XIV. évfolyam 4. szám (160. lapszám)

Elek Város közéleti lapja

Köszöntjük az Édesanyákat!
Az anyák napja világszerte megünnepelt
nap, amelyen az anyaságról emlékezünk
meg. A különbözı országokban más és
más napokon ünneplik, Magyarországon
május elsı vasárnapján.
Az anyák megünneplésének története az
ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak
Rheának az istenek anyjának, és vele
együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során késıbb is voltak olyan ünnepek,
amikor az anyákat is megköszöntötték.
Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep vallási
színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot
követı negyedik vasárnapon, az anyák
vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék.
A látogatás elıtt külön erre a napra elkészítették az anyák sütijét, az édesanyák
számára.
Az Egyesült Államokban elıször 1872ben ünnepelték meg Bostonban az anyák
napját, Julia Ward Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé
nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tőzte ki, elhunyt édesanyja
emlékére. Rengeteg idıt és energiát szánt
arra, hogy az ünnepet elıbb állami, majd
nemzetközi ismertségővé tegye. Jarvis a
célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow
Wilson amerikai elnök a napot hivatalos
ünneppé nyilvánította. Sajnos azonban
Anna Jarvis a népszerősítésre fordított
ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedık, üdvözlılap-gyártók, cukorka- és
ajándék-kereskedık, akik Európában is
propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerővé vált kontinensünkön is.
Az eredeti elképzeléshez képest – az élı
és elhunyt anyák tisztelete – az ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye
szerint pedig fıképp a virágkereskedık
hasznának növelése irányába. További
élete során oly hevesen tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szembekerült egy vehemens
tüntetése során. Élete végére megbánta
tettét és nem akarta nevét Anyák Napjával

kapcsolatba hozni.
Magyarországon 1925-ben a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsı ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.
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105 éve született:
József Attila

Egyik legjelentısebb költınk,
József
Attila születésnapja, április
11-e, amikor a
Az Eleki Krónika Szerkesztısége nevéKÖLTÉSZET
NAPJÁT ünben köszöntök minden Édesanyát!
nepeljük. Ki is
volt ez a költıÁrgyelán György
óriás, ismerjük
Fıszerkesztı
meg egy kicsit
közelebbrıl.
Élete: József
József Attila
Attila /1905-1937/ forradalmi költı, a maNem tud úgy szeretni
gyar líra legnagyobb alakja Petıfi és Ady
mellett. Apja szappanfızı munkás, anyja
Nem tud úgy szeretni a világon senki
cselédlány, aki a Kiskunságból került a
Mint az édesanyám tud engem szeretni. „város peremére”, Ferencvárosba.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Attila 3 éves volt, amikor az apja elMég a csillagot is reám rakta volna.
hagyta ıket, anyja attól fogva küzdelemMikor a faluban iskolába jártam,
mel tartotta el 3 gyermekét. 1919. decemRendesebb egy gyerek
berében a sokat szenvedett „Mama” megnemigen volt nálam.
halt. Attilát elhelyezték a makói internáEl nem tőrte volna ı azt semmi áron,
tusba. Elsı verseskötete is itt jelent meg, a
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. „Szépség koldusa” címmel, 1922-ben.
Éjjel – nappal ırzött mikor beteg voltam, Magántanulóként érettségizett Budapesten.
Magát nem kímélte, csak értem aggódott. Ezután a szegedi bölcsészkarra iratkozott
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében be, magyar-francia szakos hallgatónak.
Öröm könnyek égtek,
A „Tiszta szívvel’ címő verse miatt eltas csókolva becézett.
nácsolták az egyetemrıl. Egy-egy évet
Én Istenem áldd meg, ırizd az anyámat, töltött Bécsben és Párizsban, majd 1927
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
ıszén hazatért Budapestre. 1929 elején
Lássak a szemében boldog örömkönnyet, jelent meg 3. verses kötete, a „Nincsen
Ne lássam én soha búsnak, szenvedınek. apám, sem anyám” címő. Ezekben az
években érik lázadóból forradalmárrá.
Forradalmi verseskötetét, a „Döntsd a tıkét” címőt elkobozta a rendırség. 1934ben kiadta győjteményes kötetét, a
„Medvetáncot”. Betegsége egyre súlyosabbá vált, nyomora fokozódott.
A Nyugat c. folyóirat mellızte. Utolsó
kötete a „Nagyon fáj”, 1936-ban látott
napvilágot. Élete utolsó éveiben a baloldali
„Szép Szónak” lett egyik szerkesztıje.
Egészségi állapota egyre romlott, mind
több idıt töltött a kórházban. 1937. december 3-án, Balatonszárszón, a vonat elé vetette magát. József Attila költészete a 20.
századi magyar költészet egyik csúcsa.
Lírája összefoglalja és kifejezi a két
Folytatás a(z) 2. oldalon

ANYÁK NAPJA

INNEN-ONNAN
Folytatás a(z) 1. oldalról
világháború közti magyar viszonyok minden problémáját, a
magyar nép minden érzését és
gondolatát. József Attila mellett
örülhetünk, hogy volt Juhász
Gyulánk, Radnóti Miklósunk,
Petıfi Sándorunk, Ady Endrénk
és még sorolhatnám a neveket
tovább… Megköszönöm, hogy
éltek, hogy maradandót hagytak
ránk, melyeket bármikor elıvehetünk, elolvashatunk. Irányt
mutatnak az élet útvesztıiben
való eligazodásunkhoz. Néma
fıhajtással adózzunk a költıóriásainknak és egyáltalán a kikapcsolódást nyújtó költészetnek! Tudott dolog, hogy József
Attila nagyon ragaszkodott az
Édesanyjához, több versében
említi a MAMÁT. A „Kései
sirató” is egy ilyen visszaemlékezı, mélabús verse İhozzá,
aki már nem várta meg a költıt… pedig „hoztam krumplit, a
zsákban köles volt már, neked
én konok, csirkét is szereztem,
s te már seholse voltál”. Mivel
Anyák napja közeleg, a MAMA címő versét választottam ki

az újság olvasói részére, kérem,
fogadják szeretettel:
József Attila: Mama
Már egy hete csak a Mamára
gondolok mindig, megmegállva.
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.

