire árthat egészségünk-
nek a macska tartása? 
- Nem fertız. Ne vegye a kis-

gyerek a szájába - mosolyodik 
el- Természetesen a higiéniás 
szabályokat itt is be kell tartani 
különösen terhes asszonyok 
esetében. Nyilvántartásuk és 
eszerinti oltásuk lehetetlen a 
kertes házakban,vagy utcán elı 
macskáknak, éppen nagy moz-
gásterük miatt. A lakásban tar-
tott macskákat szokták oltatni, 
és a különös  becsben tartott 
kedvenceket. Végül még egy 
tévhit cáfolata: Ha nem látja az 
utat akkor is visszajön. 
Kétegyházáról Gyulára vittek 
kocsival egy cicát, két hónap 
múlva hazament. 
    Amikor papírra vetem ezt a 
beszélgetést, azon gondolko-
zom, hogy a macska milyen 
megosztó állat: vagy imádják, 
vagy, utálják /félistenség vagy 
énekesmadár zabáló/. Egérfogó 
és doromboló vagy autó alatt 
végzı lapos macskák. Ki hogy 
ítéli meg ıket. Egy biztos, ha 
több ezer évvel ezelıtt magunk-
hoz szoktattuk, most ne rúgjunk 
bele, azért mert ragaszkodik 
hozzánk.     

 
   Huszár Gabriella 

Felelıs állattartás 2. rész: A macska  

    Két dolgot ünnepelhetünk 
április 22-én, Vlagyimir Iljics 
elvtárs születésnapját és a Föld 
napját. Bár ez utóbbit mintha 
már többet ünnepelnénk. A 
Föld napját elıször  1970-ben 
tartották meg az Egyesült Álla-
mokban. Denis Hayes egyetemi 
hallgató  mint ötletadó és társai 
húsz év múlva létrehozták  a 
Föld napja Nemzetközi Hírköz-
pontot melybıl havonta külde-
nek hírlevelet a világ minden 
országába, hogy akciókkal ün-
nepeljék a Föld napját. Ma-
gyarországon 1990 óta emléke-
zünk meg róla.   Ki mondta, 

hogy nem tudod megváltoztatni 
a világot?--ez az egyik jelmon-
data az ünnepségeknek.  Város-
unkban több mint 6000 db fa 
lett ültetve a tavasz elıtt mely-
lyel méltán ünnepelhetünk és 
ez több hangzatos ígérgetések-
nél.     
    Az Eleki Állat és Környezet-
védı Egyesület május elején a 
diákoknak versenyt szervez a 
Mővelıdési Központtal karölt-
ve a természetvédelemrıl. A 
Föld napja ifjúsági mozgalom-
ként indult és vált tömegmoz-
galommá. Azonban a Föld 
helyzete 1970 óta nem hogy 
javult hanem drasztikusan to-
vább romlott. Szennyezzük 

vizeinket, pusztítjuk a fákat, 
élılényeket, mérhetetlenül ki-
zsákmányoljuk a Föld mélyé-
ben rejlı ásványkincseket. A 
fejlıdı országok élükön Kíná-
val és a harmadik világ orszá-
gai a felzárkózás érdekében 
nem igazán törıdnek a termé-
szetvédelemmel. De elég sző-
kebb környezetünkben körbe-
nézni, hogy a kivágott fák he-
lyett újat ültessünk ezzel is 
védve állatainkat, madarainkat, 
kevesebbet  szemeteljünk és ha 
lehetıség van rá válogassuk ki 
és már tettünk  valamit Földün-
kért. 

Méry  Rudolf      

A Föld napja 

 
 

Horváthné Ibolya 
Bocsika 

 
Hová cammogsz kicsi bocs, 
lakhelyedrıl sompolyogsz, 
jó anyád majd kereshet, 
a kuckóban nem lel meg. 

 
Jaj neked, ha bujdosol,  
ha egyedül kujtorogsz. 

A vadász is most lesben áll, 
kicsi bundád pórul jár. 

 
Édesanyád sír, szenved: 
kicsi bocsom hová lett? 

Irgum – burgum, 
gyorsan siess, megállj, 

s jó elıre kiabálj. 
 

„Jöttem anya, itt vagyok, 
  többet el nem csavargok.” 
Szólt a kis bocs, könyörög, 

s a kuckóba bedöcög. 
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   Bővölt, mint kígyó az egeret. 
Miközben állandóan járt a szája 
élesen figyelte arcom minden 
rezdülését, „Ugye megveszi?”. 
Tudtam, ha indulnék, utánam 
nyúlna egy olcsóbb árral. Lát-
szólag szórakozott sıt bamba 
képpel néztem elıttem a fok-
hagymát, a füzérest /mint a 
hajam gyerek koromban, olyan 
a fonás/ és a zacskóst. És mi-
közben ezt az ısi játékot ját-
szottam /hiszen már az ısember 
is elakarta cserélni a kıbaltáját, 
begyőjtött magvakért, egy da-
rab húsért/ gondolatban elmo-
solyodtam. Eszembe jutott a 

