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     Immár 29. alkalommal adott otthont 
Elek település, a Békés Megyei Nemzeti-
ségi Klubtalálkozónak. Az idén, erre a 
rangos összejövetelre, 2010. május 29-én, 
délelıtt 9 órától került sor, a Reibel Mi-
hály Mővelıdési Központban. Sorra érkez-
tek a csoportok, az elızetesen kiküldött 
meghívó és a visszaküldött jelentkezési lap 
alapján. A nagyterem hamarosan megtelt a 
színes népi ruhákba öltözött, vidám, zenét 
kedvelı emberekkel.  Volt, aki már több-
ször részt vett elızetesen ilyen találkozón, 
de most sok új arc is feltőnt.   

     A rendezvény a hagyományos hírverı-
beharangozó tánccal kezdıdött az intéz-
mény elıtti téren. Az idén az Elek Tánc-
együttes táncosai tánctudásukkal ízelítıt 
adtak a nap elkezdéséhez. Ezután 
Árgyelánné Tóth Erzsébet igazgató asz-
szony megnyitó szavai után – Dr. Heim 
Lajosné alpolgármester asszony lépett a 
mikrofonhoz. Kedvesen köszöntött min-
denkit, és mivel közeledik az ıszi válasz-
tás, néhány nemzetiségieket érintı szám-
adatot olvasott fel. Meghívott mindenkit a 
közelgı, augusztus 6-7-8-án megrendezen-
dı X. Elekiek Világtalálkozójára. Különö-
sen a vasárnap délutáni „folklórdélutánt” 
emelte ki, ahová szeretettel hívta a jelent-
kezı csoportokat – szereplésre. Alpolgár-
mester asszonytól a szót Tolnai Péter el-
nök úr vette át, aki kiemelte a beszédében 
a nemzetiségek békés egymás mellett élé-
sét és minden szereplınek jó fellépést és 
kellemes idıtöltést kívánt.  A szó ismét 
igazgató asszonyhoz került, aki a narrátor 
szerepét töltötte be. Egy-egy csoport sze-
replése után kedvesen biztatta a szereplı-
ket. Hangulatos, fegyelmezett, nívós mő-
sorszámok …      Folytatás a(z) 4. oldalon 

XXIX. Békés Megyei Nem-
zetiségi Klubtalálkozó 

Eleken 
    Elérkezett a ballagások, búcsúzások 
ideje. Az óvodás gyerekek életében is egy 
kis szakasz lezárult és egy új kezdıdik, de 
már nem a játékok birodalmában. Papp 
Lászlóné óvodavezetıt kerestem fel és 
beszélgettünk a 3 óvodában lezajlott évzá-
róról, ballagásról. Mindhárom óvoda ünne-
pi díszbe öltözött erre az alkalomra.  
   Elsıként, május 28-án délután 16 órától 
az I. sz. Óvodába gyülekeztek a gyerekek 
és az ıket elkísérı szülık, nagyszülık, 
testvérek, rokonok. Másnap, a II. sz. Óvo-
dában délelıtt 9 órától búcsúztak el az 
iskolába menıktıl, és ugyanezen a napon 
délután 16 órától a III. sz. Óvoda rendezte 
meg az ünnepségét. Mindhárom óvodában 
évzáró mősorral készültek az óvó nénik, a 
dajkák és természetesen a szereplı gyere-
kek. Hetek óta lázasan folytak a próbák, 
hogy szokják a gyerekek a szereplést, az 
önálló kiállást. Arra törekedtek, hogy min-
den gyermek szerepeljen dallal, verssel, 
tánccal, a hozzátartozók nagy örömére. Az 
elballagó nagyok már komoly szereposz-
tással, egy-egy mesedramatizálást adtak 
elı – jelmezes öltözékben. Az ünnepi mő-
sorok után a középsısök átadták a ballagó 
tarisznyát társaiknak, melyben az alábbiak 

lapultak: fénykép az óvodáról, ceruza, 
vonalzó, radír, hegyezı, egy kis édesség. 
A három óvodában összesen 48 ballagó 
volt: az I. sz. Óvodában 14 gyermek, a II. 
sz. Óvodában 21 gyermek és a III. sz. 
Óvodában 13 gyermek ballagott.  Örven-
detes tényként jegyezte meg az óvodave-
zetı, hogy 5 gyermek jelentkezett a Ro-
mán Általános Iskolába és ez annak a jó 
együttmőködésnek köszönhetı, mely az 
intézmények vezetıi között kialakult.  Ott 
jártamkor szorgalmas kezek tettek rendet  

Folytatás a(z) 4. oldalon 

Ballagás és évzáró az  
óvodákban 

     A ballagás „fátylát” mindig a hetedike-
sek viszik, mint esküvın a menyasszonyét 
a koszorúslányok. İk hintik a virágszirmot, 
útjára bocsájtva az „ifjú párt” (jelen esetben 
három nyolcadik osztály tanulóit). Hiszen a 
menyasszony hátra dobott csokrát úgy is ık 
kapják el, hogy jövıre hasonló módon el-
ballagjanak, mint a mostaniak.  
    A Dr. Mester György Általános Iskolá-
ban június 14-én délután tartották meg ezt a 
kellemes eseményt, igencsak kellemetlen 

idıjárás kíséretében. Ennek köszönhetı, 
hogy a szépen feldíszített tantermekbıl 
induló ballagók, a régi gimnázium és az 
alsó tagozat épületét járhatták végig, az 
emlékmőhöz az esı miatt már nem lehetett 
elmenni. Így az ünnepség is a sportcsarnok-
ban zajlott. Elıször a 7. osztályos Gulyás 
Hanna köszöntötte a ballagó nyolcadikoso-
kat, a meghívott vendégeket úgymint, 
Pluhár László polgármester urat, dr. Heim 
Lajosné alpolgármester asszonyt, Pap 
Lászlóné óvodavezetıt, Pálné Nagy Márta 
tagintézményvezetıt, Árgyelánné Tóth 
Erzsébet igazgató asszonyt, Szelezsén Péter 
igazgató urat, Bereczki Sándorné tanítónıt 
és Kalaman János plébános urat, valamint 
az iskola vezetıit, dolgozóit, tanárait, a 
diáktársakat és minden  jelenlévı vendéget. 
Közösen énekelték el a nemzeti Himnuszt, 
amelynek utolsó hangjaihoz, szinte kapcso-
lódott a „Honfoglalás” címő mőbıl a „Kell 
még egy szó…”  a hetedikesek jelbeszédes 
elıadásában, hatásosan, lebilincselıen, 
egyedi módon. Ezt követıen Pelle László 
az iskola igazgatója búcsúzott a ballagó 
tanítványoktól. Felidézve a nyolc év  

