XIV. évfolyam 5. szám (161. lapszám)

Elek Város közéleti lapja

„Mama, kérlek meséld el Dr. Kovács József a 2. számú
választókerület új országnekem…”

2010. május 27.

Május utolsó vasárnapja
Nemzetközi Gyermeknap

győlési képviselıje

A mama szót talán a nagymamával lehetne helyettesíteni, hiszen a Napsugár
Nyugdíjas Egyesület tartott anyák napi
ünnepséget, május 6-án a Mővelıdési
Központban. Igen, a nagymamák szoktak
talán a legtöbbet mesélni, akár könyv nélkül is, évtizedek rutinjával. A jelenlévık
közül lehet, hogy nem mindenki volt még
nagymama, anya viszont szinte mindenki,
de egy dolog azért egészen biztos, hogy a
Föld minden emberét egy mama hozott
erre a világra. A nyugdíjas egyesület vezetıje, Árgyelán György köszöntötte a vendégeket (még a nagypapákat is, igaz, ami
igaz, azért „tettek valamit ık is az asztalra”, mármint a gyermekek érdekében, aztán, meg mesélni ık tényleg sokat tudnak). A Reibel Mihály Városi Mővelıdési
Központ és Könyvtár igazgatója,
Árgyelánná Tóth Erzsébet üdvözlésében
elmondta, hogy rövid kis mősorral szeretnének kedveskedni az édesanyáknak. A
fellépı „mővészek” , nem egyebek, mint a
Mővelıdési Központ fiatal munkatársai.
És sikerült! Sikerült megteremteniük azt a
hangulatot, ami egy ilyen alkalomhoz illik,
szerényen, visszafogottan, egyszerően. Az
elhangzott versek (Dzsida Jenıtıl,
Donászi Magdától, Devecseri Lászlótól)
között Koncz Zsuzsa és Kovács Kati, már
klasszikusnak számító dalait lehetett hallani, megható módon. Kiss László mővébıl
való vidám részletet, amely arról szól,
hogy minden nagymamához tartozik egy
nagypapa, szívesen hallgattuk volna tovább is. Mindenesetre a „mővészeknek”,
akikrıl Árgyelán György azt mondta mosolyogva, hogy tegnap még nem is tudták,
hogy ık „mővészek”, érdemes megemlíteni a nevét: Tóbiás Sándor, Gulyás Hanna,
Hurguly Ilona, Szekeres Brigitta, Krisán
Adrienn, Elekes Krisztián.
A kis ünnepség egy kis piros szív ajándékozásával és süteményeszegetéssel, no
meg beszélgetéssel fejezıdött be. Elmenıben hallottam néhány halk mondat foszlányt, amikor a kis szívek a retikülökbe
kerültek. „Nem is kell ennél több, csak
néhány jó szó…”

Dr. Kovács József
lett
Gyula
város, illetve
a 2. számú
választókerület (Elek,
G e s z t ,
Kétegyháza,
Kötegyán,
Lıkösháza,
M e z ı g yá n ,
Méhkerék,
Sarkad,

Sarkadkeresztúr, Újszalonta) településeinek új országgyőlési képviselıje. A Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 58,61%val, az elsı fordulóban bejutott a magyar
törvényhozásba.
Dr. Kovács József a Békés Megyei Képviselı-testület Pándy Kálmán Kórházának
fıigazgató fıorvosa, felesége dr. Fodor
Zsuzsanna szintén orvos. 1974-ben kötöttek házasságot. Három gyermekük született és négy unokájuk. Hivatását közel 35
éve gyakorolja Békés Megye legnagyobb
egészségügyi intézményében a Pándy Kálmán Megyei Kórházban. Pályája alakulására nagy hatással volt egykori fınöke,
késıbb barátja dr. Libor János fıorvos úr,
a III. számú Belgyógyászati osztály egykori vezetıje. Tıle tanulta, hogy az orvos
számára legfıbb érték a beteg megbecsülése, tisztelete. Az orvosi hivatás és a másokon való segítés végig kísérte az életét.
Számára nagyon fontos, hogy még ma is
minden reggel gyakorló orvosként lépi át a
kórház kapuját. Szoros idıbeosztása mellett igyekszik minél több idıt tölteni az
unokáival. Igazolt játékosként 45 éves
koráig futballozott, sportsérülés miatt
hagyta abba, de ha ideje engedi, még ma is
beáll a csapatba. Születése óta hívıember.
Tanulmányok, végzettség: Az Általános iskolát Jászszentlászlón végezte, majd
középiskolai tanulmányait Kiskunfélegyházán folyatatta. A Szegedi OrvostudomáHuszár Gabriella nyi Egyetem Általános Orvostudományi
Folytatás a(z) 3. oldalon

KÖZÉLET

A Gyermeknap a világ sok országában
ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknapot a
világ számos országában megünneplik,
általában (de nem mindenhol) június 1-jén.
Az ünnepet elıször Törökországban tartották meg 1920-ban (1920. április 23.), majd
késıbb a genfi Gyermekjóléti Konferecián
1925-ben. Ehhez hasonló az ENSZ által
létesített Egyetemes Gyermeknap
(Universal Children's Day) intézménye.
Az ENSZ közgyőlése 1954-ben javasolta (836(IX). határozat), hogy minden országban tartsák meg az Egyetemes Gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségérıl és egymás közti megértésrıl, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett
küzdelemrıl. Javasolták a kormányoknak,
hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki
erre a célra, amit megfelelınek gondolnak.
Magyarországon 1931-tıl ünneplik (akkor
még Gyermek Hétnek hívták), 1950 óta
már csak egy napig tart és május utolsó
vasárnapján tartják.