Nagymamám /így nagy N-el/, 
aki vérbeli kofa volt, piacok 
ismert „nagyasszonya” /pedig 
kicsi volt/ „az a kék szemő 
öregasszony”, így hívták a 
jaminai piacon Csabán. Nem 
árult nagyban /akkor nem is 
lehetett/ csak ami a kertben 
termett, de „megérte”. Piaci 
szempontból is megbízhatónak 
számított és tartottak a vakító 
kék szemének villanásától. Az 
elsı házibulimra szendvicset 
csináltam volna: „Menj ki Ga-
bi, vegyél tojást, nem vagy már 
gyerek!”. Megvettem a fele záp 
volt. A Nagymamám néma 
döbbenettel nézte piacprimitív 
unokáját és megvetıen annyit 

mondott: „Figyelj oda, ami 
fényes a kotló alól vették ki, ha 
meg lötyög régi.”  Tudtam hiá-
ba fogok érettségizni, a Nagyi-
nál piacból megbuktam. Azt 
már nem tudhatta meg, már 
nem élt, amikor fiatalasszony 
koromban többet fizettem a 
karfiolért a piacon, mert az 
idıjárás viszontagságai és a sok 
munka miatt megsajnáltam az 
árust. Mintha mordult volna 
egyet akkor az ég, de nem biz-
tos…természetesen ma már 
tudom, hogy amíg a karfiol-
magból karfiol lesz, a krumpli-
ból újra krumpli, milyen meleg 
a nap, mennyi a bogár és mi-
lyen nehéz a kapa estefelé. 

Azonban ott a gyulai piacon, 
harmadszor /vagy a csuda tudja 
hányadszor/ megint megvet-
tem /pedig tudtam, hogy nem 
stimmel valami/ a fokhagymát. 
„Gabi! Gabi! Annyi sok iskolát 
jártál  ki, még mindig hagyod 
magad becsapni? Nem nıtt be 
a fejed lágya?”. „ Tudod Na-
gyi, ebben a piacdologban min-
dig Te voltál a Profi”.- mon-
dom neki gondolatban miköz-
ben felettem büszkén húzza ki 
magát az a vakítóan kékszemő 
ég… 

Huszár Gabriella 
Ui.: Már szemüveggel is né-
zem, miért nem bújik ki a föld-
bıl a fokhagyma, Nagyiiii….!!! 

A kofa 

Szabó Katalin Zsófia 
Hófehérke almája 

 
–Felébrednék s arcomat a folyóban mosnám, 
nem lenne csak tiszta víz, nem lenne hazugság. 
Aztán rád néznék s megkérnélek adj két pofont, 
ne hagyj el, inkább üss, üss, ha kell, ne távolodj! 

 
Régóta rágom a vaksötétnek álmát, 

nézz rám s tépd ki számból Hófehérke almáját! 
Ugyanaz vagyok, akit annyira szerettél, 
kıszobor a külsı, de meleg maradt a szív. 

 
–Emlékezz, mennyire akartad, hogy ott legyek, 
rég, mikor még más nem volt, tudtad a nevemet. 
Ne hagyd, hogy megehessem a mérgezett almát, 
kérlek, ne hagyjuk nyerni a gonosz mostohát. 

 
Tudom, én is vétkeztem, hogy minden puszta lett, 

mélyen nézz a szemembe, ismerj fel és jól verj meg! 
Vétkeztem, házamba a gonoszt beengedtem, 

hiszen ıszintén ismersz, kérlek, hogy higgy nekem! 
 

Nem győlölök, ha mást látsz, az alma teszi azt, 
vágj már szájba, hogy kiköpjem minden fogamat! 

Régen voltunk mi is a hét törpe egyike, 
amit a szél súgott, mindegyikünk elhitte. 

 
Akár most, küldj a bányába a törpék után, 

követ fejtek s olajat fúrok boldogság szaván. 
De lássam arcod, ne hagyj el, mert fontos vagy, 

ne tagadd, hogy ismersz, ne tagadd meg magadat! 
 

A tükör is szilánkos: Hófehérke nem százszor szebb, 
csak üsd vérig a szájat, amelyik mérget nyelt! 

A bőnök mind megölnek, várnak, ránk vadásznak, 
szenvedek, látod, nem vagyok más, csak áldozat. 

 
A kígyó tette! A gyümölcsöt a mostohának adta, 

beteg lettem nagyon, májamat ostromolta. 
Ha nem hiszed el, elfelejtelek, elmegyek, 

de ha szeretsz, üss amíg tudsz, aztán ölelj meg! 

   A magam részérıl elképzelni 
sem tudom, hogy egy égı há-
zon, vagy egy szirénázó mentı-
autón valaki „röhögjön”, ha 
mégis megteszi, akkor többet 
ivott a kelleténél, vagy ahogy 
mondjak „flúgos”, vagy egy-
szerően gonosz, rosszindulatú.      
   Azt sem értem ki a csudára 
kellett volna ráismerni az „Ég a 
nádas!”címő cikkem alapján? 
(Írhattam volna Frédit és Irmát 
vagy Bénit és Vilmát, de ezt 
már méltán vehette volna valaki 
egy komoly cikkben gúnyo-
lódásnak, bár ezek is csupán 
magyar keresztnevek). Kikérem 
magamnak, hogy az én portám-
ban, az én árnyékszékemben, 
bárki a magáéra ismerjen! 
(Ugyebár végig az enyemrı1 
volt szó!). Mindenesetre két 
harminc körüli ember perrel 
fenyegette meg az újságot, 
hogy „rájuk ismernek és rajtuk 
fog röhögni egész Elek”. Rek-
lamálásuk és felháborodásuk 
még Kétegyházán is tartott. 
Szerintem halványrózsaszín 
fogalmuk sincs az emberek 
zömének arról, hogy hol ég a 
nádas / hiszen szinte mindig 
oltják valahol a tüzet /, a másik 
tény meg az, hogy annak elle-
nére, hogy rendszeresen kiírom 
a nevemet a cikkeim alá, mégis 
sokan megkérdezik: „Ki az a 
Huszár Gabriella?”. Általában 
ha valaki valamit mond, vagy ír 
azért vállalja a felelısséget! 
Azonban ık ketten csak jöttek, 