Folytatás a(z) 4. oldalon 

„Az Élet álom – tedd  
valósággá!” 
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    „Felnıttként, nagyapaként 
mondom Önöknek. Sok mindent 
megéltem, sok mindent elfelej-
tettem, de tanáraimat, intelmei-
ket soha.” Vallotta Völgyesi 
István, aki  Elek Város Önkor-
mányzata nevében köszöntötte 
a pedagógus nap résztvevıit 
június 9-én délután. „Szobrot 
lehetne emelni az ismeretlen 
tanítónak. Talán mégsem, hi-
szen nem ismeretlen, itt van 
közöttünk.”- mondotta. Ünnepi 
köszöntıt mondott még Pelle 
László az Elek-Kevermes Köz-
oktatási Intézmény igazgatója. 
Szeretettel üdvözölte az elsı 
alkalommal itt lévı kevermesi 
tanárokat, óvónıket, természe-
tesen minden jelenlévıt, így a 
pedagógusok munkáját elısegí-
tı technikai dolgozókat is. A 
tanári pályáról megemlítette: 
„Mindannyian itt maradtunk 
valami miatt, pedig lehet, hogy 
másutt több pénzt keresnénk.” 
Elgondolkoztató még egy gon-
dolat. „Boldogok lehetnek, akik 
tudják, hogy másnak is igaza 
lehet, mert akkor békesség 
van” Az alsó tagozatos tanulók 
elıadáscsokrát Bellon Tiborné 
állította össze: dalból, versbıl, 
é n e k e k b ı l  v á l o g a t v a , 
„beleszúrva” egy furulya szólót 
és megható aláfestı zenével 
tette még színesebbé. A 
„csomagolást” a gyermekek 
igyekezete, lelkesedése, megil-
letıdöttsége formálta az alka-
lomnak megfelelıre. Ebben az 
esztendıben az „Év Pedagógu-
sa” kitüntetı címet ketten kap-
ták. Völgyesi István az alábbi 
mondatokkal foglalta össze 
munkájukat  
    Dézsiné Német Ilona mélta-
tása.—Gyulán született 1959-
ben. Általános- és középiskolai 
tanulmányait Eleken végezte. 
Érettségi után az Eleki Postahi-
vatalban dolgozott, majd felvé-
telt nyert a szegedi Juhász Gyu-
la Tanárképzı Fıiskolába. Itt 
diplomázott 1982-ben magyar 
nyelv- és irodalom-és népmő-
velés szakon. Ezt követıen 
Eleken, majd a békéscsabai 
Szabó Pál téri Általános Iskolá-
ban kezdte pályáját, majd a 
gyulai Mogyoróssy Könyvtár-

ban dolgozott. Ezután tért visz-
sza Elekre, s azóta iskolánk 
dolgozója. Tanított a gimnázi-
um esti tagozatán is. Férjezett. 
Egy középiskolás és egy általá-
nos iskolás gyermek édesanyja, 
családjával együtt Gyulán él-
nek. A magyar nyelv-és iroda-
lom tantárgy tanítása mellett, 
ellátja intézményünkben az 
iskolai könyvtár vezetését is. 
Mindkét részterületen munkája 
precíz, alapos. Talán a szeren-
csés szakpárosítás miatt gyak-
ran tartja óráit a könyvtárban, 
amely az órák változatosságát 
is biztosítja és így a mai kor 
gyermekei is látnak egy igazán 
esztétikusan berendezett, infor-
matikai hozzáféréssel is ellátott 
könyvtárat. Óráira mindig pon-
tosan, kellı körültekintéssel 
készül fel. A helyi-és körzeti 
magyar irodalmi és helyesírási 
versenyekre lelkiismeretesen és 
sikeresen készíti fel tanítványa-
it. Iskolai mősorok szervezésé-
ben is kiveszi a részét. A Talen-
tum Mővészeti Iskola keretében 
mővészeti csoportot vezetett. A 
magyar munkaközösség tagja-
ként az idei tanévben a nyolca-
dikosok felvételi elıkészítését 
végezte. Jelenleg hetedikes 
osztályfınök. Munkája mellett 
a következı tanfolyamokon, 
képzéseken vett részt:- Könyv-
tárhasználat a NAT-ban 1998. – 
Könyvtárosi asszisztens szak-
képzettség, 2007. – IPR alkal-
mazására, hatékony együttmő-
ködésre felkészítı módszertani 
képzés 2010. Elismeréséhez 
gratulálunk! Kívánunk további 
munkájához sok sikert, kitartást 
és jó egészséget!  
    Brindás Györgyné méltatá-
sa.—Brindás Györgyné Regıs 
Gabriella 1966-ban született 
Gyulán. Általános iskolai tanul-
mányait Eleken, középiskolait 
Gyulán az Erkel Ferenc Gimná-
ziumban végezte. Érettségi után 
felvételt nyert a szegedi Juhász 
Gyula Tanárképzı Fıiskola 
matematika-fizika szakára, s itt 
is diplomázott. Pályáját a 
kétegyházi általános iskolában 
kezdte, majd 1996-tól iskolánk 
pedagógusa. Családjával Ele-
ken telepedett le. Férjezett. Egy 

fıiskolás és egy középiskolás 
gyermek édesanyja. Iskolánk-
ban a matematika-fizika, majd 
természettudományos munka-
közösség vezetıje. Rendszere-
sen készíti fel tanítványait a 
helyi, körzeti, városi, megyei, 
országos versenyekre. Lelkiis-
meretesen nagy odaadással 
végzi munkáját. Tanítványai 
szeretik a szülık elismerik 
munkáját. Együttmőködı, segí-
tıkész, jó kolléga. Osztályfı-
nökként is több osztály vezetett 
már. A nem szakrendszerő ok-
tatás egyik bevezetıje, adaptá-
lója. A kompetencia alapú okta-
tásban is jelentıs szerepet vál-
lalt a matematika-logika terüle-
tén, az intézményi innováció-
ban és a mindennapos szakmai 
feladatokban egyaránt. Mindig 
lehet rá számítani, munkája 
precíz, alapos. Mindennapos 
tevékenysége mellett, a követ-
kezı tanfolyamokon vett részt: 
- ECDL számítógép kezelıi 
vizsga.- Tanulásirányítás mes-
terfokon (a nem szakrendszerő 
és kompetencia alapú oktatásra 
felkészítı képzés). – A Smaart-
tábla kezelése IKT továbbkép-
zés.- Általános pedagógiai 
módszertani képzés az új tanu-
lásszervezési eljárások beveze-
tésére.. – IPR alkalmazására, 
hatékony együttnevelésre felké-
szítı módszertani képzés. – 
Kompetencia alapú oktatási 
programcsomagok használatára 
felkészítı képzés, matematika-
logika 5-8. osztály. – Általános 
pedagógiai módszertani képzés, 
a tanulás tanulása gondolattér-
kép használata. Elismeréséhez 
gratulálunk, további munkájá-
hoz hasonló sikereket, jó egész-
séget kívánunk! A kitüntetése-
ket ünnepélyesen átadták virág-
csokrok kíséretében. Ezt köve-
tıen Pluhár László polgármes-
ter úr köszöntötte a jelenlévı-
ket, az idıközben Mácsáról 
megérkezett vendégeket is. 
Ünnepi beszédében elmondta, 
hogy a sok pedagógus között, 
óhatatlanul visszagondol az 
óvodára és a tanítókra. Nagyon 
örül annak, hogy nyugdíjas 
pedagógusok is eljöttek, ık is 
hozzájárultak a felnıtt generá-