Tisztelt Elekiek!
Tisztelettel meghívjuk Önöket a
2010.04.30-án megrendezésre kerülı

FÁKLYÁS FELVONULÁSRA.
Gyülekezı 04.30-án 1930 - 2000 között a Temetı sor Kétegyházi út sarkán
Indulás 2000 órakor
Érkezés a Sportpályára 2040 –
2100óra között
Máglyagyújtás 2100órakor

Nádor Mária

Ezután Élızene 2400óráig

Harruckern Krónika
Április 7-én az eleki középiskolában hagyományteremtı
szándékkal ízek kavalkádja
címmel gasztronómiai rendezvényt tartottak, amelyen a végzısök mutatták be tudásukat. /
A fıszervezı Schreyer
Józsefné, teleki telephelyvezetı-helyettes volt./ A szakácstanulók munkáit értékelı zsőri a
következı jeles személyiségekbıl állt: Ambrus György, olimpiai bajnok mesterszakács, az
intézmény oktatója, Torkos
Florin, az aradi Central Hotel
igazgatója, Brindás János, mesterszakács, Barna Ádám, olimpiai bajnok szakács és
Prohászka Béla, az MNG elnöke.
A verseny alatt az
érdeklıdık Szikora Zoltán elıadását hallgathatták meg az
igényes borkostolásról. A szakácsok zsőrije szerint elsı díjat
kapott Pásztor Imre édesvízi
halakból összeállt díszmunkája,
a második Plombás Roland, a
harmadik pedig Mag Isván lett.
A felszolgálókat egy másik
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zsőri bírálta el, itt a sorrend a
következıképpen alakult: elsı
Gáncsa Mónika, második Tóth
Zsolt, a harmadik pedig Pásztor
Anna. /A felkészítı tanár Kıfalvi Éva tanárnı volt./
Forrás: Békés Megyei Hírlap,
2010. április 16.
Rapajkó Tibor

Helyesbítés
A legutóbbi lapszámunkban, a
helyi középiskolai szalagavatóról szóló írásunkban néhány
név pontatlanul jelent meg,
melyeket helyesen most, utólag
közlünk, vagyis: Ollár Aurél,
Pallagi-Oláh Renáta, Schreyer
Józsefné. Az érintettektıl elnézést kérünk.

Minden felvonuláson résztvevı
tombolát kap!
Tombolahúzás 2100órakor.
Fáklyát mindenkinek adunk!
Mindenkit várunk,
aki jól szeretné
érezni magát!
Szervezı az Eleki
Polgárırség

R.T.
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RETRO MAJÁLIS 2010

RETRO MAJÁLIS 2010
A Reibel Mihály Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár valamint Elek Város Polgármesteri Hivatalának szervezésében
2010. május 1. Sportpálya
10.00 MEGNYITÓ
10.00 – 12.00 Kulturális programok
HIP-HOP TÁNCISKOLA bemutatója
BODROGKÖZI RITA gyermekmősora
NYUGDÍJAS ÉNEKKAR mősora
NÉMET TÁNCCSOPORT bemutatója
PACSIRTA EGYÜTTES mősora
12.00 – 15.00 óráig
retro zenék, mozgalmi dalok
„SZÍVKÜLDI SZÍVNEK SZÍVESEN”
15.00 UNIFORM BOYS együttes zenél
16.30 ZÖLDÖVEZET együttes koncertje
17.30 BODROGKÖZI RITA felnıtt mősora
18.30 Utcabál a WEEKEND együttessel.
Közben egész nap:
-hagyományos kispályás labdarugó bajnokság
-asztalitenisz verseny
-fızıverseny
-sorverseny (zsákban futás, kislabdadobás, lángos evés, szlalomozás, talicskatolás,
májusfa készítés stb.)
-motoros bemutató
-taekwondo bemutató
-fekvenyomás
-arcfestés, hennafestés, „jósda”, ugrálóvár
Csoportok, közösségek jelentkezését várjuk, hogy egy jó hangulatú régi május 1-jét felidézı
napot tölthessünk el együtt.
Sör, kolbász, virsli – miden, ami kell egy jó bulihoz!
A versenyekre elızetesen jelentkezni a Mővelıdési Központban lehet,
vagy a 240-032; vagy +36/70/3754953-as telefonszámon.