reklamáltak /miért is?/, és tá-
voztak. Így lett arcuk, ha nevük 
nem is. Vagy „arcot” akartak?  
Amit a fıszerkesztınk magya-
rázott nekik és már én is emlí-
tettem egyszer: „Meg kell ta-
nulni olvasni”. Az ég jelentheti 
a csillagos eget és a tőz is ég. A 
kalács is kel és a nap is hajnal-
ban. A szív dobog, de szívni is 
lehet. Hiába a nyelvünk (nem 
ami a szánkban van) már csak 
ilyen! Ami engem elkeserít, 
hogy egyre gyakrabban tapasz-
taljuk, hogy egyeseknek csak 
JOGAIK vannak, KÖTELES-
SÉGEIK nincsenek. Kapni és 
nem adni. Követelni és nem 
teljesíteni. (Lehetne még variál-
ni: szégyenteljes helyzetek, 
mint a tanárverések). Ha valaki 
aggódik mások életéért, jószá-
gaiért, otthonáért, azt perrel 
fenyegetik? Ezek szerint mond-
juk Teréz anyát /tudják a kal-
kuttait/ feljelentenék, mert segí-
teni próbált a szegényeken. 
Nem kell rohangálni a fıszer-
kesztıhöz, hogy ki az a Teréz 
anya, mert ıt szentté avattak, 
ugye akkor tetszik tudni kinél 
lehet reklamálni?!   
   Azóta is gyakran sivítanak a 
tőzoltó autók. Változatlanul 
mondom, vallom, hogy a tőz ha 
elszabadul maga a pokol, aki 
saját bırén érezte ezt az ırült 
hıséget az tudja. És változatla-
nul aggódom. Tessék egész 
nyugodtan "röhögni" ezért, 
rajtam.          Huszár Gabriella 

    Kin vagy min is “röhög egész Elek” ? 
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    2008. április 18-20-án tartot-
ták az eleki középiskola testvér-
i s k o l á i n a k 
talá lkozóját . 
A z  i d é n 
F a c s á d r ó l , 
Borossebesrıl, 
S ep s i s z en t -
györgyrıl /
R o m á n i a / , 
illetve a szlo-
v á k i a i 
Nagykaposról érkeztek tanárok 
és diákok. A vendégeket a 
Harruckern János Közoktatatási 
Intézmény igazgatója, Zámbó 
András igazgató üdvözölte, aki 
elmondta, hogy az integráció 
óta ez az elsı ilyen jellegő ren-
dezvény Eleken, majd utána 
pedig ismertette a részletes 
programot. Ezek után Pluhár 
László polgármester szólt a 
jelenlévıkhöz, aki azt emelte 
ki, hogy Elek soknemzetiségő 
város, ahol mindenki békeség-
ben él, amit mindenki megta-
pasztalhat. Végül a megyét 

képviselve Tolnai Péter megyei 
képviselı szólt a vendégek-

hez. /A ma-
gyar nyelvő 
beszédeket 
ekkor és 
késıbb is 
Antal József 
eleki közép-
iskolai tanár 
f o r d í t o t t a 
románra./ A 

fogadás után egy rövid eleki 
táncbemutató következett, majd 
utána a diákok Elek nevezetes-
ségeivel /templom, tájházak/ 
ismerkedtek, míg a tanárok a 
gyulai intézménnyel, illetve 
Gyulával. A napot zenés ren-
dezvény zárta. Másnap délelıtt 
a diákok Szabadkígyóssal, illet-
ve Gyulával ismerkedtek, a 
pedagógusok pedig délután 
békéscsabai városnézésen vet-
tek részt, amit eleki grillpari 
követett. A vendégek vasárnap, 
a reggeli órákban indultak haza. 

Rapajkó Tibor 

Testvériskolák találkozója 

   A Gyulai Alapfokú Közokta-
tási Intézmény Bay Zoltán Ál-
talános Iskola Tagintézményé-

nek sokszínő hagyományai 
között mindig kiemelkedı je-
lentıséggel bírt a Bay-napok 
rendezvénysorozata. A tagin-
tézmény névadója a világhírő 
tudós, Bay Zoltán elıtt tiszte-
legtek a diákok és tanárok 
2008. április 7-e és 11-e között, 
egy héten keresztül tartott. A 
második napon meghívást kap-
tak a gyulai általános iskolákon 
kívül a kistérség oktatási intéz-
ményei is a délutáni sakkver-

senyre, melynek díszvendége 
Erdıs Boglárka volt. Az öt for-
dulós, svájci rendszerben meg-

rendezett versenyen 
12 csapat mérte össze 
tudását. A három fıs 
csapatok versenyében 
igen szoros volt a 
verseny, amelynek 
végeredményeként az 
eleki Dr. Mester 
György Általános 
Iskola tanulóiból álló 
3 fıs csapat 1. helye-
zést ért el. A csapat 
tagjai voltak: Tamás 

Kornél, Schmidt György és 
Gyöngyösi Mihály. Felkészítı 
tanáruk volt Strifler János, 
támagatójuk az Eleki Általános 
Iskola Sportegyesülete.  