ció tudásához. A mai világban 
lépést kell tartani! Azt kell 
megértetni a gyermekekkel, 
hogy ehhez élethossziglan tartó 
tanulás szükséges. A tudás a 
mai világban felértékelıdött. A 
pedagógus napi ünnepség tisz-
teletére pezsgıbontással és ven-
déglátással folytatódott, ame-
lyet a beszélgetesek hullámzó 
moraja kísért. Mi is egy tanár, 
óvónı feladata? Ó gyerekek 
elmondták, suttogták énekelték, 
sóhajtották már kis mősorukban 
ezen a napon: 

„Mindenik embernek  
a lelkében dal van, 

És saját lelkét  
hallja minden dalban 

És akinek szép  
a lelkében az ének 
Az hallja a mások  
énekét is szépnek.” 

Ezt a „szép éneket megfogni” 
és beleilleszteni egy kis ember 
lelkébe, ez nagyon-nagyon 
nagy „feladat”… 

 
Huszár Gabriella 

Pedagógus nap - „A gyermek sikere, a tanár sikere is.” 

Minden kommentár 
nélkül 

 
"A békekötés másik nagy tragé-
diája az volt,  hogy a sant-
germaini és a trianoni békeszer-
zıdés elemeire szabdalta szét az 
Osztrák-Magyar Monarchiát. A 
Római Szent Birodalomnak ez 
az utolsó megtestesítıje népek 
sokaságát fogta évszázadokon 
át közös fedél alá, olyan népek-
nek nyújtott kereskedelmi elı-
nyöket és biztonságot, amelyek 
közül korunkban egynek sem 
volt elegendı szilárdsága és 
életereje,  hogy egymagában 
szembeszálljon a feléledı Né-
metországgal vagy Oroszor-
szággal."  
/Winston S. Churchill: A máso-

dik világháború/1. Bp.,  
1989. 648 o./ 

R.T. 
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    Ballagási ünnepségre gyüle-
keztek a búcsúzó nyolcadiko-
sok és hozzátartozóik, 2010. 
június 19-én délelıtt 9 órára, a 
Román Általános Iskola udva-
rára. Az égiek is kedveztek a 
szép ünnepnek, mert csodaszép 
napsütés köszöntött erre a nap-
ra. Szelezsán Péter igazgató úr 
szeretettel köszöntött mindenkit 
és külön üdvözölte Pelle Lász-
lót, az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottság elnökét, aki egy-
ben Elek-Kevermes Közoktatá-
si Társulás Dr. Mester György 
Általános Iskola és Óvoda igaz-
gatójaként is jelen volt. Kö-
szöntötte a Román Kisebbségi 
Önkormányzat képviselıit: 
Barna Jánosnét és Hotya Pétert, 
valamint az óvodavezetıt, Papp 
Lászlónét. Meleg szeretettel 
üdvözölte a Lányok-Asszonyok 
Egyesületének elnök asszonyát, 
Cinanó Jánosnét.  
    Az ünnepség a Himnusszal 
kezdıdött, majd igazgató úr 
néhány gondolatban méltatta az 
elmúlt tanítási év eredményeit, 
az alábbiak szerint: „Ismét el-
múlt egy tanév. Egy tanév, 
amelyben voltak sikerek és ku-
darcok. A sikernek örülünk, a 
kudarcokból tanulunk. Több 
tanulónk nagyon jó tanulmányi 
eredménnyel zárta a tanévet. 
Sajnos vannak olyanok is, akik 
vagy a rossz tanulmányi ered-
mény, vagy a sok hiányzás mi-
att osztályozó, illetve pótvizsgát 
kötelesek tenni – augusztus 
hónap végén. Tanulóink az 
elmúlt tanévben is részt vettek 
különbözı vetélkedıkön, verse-
nyeken, ahol kisebb-nagyobb 
sikerrel helyt álltak. Ezúton 
köszönetet mondok kollegáim-
nak a felkészítı munkáért és 
tanulóinknak a helytállásért és 
a jó eredményekért. Köszönetet 
mondok a Román Kisebbségi 
Önkormányzatnak az erkölcsi 
és anyagi segítségnyújtásért. 
Köszönetet mondok az Oktatá-
si, Kulturális és Sportbizottság-
nak, Duma Annamáriának, a 
Lányok-Asszonyok Egyesületé-
nek és azoknak a szülıknek, 
akik önzetlen segítséget nyúj-
tottak valamilyen formában az 
iskolánknak. Mától vakáció 

van. A nyár folyamán iskolánk 
bezárja a kapuját, de minden 
kedden 8-10 óráig ügyeletet 
tartunk.”  
    A tanévzáró beszéd után 
igazgató úr jutalomkönyveket 
adott át három tanulónak: 
Sztojka Dániel, Burai Ildikó és 
Grósz Mihály a jó tanulmányi 
eredményeiért vehette át a juta-
lomkönyvet. Puporka Róbert 
kiváló sport-tevékenységéért 
oklevelet kapott. Oklevelet 
kaptak az alábbi tanulók is, az 
iskolában kifejtett közösségi 
munkájukért: Kovács Erik, 
Kovács Kristóf és Kapocsán 
Benett. Igazgató úr ezután a 
ballagó nyolcadikosokhoz szólt 
az alábbi szavakkal: „Kedves 
Ballagó Nyolcadikosok! Fel-
emelı, ünnepélyes alkalom 
részesei vagyunk. Jelen vannak, 
szülık, rokonok, tanárok, isme-
rısök, mind azok, akiket meg-
hívtatok erre az alkalomra. 
Jelen vannak azok, akik számá-
ra fontos, hogy az életetekben 
történt nagy események tanúi 
legyenek. A ballagás az életetek 
egy szakaszának lezárása. 8 év 
számadása, leltára, egyben 
elıretekintés jövıtök, kitőzött 
céljaitok felé. Itt és most elbú-
csúztok a többé vissza ne térı, 
emlékeitekben az idı múlásával 
egyre szebbé váló, gondtalan és 
bo ldog  gyermekévek tı l .
……………..Új feladatok, új 
kapcsolatok várnak rátok, új 
megpróbáltatásokkal kell majd 
szembe néznetek. Kis közössé-
getek felbomlik, különbözı is-
kolákban folytatjátok tanulmá-
nyaitokat. A megszokottat fel-
váltja az ismeretlen, minden 
szokatlan, minden új lesz. Más 
közösségbe kerültök, új tanáro-
kat, új társakat kell megismer-
netek, megszoknotok. Nem lesz 
könnyő, de bízom abban, hogy 
le tudjátok küzdeni a nehézsé-
geket és eléritek a kitőzött célo-
kat. Az itt tanultakat vigyétek 
magatokkal útravalóul, s úgy 
alkalmazzátok, hogy évek múl-
va is büszkék lehessünk arra, 
hogy a mi tanítványaink volta-
tok. Mindig az egyenes, az igaz 
utat járjátok, akkor is, ha néha 
az tőnik a hosszabbnak, a nehe-

zebbnek. Kívánok nektek sok 
sikert a jövıben – az életben!” 
Beszédének végén Teréz anya 
gondolatait adta útravalóul az 
elköszönı diákoknak: 