„A kisgyermeket nem hiába nevezik
angyalkának. "Angelosz" eredetiben
azt teszi, hogy "küldött". Egy más
világ küldötte az. Egy más világé,
melynek ismeretlen delejes hatása
sugárzik a gyermekarcból, gyermekszembıl azokra, akikhez küldve lett.
A gyermekek szemében van néha
bizonyos kék sugárzat, amely bővölı
erıvel bír; mely beszélni tud, s azt a
színt elveszti a szem, mikor beszélni
megtanul az ajk; ez a sajátszerő kék
szivárvány csak gyermekszemekben
észlelhetı.”
/Jókai Mór/

T E S T Ü L E T I Ü L É S - B A L L A GÁ S
A képviselı-testület április 26-i ülése
Elıször Pluhár László polgármester úr jelentése szerepelt a
lejárt idejő határozatok végrehajtásáról és a két ülésszak közötti intézkedésekrıl. Ezek a
következık voltak: - 1. Az
EVI-Kft-nél történt események:
Javadalmazási Szabályzat megküldése az érintetteknek.
Könyvvizsgáló megválasztása.
A Felügyelı Bizottság tagjainak 3 fıre való csökkentése.
- 2. Élelmiszer közbeszerzési
ajánlat felhívásának elfogadása.
Megküldése az ügyvédi iroda
felé. 3. A képviselı-testület
elfogadta, Elek Város Fejlıdéséért Közalapítvány 2009. évi
közhasznúsági jelentését.
- 4. „Elek Téglagyári Horgásztavak turisztikai célú fejlesztése. – 5. A képviselıtestület elfogadta, ElekKevermes Közoktatási Intézmény Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát. - 6. Taneszközök
beszerzése a Dr. Mester
György Általános Iskola szá-

mára. - 7. Pályázat benyújtása a
„Községi és a Városi könyvtárak állománygyarapítási összegére” irányuló támogatásra. A
pályázat támogatottsága esetén,
az önkormányzat a 100 000 Ft
önrészt vállalja. - 8. Pályázat
benyújtása a „Hagyományos
közmővelıdési tevékenységek”
támogatására. Az önrészt, ebben az esetben 25 000 Ft-ot,
szintén az önkormányzat vállalja. Nyertes pályázat esetén a
rendezvény célja: „A helyi lakosság kulturális alapismeretének bıvítése”, amelyet a
Reibel Mihály Városi Mővelıdési Központ és Könyvtárban
tartanának. Napirenden, a 2009.
évi költségvetés módosítása és
az indoklás volt elsıként.
A második elıterjesztés tárgya: „Beszámoló Elek Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2009. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Az önkormányzat feladatellátásának

Ballagás 2010
A Harruckern János Középiskola eleki telephelyén az idén
május 8-án tartották a ballagást.
A hagyományoknak megfelelıen most is a végzısök megkoszorúzták
a
millecentenáriumi
kopjafát a fıépület
udvarán, illetve itt
ismertették a legjobb
tanuló nevét, akinek
a joga vinni a bölcs
baglyot a ballagási
menet élén, és nem
utólsó sorban a neve
rákerül a bölcs bagolyra is. Az idén ez
a tanuló Balázs Roland 13/B. osztályos /szakács/ tanuló
volt.
A városi sportcsarnokban
elsıként Singer Ferenc, eleki
igazgatóhelyettes köszöntötte a
jelenlevıket, majd Szász Zoltán 9/B. osztályos tanuló szavalata következett. Ezek után
Zámbó András, az integrált
oktatási intézmény vezetıje
köszöntötte a következı szemé2

lyeket: Tolnai Pétert, megyei
képviselıt,
Pluhár Lászlót, Elek város polgármesterét, illetve Pelle Lászlót, a
Mester György Általános Isko-

általános értékelésében változásként szerepelt az iskola öszszevonás (Elek-Kevermes).
Amúgy sem az alap, sem a felvállalt feladatok esetében az
önkormányzat útján ellátott
tevékenységek nem változtak.
Ismert tendencia a lakosság
elöregedése. – 9. A beszámolás
idıszakban hét utcában épült
betonút. Felújításra, bıvítésre
került az orvosi rendelı, elkészült a polgármesteri hivatal
felújítása, hıszigetelése.
Elkészült a templom elıtti
térburkolat. A fejlesztések a
saját források hiánya miatt,
szinte kizárólag pályázati lehetıségek függvénye. A gazdálkodás általános értékelése. A
2009. évi költségvetés 10 887
eFt mőködési és 46 298 eFt
felhasználási hiánnyal számolt.
A hiány mérséklése érdekében
a képviselı-testület ésszerő
takarékosságot, pályázati pénzeszközök igénybevételét, valamint hitelfelvételt jelölt meg,
továbbá az intézményeknél
meglévı üres álláshelyek, vala-

mint a tartósan távollevık pótlását közcélú foglalkoztatásokkal oldották meg. Mindezek és
egyéb intézkedések jelentıs
megtakarításokat eredményeztek. Összefoglalva a 2009 évi
gazdálkodás tervszerően folyt.
A pénzügyi egyensúly fenntartása és az intézmények mőködésének zavartalansága mellett
jelentıs beruházásokat sikerült
megvalósítani.
Majd a „Bejelentések” következtek. „Aljegyzıi pályázat
kiírása”. A pályázat kiírását a
Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ elektronikus
úton is közzé teszi, az egységes
hozzáférés biztosításáért. Szerepelt még a Dr. Mester György
Általános Iskola számára, irodaszer, kisértékő tárgyi eszköz
beszerzése. Ezen kívül a Napközi konyha részére, nagykonyhai gépek beszerzése. Valamint
pályázathoz kapcsolódóan weblap akadálymentesítése.
Huszár Gabriella