Hoffmann Ferenc 
 
Szívbıl gratulálunk a három 
versenyzınek és sok sikert 
kívánunk a további megmé-

rettetéshez! 
 Az Eleki Krónika Szerkesz-

tısége  

Eleki gyızelem a XIII. Bay-napok  
Sakkversenyén  

    A hódmezıvásárhelyi Szent 
István Általános Iskola és Hód-
mezıvásárhely önkormányzata 
XV. alkalommal hirdette meg 
az Országos Iró-Deák vers- és 

novel la-
író pályá-
zatát. Az 
országos 
dön tıbe 
a bekül-
d ö t t 
munká k 
elızsőri-
z é s e n 
v e t t e k 
r é s z t , 
m e l y 
a l a p j á n 
kiválasz-
tották a 
legjobba-
kat. Így 

került be Dávid Csenge 7.b 
osztályos tanuló is.     
    A verseny idıpontja: április 
18-án délután 13 órakor volt 
Hódmezıvásárhelyen. A tanu-
lók munkáját három fıs zsőri 
értékelte: egy gimnáziumi tanár 
Hódmezıvásárhelyrıl és két 
egyetemi tanár a szegedi egye-
temrıl /az egyik tanár, 
Dr.Kakuszi Péter volt a zsőri 
elnöke/.  
   Nem könnyő feladatot kellett 
megoldaniuk a benevezett ver-
senyzıknek. Négy sor verset 
kaptak elızetesen papíron és 
ezt kellett továbbfolytatniuk. 
Erre a munkára mindössze 30 
percet kaptak.  A megadott 
verssorok így hangzottak: 
 
„Kis réten ülök, vállig ér a fő, 
 s zizegve ring. Egy lepke kószál, 
 s zizegve bomlik bánatom, a nap 
 felé az útról könnyő por száll.” 
    
A további verssorokat Csenge 
írta: 
 
„A Nap fénye simogat, 
 cirógatja arcomat. 
 Hirtelen minden gondom 
 lepkeként elillan. 
 Sötétedik. 
 Mikor az elsı csillag felcsillan, 
 én tudom, otthon már várnak. 

 De nem állhatok ellen a vágy-
nak, 
 még maradok, csak pár percre. 
 A Hold felettem, gyér fényt 
eresztve, 
 arra biztat, maradjak még ve-
le. 
 Ám e röpke idı is elszállt, 
 gondolatom másfelé kószált, 
 így nem vettem észre, 
 hogy otthon kéne lennem 7-re. 
 Mivel a mutató fél 8-nál állott, 
 leporoltam felállván pólót és 
nadrágot, 
 hazaindultam. 
 A szüleim otthon vártak engem, 
 így voltam bármennyire csend-
ben, kicsit féltem. 
 Tudtam, a szülıi szigor elıl 
nehéz lesz kitérnem. 
 Hát megadtam magam, és azt 
mondtam: 
 Igen, tudom, kissé elszámoltam 
 az idıt, de ígérhetem néktek, 
 máskor idıben hazatérek.  
 Másnap reggel tudtam már, 
 3 napos szobafogság vár. 
 Kihevertem nagy nehezen, 
 többé sose történt ilyen ve-
lem.” 
   A zsőri az értékelés után úgy 
döntött, hogy Dávid Csenge a 
3. helyezést kapja. Jutalmul egy 
értékes könyvcsomaggal térhe-
tett haza. Ez a helyezés nagyon 
szép eredmény, ha az alábbi 
adatok tükrében nézzük a ver-
senyt: az országos döntıben 54 
település, 203 pályázó és több 
mint 1.000 pályamő vett részt. 
Ebbıl a 3. helyezést elérni, 
óriási teljesítmény! Dávid 
Csenge ismét dicsıséget hozott 
iskolája, a Dr.Mester György 
Általános Iskola nevére. Szív-
bıl gratulálunk mi is, az Eleki 
Krónika Szerkesztı-bizottsága 
nevében. 

Nádor Mária 
   

Dávid Csenge  
ismét remekelt… 

INTERNETEZZEN A 
 VÁROSI  

MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

 
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 
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Mottónk: „A baktériumok alap-
vetıen jók! Azonban, akadnak 
közöttük rosszak is, kórokozók, 
ez az ı alviláguk.” 
   Az anyatej TÁPLÁL és 
GYÓGYÍT!!! Az anyatej nem 
egyszerő tápanyagforrás hanem 
élı anyag! Nemcsak különleges 
védelmet nyújt a fertızések és 
az allergiák ellen, hanem a cse-
csemı saját ellenálló rendszeré-
nek fejlesztését is serkenti, te-
hát noszogatja a pici immun-
rendszerét a védekezésre. Az 
anya szervezetében jelenlevı 
minden egyes megbetegítı kör-
okozó ellen termelt ellenanyag 
is kimutatható az anyatejben. A 
szoptatás tehát pótolhatatlan és 
tökéletesen nem helyettesíthetı 
mesterséges táplálással!  
   Valamikor régen Bod Péter 
Szent Hiláriusában így fogal-
mazott: „…mert amit drágáb-
ban vásárlasz, arra nagyobb 
gondod vagyon; az anyák igen 
sok bajjal, fájdalommal jutnak 
a magok gyermekeikhez, míg 
kilenc hónapok alatt méhekben 
hordozzák, fájdalommal szülik, 
sok nyughatatlansággal neve-
lik; annyi keserőbıl kívánnának 
valami édeset kóstolni.”  
  Térjünk vissza a realitások-
hoz. Az anyatej fehérjetartalma 
a legkisebb, hogy ne terhelje a 
veséjét. Zsírok, energiaforrás. 
A szoptatás végén lévı tejben 
magasabb a zsírkoncentráció. 
Szénhidrát, laktóz a legfonto-
sabb, amelyekbıl van is elegen-
dı az anyatejben. Tartalmaz 