Himnusz az élethez 
„Az élet egyetlen esély –  

vedd komolyan, 
Az élet szépség – csodáld meg, 
Az élet boldogság – ízleld meg, 
Az élet álom – tedd valósággá, 

Az élet kihívás – fogadd el, 
Az élet kötelesség – teljesítsd, 

Az élet játék – játszd, 
Az élet érték – vigyázz rá, 

Az élet vagyon – használd fel, 
Az élet szeretet – add át magad, 

Az élet titok – fejtsd meg, 
Az élet szomorúság – gyızd le, 

Az élet dal – énekeld, 
Az élet küzdelem –  

harcold meg, 
Az élet kaland – vállald, 

Az élet jutalom – érdemeld ki, 
Az élet élet – éljed!” 

 
    Igazgató úr ezután megkérte 
a vendégeket, szülıket, adják át 
virágaikat a ballagóknak. A 
búcsúzók ajándékot kaptak a 
Román Kisebbségi Önkor-
mányzattól: mappát, tollat, vi-
rágot, az átadást Hotya Péter 
képviselı úr meleg üdvözlı 
szavai kísérték. A Lányok-
Asszonyok Egyesületétıl is 
virágcsokrot kaptak az ünne-
peltek, akik név szerint az aláb-
biak voltak:  Burai Ildikó, 
Grósz Mihály, Nagy Barbara, 
Puporka Klaudia és Rácz Mó-
nika. A ballagók még elindul-
tak, végigjárták a termeket, 
elköszöntek az itt maradó diák-
társaiktól, tanáraiktól, az egész 
iskolától, ahol nyolc évig szív-
ták magukba a tudást, az isme-
reteket. Nekem még az úton is 
a fülembe csengett a jól ismert 
ballagási ének:  

 
„Mi búcsúzunk és elmegyünk, a 

mi idınk lejárt.  Itt hagyjuk 
kedves iskolánk…” 

 
 

Nádor Mária 

Mi búcsúzunk és elmegyünk… Pedagógusnap a 
Harruckern  

Középiskolában 

 

     Ez évben június negyedikén 
a Pándy Kálmán  Kórház Árvay 
Termében tartották a gyulai 
központú integrált intézmény-
ben /Gyula,  Elek,  Szabadkí-
gyós,  Mezıhegyes,  Orosháza/ 
a pedagógusnapot.  Zámbó 
András,  a középiskola igazga-
tója ünnepi beszédében a követ-
kezıket emelte ki:  Immáron ez 
a harmadik közös pedagógus-
nap,  melyhez július 1-tıl a bé-
késcsabai színi tanoda is csatla-
kozik! A mai intézmény tíz ko-
rábbi jogutóda,  és melyben ma 
már négyezer diák tanul. Tavaly 
integrálódott Orosháza,  mely jó 
döntésnek nevezhetı. A közép-
iskola jó kapcsolatot tart fenn 
más megyei intézménnyel is,  
pl. a mostani helyszínt biztosító 
megyei kórházzal is. Hamaro-
san indul a Harruckern Mővé-
szeti Évad a megyei múzeum-
ban. Az iskola komoly kihívá-
sok elıtt áll,  de a remények 
szerint a szakoktatás stratégiai 
ágazat lesz! Mindenki büszke 
lehet a névadóra.  
    Az igazgató beszéd után a 
Szent Vince Borrend jelenlét-
ében átadták Simon M. Veroni-
ka  f e s t ımővé sz  há r om 
Harruckern-festményét,  melyek 
a  gyu l a i ,  e l e k i  é s  a 
szabadkígyósi telephelyeken,  
az aulában lesznek majd látha-
tók. Ezt követıen a díjak átadá-
sa következett. Ez évben 
Harruckern -győrőt kapott Si-
mon Mihály,  egykori eleki 
igazgató,  emlékplakettet kapott 
Balogh Mária,  elismerı okleve-
let Kıfalvi Éva,  igazgatói di-
cséretet pedig Antal József. /
Most csak az eleki díjazottakat 
ismertettük./ Az ünnepi mősort 
a békéscsabai színi tanoda diák-
jai szolgáltatták. Jelenlétükkel a 
következı személyek tisztelték 
meg a rendezvényt: Mikolán 
Róbert igazgatóhelyettes,  Si-
mon Mihály,  Perjési Klára,  
Gyula polgármestere,  Nádor 
Mária, valamint  a békési bor-
rend elnöke és marsallja is. A 
közös ünneplést,  a közös ebéd 
követte ugyanott. 

Rapajkó Tibor 
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Folytatás a(z) 1. oldalról 
/XXIX. Békés Megyei…/  

követték egymást a színpadon. 
Sok-sok taps biztatta a fellépı-
ket és ez nagyon jó érzéssel 
töltött el minden résztvevıt. A 
pergıs, egymásutánban fellépı 
csoportok változatos programo-
kat mutattak be. Volt olyan 
csoport, akiknek tagjai csak 2 
éve énekelnek, de volt olyan is, 
akik már 30 éve énekelnek 
együtt rendszeresen, hogy egy-
egy ilyen alkalommal megmu-
tassák összehangolt énektudá-
sukat. A klubtalálkozó prog-
ramjában nemcsak kórusok 
szerepeltek –  
hangszeres kísérettel, hanem 
táncprodukciók is. Ezeket a 
különbözı táncokat /román, 
magyar, cigány/ az Elek Tánc-
együttes elıadásában láthatta a 
közönség, 
akik a 
t áncosok 
e g y - e g y 
fellépését 
ha t a lma s 
tapsvihar-
ral jutal-
mazták. A 
kis táncosok is bemutatkoztak: 
az Eleki Németek Egyesületé-
nek német ifjúsági tánccsoport-
jának elıadásában körtáncokat 
láthatott a nagyérdemő.  
    A mősor-számok elıadása 
után minden résztvevı csoport 
Elek címerével díszített vázát 
és egy szép „Emléklap”-ot ka-
pott, melyeket Pluhár László 
polgármester úr, és Turóczy 
András, a Békés Megyei nem-
zetiségi és etnikai bizottság 
tagja adott át a fellépıknek. 
Árgyelánné Tóth Erzsébet igaz-
gató asszony zárszavában meg-
köszönte a fellépık részvételét, 
fellépését és megköszönte a 
szponzorok segítségét, akiknek 
a támogatása nélkül ez a ren-
dezvény nem sikerült volna 
ilyen színvonalasan: Elek Vá-
ros Önkormányzatának és a 
Békés Megye Képviselı-
testületének Nemzeti és Etni-
kai, Kisebbségi, Vallásügyi és 
Ifjúsági Bizottságának. Meg-
említette a 3. támogatót, a ren-
dezvényt megszervezı össze-
vont intézményt, /Reibel Mi-
hály Városi Mővelıdési Köz-