Nevezési díj nincs.
Minden kedves érdeklıdıt szeretettel várunk!
A szervezık a mősorváltoztatás jogát fenntartják.
2010. április 28.
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O K TAT Á S -A L A P Í T VÁ N Y
Új taneszközök az iskolában
A TÁMOP 3.1.4-08/2-2008- tárgyakat, és mindjárt leltározni
0012-es pályázatunknak kö- is kezdtünk ıket. Minden eszszönhetıen megérkeztek isko- köz helyérıl gondoskodtunk,
lánk
felsıs
hogy
a
tagozatába a
kollégák
várva várt tanszámára
eszközök, mehozzáférlyek
között
hetıek
olyan szemléllegyenek a
tetı-, és kis
munkájuk
értékő eszkösorán.
zök szerepelnek, amelyek
megkönnyítik
a pedagógusok és tanulóink
munkáját. A kollégák nagy
Lukácsné Kohut Anna
örömmel fogadták ezeket a

Elek Város fejlıdésért Közalapítvány 2009. évi
mőködési beszámolója
Az alapítvány célja: Elek
város élhetıbbé tételének segítése a város közigazgatási területén a terület és településfejlesztési, környezetvédelmi,
valamint a közoktatási és közmővelıdési célok megvalósításának segítése. Elek Város Önkormányzata intézményi infrastruktúrájának Európai Uniós
konformmá tétele, mőködésének segítése, és a határon átnyúló kapcsolatok ápolása. A
célok megvalósítására a közalapítvány vagyona, annak hozadékai, és a céltámogatások
használhatók fel.
Az alapítvány nyílt, ahhoz
pénzbeli vagy egyéb vagyoni
felajánlással bárki csatlakozhat.
bAz alapítvány céljainak megfelelı mőködtetésérıl 5 fıs
kuratórium gondoskodik, és
biztosítja az alapítványi vagyon
gondos kezelését. A képviselıtestület, az Klemm István sajnálatos halálát követıen, Lukács Lászlót választotta a kuratórium tagjává, és Singer Ferencet bízta meg az alelnöki teendık ellátásával.
Az alapítvány vezetı tisztviselıi: Zsidó Ferenc elnök,
Singer Ferenc alelnök, Pluhár
László, Dr. Heim Lajosné, Lukács László. Feladataikat társadalmi munkában, díjazás és
költségtérítés nélkül végzik. Az
alapítvány számára 2009-ben,
költségvetési támogatásból nem
4

keletkezett bevétel, felhalmozási céllal beszerzés nem történt.
Számviteli beszámoló
Bevételek: 2009 január 1.-tıl2009. december 31.-ig
- Nyitó egyenleg: 2.400.988 Ft
- Magánszemélyek felajánlása:
4.000.000 Ft
- Kamat: 4.663 Ft
- 1 %-os felajánlás: 6.816 Ft
Források összesen:6.412.467 Ft
Kiadások: 2009. január 1.-tıl 2009. december 31.-ig
- Világítótestek bérleti díja:
3.183.709 Ft.
- Banki költség: 19.230 Ft
- Lámpa vásárlása: 250.000 Ft
- Horgász Egyesület támogatása: 50.000 Ft
- X. Fogathajtó Verseny támogatása: 66.000Ft
- Játszótér építése: 500.000 Ft
Kiadás összesen: 4. 068.939 Ft
Záró egyenleg 2009. december 31.-én: 2.343.528 Ft.
A város fejlıdéséért tett minden
jó szándékú felajánlást köszönettel elfogadunk.

Alapítványunk adószáma:

18388109-1-04
A közalapítvány 2009. évi mőködésérıl készített beszámolót
a képviselı-testület 2010 március 29.-i ülésén elfogadta.
Zsidó Ferenc
kuratórium elnöke

Rendhagyó irodalom óra Dr Mester György
Általános Iskola 2.-es számú telephelyén
A TÁMOP 8- 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás bevezetése az eleki Dr Mester György
általános iskolában a pályázat
keretein belül a 2-es számú
telephel y e n
rendhagyó irodalom
órát szerveztünk,
2 0 1 0 .
március
31-én. Itt
találkoztak
az
alsó tagozatos tanulók a Jókai színház
mővészeivel. Ismerısként üdvözölték a színészeket, hiszen a
pályázatnak köszönhetıen már
színház látogatáson is részt
vettünk, ahol színvonalas, érdekes ,izgalmas mesejátékokat
nézhettünk meg az Elekre látogató színészek elıadásában.
Nagyon tetszett a gyerekeknek
az irodalom óra, hiszen új szerepkörben, és közvetlenül találkozhattak a mővészekkel. A

színészek jelmezek helyett hétköznapi ruhában voltak és verseket, dalokat, találós kérdéseket hoztak a gyerekeknek. Bevonták a tanulókat is a mősorukba.
Kö zéj ük
invitálták
a szerep e l n i
vágyó kis
diákokat
és együtt
énekeltek, verseltek.
Sok gyer e k e t
meg is jutalmaztak. Nagyon jó
hangulat alakult ki. Végig le
tudták kötni a gyerekek figyelmét. A nebulók irodalom iránti
szeretette sokat mélyült ezen a
foglalkozáson.
A pályázat
egyik nagy erénye nem csak az
oktatásra, hanem gyerek barát
programok megvalósítására is
lehetıséget biztosít.
Sebık Ferencné
szakmai vezetı