még vitaminokat, ásványi anya-
gokat (nem függ különösebben 
az anyai étrendtıl) nyomeleme-
ket (réz, jód, szelén stb.) immu-
nológiai alkotóelemeket. Mind-
ezen alkotóelemeket az anyai 
szervezet „konyhája” olyan 
mester szakácsi 
szinten ötvözi 
egybe, amelyre 
a legjobb esz-
közökkel fel-
szerelt labor 
sem képes. 
Sajnos vissza 
kell kanyarod-
nunk egy kelle-
metlen, de na-
gyon fontos 
témához mind 
a  gyermek 
mind a kisma-
ma szempont-
jából. Az egészségügvi hatóság 
azt javasolja, hogy még a ter-
hesség korai szakaszában lehe-
tıleg mindenkin végezzenek el 
szőrıvizsgálatot, legalább 5 
nemi úton terjedı betegségre.  
1. Chlamydia: a közelmúltban 
fedezték fel. Aki kezelteti szü-
letés elıtt a baba nem kapja 
meg fertızést (enyhe tüdıgyul-
ladást, súlyos szembetegséget 
okozhat). 2. Gonorrhoea: fertı-
zött szülıcsatornánál kötıhár-
tya gyulladást, vakságot, általá-
nos fertızést okoz. Kezelése 
antibiotikummal történik.   
3. Szifilisz: kötelezı szőrés van 
ebben az esetben is. Antibioti-
kumos kezeléssel orvosolható. 

Méhen belüli fertızés nagyon 
ritka. 4. Hepatitis B. Virus Im-
mun globul: kezeléssel azonnal 
megelızhetı a fertızés.  
5. AIDS- HIV: a teszt elvégzé-
se feltétlenül szükséges. Mivel 
immunhiányos betegségrıl van 

szó rendkívül 
veszélyes. Leg-
hatékonyabb a 
megelızés. Ezen 
betegségek sem 
nemre, sem tár-
sadalmi helyzetre 
nincs tekintettel.     
   A felsorolás 
csak a jéghegy 
csúcsa, hiszen 
sorolhatnám a 
fertızéseket: a 
rubeólát, kanya-
rót, bárányhim-
lıt, hüvelyfertı-

zéseket, toxoplazmózist. Azon-
ban, hogy a kismamák ok nél-
kül ne rettegjenek (hiszen több 
betegség ellen védettek már) 
ajánlom azokat az útmutató 
könyveket (pl: Eisenberg-
Murkoff-Hathaway: Az a 9 
hónap) amelyekben részletesen 
leírták szinte napról-napra a 
teendıket, mind a terhesség, 
mind a szoptatás idejére. Félel-
mei így elszállhatnak, vagy 
esetleg megtudhatja mit és ho-
gyan tegyen. 
   Az anyatejhez visszakanya-
rodva, nekem mindig az jut 
eszembe, amit fiatal koromban 
mondtak: „Addig kevesebb a 
munkád, amíg szoptatsz!”. Tel-

jesen gyakorlatias észrevétel, se 
melegíteni, se kotyvasztgatni, 
se edényeket mosogatni nem 
kell. Mellesleg a legtökélete-
sebb „étket” nyújtod gyerme-
kednek. Tudományosan: olyan 
hosszúszénláncú telítetlen zsír-
savakat tartalmaz, amelyek az 
idegrendszer fejlıdéséhez szük-
ségesek. Tápszerben ilyen 
nincs, vagy nem kellıképpen 
hasznosíthatóak. Az anyatej itat 
és etet, a szopizás elején hí-
gabb, a szomjúságot csillapítja, 
a végén van a „sőrője” ami 
„etet”. A szomjas baba keveset 
szív az éhesnek egy mell sem 
elég. A teáztatást, emiatt nem is 
ajánlják. A tej összetétele is a 
baba fejlıdésének megfelelıen 
alakul. A WHO (Egészségügyi 
Világszervezet) azt ajánlja egy-
éves korig az anyatej legyen a 
fı táplálék. A szoptatás két 
éves korig tartson, akkor telje-
sedik ki a baba immunrendsze-
re. A kismamák 1-2 %-a nem 
képes szoptatni. Tanulni és 
akarni kell. Ismerjük a „lógni 
fog a mellem” okokat is. 
 
    Mindenesetre ha mégis meg-
betegszünk, tudjuk hogy az 
antibiotikum nem „alkalmi”, 
hanem „munkaruha” és babánk 
érdekében,is tartsuk be orvo-
sunk utasításait és kérjük ki 
gyógyszerészünk véleményét. 
Mindannyiunk  érdekében! 

 
Huszár Gabriella 

Az anyatej, a mesterségesen elıállíthatatlan  
avagy a baktériumok alvilága 7. rész 

    Április 3-án rangos fotókiál-
lításra került sor az eleki kö-
zépiskolában, hisz Alexander 
Jirousek Szlovákia történelmi 
értékeit bemutató festménysze-
rő, nagymérető képeit lehetett 
megnézni. A kiállítást az intéz-
mény igazgatója, Zámbó And-
rás nyitotta meg, aki elmondta 
azt is, hogy ezzel a kiállítással 
azt is lehet bizonyítani, hogy a 
Harruckern Közoktatási Intéz-
mény pártolja a kultúrát, ami 
részben fenntartói elvárás is. 
Utána Tolnai Péter megyei 

képviselı arról beszélt, hogy 
egy baráti beszélgetés során 
vetıdött fel az a gondolat, hogy 
a békéscsabai szlovák konzul 
közremőködésével lehetne 
ilyen kiállítást szervezni, de 
fontos lehet az is, hogy a kon-
zul így megismerkedhet az 
eleki szlovákokkal is. Ezek 
után Jan Süli szlovák konzul 
magyarul köszöntötte a jelenlé-
vıket, aki külön kiemelte, hogy 
a fényképen szereplı történel-
mi épületek abból a korszakból 
származnak, amikor a szlová-

kok és a magyarok még közös 
hazában éltek, ma pedig az EU-
ban közös az életünk! A meg-
nyitót a helyi mővészeti iskola 
táncosai tették még emlékeze-
tesebbé. Az általuk elıadott 
szlovák táncok a kevésbé hoz-
záértık számára is azt bizonyí-
tották, hogy mennyire közel áll 
egymáshoz a két nép kultúrája. 
A kiállítást megtisztelte még 
jelenlétével Pluhár László, Elek 
polgármestere, Turóczy András 
megyei képviselı, Nagy Lász-
ló /Gyula/ és még sokan mások 
is. 