pont és Könyvtárat/ ahol min-
den munkatárs kivette részét a 
munkából, azért, hogy a talál-
kozó minden résztvevı számára 
emlékezetes maradjon.  
     A rendezvényen az alábbi 
csoportok vettek részt: Napsu-
gár Nyugdíjas Egyesület Ének-
kara /Elek/, Elek Táncegyüttes / 
Elek/,„HORENKA” Szlovák 
Hagyományırzı Népdalkör /
Kétsoprony/, „Esthajnal” Nóta-
kör /Lökösháza/, Eleki Néme-
tek Egyesületének énekkara és 
az ifjúsági német tánc-
csoportja /Elek/, Rózsa Páva-
kör /Kondoros/, Vadvirág Nép-
dalkör és az Ezüstfenyı Dal-
kör /Mezıkovácsháza/, Sárrét 
Népdalkör  Egyesü le t  /
Szeghalom/, és a Búzavirág 
Nápdalkör /Mezıtúr/. A zene-
szótól és jókedvtıl hangos na-

pot nagyon 
finom, ízle-
tes ebéd 
zárta. Azok 
a csopor-
tok, akik 
még nem 
kapták meg 
az adagju-

kat, közös énekléssel szórakoz-
tatták a már étkezı társaikat. A 
kedves, baráti találkozó kézszo-
rításokkal, ölelésekkel és egy-
mástól való elbúcsúzással ért 
véget, azzal az ígérettel, hogy 
jövıre ugyanitt, de már a jubi-
leumi 30. Klubtalálkozón, is-
mét együtt. 

 
Nádor Mária 

Folytatás a(z) 1. oldalról 
 /Ballagás…/ 

a gyerekek tízóraizása után. Az 
óvodavezetı elmondta, hogy a 
kinevezett állandó dolgozókon 
kívül, 8 közhasznú munkás 
dolgozik a három óvodában. 
Munkájukkal megelégedettek, 
sıt van, aki már ittléte alatt 
elvégezte a dajkaképzı iskolát 
is. Ezek a dolgozók egyenrangú 
munkatársaknak számítanak, 
akik kiveszik a részüket több 
óvodai munkából. Arra a kérdé-
semre, hogy a nyári idıszakban 
hogyan mőködnek majd az 
óvodák, az alábbi választ kap-
tam: Amíg az iskolai tanítás 
folyik, két óvoda mőködik. 
Miután vége lesz a tanításnak, 
mindig egy óvoda lesz az ügye-

letes. Júniusban a II. sz. Óvoda 
ügyel, júliusban a III. sz. Óvoda 
és augusztusban az I. sz. Óvo-
da. A másik kettıben, pedig 
addig végzik a nyári karbantar-
tási, tisztasági meszelési mun-
kálatokat. Ezeknek kész kell 
lenniük a szeptember 1-jei óvo-
dai nevelési év kezdetére. A 
beszélgetés végén megköszön-
ve a tájékoztatást, kellemes 
nyári pihenést kívántam mind-
három óvoda valamennyi dol-
gozójának, hogy majd újult 
erıvel kezdhessék a gyerekek-
kel való törıdést az új óvodai 
évben. 

 
Nádor Mária 

Folytatás a(z) 1. oldalról 
/Az élet …/ 

sokszínőségét, tanácsokat adva 
a jövıre nézve.  Kiemelte Festı 
Dávid nevét, aki kiváló ered-
ményeket ért el tanulmányiban 
és a különbözı versenyeken 
egyaránt. Jutalmul vásárlási 
utalványt kapott. Végül sok 
sikert kívánt mindegyik tanuló-
nak, aki búcsúzik az iskolától, 
és mint egy elbocsájtásként, a 
közelgı felnıtté válás jelképe-
ként kezet fogott mindegyik 
diákjával.  
    Az Iskola Zászlaja átadatott a 
távozók képviselıitıl a hetedi-
ket végzetteknek. „az Élet küz-
delem – harcold meg” „az Élet 
kaland - vállald”. Ezután 
Botásné Popucza Ildikó a szülıi 
szervezet elnöke, köszönte meg 
a pedagógusok munkáját, a 
szülık segítségét. Jó kívánsága-
it fejezte ki a ballagóknak és az 
iskola minden tanulójának.  
    A tanévzáró beszédet Brandt 
Antalné igazgatóhelyettes tar-
totta. Értékelte az iskola éves 
munkáját. Név szerint megdi-
csért minden kitőnı eredményt 
elért gyermeket. Megköszönte 
Botásné Popucza Ildikónak 
nyolc éves munkáját az iskolá-

ban. Röviden beszélt a TÁMOP 
3.1.4-es pályázatról. Tájékoz-
tatta a szülıket a folytatásáról, 
lényegérıl. Ismét a hetedikesek 
szerepeltek, zenés, táncos, játé-
kos tanévzáró mősorukkal. Új 
színeket, élénkséget víve ezzel 
a sportcsarnokba.  Köszönhetı 
ez Dézsiné Német Ilona tanár-
nınek, aki megszervezte a bal-
lagási mősort. Hagyomány és 
nagy megtiszteltetés, kiváló 
munkát jelent, ha a Riha Ilona 
Alapítvány kuratóriuma pénzju-
talomban részesít valakit a ta-
nulók közül. Bereczki Sándorné 
elnök ismertette, hogy az idén 
kiket ért ez az elismerés.  
     A szózat eléneklésével ért 
véget az ünnepség. A 2009-
2010. tanév bezárását Pelle 
László igazgató jelentette be 
óriási üdvrivalgás közepette. A 
legtöbb gyermek egy nyári va-
kációt kapott, de a ballagók már 
új terveket kovácsolnak.  
„Az Élet egyetlen esély – vedd 
komolyan!”                                                                       

 
 

Huszár Gabriella 

30 éve már nincs! 
 
    Volt Eleken egy gimnázium, 
melynek fennállása alatt az itt 
végzett diákok 39%-a szerzett 
valamilyen diplomát. 1974-ben 
a felsıfokú továbbtanulási ered-
mények alapján az eleki gimná-
zium az ország elsı tíz középis-
kolája közé került. Mindezektıl 
függetlenül 1980. június 30-án, 
felsıbb utasításra a nappali ta-
gozatos oktatást megszüntették 
az eleki kis gimnáziumban is, 
csak a levelezı tagozatot hagy-
ták meg! 