tek szert. Mindenki új életpályára készül. Ezt követıen FarHuszár Gabriella
kas Ádám 11/D. osztályos tanuló búcsúzott a maradók nevéA tő fokán
ben, amire a ballagók nevében
Balázs Roland /13/B./ válaLelki szemetet
szolt. Az ünnepség végén sor Nem szeretnék szórni az utcán.
került még a jutalom- A beszélgetés, pedig csak sár
könyvek átadására is. Olyan egyhelyben dagonyázás
Az idén a következı
Orvoshoz menjek
osztályo k ballagHa lelkem beteg?
tak.
12/C. gimn.Egyenlıre lélegzetet veszek
Pallagi-Oláh Renáta Talán azt még ingyen is lehet.
osztf., 12/B.boltosok-Mérgesen mint egy legyet
Schreyer Józsefné, 13/ Elhessentem a múltat és jelent
B. szakácsok-Kıfalvi
Marad egy bolhányi rés
Éva.
Amin beférsz,
Mint teve a tő fokán.
/A felvételt
Kétségbeesetten elıszedem
az Elek Tv készítette./ Az eldobni akart tehetségemet
S bolhaként akár
Rapajkó Tibor
Átsuhanok a tő fokán.

la igazgatóját, majd ünnepi
beszédében többek között a
következıket emelte ki: Az
iskola életében sok változás
következett be. Többen még
nem a Haruckern név alatt
kezdték tanulmányaikat. Ez az
idıszak sikerekben gazdag
volt, de voltak kudarcok is. A
tanulók minıségi tudásra tehet2010. május 27.

Ui: Szerettem a májust, mert
olyan lágy
De most valahogy belvizes,
pocsolyás.
Valahol..
Szegény tevét most nyomkodják
át
A tő fokán

Ú J K É P VI S E Lİ
Új képviselı a testületben…
A napokban meglátogattam
Lukács László képviselı urat,
hogy elmondja, hogyan került
be a városi önkormányzati képviselı-testületbe? Készségesen
fogadott és az alábbiakról tájékoztatott. A 2006. évi választásokon elıkelı helyen végzett,
csupán kettı ponttal maradt le
az elıtte indulótól.
A sors úgy alakította, hogy
Klemm István képviselı úr
tragikus hirtelenséggel eltávozott a földi életbıl. Így az utána
következı foglalhatta el helyét
a városi önkormányzati képviselı-testületben. Éppen utazott
valahová, amikor telefonon
meghallotta a rossz hírt és egyben a számára kedvezı hírt.

Nem örült ennek, hiszen ı nem
ilyen áron akart bejutni, de így
történt. A törvény szerint ı volt
a következı. A
2009. évi késı
ıszi testületi ülésen tette le az
ünnepélyes esküt.
Azután úgy érezte magát, mint
akit bedobtak a
mély vízbe. Minden új volt a számára, figyelte az
ülés egész menetét, a hozzászólásokat, a szavazást, csupán csendes figyelıként vett részt az
üléseken. İ úgy mondta, tanuló

Múltból a jövıbe
Reisz Ádám jelenleg is német
szakos középiskolai tanár, de
alapítója egy magyarországi
német iskolaegyesületnek
is, sıt kisebbségi képviselı
is,
illetve több kétnyelvő
könyv szerzıje
is. Eleken született
német
családban, így
egyértelmő a
magyarázat!
A bajai német gimnáziumban érettségizett,
ami
után Halléban
szeretett volna
tovább tanulni, de oda akkor csak két fıt
vettek fel Magyarországról. Helyhiányra hivatkozva
elutasították, így Mezıtúron
gépész üzemmérnök lett, de
utána sem szakadt meg a kapcsolata a német nyelvvel, hisz
pl. rokonai Németországban is
vannak. 1981-ben a családjával
Gyulára költöztek, közel a Németvároshoz, így kapcsolatba
került a Danszki Károly vezette
német klubbal, aminek késıbb
a vezetıje is lett.
A rendszerváltozás után aktívan részt vett a német kisebbségi önkormányzati életben, pl.
kilenc évig megyei elnök is

volt. Ebben az idıszakban szerezte meg német nyelvtanári
diplomáját is. Többek között ı
is azt szorgalmazta,
hogy
Ditzingen legyen Gyula testvérvárosa! A legutóbbi könyve
2009-ben jelent
meg a gyulai németségrıl, melyet
kiegészítve és németre fordítva szeretne megjelentetni
az elekiek 2010-es
világtalálkozójára, mellyel tisztelegni
akar
az
ısei, illetve Erkel
Ferenc
emléke
elıtt. Reisz Ádámnak három unokája
is van,
akiknek
német nyelvő verseket szeretne
írni, így jelképesen is összeköti
a múltat a jövıvel.
További sok sikert és boldogságot kívánunk Neki, illetve
továbbra is várjuk a hasznos
könyveket!

/Forrás: Gyulai Hírlap.
2010. április 30./
Rapajkó Tibor

idıszak ez a számára.
Elmondta még, hogy azért
jelentkezett a választáson, és
bekerülése esetén szerette volna
azt elérni, hogy szépüljön, fejlıdjön Elek város, és a többi
településhez
hasonlóan városi
arculatot mutasson.
Egy-egy
kiránduláson,
városokat látogatva, fényképezıgéppel a kezében, sok ötletet
megörökített és
ezeket próbálta
már eddig is
me gvaló síta ni
Eleken. Ha körülnézünk, ennek
már látható jelei is vannak.