Rapajkó Tibor 

Fotókiállítás a középiskolában KÖZLEMÉNY 
 

2008. április 21-tıl meg-
változott az orvosi ügyelet 
(Hısök u. 1-3.) mobil elér-

hetısége. 
 

Új elérhetıség:  
70/ 967-89-86 

 
A vezetékes telefonszám 

változatlan maradt. 
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KÖZÉLET 

   Az alapítvány célja: Elek 
város élhetıbbé tételének segí-
tése, a város közigazgatási terü-
letén a terület és településfej-
lesztési, környezetvédelmi, 
valamint közoktatási és közmő-
velıdési célok megvalósulásá-
nak segítése. Elek város önkor-
m á n y z a t a  i n t é z m é n y i 
infrasruktúrájának európai uni-
ós konformmá tétele, mőködé-
sének segítése, és a határon 
átnyúló kapcsolatok ápolása. A 
célok megvalósítására a közala-
pítvány vagyona, annak hoza-
dékai, és a céltámogatások 
használhatók fel.Az alapítvány 
nyílt, ahhoz pénzbeli vagy 
egyéb vagyoni felajánlással 
bárki csatlakozhat. Az alapít-
vány céljainak megfelelı mő-
ködtetésrıl 5 fıs kuratórium /
Zsidó Ferenc elnök, Klemm 
István alelnök, Pluhár László, 
dr. Heim Lajosné, Singer Fe-
renc/ gondoskodik, és biztosítja 
az alapítványi vagyon gondos 
kezelését. Az alapítvány vezetı 
tisztviselıi feladataikat társa-
dalmi munkában, díjazás és 
költségtérítés nélkül végzik. 
Számviteli beszámoló 
Bevételek 2007.december31-ig:  
Nyitó egyenleg: 1. 405. 453 Ft 
Magánszemélyek befizetése: 
181. 520 Ft 
Kamat: 3. 872 Ft 
1%-os felajánlás: 21. 872 Ft 

Források összesen:  
7. 612. 658 Ft 
Kiadások 2007.december 31-ig 
Világítótestek bérleti díja /12 
hónap/ : 2. 974. 633 Ft 
Banki ktsg: 25. 115 Ft 
Városüzemeltetı Szolgálat tá-
mogatása: 500. 000Ft 
Adminisztratív költség:  
4. 191 Ft 
Idısek Klubja és Otthona támo-
gatása: 200. 000Ft 
Labdarúgó Egyesület támogatá-
sa: 100. 000Ft 
Korszerő Oktatásiért  Alapít-
vány támogatása: 100. 000Ft 
Hısök úti játszótér építése: 1. 
316. 458 Ft 
Visszatérítés: 800. 000 Ft 
kiadás összese: 6. 020. 397 Ft 
Záró egyenleg 2007. december 
31-én: 1. 592. 261 Ft 
Az alapítvány számára 2007-
ben költségvetési támogatásból 
nem keletkezett bevétele, fel-
halmozási céllal beszerzés nem 
történt. Alapítványunk adószá-
ma. 18388109-1-04 
A város fejlıdéséért tett minden 
jószándékú felajánlást, köszö-
nettel elfogadunk. 
A közalapítvány 2007. évi mő-
ködésérıl készített beszámolót 
a képviselı-testület 20087. 
március 31-i ülésén elfogadta. 

Zsidó Ferenc, 
kuratórium elnök  

Elek Város fejlıdéséért Közalapítvány   
2007. évi mőködési beszámolója 

   Eleken nincs bánya, és az 
országban is kevés. Ez a mon-
dat, egy idıben mindennapos, 
szinte szállóige volt. Mint Kuka 
szajkózta Csákányi László a hét 
törpe nevében a kabaréjelenet-
ben, ahol Csala Zsuzsa mint 
Hófehérke és Bárdy György a 
királyfi /fehér lovon/, mint 
Bácsalmási mővész úr szere-
pelt. Szóval „a fiúk a bányában 
dolgoznak”, aki meg nem az 
vagy nem akar dolgozni, vagy 
leszázalékolták, vagy munka-
nélküli, esetleg sztrájkol /bár, 
akit a mindenható „makro- il-
letve mikro gazdaság” munká-
hoz juttatott mi a csudáért is 
tenné. Mellesleg egyetlen mő-
tıs stáb sem hagyta még ott a 
szétnyitott hasüreget, mert 
mondjuk 9-tıl sztrájk van. Ja és 
csak az áramosok ne sztrájkol-
janak, mert akkor „gyújtsd meg 
babám a gyertyát”, meg a „Net-
esek” is megtanulhatnának 
könyvbıl olvasni. És ne sztráj-
koljanak a gázosok, meg a vize-
sek sem /mert tiszta viző forrá-
sunk sincs amibıl igyunk és 
patakunk sem mint Iluskának, 
hogy mossunk benne. És jaj 
csak a Mindenható ne szüntesse 
be a „munkát” , mert akkor 
meg levegınk sem lesz, esetleg 
tényleg itt a világvége. 
(Természetesen a munkaválla-