FELHÍVÁS!
Gerolzhofen városa 34 fıvel képviselteti magát a X. Jubileumi Világtalálkozón.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy akik
szállást és vendéglátást tudnának biztosítani a
vendég családok számára jelentkezzenek a
Polgármesteri Hivatal titkárságán Triznya
Mónikánál, vagy a 240-411-es telefonszámon.
A vendégül látott családok a vendéglátóikat
ugyanilyen feltételekkel fogadják majd
Gerolzhofenben.
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O K TAT Á S
Szelezsán Péter igazgató úrral beszélgettem…
Elızetes idıpont-egyeztetés
után felkerestem a Román Általános Iskola újonnan megválasztott igazgatóját, Szelezsán
Pétert. Az elızı igazgató, Nisu
Cornel, 2009. április 16-án
nyugdíjba vonult. İt követte az
igazgatói székben, nagyon rövid idıre, Dr. Ruszné Bódis
Miriám. Az új igazgató úrnak,
aki régi jó ismerısöm, kérdéseket tettem fel. Szeretném bemutatni ıt az újság olvasóinak.
Nádor Mária: Hogyan
kerültél Elekre, az igazgatói munkakörbe?
Szelezsán Péter: Tudomásomra jutott, hogy az
eleki Román Általános
Iskola élére pályázatot
írtak ki, a közoktatási
törvény elıírásainak
megfelelıen. Gondoltam,
Elek település nincs is
messze Kétegyházától, megpróbálom beadni a pályázatot. Mielıtt ezt megtettem volna, felkerestem az iskolát és egyeztettem az ott dolgozó kollegákkal,
kérdezve, nem akar-e valaki
esetleg pályázni közülük? Megerısítettek, hogy nem áll szándékukban a jelentkezés, ez után
döntöttem úgy, hogy beadom a
pályázatomat. Az elıírt feltételeknek megfeleltem. Így Elek
város önkormányzatának képviselı-testülete, 2009. szeptember
1-tıl – 2014. augusztus 3l., 5
évre, megbízást adott az intézmény vezetésére.
N.M.: Tudom, hogy a közmővelıdés területén dolgoztál közel
20 évig, nem volt furcsa ezután
belecsöppenni az iskolai életbe? Kérlek, beszéljél az eddigi,
már az iskolában eltöltött idıszakról?
Sz.P.: Úgy gondoltam, nem
vagyok még olyan idıs ahhoz,
hogy váltsak. Kipróbálom magamat a közoktatás területén is.
A két nevelési forma / közoktatás és közmővelıdés/ nincs is
olyan túl messze egymástól. A
közmővelıdési munkámban is,
ott a kétegyházi mővelıdési ház
élén, nap, mint nap kapcsolatban voltam az általános iskolás
gyerekekkel és a pedagógusok-

kal. Fıleg akkor, amikor szakköröket, klubokat szerveztem
számukra, de a bábelıadások és
a gyermek-mősorok révén is
kapcsolatba kerültem a tanulókkal. Mindkét általános iskolával
és az óvodával is nagyon jó
munkakapcsolatot alakítottam
ki. Nem volt idegen számomra
az iskolai élet. A kinevezésem
óta megismertem és megszerettem az eleki embereket, az ide-

járó gyermekeket és természetesen a szülıket. Mindig is azt
vallottam, hogy elsı legyen a
gyermek. Úgy oktassuk és neveljük az idejáró gyermekeket,
hogy elsıdlegesen becsületes
emberek legyenek majd és
megtalálják a helyüket a mai
nyüzsgı, mozgó társadalomban. Olyan értékeket szeretnénk
adni a gyermekeink számára,
melyek a román nemzetiségi
értékeket is magukba foglalják.
Arra törekszem, hogy a Román Általános Iskola presztízsét olyan szintre hozzuk a kollegáimmal és az itt dolgozókkal, hogy az intézmény ismételten a mai szakmai elvárásoknak
megfelelıvé váljon. Szeretnénk
felhívni a román érzelmő szülık figyelmét arra, hogy ebben
az iskolában sok plusz rejtızik,
melyeket szeretnénk kiaknázni.
Mivel kis létszámú osztályok
vannak, több idı jut egy-egy
tanulóra, és így többet tudunk
fo g lal ko zni a te het sé ggondozással. Örvendetes az is,
hogy az iskolánkban az angol
nyelvet is oktatjuk, valamint a
számítástechnikát, a többi tantárgy mellett. Jó a kapcsolatom
a fenntartóval, az iskola számára biztosítják a mőködési költségeket. Rendezvényeinket

hogy nagyon jól érzi magát itt
az iskolában, ahol családias a
légkör. A nevelıtestület csupa
fiatal pedagógusokból áll, kezdeményezık, kreatívak és reméli, hogy a rövid-, közép-, és
hosszú távú elképzeléseket meg
tudják majd együtt valósítani.
Kifejezte legfrissebb örömét is:
túl vannak az elsısök beiratkozásán, a létszámuk úgy alakult,
hogy önálló elsı osztályt indíthatnak és reméli, hogy ez a
létszám még a késıbbiekben
tovább emelkedik.
Nádor Mária