Rapajkó Tibor 



ÚMFT PÁLYÁZATOK 

 2010. június 30. 5 

    Elek Város Önkormányzata 
2009. július 3-án sikeres pályá-
zatot nyúj-
tott be az Új 
Magyaror -
szág Fej-
lesztési Terv 
Dél-Alföldi 
O p e r a t í v 
P rogramj a 
kere tében, 
az Egyenlı 
esélyő hoz-

záférés a közszolgáltatásokhoz 
(Akadálymentesítés) címő pá-

l y á z a t i 
felhívás-
ra, „Elek 
V á r o s 
Polgár-
me s t e r i 
Hiva ta-
l á n a k 
komplex 
akadály-

mentesítése (DAOP-2009-
4.3.1-09)” címen. A közremő-
ködı szervezet a VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Nonprofit Kft; irányító 
hatóság pedig a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség kijelölt 
szervezeti egysége. A projekt 
célja a Polgármesteri Hivatal 
épületének komplex akadály-
mentesítése: akadálymentes 
parkoló, rámpa építése, emelet-
re vezetı lift beépítés, a föld-
szinti és emeleti meglévı WC 
csoport akadálymentessé tétele, 

info-kommunikációs akadály-
mentesítés. Az elnyert összeg: 
22.060.859.- Ft., az összkölt-
ség: 27.576.074.- Ft. Minden 
ügyfélszolgálat akadálymente-
sen hozzáférhetı lesz vala-
mennyi fogyatékossági csoport 
számára. 

 
Pluhár László  
polgármester  

A polgármesteri hivatal akadálymentesítése 

    Iskolánk a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2008-0012 azonosítószá-
mú pályázat keretében jó gya-
korlatokat vásárolt a kiskunha-
lasi Fazekas Gábor Utcai Álta-
lános Iskolától. Az 1-es számú 
feladatellátási helyen (felsı 
tagozat) tanító pedagógusok két 
jó gyakorlaton vettek részt. 
Elıször május 11-én, aminek a 
címe „Tanulásmódszertan és 
gondolkodásfejlesztés a tudás-
térképek segítségével” volt.  
    Ez egy Magyarországon még 
nem elterjedt, de a világ nagy 
részén eredményesen használt 
módszer. Sikerrel alkalmazható 
a szemléltetı anyagok győjtése 
során, prezentációk készítése-
kor. Célja, hogy ne nagy meny-
nyiségő szöveghalmazban kell-
jen keresgélni, hanem ilyen 
térképek segítségével lehessen 
az összefüggéseket ábrázolni. 
Ez fejleszti a gondolkodást, az 
önállóságot és a kreativitást. 
Bármilyen témában, bármely 
kompetenciaterületen használ-
ható. Mivel iskolánk pályázott 
a tanulói laptop-programra, így 
az itt szerzett ismeretek ott kü-
lönösen jól hasznosíthatóak 
lesznek. Alkalmas otthoni és 
kooperatív munkára is egy-
aránt. Bármikor továbbfejleszt-
hetı, ha az ismeretek bıvülnek. 
Az ezzel a módszerrel készített 
„hálók” egyszerően memorizál-
hatók, felidézésük könnyő. Má-
sodszor május 19-én, ugyaneb-
ben a kiskunhalasi iskolában 
vettünk át más jó gyakorlato-
kat. Címe: „Szociális kompe-
tencia fejlesztése a szövegértés 
és szövegalkotás képességén 
keresztül”. Ezen is valamennyi 

felsıs pedagógus részt vett. 
Ennek a célja a tanulók képes-
ségeinek, készségeinek a fej-
lesztése szövegfeldolgozás és 
szövegértékelés során. Ez na-
gyon fontos, mivel a gyermeke-
ket képessé kell tenni arra, 
hogy életkoruknak megfelelı 
mélységben el tudjanak igazod-
ni az ıket körülvevı világban. 
Nagy szükség van a választé-
kos, kulturált stílus kialakításá-
ra a különbözı kommunikációs 
helyzetekben, beszédbátorság 
fejlesztésére, a szókincs folya-
matos bıvítésére. Ez a jó gya-
korlat kiemelten alkalmas arra, 
hogy szolgálja az áttérést a tan-
anyagközpontú módszertanról a 
gyermekközpontú pedagógiai 
eljárások alkalmazására.  
    A látott kooperatív technikák 
alkalmazása során fejlıdik a 
tanulók kritikai érzéke, alkotó- 
és elıadókészsége.  A módszer 
alkalmazása során megfigyel-
hetı, hogy a tanulók bátrabbak 
a véleménynyilvánításban, ér-
zik a saját munkájuk fontossá-
gát, fejlıdik a felelısségérzé-
kük. Sok a játék, így változato-
sak, jó hangulatúak az órák. 
Mindkét jó gyakorlat átvételét 
hasznosnak tartjuk. Segéd-
anyagként CD-ket kaptunk a 
kiskunhalasi iskolától. Mőhely-
munka keretében megbeszéljük 
az ott látottakat, és javaslatokat 
fogalmazunk meg az elkövetke-
zı tanévben a felhasználási 
módjára.  

Lukácsné Kohut Anna 
szakmai vezetı 

 
   2010. május 19-én Kiskunha-
lason járt tantestületünk, ahol 

az alsó tagozatos nevelık a „ 
Kultúrák megismerése a rajz és 
a színjátszás eszközeivel” meg-
nevezéső jó gyakorlaton vettek 
részt. Megtudtuk, hogy az isko-
lában már 10 éve készítenek fel 
gyerekeket Diáktárlatra, amely-
re a rajz, magyar irodalom órá-
kon, színjátszó szakkörön ké-
szülnek. Minden évben úgy 
választanak ki a pedagógusok 
egy témát, hogy azzal felkelt-
sék tanítványaik érdeklıdését a 
látható- hallható világ iránt. A 
választott témát ( idén: 
Tingatinga afrikai népek képei) 
a tanulók több szempontból 
megismerik ( irodalom, rajz, 
festészet, földrajz….) és akinek 
tetszik a téma, felkeltette az 
érdeklıdését, részt vehet a pro-
jektben. Minden évfolyamon 
vannak érdeklıdı tanulók, akik 
a saját érdeklıdésük alapján 
rajzzal, festménnyel vagy szín-
játszással gazdagítja, színesíti a 
Diáktárlatot. Magas arányban 
vonják be a hátrányos 
szociokultúrális hátterő gyere-
keket, akiknek mentortanárok 
további segítséget nyújtanak. 
Így az intézmény teret ad a 
színes, sokoldalú iskolai élet 
megéléséhez, segítséget nyújtva 
az értékekkel való azonosulás-
hoz. A motiváció és az aktivi-
zálás elvének érvényre juttatá-
sával támogatja az alapvetı 
közösségek együttmőködését. 
Olyan gyermekek is részt ve-
hetnek az éves idıtartamú pro-
jektben, akiknek más, tanórán 
kívüli élménye alig van, siker-
élménye is kevés a formális 
oktatásban. A hospitálás alkal-
mával betekinthettünk a tanu-
lók precíz, aprólékos munkájá-
ba, melyet vázlatokkal készítet-