Idıvel bekerült az Ügyrendi
Bizottságba, melynek tagja lett.
Minden ügyirat, beadvány, kérelem átmegy az ebben a bizottságban tevékenykedı bizottsági
tagok kezén, de tulajdonképpen
a végleges döntés a pénzügyi
bizottság kezében van.
Arra a kérdésemre, hogy
indul-e a 2010-es önkormányzati választásokon, azt felelte,
abban az esetben indul, ha ekkor komolyabb politikai harc
nem lesz. Búcsúzóul még elmondta: nagyon szeretne még
többet tenni Elek város arculatának szépítéséért, fejlıdéséért,
a városias jellegének kialakításáért.

Folytatás a(z) 1. oldalról

Vöröskereszt Békés megyei
szervezetének elnöke; 2003 2006.Magyar Kórházszövetség
elnökségi tagja; 2008 - Magyar
Vöröskereszt Országos alelnöke. Kitüntetések, díjak, egyéb:
Pándy Emlék Érem 1999;
Egészségügyi Miniszteri dicséret 1983 Megyei Fıorvosi dicséret 1979.
Forrás:
www.varosatyak.hu

Karán 1975-ben avatták orvosdoktorrá. 1980-ban belgyógyászatból,
1984-ben
gasztroenterológiából tett szako r v o s i
v i z s g á t .
1994-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
Egészségügyi Menedzserképzı
Szakán egészségügyi menedzseri diplomát szerzett, e területen rendszeresen képzéseken,
továbbképzéseken vesz részt.
Politikai tevékenység:
2002-2006 Választott megyei
önkormányzati képviselı, Öszszefogás Békés Megyéért
Egyesület;
2001-tıl Gyula
város 7. számú körzetének választott képviselıje; 1998-tól
Békés Megyei Önkormányzat
Egészségügyi Bizottságának
tagja; 2006 –tól külsıs bizottsági tag; 1998-2002 Békés Megyei Közgyőlés választott képviselıje, a Szociális–, és Egészségügyi Bizottság tagja; 1994ben Pártonkívüliként MDF
támogatással országgyőlési
k é p v i s e l ı e l ö l t
Közéleti tevékenység : 1980
-a gyulai Katolikus Egyházközség világi alelnöke ; 1994 Gyulai Kinder SC Labdarugó
Egyesület elnöke; 1998 -Bétel
Alapítvány Felügyelı Bizottság
tagja; 2001 -Aranykapocs Szociális Alapítvány kuratóriumi
elnöke; 2001 -Összefogás Békés Megyéért Egyesület tiszteletbeli elnöke; 2007 -Magyar

2010. május 27.

Nádor Mária

Közreadta:arlan

Horváthné Ibolya:
Kis manó
Kis golyó, nagy golyó,
tiki-taki kis manó.
Tekered, forgatod,
két kis lábad lógatod.
Ugrassz erre, ugrassz arra,
pöttyös labdát gurítgatva.
Várod már a jó idıt,
napsugárban fürdızıt.
Tavasz-anyó itt kering,
ablakodon bekacsint.
Légy te mindig jó és pontos,
anyónál ez nagyon fontos.
Hozza majd a meleget,
A zöld erdıt, s a füveket.
Bársonyos lesz majd a rét,
szálldogálnak a méhecskék.
Virágról kis fára,
majd te fütyülsz alája.
Kis golyó, nagy golyó,
tiki-taki kis manó.
3

KÖZÉLET
Segítséget nyújtó klub…
A Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Elek városában Fogyatékosok Nappali Ellátását –
klub formájában – mőködteti, a
Lökösházi út 12. sz. alatt – a
régi TSZ Iroda hátsó épületében. Ahogy beléptem, kellemes meleg, szépen gondozott
virágokkal díszített környezet
fogadott. A különbözı bútorozott helyiségek, az iroda, a pihenısarok, a konyha, az ebédlı,
mind az ellátottak kényelmét
hivatottak kiszolgálni.
Truczánné Baranyi Éva klubvezetıt kerestem fel, hogy tájékoztasson a klub mőködésérıl.
Kik is vehetik igénybe ezt az
ellátást? Azok a személyek
vehetik igénybe, akik orvosi
igazolással rendelkeznek a testi,
vagy szellemi fogyatékosságukról, illetve mozgáskorlátozottak, megváltozott munkaképességőek, / van az orvostól 7 pontos papírjuk, valamint OSZI

papírjuk / vagy fogyatékossági
támogatásban részesülnek és a
szakorvosi vélemény is a birtokukban van. A felvétel nincs
korhatárhoz kötve, bárki igénybe veheti, aki az elızıekben
leírt igazolásokkal, dokumentumokkal rendelkezik. Térítési díj
nincs, csak étkezési díj. Ennek
megállapításánál figyelembe
veszik az ellátottak különbözı
jövedelmét. Jelenleg 50 fı veszi igénybe a klub nyújtotta
lehetıségeket. A feladatokat a
klubvezetın kívül, 2 terápiás
munkatárs és 6 gondozónı látja
el. Sokrétő tevékenységük az
alábbi:
-- mindenféle hivatalos ügyekben segítségnyújtás, ügyintézés,
-- mentális segítségnyújtás,
-- kézügyesség-fejlesztı /pl.
virágkötészet/ és kézmőves
foglalkozások szervezése.
A szabadidıs programok igen
színesek és széleskörőek:
-- számítógép-használat – Inter-