részvételükkel megtisztelik.
Nagyon jó a kapcsolatom
továbbá a másik általános iskolával, közös városi rendezvényeket szervezünk / pl. október
23-a, vagy március l5/.
N.M.: Eleken több kisebbségi
önkormányzat is mőködik, többek között a román is. Milyen a
kapcsolatod ezzel a testülettel?
Sz.P.: A Román Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Dr.
Szelezsán János, minden
testületi ülésükre meghív.
Szinte hetente érdeklıdik
az iskola munkájáról. İk is
Horváthné Ibolya:
segítik a munkámat. Elıször is már akkor támogatDe szép volt…
tak, amikor a pályázat elbírálása elıtt – egyetértési
jogukat adták, a személyeRég volt, amikor
met illetıen. Nagyobb iskomegszülettem,
lai rendezvényeinken is
Szép volt, amikor
képviseltetik magukat, az
megismertem.
iskolai tanévnyitótól a tanÉdesanyám szeretete,
év zárásáig. / pl. karácsonyi
Kísért egész életemben.
ünnepségen, farsangi mulatság,
vagy Anyák napja alkalmából/.
Nevelt, tanított és szeretett,
Ezeken a rendezvényeken a
Minden percben
tanulók tárgyi jutalmat is kapmellettem lehetett.
nak tılük. Az ı segítségükkel Vigyázott rám nappal, s éjjel,
nyitottunk Románia felé, és jó
Viharban és napsütésben.
kapcsolatot építünk a mácsai
általános iskolával. Éppen a
Tanultam én szeretetet,
héten voltunk tárgyalni az ügyEmberséget, tiszteletet.
ben, hogy a tantestületet és a
Mindent, amit átadhatott,
gyerekeket meghívjuk táboroÖrökségül énrám hagyott.
zásra, sportrendezvényekre,
majd különbözı vetélkedıkön, Köszönetem fogadd, kérlek,
vagy író-olvasótalálkozókon
Édesanya drága kincsem.
való részvételre.
Vigyázok rád, amíg lehet,
N.M.: Végül szeretném megAkár nappal, akár éjjel,
kérdezni, milyen közéleti tevéViharban és napsütésben.
kenységed van, és mivel töltöd
legszívesebben a szabad idıIstenemet arra kérem,
det?
Áldja meg az egész lényed.
Sz.P.: 2010. október l-ig a
Szeretlek én, amíg élek,
kétegyházi Román Kisebbségi
Édesanyám, drága lélek.
Önkormányzat elnöke vagyok,
és valószínőleg újból megmé- BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!
rettetem magamat az ıszi választásokon. A szabad idımben
szívesen foglalkozom kertészkedéssel. Szeretem a labdarúgást, a tekét és az úszást. Kikapcsolódásként szívesen hallgatok folklór zenét, de a fúvószene is egyik kedvencem. A
bérleti színházi elıadásokon is
szívesen részt veszek.
Búcsúzóul még elmondta,
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KÖZÉLET
Elek német népe I.
Még 1912-ben jelent meg
dr. Somogyi Gyula szerkesztésében Aradon Arad vármegye
és Arad szabad királyi város néprajzi leírása címő 507
oldalas értékes kötet, melynek
egyik fejezetcíme ez: Arad
megye német népe. Az itt leírtak ma is fontos forrásként szolgálnak egy
olyan korszakról, melyet jogosan nevezhetünk boldog békeidıknek. /
Az eleki németekre vonatkozó adatokat az akkori eleki iskolaigazgató, Faulhaber Ferenc
győjtötte./ Kb. száz évvel ezelıtt Arad vármegyében Új- és
Ószentannán élt a legtöbb német /6207/, ma sajnos ezen
romániai településen is alig
élnek németek, köszönhetıen
az egykori, nem régi román
diktatúrának, mely eladta ıket
Nyugat-Németországnak! A

második helyen Elek állt az
akkori 4368 német lakosságával. /A tragikus folytatást mindenki ismeri!/ Mivel Elek gyakorlatilag német település volt
pl. a Monarchia idején is, ezért
pl. ebben a könyvben is természetes az, hogy sokat írnak
róla, melybıl most mi a következıket tartjuk fontosnak kiemelni, illetve bemutatni a mai
elekieknek:
Kezdjük a német népélettel, melyrıl a könyvben általánosításokat /inkább pozitívak/
olvashatunk, de melyek az
eleki németekre is vonatkoznak: Minden tevékenységüket
nagyfokú józanság hatja át.
Nem temperamentumos
nép, hanem meggondolt, A
kicsi dolog ép úgy jelentıs elıtte,
mint a nagy.
…...Életmódjában és minden
cselekvésében mérsékelt, szá-

Városunk képviselı-testületének ülése
március 29-én
N a p i r e n d e n :
"Önkormányzati alapítású alapítvány mőködésének áttekintése" Errıl részletesen Zsidó Ferenc, a kuratórium elnöke számol be az "Eleki Krónikában".
-"2010. évi közbeszerzési terv"
pályázatot nyújtottak be a Dr.
Mester György Általános Iskola (Lökösházi út 17-19 ) alatti
épületének felújítására, korszerősítésére. A közbeszerzési terv
ennek megvalósulását célozza.
- "Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás és Gyermekjóléti Intézménye szociális
alap és szakosított ellátások
térítési díjainak megállapítása"
Ez alatt értendı: Az eleki szociális intézmények és szolgáltatások intézményi térítési díjai,
mint a szakosított ellátás
(Idısek Otthona). A szociális
alapszolgáltatások javasolt térítési díjai – Otthon közeli ellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idısek nappali ellátása.
Idısek Klubja. Fogyatékosok
nappali ellátása. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás. Támogató szolgálat. - A fizetendı
6

térítési díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.
-" Pszichiátriai Betegek Otthonában fizetendı térítési díjakról
szóló 22I2003. (XI: 24) kt. sz.
rendelet módosítása" Eszerint a
fizetendı térítési díjak, havi 53
000Ft., napi 1.767 Ft.
-"Elek-Kevermes Közoktatási
társulás Dr. Mester György
Általános Iskola és Óvoda,
Szervezeti és Mőködési Szabályzat elfogadása" (Az anyag
terjedelmére való tekintettel
elektronikus úton kerül kiküldésre, valamint a Polgármesteri
Hivatal titkárságán megtekinthetı)
-"Az EVI-Kft-vel kapcsolatos
döntések" A köztulajdonban
álló gazdasági társaságoknál,
2009. évi törvény teszi kötelezıvé a javadalmazási szabályzat megalkotását. Ez érinti a
vezetı tisztségviselıket, a felügyelı bizottsági tagokat, munkavállalókat. Az esetleges jogviszony megszőnése esetén
fennálló juttatások módját,
mértékét is tartalmazza. - Továbbá a Kft felügyelıbizottsága