lók érdekeit is képviselni kell, 
de most nem arról van szó.) - 
Nem tudna valakit,aki ásna 
nekem egy kicsit a kertben, 
nem bírom? Megfizetem. - 
Nem tud, aki segítene füvet 
nyírni, kaput igazítani, fát ki-
vágni, permetezni? Megfize-
tem. Megfizetem. - Sokat hal-
lottam ilyen fajta mondatokat 
mostanában. (Hátha még a tör-
pék hazajönnek a bányából és 
kitört az ágyacskájuk lába, elre-
pedt az asócskájuk kilyukadt a 
cipıcskéjük, elromlott az órács-
kájuk. Vajon kihez fognak for-
dulni?)  Valami itt nem stimmel 
kérem szépen! A munkanélkü-
liség egy rém, egy borzalom! 
Senkinek sem kívánom, hogy 
annak minden gyötrelmét, vagy 
akár megaláztatását átélje!A 
munkanélküliség olyan, mint a 
fertızı betegség, tizedeli a fia-
talokat és az idıseket egyaránt. 
Sokan mennek betegen dolgoz-
ni, csak nehogy az utcára kerül-
jenek. Megyénk a foglalkozta-
tás terén sereghajtó. A segély 
az infláció miatt a számlákra, 
ha elég.  
  Akkor mi a csuda van ezekkel 
a „Nem tud egy embert….? 
Megfizetem” mondatokkal, 
kérésekkel. Vagy csak én nem 
értem?  

Huszár Gabriella 

„A fiúk a bányában dolgoznak” 

 
 

2008. április 30. 
 
- 19:30: Gyülekezés a Fáklyás 
felvonulásra a magyar temetı-
nél. 
- kb. 20:30: Máglyatőz a  Vá-
rosi Sportpályán 
- kb. 20:45: Nosztalgiaest a 
Városi Sportpályán 
 
A zenét szolgáltatja Pálinkás 
József.  
 

 
Szeretettel várunk minden  

városlakót! 
 

A rendezık 

 
2008. május 1. 
- 6:00: Zenés ébresztı az egész 
városban  
 
- 10:00: Kulturális mősor 
Fellépık:Elek Táncegyüttes 
Nyugdíjas Énekkar  
Mővelıdési Központ Hip-Hop 
tánccsoportja. 
- kb. 11:00: Szabadtéri vendég-
látás 
Helyszín: Polgármesteri Hiva-
tal mögötti tér 
 
Zene - Kolbász - Sör stb. 

 

Elek városi rendezvények  
2008. április 30-án és május 1-jén    Elsı alkalommal került meg-

rendezésre Eleken a Békés Me-
gyei Nyugdíjas szervezetek 
tavaszváró találkozója. A ren-

dezvényre április 12-én került 
sor, amelynek a Mővelıdési 
Központ adott otthont. A prog-
ram házigazdája a nemrégiben 
újjá alakult és új vezetıvel kie-
gészült Eleki Napsugár Nyug-
díjas Egyesület. A találkozón 
az eleki nyugdíjasokon kívül 
többek között részt vettek a 
kétegyházi, kevermesi, gerlai, 

battonyai, mezıkovácsházi, 
lökösházi társszervezetek tagjai 
is. Pluhár László polgármester 
köszöntıje után Árgyelán 

Görgy, az eleki egyesület új 
elnöke üdvözölte a résztvevı-
ket, majd valamennyi szervezet 
elnöke is szót kapott. Ezt köve-
tıen a vendégek orjalevest és 
vegyes sertéspörköltet fogyasz-
tottak, majd kezdetét vette az 
élı zenés mulatság.  
 

Árgyelán Erzsébet 

Tavaszváró Megyei Nyugdíjas Találkozó 



JELES NAPOK-KÖZÉLET 

Eleki Krónika, havi közéleti lap. Kiadja: Elek Város Önkormányzata, 5742 Elek, Gyulai út 2., telefon/fax.: (66) 240-411. www.elek.hu 
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   Elek város önkormányzata 
legutóbb március 31-én tartott 
ülést. Elıször a lejárt határidejő 
határozatok ismertetésére került 
sor, majd Nánási Mihály képvi-
selı egy nyilatkozatot olvasott 
fel, mely egy másik eleki ön-
kormányzati képviselı bírósági 
ügyérıl szólt. Utána a képvise-
lık elfogadták az Elek város 
fejlıdéséért közalapítvány, il-
letve a helyi nyugdíjas egyesü-
let  2007. évre vonatkozó be-

számolóját. Ezt követıen pedig 
döntés született a szennyvíz-
iszap mezıgazdasági hasznosí-
tásáról, de az inflációhoz is 
igazították a szemétszállításra 
vonatkozó hatósági díjakat is. 
A nyilvános ülés végén, ko-
moly szakmai viták után a tes-
tület úgy határozott, hogy az 
egykori Radványi-féle telek 
esetleges beépítése céljából 
pályázatot kell kiírni. 
 /Forrás: Singer Ferenc önkor-
mányzati képviselı./ 

 
 Rapajkó Tibor 

A márciusi testületi  
ülésrıl 

   Május régi magyar neve 
PÜNKÖSD HAVA, a legjele-
sebb egyházi ünnep után. 
 