Kihívás Napja Eleken
A kihívás napja kezdeménye- este 9 óráig folyamatosan százés 1982-ben indult Kanadából. molták, hányan végeznek aktív
testmozgást
legalább
15
percen keresztül. A kihívás
napja
hamar
meghonosodott
szerte a világon. Magyarországon 1991ben rendezték
meg elıször. A
kihívás napját
Két szomszédos város vezetıi ma már a Magyar Szabadidıelhatározták, hogy egész napos sport Szövetség rendezi a Nemverseny keretében döntik el, zeti Sporthivatal támogatásával, azzal a céllal, hogy minél
többen kapjanak
kedvet a mozgáshoz és az
egészséges életmódhoz. Az elmúlt
években
összesen 1525
település
vett
részt a vetélkedésben.
melyik város sportosabb. Május Május 19-én városunk is
utolsó szerdáján ezért 0 órától megmozdult a hazánkban 1991
4

nettel,
-- lehetıség van TV-nézésre,
DVD- és videovetítésre,
-- különbözı társasjátékok és
készségfejlesztı eszközök között válogathatnak az ellátottak,
-- böngészhetnek és az olvasási
készséget fejleszthetik, a polcokon lévı könyvek és a különbözı hírlapok, újságok kézbevételével. Az itt dolgozók fontosnak tartják a közösségi programok megszervezését:
-- minden nagy ünneprıl megemlékeznek,
-- havonta szerveznek – külön
meghívó kiküldésével – klubdélutánokat, teadélutánokat,
vagy éppen bográcsban fızést.
-- a fizikai állapot megırzése és
helyreállítása érdekében minden héten egy alkalommal,
gyógytornásszal foglalkozást
tartanak.
Személyi higiéné biztosítása:
Aki rászorul, és otthon nem
tudja megoldani a mosást, itt
kimossák és kivasalják a ruháit.
Lehetıség van a tisztálkodásra

is, itt figyelembe vették a mozgáskorlátozottak érdekeit is.
Mindennap hozzák az ebédet a
Napközis Konyháról, amit csak
itt lehet elfogyasztani. Télennyáron és a többi évszakokban
is az ellátottak rendelkezésére
állnak az itt dolgozók, a következı nyitva tartási idıben:
Hétfıtıl -- péntekig
7,30 –
15,30.
Zárszóként álljon itt
Truczánné Baranyi Éva klubvezetı hívogató szava:
”Szeretettel hívjuk, várjuk a
klubba azokat a jelentkezıket,
akik rászorulnak a segítségünkre, és szeretnék hasznosan,
értelmesen eltölteni a szabad
idejüket, ebben a kellemes környezetben. Szívesen segítünk a
hozzánk fordulóknak a felmerülı problémáik részbeni megoldásában.”
Akit megérintett ez a hívó szó,
jelentkezzen a Lökösházi út 12.
szám alatt.

óta megrendezésre kerülı Kihívás Napján. A fı cél természetesen, hogy minél többen kapjanak kedvet a testmozgáshoz és
egészséges életmódhoz. Reggel
8 órától már az óvodákban is a
mozgásé volt a fıszerep.
A gyerekek és dolgozók egyaránt kivették a
részüket a tornákból és sorversenyekbıl. 9
órától az ElekKevermes Közoktatási Társulás
Dr.
Mester
György Általános Iskola és
Óvoda, valamint
a Román Általános Iskola diákjai, tanárai adták át magukat az
aktív testmozgás örömeinek
futball, kézilabda, asztali tenisz,
jóga és egy biciklitúra keretein
belül. Délután a Polgármesteri
Hivatal, a Reibel Mihály Városi
Mővelıdési Központ és Könyvtár, a Pszichiátriai Betegek Otthona,
valamint
az
Napköziotthonos Óvodák dolgozóin volt a sor, hogy összemérjék erejüket a sportcsarnok-

ban megrendezett sorversenyeken. Itt a legsportosabbnak a
Pszichiátriai Betegek Otthona
dolgozóinak egyik csapata bizonyult, 2. helyezést ért el a
Mővelıdési Központ, a 3. helyen a Polgármesteri Hivatal és
a Pszichiátriai Betegek Otthona

2010. május 27.

Nádor Mária

másik csapata osztozott. Az
óvodai dolgozók a 4. helyet
zsebelték be, míg a Polgármesteri Hivatal kettes csapata végzett ötödikként. Május utolsó
szerdája nemcsak egészségesen, de rendkívül jó hangulatban is telt. A közös mozgás, a
sport, a vetélkedık összehozták
a város apraját-nagyját.
Tóbiás Sándor

VÁ L A S Z T Á S 2 0 1 0

Országgyőlési képviselıválasztás 2010.
Eleki eredmények
1. választókerület:

3. választókerület:

1. Dr. Kovács József

FIDESZ-KDNP

178

1. Dr. Kovács József

FIDESZ-KDNP

248

2. Dr. Perjési Klára

MSZP

57

2. Dr. Perjési Klára

MSZP

75

3. Dr. Pomuczné
Nagy Ildikó Anna

Jobbik

48

3. Dr. Pomuczné
Nagy Ildikó Anna

Jobbik

55

Kapott
érvényes
szavazat

Lista neve
1

LEHET MÁS A POLITIKA

2

MSZP

3

CIVIL MOZGALOM

4

Fidesz-KDNP

5

JOBBIK

6

MDF

Kapott
érvényes
szavazat

Lista neve
5

1

LEHET MÁS A POLITIKA

10

50

2

MSZP

68

0

3

CIVIL MOZGALOM

177

4

Fidesz-KDNP

52

5

JOBBIK

2

6

MDF

2. választókerület:

1
238
58
5

4. választókerület:

1. Dr. Kovács József

FIDESZ-KDNP

257

1. Dr. Kovács József

FIDESZ-KDNP

269

2. Dr. Perjési Klára

MSZP

84

2. Dr. Perjési Klára

MSZP

88

3. Dr. Pomuczné
Nagy Ildikó Anna

Jobbik

55

3. Dr. Pomuczné
Nagy Ildikó Anna

Jobbik

28

Kapott
érvényes
szavazat

Lista neve

Lista neve

1

LEHET MÁS A POLITIKA

13

1

LEHET MÁS A POLITIKA

2

MSZP

72

2

MSZP

3

CIVIL MOZGALOM

3

3

CIVIL MOZGALOM

4

Fidesz-KDNP

252

4

Fidesz-KDNP

5

JOBBIK

53

5

JOBBIK

6

MDF

7

6

MDF

Kapott
érvényes
szavazat
8
82
3
257
29
7

5. választókerület:
1. Dr. Kovács József

FIDESZ-KDNP

274

2. Dr. Perjési Klára

MSZP

101

3. Dr. Pomuczné
Nagy Ildikó Anna

Jobbik

53

Folytatás a 6. oldalon!

Lista neve

Kapott
érvényes
szavazat

1

LEHET MÁS A POLITIKA

21

2

MSZP

86

3

CIVIL MOZGALOM

4

Fidesz-KDNP

5

JOBBIK

6

MDF

2010. május 27.

2
259
53
9
5
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Elek német népe II.
Folytassuk egy kicsit kényesebb" kérdéssel, az asszimilációval, vagyis az akkori /90
évvel korábban/ önkéntes magyarosodással: "Az elmagyarosodás rohamosságának okait
keresve, három körülménynek
közrehatását vehetjük észre.
Elsı sorban jelentékeny tényezı a föld szerete és a hozzá való
ragaszkodás. A békés birtoklást, a javak zavartalan élvezetét biztosítja neki a fennálló
állami rend, melynek szellemi
tartalmaként erısen fejezıdik
ki a magyar nemzeti eszme.
Megbecsüli az esznét, mert
javát és hasznát látja, mert neki
is békét, üdvöt, szabadságot
biztosít. Az elmagyarosodás
másik fı rugója a célszerőség.
Magyar ható ságo k alatt
él, magyar hivatalokkal érintkezik, magyar törvényt kell
ismernie, mindenütt magyar
szót hall,
természetes tehát, hogy a magyar nyelv megtanulása életszükségletévé válik. A harmadik körülmény, mely az elmagyarosodást nagyban elımozdítja, a
német ember természet-adta
hiusága. A fel-törekvés, a magasabb osztályokhoz való emelkedésnek vágya a német ember
ısi természete, ...
A pangermán törekvésnek
Arad megyében vajmi kevés a
nyoma.... A németség beolvadásának nagyobbszerő megindulásával jelentékeny új erıforráshoz jut a nemzet. Hasznos, munkás népelemre teszünk szert, mely vagyonosságával és sok szép erényével
délvidéki megerısödésünkhöz
jelentékenyen fog hozzájárulni.
És az erények közt elsı helyen
áll az, aminek például kellene
szolgálni, hogy t. i. a német a
vagyont megszerzi s gyarapítja, azután félti és mindenkor
megtarja." Ezt a gondolatmenetet ma is elfogadhatjuk, hisz az
akkori szakíró /valószínőleg
Faulhaber Ferenc,
egykori
eleki iskolaigazgató/ jól látta a
lényeget! Mindentıl függetlenül azért érdemes felidézni az
1910-es magyarországi népszámlás adatait: akkor hazánk6

ban Horvátország nélkül
18. 246. 533 fı élt, melybıl
csak 54, 5% volt magyar anyanyelvő, és pl. 10, 4% volt német /a román és a szlovák után
a harmadidik legnagyobb nemzetiség/. A nem magyar anyanyelvőek közül csak 22, 5%
tudott magyarul beszélni! Vagyis hiába próbálják még ma is
egyes rosszándékú történészek, politikusok azt bizonygatni, hogy egykoron Magyarországon "sikeres" volt a magyarosítás, az utolsó békebeli
népszámlálás adatai azonban
mégsem ezt bizonyítják!
Az is tény, hogy amikor minden megváltozik, akkor pl. az
1930-40-es években az eleki
németek egy része is
"másképpen kezdi érezni magát",
de ez már egy másik, tragikus történet.

Országgyőlési képviselıválasztás 2010.
Eleki eredmények
Folytatás az 5. oldalról

6. választókerület:
1. Dr. Kovács József

FIDESZ-KDNP

226

2. Dr. Perjési Klára

MSZP

85

3. Dr. Pomuczné
Nagy Ildikó Éva

Jobbik

26

Folytatjuk.
/Forrás: Dr. Somogyi Gyula
szerk.: Arad vármegye és
Arad szabad királyi város
néprajzi leírása. Arad,
1912. 507 o./

Kapott
érvényes
szavazat

Lista neve
1

LEHET MÁS A POLITIKA

2

MSZP

3

CIVIL MOZGALOM

4

Fidesz-KDNP

5

JOBBIK

6

MDF

5
87
2
211
31
3

Gyulai egyéni választókerület választási
eredménye:
1. Dr. Kovács József

FIDESZ-KDNP

17493
(58,61 %)

2. Dr. Perjési Klára

MSZP

7857
(26,33 %)

3. Dr. Pomuczné
Nagy Ildikó Anna

Jobbik

4495
(15,06 %)

Havi bölcsességek
A feleség
„Mindenesetre nısülj

meg.
Ha jó asszonyt kapsz, boldog leszel. Ha rosszat, filozófus.”
/Socrates/

Országgyőlési képviselık parlamenti aránya:
FIDESZ KDNP 262 fı (67,88%)

„Ha egy férfi elcsábítja a
feleségedet, legjobb boszszú, ha hagyod hogy
megtartsa.”
/David Bissonette /

MSZP 59 fı (15,28%)
Jobbik 47 fı (12,18%)
LMP 16 fı (4,15%)

„Egyik feleségemmel sem
volt szerencsém. Az elsı
elhagyott,
a második nem.”
/James Holt McGavra/

2010. május 27.