mító. Már inkább fukar mint
takarékos, a rosszabb indulatú
fösvénység árnyalása nélkül.
Minden gondolata a vagyonszerzésben összpontosul. Megtakarításban látja a vagyon eredı forrását, nem a merész vállalkozásban. Csak mikor nagy
vagyon áll mögötte, bocsátkozik nagyobbszerő vállalkozásba, de mindig a leghidegebb
számítással s nem is igen van
eset reá, hogy vállalkozása
balul ütne ki. /Elek/. Földet
azonban minden körülmények
között szeret vállalni, mert itt a
kockázat viszonylag nem
több, mint a ráfordított munka....A jómódúság s a vagyonok
csendes,
nyugodt és biztos
élvezete okozza, hogy a németség a kor újabb eszmeirányzatai iránt általában közömbösebb....
A német általában konzervatív, szívesebben viseli el a jelennek baját, semhogy bizony-

talan változások és vészes szenvedélyek eshetıségeinek tegye
ki magát." Ezen források szerintünk a következıket bizonyítják: Pl. az eleki németség
is jó gazdája tudott lenni vagyonának,
fıleg a földjének, melyet még ısei kaptak a
betelepítéskor,
vagyis nem
herdálta el örökségét, sıt tisztességesen tovább tudott gyarapodni, ami által munkát tudtak
adni a környék lakosságának
származástól függetlenül. /Ezek
a dolgok ma is példaként szolgálhatnak nem csak a mai
elekieknek!/ Végül, de nem
utolsó sorban, az akkori demokrácia felfogásba belefért az
is, hogy pl. az aradi németekrıl a fenti módon is lehetett
írni, és ez ellen senki sem tiltakozott.
Folytatjuk.

jelenleg 5 tagból áll, a törvény
elıírásai szerint 3 fıre szükséges csökkenteni.
- Ezenkívül, a könyvvizsgálatért felelıs személy, Keszthelyi
László (MÉTIS Kft, 2014
Csobánka, Rózsa u 21), megbízása
2010 áprilisában lejár,
ezért újabb négy éves idıszakra, 2014 május 31-ig a megbízást meghosszabbították. Kizáró ok, összeférhetetlenség nem
áll fenn.
- "Élelmiszer közbeszerzés
ajánlati felhívása". Ez az Európai Unió Hivatalos Lapjának
Kiegészítı Kiadványában lett
közzétéve.
- "Kompetencia alapú oktatástaneszköz beszerzés". A program adaptáció sikeres megvalósítása érdekében, a Dr. Mester
György Általános Iskolában,
taneszközök vásárlására a három ajánlattevı közül a BalázsDiák Kft-t (Budapest) választotta a képviselı-testület, mint
a legalacsonyabb árat ajánlót.
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Azért még egy kicsit
álmodom
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Rapajkó Tibor

Azért még egy kicsit álmodom,
ha a párnámra ledılök,
még szipogok, ha nem lát senki,
de belül némán ırlıdök.
Még mindig látom magam elıtt
a rózsaszín barby-várost
és még hallom az esti mesét
az aranyhaj-királylányról.
Azért még egy kicsit álmodom,
hogy babaházat építek
s hogy forr a megszokott kakaó
s hogy gyöngyöt főzök,
díszítek.
Oh, jajh, a húszéves fejemmel
gyöngyeim nem csillognak már
és egyszerre sötétül az ég,
el-el tőnik a szivárvány.
Kakaóm is megéget néha,
a lego felsérti kezem
s a tvmaci megmosta fogát,
késı van, ígyhát lefekszem.

Huszár Gabriella Azért még álmodom egy kicsit,
már nem fürdetett senki sem
-de mit csinálok én most, sírok-,
csak sampontól
könnyes szemem.

R Ö VI D H Í R E K
Katolikus Hírmondó
Megjelent az eleki Katolikus
Hírmondó legújabb /2010. IV.
évf. 18. szám/ lapszáma. Az
elsı oldalon Péntek Zsolt,
pébániai kormányzó kíván áldott húsvéti ünnepeket, többek
között ezeket olvashatjuk: "A
húsvét nem csupán néhány
nap, hanem egészen pünkösdig
eltart. Valahogy úgy, mint egy
családban. Ha új gyerek születik, hetekig beszélnek róla és
mutogatják a rokonságban.

Jézus mikor feltámadt a halálból 40 napig megjelent a benne
bízóknak ezután az égbe emelkedett, majd pündkösdkor 50ik napon elküldte a szentlelket, hogy megerısítse az apostolokat." A mostani számban
megtalálhatjuk a Magyar Katolikus Konferencia körlevelét
is, melybıl egy részlet így
szól: "Keresztény hitünkkel
ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely tagadja az élet

szentségét, az egy férfi és egy
nı közötti házasságon alapuló
családot, és amely, -miközben
hivatkozik az emberijogokra, ugyanakkor mégis a pénzt és a
multinacionális tıke uralmát
állítja a középpontba..." Olvashatunk még az életrıl,
a
karitászról, találunk hirdetéseket, programajánlatokat, illetve anyakönyvi híreket is. /Friss
információkat a plébánia honlapján találhatunk: www.elekplebania.hu./
Rapajkó Tibor

Lopkodások- a kiskocsim kerekétıl a kerti törpéig
Tényleg ellopták a kerekét,
mind a négyet. Mivel már
olyan régen álltak egy helyen,
hogy lassan kezdték behantolni magukat az anyaföldbe,
akkor miért? Ócskavas! Kezdett valami derengeni. A kutyám, Demi szerint, akinek fél
"kutyabıre" van csak (amely
nem a Rothschild, hanem a
rotvejler ághoz tartozik, a
másik fele korcs, bár az én
kézikorcsom kerekénél korcsabb nem lehet), szóval,