Május l. 
A májusfa, májfa a természet 
újjászületésének szimbóluma és 
szerelmi ajándék is lehet. 
Egy 19. századi szokásgyőjte-
mény a májusfa eredetét így 
írja le: „Szent Jakab és Szent 
Fülöp midın térítgetni jártak, 
útitársuk lett Valburga nevő 
szőz hajadon, akit a pogányok 
tisztátalan személynek nyilvá-
nítottak és rágalmaztak. A le-
ány azonban, hogy előzze a 
gúnyolódókat, elıvette vándor-
botját, letőzte a földbe, elıtte 
letérdelt, imádkozott, s erre alig 
múlt el egy-két óra, amikor a 
pogányok szeme láttára a le-
szúrt bot kizöldült. Nıtlen ifjak 
ez idıtıl, emiatt szoktak magas 
zöldfát állítani a kiválasztottja-
iknak – észrevétlenül, titokban. 
 
Május 4. - Flórián napja 

Római  katonat isz t  vol t 
Novicumban, a mai Ausztriá-
ban. Keresztény hitéért vértanú-

ságot szenvedett. A legenda 
szerint már gyermekkorában 
megmentett egy égı házat. A 
tőzzel dolgozók /tőzoltók, faze-
kasok, pékek, kéményseprık/ 
védıszentje lett. A gyakori tőz-
esetek miatt a barokk kortól 
kezdve már minden tehetısebb 
polgár házának homlokzatán 
fülkébe állították szobrocskáját. 
Egyes falvakban nem raktak 
tüzet, nem sütöttek kenyeret, a 
kovácsok nem dolgoztak ezen a 
napon. 
 
PÜNKÖSD  - az egyház, a 
Szentlélek eljövetelének em-

lékünnepe. 
Pünkösd napján, Jézus ígérete 
szerint az apostolok között: 
„megjelentek elıttük kettıs 
tüzes nyelvek és üle mindenikre 
azok közül, és megtelének 
mindnyájan Szentlélekkel és 
kezdének szólni más nyelveken 
…” 
Ez az a „történelmi pillanat”, 
amikor a keresztény vallás vi-
lághódító útjára indult. Pünkösd 
a feltámadást követı 50. napra 
esik. İsi zsidó ünnep. A katoli-

kusok régente ekkor galambo-
kat bocsátottak szabadon a 
templomban, vagy égı kóccso-
mókat szórtak szét a „tüzes 
nyelvek” emlékére. Elterjedt 
szokás volt – Európa szerte – a 
pünkösdi király - és királynévá-
lasztás. Hatalmuk egy napig, 
esetleg egy esztendeig tartott. 
 
Május 12 – 13 – 14 - Pongrác, 

Szervác, Bonifác napja 
A májusi fagy rettegett szentjei, 
de közéjük sorolja a néphit Or-
bánt is. Sőrőn elıfordul, hogy 
ezek a szentek névnapjukon 
„leszüretelnek”, pusztító fagyot 
hozva a gabonára, szılıre, vi-
rágzó gyümölcsfára. 
 
Május 15.  - Zsófia napja 

Köszöntsük ıket egy verssel: 
„Az éjszaka azt álmodtam éjfél-
ben, 
  Házunk elıtt rózsa nyílt a ker-
tünkben. 
  A rózsára ezer méhecske szál-
lott, 
  Zsófikának sok névnapot kívá-
nok.” 
 
Május 16. - Nepomuki Szent 

János napja 

A gyónási titkot megırzı cseh 
vértanú ünnepe, akinek a szob-
ra általában vizek közelében 
áll. A hajósok, vízimolnárok 
védıszentje volt. 
 
Május 25. - Orbán napja 

Orbánt a szılımővesek, kádá-
rok, kocsmárosok választották 
védıszentjüknek. Szobrot, ká-
polnát emeltek a szılıhegyen 
tiszteletére, mert az Orbán-napi 
hideg leginkább a szılınek árt. 
 
Május 30.  - a Szent Jobb 
megtalálásának emléknapja 
Amikor Szent László királyunk 
1083. augusztus 20-án Szent 
István fehérvári sírját kibontot-
ta, a tetem jobb keze a királyi 
pecsétgyőrővel nem volt a sír-
ban. Késıbb kiderült: Merkúr 
fehérvári prépost „mentette át” 
saját monostorába. Szent Lász-
ló elfogadta a prépost magyará-
zatát, s a helyszínen megépíttet-
te a Szent Jobb monostort. 
Államalapító és törvényalkotó 
királyunk kézereklyéje a ma-
gyar államiság jelképe lett. 
 

Nádor Mária 

Jeles napok májusban 

HIRDETÉS    

    

PÉNZÜGYI  TANÁCSADÁSPÉNZÜGYI  TANÁCSADÁSPÉNZÜGYI  TANÁCSADÁSPÉNZÜGYI  TANÁCSADÁS    

( Biztonságos, díjmentes pénzügyi ajánlatok ! ) 
Ajánlatunk: 

     -  Kamatadó mentes (!) rövid és középtávú 
pénzügyi befektetés tıkegaranciával. 

- Kiemelkedı hozamok (kamat) a kialakuló legmagasabb (!) 
árfolyamon. 

-  Garantált távol-keleti, kínai nagyvállalatok 
  fokozatosan felfutó részvényeibe fektet be. 
- Naponta ellenırzött alacsony kockázatú     
   értékpapír és életbiztosítási szolgáltatás is. 

- Folyamatos pénzkivételi lehetıség. 
-  A tıkegaranciát minden esetben egy 

   jól ismert magyar (!) pénzintézet vállalja . 
   - Jegyezhetı kizárólag elızetes egyeztetés, 

személyes besorolás után ! 
- - - 

Ha a fentiek felkeltették érdeklıdését hívjon,   
minden elkötelezettség nélkül szívesen tájékoztatjuk 

(idıpont egyeztetéssel) 
akár a helyszínen. 

Mobil: 06-20-376-5842  
  

INTERNETEZZEN A 
 VÁROSI  

MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

 
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 