FIDESZ KDNP MVMP 1 fı (0,26%)
Független 1 fı (0,26%)

GYERMEKNAP 2010
Szabó Katalin Zsófia
Avatar
Jake Sully monológja

VÁROSI GYERMEKNAP 2010.
MÁJUS 30.

–Betörtem a kamerát, elvesztettem İt,
a kijelzıvel eltörtem minden jövıt.
Mikor jöttek a tankok, bennem megmozdult
a világ s legfıképp a Pandora bolygó.
I see you. És én szeretkeztem Vele,
elfogadott, enyém volt a teste és lelke.
Mint üldözött, kit maga őz el, az otthon
kidobott. S én a roncs, a sovány átkozott,
ki járni nem tud, de szíve annál nagyobb,
most újra enyéim lesznek a dzsungelok...
Ahogy repültem és fújtatott az Ikran,
ahogy lábaimmal ugrottam a sziklán.
Az Atokrina rám szállt, jó ember vagyok,
most elmegyek, nem érdekel, ha tiltatok!
Bár néha nem tudom hova tartozom,
ez a gép, valamikor ez lesz koporsóm;
ha nem nyerem meg İt, a halált vállalom,
de ha meg kell halni: haljak meg félúton!

Program
10:00 - Megnyitó
10:00 - 13:00
- Aszfaltrajz verseny, Sorverseny,
Lovas kocsikázás
- Játszóház
- Tőzoltó bemutató
11:00 – Duma Színház elıadása
12:30 – Energy Dance Cool Hip-hop
bemutatója
13:00 – Zöld övezet együttes koncertje
14:00 – Eredményhirdetés

Naitiry és a többiek dialógusa
–Aggódom népem miatt, nagyon mélyen vagyok,
édesapám elköltözött, jaj, elhagyott.
–Csendet! Csendet! Szólni kíván a királyné!

És még számos meglepetés és ajándék
vár minden gyermeket !!!

–Lányom, tudod, hogy Eywa mindenkié,
Hozzá tartoztok és İ a lelketeké.
Ahogy a Fan Lizard is éjszaka világít,
értsd meg, hogy İ is a bajban áll majd Melléd.
–Értem Anyám, lelkem, mint a húr úgy remeg,
menjünk, míg el nem sötétülnek az egek.
Csak Eywa adná vissza szerelemet....

Kedves Gyerekek!
A Reibel Mihály Mővelıdési
Központ és Könyvtár
2010. június 4-én 14:00 órakor a
Környezetvédelmi Világnap
alkalmából az alábbi programokkal
vár
benneteket:

–Azt mondom, én Ninat, a legjobb énekes,
hogy ne feledd el, mit tudnak az emberek!
Van az a gép..., az visszaadja kedvesed,
ha akarod, errıl egy dalt is éneklek.
–Odanézzetek, az új Toruk Makto,
a Tiéd vagyok, hisz szeretlek Jake, I see you!
Megnyerjük a háborút, csak maradj köztünk,
harcolnunk kell Testvérek, ez a mi földünk!!!!
–Én segítek Nektek, a családom vagytok,
és beléd látok, azaz I see you Angyalom...

- Saláta ültetés
- Kifestı
- Rajzverseny eredményhirdetés
Minden gyermeket szeretettel várunk!
2010. május 27.
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J E L E S N A P OK
Jeles napok júniusban
Június régi magyar neve RÁK
HAVA, illetve SZENT IVÁN
HAVA. Ismeretes még a NAPISTEN HAVA elnevezés is.
Magyarországon talán június
eleje a legszebb idıszak. Kilombosodnak a fák, a keretekben, a mezıkön, az erdıkben
pompás virágok virítanak. Ekkor dalolnak legszebben a madarak. A legtöbb hazai növény
–és állatfajnál ez az ivadéknevelés kora. Ez a gabonaérés
ideje. Ünnepekben és jeles napokban sincs hiány.
ÚRNAPJA:
Hazánkban már a XIII. századtól megünneplik a pünkösd
utáni második csütörtökön, ez a
katolikus egyház ünnepe, az
Oltáriszentség tiszteletére, de
az egész nép körében elterjedt.
Körmenetekkel és úrnapi színjátékokkal ünnepeltek ezen a
napon. A falvak népe színes
ünnepi ruhába öltözött, egyházi
dalokat énekelve, egyházi zászlók alatt járták körül a templomot. A körmenet elé színes
virágszınyeget terítettek az
ekkortájt nyíló virágokból.
Június 8. - Medárd napja
E naphoz főzıdik az az ısi népi
megfigyelés, hogyha ilyenkor
esik az esı, akkor negyven
napon át mindig esik. Valóban
június 8-a táján szokott beállni
az éghajlatunkra jellemzı kora
nyári csapadék, amely ha nem
is érkezik meg Medárd napjára,
június 12-e után feltétlenül
bekövetkezik. Ezt a megfigyelést tükrözi a népi szólásmondás: „János napja elıtt
kérjük az esıt, utána már kéretlenül is jön.” E jelenségnek
természettudományi okai vannak. Júniusra a szárazföld belsı
területei már jól fölmelegednek, a meleg levegı fölszáll, és
helyébe érkeznek a súlyosabb
párás tengeri légtömegek, ezek
meghozzák az esıket, zivatarokat.