Demi azt vakkantotta, hogy
vittek el mást is.
Megmondom ıszintén nem
nagyon figyeltem az ı ugatására, pedig ı tényleg mindent
látott.
Amikor másoknak
mondtam el helyzetemet,
meglepı módon, senki sem
háborodott fel(!). "Á, már
mindent lopnak, ami mozdítható", és sorolták a számtalan
esetet egészen a kerti törpéig,
ami ugyan nekem kilenc forint kilencvenkilenc fillérre

leakciózva sem kellene, de
szinte láttam a tolvajt, fényes
nappal a hóna alatt egy kerti
törpével. "Hová, hová kishaver" kérdeznék tıle.
"Keresem Hófehérkét. Nem
tudják hány szám alatt lakik?
Jó csajnak mondják". Nem
szánok rá különösebben most
több szót az ügyre. Nem hiszem, hogy erıs oldaluk lenne
az olvasás, a papírgyőjtésért
meg nem érdemes lopni. Mindenesetre lehetne az ember

Anyakönyvi hírek /2010.
február 10-március 9.
Születések: Wilms-Ottlakán
Zora /2010. február 22./, Gál
Markó /március 4./, Negrea
Hanna Laura /március 9./.
Halálozás: Kelemen Pál Péter /68/, Ottlakán Mihály /46/, Durkó Julianna /74/, Nagyné Vadkert Irén
Teréz /72/, Papp János /52/, Nagy Károly /70/ , Bodó
Ferencné /93/.Zimmermann
Ferenc Károly /85/.
Forrás: az eleki anyakönyvi
hivatal.
R.T.

ebben az esetben beletörıdı,
vagy dühös bosszúért lihegve,
esetleg filozofikus, hogy már a
szegény is kilopja a másik
szegény szemét, de írhatnék
esszét a közerkölcsrıl, és így
tovább. Én, most, viszont....
gondolkozom...
Huszár Gabriella

De valahol van talán másik part,
Rendırségi hírek
csak a meder, csak a meder háborog.
A vér és a genny a papírra cseppen
–Mint, aki rég leélte életét,
s a verejték a megoldásra csurog.
Békésen zajlottak Eleken a húsvéti ünnecsendesen, elhallgatván, mint holmi
–Tanultál-e? S mire válaszolnál,
pek, mint ahogy az országgyőlési választáolajozatlan gép, tovább-tovább
már jön a legutolsó ölelés.
sok is. Nem volt szerencséjük viszont azokballag már, ballag a vén diák.
A fojtó, kemény s mondják lesz még pár, nak a helyi fiataloknak, akiket garázdaság
A víg kacaj és ajtócsapkodás,
de tudod, elmúlt, vége, tovaszáll.
miatt állítottak elı a rendırök a közelmúlta sok szóbeszéd, mondjad, mi a frankó?
Tizennyolc évesen,
ban. A rendırség arra kéri a város lakossáAz agg diák most mind-mind tollat rág,
mint kinek már nem futja,
gát, hogy figyeljenek a fokozott közúti ela tinta elhalványul, de ír tovább.
vége, fejem felett Halál kaszált
lenırzésekre.
Mint, ki befejezte, szíve nem dobog,
–leülök az iskola elıtti padra–,
a tenyerek mind némán izzadnak,
s mellettem az Élet gereblyézett.
Forrás: Rendırség, Elek.
lelkemben elhallgatnak a dobok,
Rapajkó Tibor
de visítanak mind a nyílt sebek.
Kivirágzik a nagy, hideg mőtı.
–Hát vetted-e a legutolsó leckét,
Tizennyolc évesen, ha vége is van már,
tanultál-e az éles kések alatt?
még befejezem és paca esett
Egy perc lett most minden eltelt esztendı.
a papíron szétfolyik a tinta;
Tizennyolc évesen,
jóllehet, többé már semmi sem vár,
ha mindennek vége van,
A magas fellegekbıl egy mély hang dörög,
esküvı, temetés és egyetem,
Isten, Isten, Tebenned még hiszek,
csak én állok egymagam.
tovább-tovább, hiszen az élet örök.
Mögöttem múlt bárdja, elıttem semmi,
Látod, meg sem halhatok Nélküled?!
bús szívemet szorítja a határ.
INTERNETEZZEN A
Csak írok, arcom láztól égı
De élek tovább mások álmán,
elszállt, elmúlt, elsuhant felettem,
VÁROSI
rég lerágott csontokon s kövérje
mint dobon, játszott rajtam az idı;
–emlékeim– a megemésztett almokon.
MŐVELİDÉSI
elmúlt, vége, nekem késı már…

Szabó Katalin Zsófia
Érettségi

KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA
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J E L E S N A P OK
Jeles napok májusban
Május régi magyar neve PÜNKÖSD HAVA, a hónap legjelesebb egyházi ünnepe után.
IKREK HAVÁNAK is nevezték. Ismert az ÍGÉRET HAVA
elnevezés is.
Május l.
E nap ünneplése az ókorba nyúlik vissza. A rómaiak ezek a
napon ünnepelték Maiát /az ı
nevébıl ered a május hónap
elnevezése is/, a termékenység
egyik istennıjét és a természet
virágba borulását. E napon még
a rabszolgák is vigadhattak. A
középkorban a diákok és a céhlegények kivonultak a természetbe, és vidám majálist tartottak. Már a XV. században szokás volt Magyarországon a házakat zöld lombokkal feldíszíteni. Késıbb a legények állítottak májusfát annak a lánynak,
akinek udvaroltak. Az erdıbıl
vágták ki, feldíszítették papírcsíkokkal, szalagokkal, olykor
ajándék, vagy 1-1 üveg bor is
rákerült. Ez a szokás a mai napig él. 1889-ben május elsejét a
munkások nemzetközi ünnepévé nyilvánították. Magyarországon 1890 óta felvonulásokkal
és majálisokkal ünneplik ezt a
napot. A majálisnak nincs elıírt, kötött szertartása, csupán
állandó kellékei vannak: pántlika, szalagok, léggömbök, sárkányok… Ennek a napnak az
éltetı eleme a vidámság, a kötetlenség.
Május 4. - Flórián napja
Egész sereg tőzzel és tőzgyújtással kapcsolatos hiedelem
főzıdik hozzá. Szent Flórián a
III. században élt, s a római
hadseregben katonáskodott. Az
erıdben, ahol szolgált, hatalmas tőzvész pusztított, amelyet
sikeresen megfékezett. Katonatársai ezt a tettet Flórián Istenieredetének tulajdonították. Híre
szájról-szájra járt. A keresztényüldözések idején magát
kereszténynek vallotta, ezért a
római császár kivégeztette. Néhány száz év múlva szentté
avatták, s a tőzoltók védıszentjükké választották.