tek elı. A pedagógusoktól meg-
tudtuk, hogy a Diáktárlat meg-
valósulhasson az anyagi hátte-
ret pályázatok által szerzik be 
és a tárlat megszervezésében 
együttmőködnek a Halas Galé-
riával és a Csipkeházzal. Miu-
tán belepillanthattunk az elızı 
évi kiállítások anyagaiba, prog-
ramjaiba, megismerkedtünk a 
színjátszó csoport tagjaival. 
Bemutatkoztak nekünk, majd 
verseket, prózákat hallhattunk 
tılük. Ezután a Diáktárlatra 
készülı produkció jelmezes 
fıpróbáját néztük meg. Az elı-
adás szervesen kapcsolódik a 
kiállításra készülı képekhez, 
hiszen egy afrikai mesét/ törté-
netet adtak elı. A pedagógusok 
megfogalmazták tapasztalatai-
kat is, hogy az évek során egyre 
több gyermek kapcsolódik be a 
projektbe, a szülık is egyre 
elfogadóbbak, érdeklıdıbbek 
gyermekeik munkája iránt. A 
projektben dolgozó pedagógu-
sok jó kapcsolatot ápolnak kol-
légáikkal is, hiszen a szervezés-
ben, feladatok végrehajtásában 
ık is kiveszik részüket. A dél-
utáni program következı állo-
mása a Csipkeház volt, ahol 
megismerkedtünk azzal a kör-
nyezettel, ahol az egész tárlat 
lebonyolódik illetve megtekin-
tettük a csipke kiállítást. Sok 
hasznos tapasztalatot győjtöt-
tünk ezen a napon, a munkánk-
ba igyekszünk lehetıségeink-
hez képest hasznosítani, beépí-
teni.  

Sebık Ferencné 
szakmai  vezetı 

Jó gyakorlatok átvétele Kiskunhalason 
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     A Reibel Mihály Városi 
Mővelıdési Központ és Könyv-
tár június 21-én megnyitotta 
kapuit az eleki fiatalok számá-
ra.  A kéthetes tábor folyamán 
kézmőves foglalkozásokon, 
kirándulásokon, 
valamint különbö-
zı vetélkedıkön 
vehet részt a 
mintegy 30 fıt 
számláló gyerek-
sereg. A progra-
mok között akad 
g y ö n g y f ő z é s , 
rajzolás, éneklés, 
festés, asztali 
tenisz, foci, sıt a 
vállalkozó szelle-
mőek már egy „ki 
mit tud?” Vetélkedı keretein 
belül is bemutatkozhattak. A 
táborozók 24-én lovas kocsival 
látogattak el Kétegyházára, 
megismerkedtek a helyi mőve-
lıdési központtal és könyvtár-
ral, valamint a közelben lévı 
játszóteret is birtokba vették.   

     A második héten többek 
között egy Nyíregyházára tett 
kirándulás várja a gyermekeket, 
itt a helyi állatkertet látogatják 
meg. A folytatódó kézmőves 
foglalkozások mellett a vállal-

kozó szellemőek bemutathatják 
énektudásukat is egy karaoke 
verseny keretein belül. Termé-
szetesen Elek nevezetességei-
nek, nemzetiségi tájházainak 
megszemlélése sem maradhat 
el. 

Tóbiás Sándor  

Sakk-sikerek 
    
     Örömmel számolhatunk be, 
hogy ebben az „agyizzasztó” , 
nehéz sportban, fiataljaink, a 
Dr. Mester György Általános 
iskola tanulói újabb trófeákat 
hoztak haza. A  Bay napokon 
csapatversenyben elsı helyezést 
értek el. : Schmidt György, Poól 
Csaba és Ficzere István. Gyulán 
került megrendezésre ez a kör-
zeti megmérettetés. Vasárnap, 
május 16.-án  a Gyulai Park 
Kupán mérhették össze tudásu-
kat a résztvevık. Egyéni , kor-
osztályos versenyben, az 1995-
96-osok között, második helye-
zett lett Schmidt György.  Gra-
tulálunk, és reméljük, hogy 
újabb sikereket könyvelhetünk 
el ebben a sportágban. 

Huszár Gabriella  

    Eleken,  mint ahogy Magyar-
országon, egészen a II. világhá-
ború végéig az  volt a szokás, 
hogy házasságkötéskor nem 
volt divat "keveredni". Ezt most 
a következıkkel szeretnénk 
bizonyítani:  "Jómódú német 
lányt nem adnak magyar vagy 
román legénynek és még csak 
más faluba sem igen adják férj-
hez. Nemcsak a nyelv,  az élet-
mód és szokások eltérése okoz-
za ezt az idegengedést,  hanem 
bizonyos tények ismerete is.  
    A magyar a német szemében 
könnyelmő,  gazdálkodni nem 
tudó,  a román durva és 
miveletlen. A német legény 
viszont a német leányt keresi,  
ki a dolgot és tisztaságot kedve-
li, de a mellett nagyon néz a 
vagyonra,  különösen ha ı ma-
ga is vagyonos család tagja. A 
rokonok közötti házasság mind-
ezen tekintetetknél fogva a né-
metek között nagyon gyakori.  
Emez elszigetelıdés következ-
tében történt,  hogy a németség 

Arad megyében a házasság 
révén,  vérkeveredés utján nem 
frissült fel,  sem ısi véralkata új 
kedvezı vagy kedvezıtlen 
ingredienciát /alkatelem/ nem 
nyert. Legerısebben hat reá a 
magyarság. Megtanulja  az is-
kolában a nyelvet,  a katonaság-
nál a legény-virtust,  mindez 
azonban gondolatvilágát,  a 
hatások elmultával,  legkevésbé 
sem változtatta." A mai olvasó-
nak természetesen lehet más 
véleménye az akkori németek 
másokról alkotott véleményé-
rıl,  de abban szerintünk min-
denki egyet tud érteni,  hogy az 
egykori németekrıl szóló jel-
lemzések nem csak helytállóak,  
de ıszinték is, hisz pl. szólnak a 
rokonházasságokról is!  
/Forrás:  dr. Somogyi Gyula 
szerk.: Arad vármegye és Arad 
szabad királyi város néprajzi 
leírása. Arad,  1912. 587p./  

 
Folytatjuk.  