ják. Margitot „legyes Margitnak” is hívják: ezen a napon
nem szabad kinyitni az ablakot,
mert akkor abban az évben sok
lesz a légy. Úgy védekeztek a
legyek ellen, hogy mise idején
a szántóföldrıl hozott földet
szétszórták a házban. Ez a nap
a retek, a káposzta és a lenvetés
ideje és a tyúkültetés napja.
Június 13. - Páduai Szent
Antal napja
Ferences révén kultuszát a ferencesek terjesztették. Magyarország templomaiban elmaradhatatlan a szobra, elıtte a pénzgyőjtı persellyel. Ennek tartalma a szegényeket segítette. E
naphoz kapcsolódott a „Szent
Antal tüze”, vagyis az orbánc
gyógyítása – ráolvasással. Férjjósló nap is: az egész nap kenyéren és vízen böjtölı lány,
éjfélkor átlépte az ágyát, gyertyát gyújtott, tükröt tett maga
elé és így mondta: „Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem
a jövendıbelimet!”
Az asszonyoknak nem volt
szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nınek a kezükön. Június
21-én a leghosszabbak a nappalok s legrövidebbek az éjszakák
E napon következik be a fordulat: a nyári napforduló. Ezután
a nappalok fokozatosan rövidülnek, az éjszakák, pedig
hosszabbodnak, míg a téli napforduló /dec.21./ ismét meg
nem fordítja a helyzetet.

Június 24. - Szent Iván napja
Szent Iván napján az erdei tisztásokon Európa-szerte tüzeket
gyújtanak, amelyen átugranak a
lányok. A fiúk közben figyelik,
milyen ügyesen mozognak. A
kecsesen ugró lányoknak azután akad kérıjük, míg az ügyetlenkedıknek nem kötik be a
fejét, azaz nem veszik ıket
feleségül. Feljegyezték, hogy
Geszten egy ügyetlen lány
olyan szerencsétlenül ugrott,
hogy összeégette magát, ezután
soha nem mehetett férjhez. Az
Június 10. – Margit napja eset nyomán meg is született a
A vértanú Szent Margit ünne- szólás-hasonlat: „Átugrotta,
pe. Általában esıs napnak tart- mint a geszti lány Szent Iván

tüzét.” Ezt olyankor mondjuk,
ha valaki elügyetlenkedi a szerencséjét. A Szent Iván tüze
körül állók almát dobtak a parázsba, amelyet a gyermekeknek adtak, mert úgy tartották,
hogy az így megsült alma előzi
a betegséget. Ugyancsak gyógyító erejőnek tartották a rutafát. Ezt az Ázsiából származó
növényt istenfájának is nevezték, s a középkorban a tisztaság
jelképének tartották, gyógy- és
főszernövényként használták, s
azt hitték róla, ha bedobják a
Szent Iván-napi tőzbe, megvédi
ıket minden bajtól, rontástól.
Június 27. - László napja
I. László király a magyar lovagkor mintaképe. 49 éves korában meghalt. Halálát követıen kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévı
zarándokhely lett, mondák és
legendák fonták be alakját.
Szentté avatását III. Béla kezdeményezte – 100 év múlva.
Június 29. - Péter-Pál napja
Szent Péter és Szent Pál, apostolok voltak, akik ezen a napon
szenvedtek vértanúhalált. Elsısorban Szent Péter apostol ünnepe, akit a halászok patrónusaként tiszteltek. Péter és Pál
napján úgy tartották, hogy a
búza töve megszakad, azaz
kezdıdhet az aratás.
„Péter – Pálra búza érik,
Eljutunk az új kenyérig.”
Nádor Mária
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Huszár Gabriella
Pondró vagyok
( La Fontaine
utánérzés)
Kicsi, apró pondró vagyok.
A nagy fakopáncs , a harkály
Fölöttem kopogtatja
az odvasodó fát.
Oly nagy az erdı,
Rengeteg a beteg ág.
Miért pont itt kopog
a fakopáncs?
Ó, bár lehetnék sirály,
Vagy tavaszt kiáltó hóvirág,
De én csak pondró vagyok.
Bár életem nekem is vagyon
Létem épp úgy lét
Mint a tiéd.
Milyen lehet a nagy fakopáncs?
A világvége tán?
Vagy fényözön vár…
Lehet, hogy pondró vagyok
De lelkemben felfedezı lakoz.
Ó, hát vajon milyen a Világ?
Talán jó is, hogy itt kopog…
Ez a Nagy Találkozás!
A pondró és a fakopáncs!
Az unokák büszkék lesznek
reám.
Ki a korhadékból!
Jöjjön egy újabb a korral haladó
Világ!
Távlatok!
Nem szők, sötét üreg.
Szabadság, szárnyalás!
Egy reccsenés,
És betör a fény
„Hódolatom”
Motyogom
Felmér, szeme éles, látnok
„Ménkő éhes vagyok”
morfondíroz
Nem valószínő, hogy ezzel
jóllakom.

Kedves Gyerekek!
AReibel Mihály Mővelıdési Központ és Könyvtár
a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
rajzpályázatot hirdet.
A rajzok témája: környezetvédelem
A rajzokat 2010. június 2-ig lehet leadni a Könyvtárban.
Eredményhirdetés:
2010. június 4. 15.00 óra
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