Május 12-13-14. -Pongrác,
Szervác, Bonifác, azaz a fagyosszentek Napjai
Az idıjárással foglalkozó tudomány, a meteorológia igazolja,
hogy ha nem is pontosan ezeken a napokon, de mindenesetre ilyentájt szoktak fellépni a
késı tavaszi fagyok, s óriási
károkat okoznak a mezıgazdaságnak. A májusi fagykár oka,
hogy ilyenkorra a növények
sejtnedve felhígul, s ezért a 2-3
fokos fagy is végzetessé válhat.
A sejtek között lévı járatokban
ugyanis megfagy a víz, s a képzıdı jégkristályok valósággal
kiszívják a környezı sejtek
nedvességét. A gyorsan „hízó”
jég szétroncsolja a sejtek falát,
és a növény elpusztul. A gyümölcsfák levelei felhólyagosodnak, majd megbarnulva lehullnak. A fagyra legérzékenyebbek: a bab, a paradicsom, az
uborka és a tök.
Május 15. - Zsófia napja
Köszöntsük ıket egy verssel:
„Az éjszaka azt álmodtam
éjfélben,
Házunk elıtt rózsa nyílt
a kertünkben,
A rózsára ezer méhecske
szállott,
Zsófikának sok névnapot
kívánok!”
Május 16. - Nepomuki Szent
János napja
A gyónási titkot megırzı cseh
vértanú ünnepe, akinek a szobra általában vizek közelében áll.
A hajósok, vízimolnárok védıszentje.
Május 25. - Orbán napja
A III. században élt Orbán pápát kegyes életéért szentként
tiszteli a nép. A magyarság
körében Orbán a földmővelık
és a szılımővesek védıszentje
lett. Évszázados népi tapasztalat alapján ugyanis a fagyosszentek elmúltával május utolsó
hetében – Orbán napja táján –
jöhet még fagyveszély, s elviheti a jónak ígérkezı termést. A
szılısgazdák a XVIII. század
közepétıl kereszteket, Szent
Orbán tiszteletére emelt kápolnákat, szobrokat állítanak fel a
szılıhegyen. Ha szép az idı,

virágokkal, koszorúkkal, énekkel köszöntik Orbánt. Egy-egy
pohár jó borral is meglocsolják
a szobrot, így hálálják meg a
védelmet. Ha rossz az idı, akkor jelképesen megvesszızik,
kicsúfolják a szobrot. E régi
hagyományt egyre több bortermelı vidéken eleveníti föl a
lakosság. Borversenyt, borvásárt rendeznek e napon.
Az idén május 23-24-re esik
PÜNKÖSD
Éppen olyan mozgó ünnep,
mint a húsvét. Nevét a görög
pentékoszté, „ötvenedik nap”
jelentésbıl nyerte, mivel a pünkösdöt, a húsvét szombatját
követı ötvenedik napon ünnepelték. A pünkösd ünnepe ısi
zsidó hagyományból származik: e napon adtak hálát az ókori Izraelben a sikeren befejezett
aratásért. Késıbb a keresztény
kultúra is átvette az ünnepet. A
II. századtól kezdve a Szentlélek eljövetelét, majd a keresztény egyház megalapítását ünnepelték ezen a napon. A magyarság ısi idıktıl kezdve
megemlékezik a tavaszünneprıl. A középkor óta a pünkösdi
király és pünkösdi királynı
választás szokása kapcsolódik
hozzá. A pünkösdi királyválasztás vasárnap délelıtt történt

a mise vagy istentisztelet után.
A templomból kiáradó tömeg
szolgáltatta a nézıközönséget a
legények lovaglási és ügyességi
vetélkedıjének. A gyıztes lett a
pünkösdi király: egy esztendeig
a falu elsı legényének számított, minden lakodalomba hivatalos volt, s a kocsmában ingyen ihatott. Uralma egy évig
tartott, s a következı pünkösdkor új királyt választottak. E
szokás általánosan ismert volt
az egész országban. Errıl tanúskodik a mai napig közismert
szóláshasonlat: „Rövid, mint a
pünkösdi királyság.”
Május 30. - Szent Jobb megtalálásának emléknapja
Miután Szent László királyunk
1083. augusztus 20-án Szent
István fehérvári sírját felnyittatta, a tetem jobb keze, a királyi
pecsétgyőrővel, nem volt a sírban. Késıbb kiderült, hogy azt
Merkúr fehérvári prépost
„mentette át” saját monostorába. Szent László elfogadta a
prépost magyarázatát, s a helyszínen megépíttette a Szent
Jobb monostort.
Államalapító királyunk kézereklyéje a magyar államiság
jelképe lett.
Nádor Mária
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