Rapajkó Tibor 

Elek német népe III. - Házasságkötések  Megkezdıdött a nyári gyermektábor 

    Napirenden szerepelt az Ön-
kormányzatnak és intézményei-
nek bevételeirıl és kiadásainak 
alakulásáról szóló tájékoztató, 
Pluhár László polgármester úr 
elıterjesztésében. A bevételek 
összetételét vizsgálva megálla-
pítható, hogy annak 54%-a 
állami támogatásból származik, 
a saját és sajátos bevételek 
16%-ot, a helyi adókból szár-
mazó bevételek 4%-ot képvi-
selnek, a fennmaradó 26% 
egyéb átvett pénzeszköz, pénz-
maradvány forrásból ered. Ezek 
ismeretében levonható az a 
következtetés, hogy az önkor-
mányzat bevételeit jelentıs 
mértékben a lakosságszám, 
ezen belül az óvoda és iskola 
tekintetében a gyermeklétszám 
befolyásolja. Az elsı négy hó-
napban sem bérhitel, sem fo-
lyószámlahitel igénybevételére 
nem volt szükség. A bevételek 
teljesítése, túlteljesítése minden 
intézménynél folyamatos odafi-
gyelést igényel, továbbá ki-
emelt feladatot jelent a többlet-
bevétel elérésének folyamatos 

felkutatása. A kiadások alaku-
lását elemezve a kimutatások-
ból látszik, hogy a teljesítések 
idıarányosnak mondható. 
„Számításaink szerint a terve-
zett bevételek realizálása telje-
síthetı. A kiadások vonatkozá-
sában szükségszerővé válik 
további takarékossági lépések 
megtétele. Ezek között a továb-
bi források felkutatása, a kint 
lévıségek behajtásának fokozá-
sán túl a takarékos gazdálkodás 
napi gyakorlattá tételére még 
inkább szükség van.” A követ-
kezı napirendi pont, eg y ren-
deletmódosítás  volt az önkor-
mányzati lakások és helyiségek 
bérletérıl elidegenítésérıl. Még 
1993-ban alkottak rendeletet 
erre vonatkozóan a „helyi vi-
szonyoknak megfelelıen”. Az 
elfogadás óta a rendeletet több 
ízben módosították. Az önkor-
mányzat az elmúlt idıszakban 
azt tapasztalta, hogy több lakás 
bérlıje, a lakában életvitelsze-
rően nem tartózkodik. Mind-
ezek mellett az önkormányzati 
lakások bérbe vételére vonatko-

zó igény a lakosság részérıl 
folyamatosan nı. A szerzıdé-
sek felbontására illetve ezáltal 
új szerzıdések megkötésére, ha 
egyéb súlyos szerzıdés- vagy 
törvényszegés a bérlı részérıl 
nem valósul meg, nincs lehetı-
ség. Mindez indokolttá tette a 
rendelet módosítását az alábbi-
ak szerint. „8.§ 4. A bérlı köte-
les a bérleményben életvitel-
szerően tartózkodni.”  
    Az Eleki Víz-és Csatornamő 
Üzemeltetı Kft. Éves beszámo-
lója  szerepelt harmadik napi-
rendi pontként. A képviselı-
testületi ülésen Rédei Zoltán 
képviselı tett arra vonatkozóan 
nyilatkozatot, hogy egyhavi 
tiszteletdíját felajánlja a Kistér-
ség Gazdasági Kulturális Fel-
emelkedéséért Közhasznú 
Egyesület javára. Elek Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete méltányolta Rédei 
Zoltán tiszteletdíj felajánlását. 
A képviselı testület zárt ülésen 
folytatta munkáját. 

 
Huszár Gabriella 

Képviselı – testületi  ülés május 31-én  
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Hajrá Antika!     
 
    Egy hónapig a feleségek, 
barátnık bánatára a férfiak csak 
a foci világbajnoksággal foglal-
koznak. Ebben a nagy futball 
dömpingben mi magyarok már 
évtizedek óta nem veszünk részt 
és igazán nem is látjuk a felzár-
kózás lehetıségét. Ezért a nem 
világ színvonalú magyar foci-
ban van kiért szurkolnunk. 
Lázok János aki eleken szüle-
tett, jelenleg a Vasas játékosa /
kölcsönben most az MTK-ban 
focizik / két válogatott mérkı-
zésen szerepelt a nemzeti tizen-
egyben. Az NSZK ellen csak 
pár percet kapott a bemutatko-
zásra, de így is egy nagyon jó 
lövéssel ijesztette meg a német 
kapust. Hollandia ellen már 
több mint húsz perc játéklehetı-
séget kapott és bízunk benne, 
hogy még többször kap lehetı-
séget a válogatottban. Reméljük 
sikerül neki a külföldi szerzıdés 
is ahol szívesen focizna Spa-
nyolországban vagy Hollandiá-
ban vagy bármely jó külföldi 
csapatban. Reméljük példaképe 
lesz a többi focit kedvelı eleki 
fiatalnak, akik szintén nagyon 
tehetségesek csak a hit és kitar-
tás hiányzik belılük. Igaz, hogy 
sok-sok lemondással jár ilyen 
szintre eljutni, de mindig meg-
éri. Még egyszer gratulálunk 
Antikának és további sikeres 
foci pályafutást kívánunk.   

 Méry Rudolf 

Kitőnı tanulók  
délutánja 

 
     Elek Város Polgármesteri 
Hivatala idén is megvendégelte 
a helyi általános iskola kitőnı 

bizonyítvánnyal végzett diákja-
it. A rendezvényre június 23-án 
került sor a Reibel Mihály Vá-
rosi Mővelıdési Központ és 
Könyvtár intézményének nagy-
termében, ahol Pluhár László 
polgármester köszöntıje után 
rögtön fagylaltkimérésbe kez-
dett. A szervezık a jeges finom-
ság mellett édességeket tartal-
mazó ajándékcsomagokkal, 
szendvicsekkel, süteményekkel 
és üdítıvel várták a mintegy 
hatvan eminens tanulót.  

 
Tóbiás Sándor 

Rendırségi hírek  
 
     Május közepén egy bőncse-
lekményt követtek el Eleken,  
ismeretlen tettesek gázolajat 
loptak el magánterületrıl. Nem 
régen eleki lakóotthonból távoz-
tak engedély nélkül fiatalok,  de 
szerencsére késıbb mindenki 
elıkerült. Az eleki rendırség 
arra hívja fel a figyelmet,  hogy 
városunkban fokozott kerékpár-
ellenırzésekre kell számítani.  
 

Forrás:  Ungor Sándor  
r. törzszászlós.  

 
Rapajkó Tibor 

     A K&H gyógyvarázs prog-
ram keretében a gyulai Pándy 
Kálmán Megyei Kórház 
7.000.000 forintért 
vásárolhatott létfontos-
ságú mőszert a gyer-
mekosztály számára. A K&H 
Alapkezelı által felajánlott 
összegbıl a megyei kórház 
gyermekosztálya egy, az orvosi 
diagnosztikában alapmőszer-
nek számító EEG készüléket 
vásárolhatott, így lehetıvé téve 
a kis betegek pontos neurológi-
ai diagnózisát. A K&H Alapke-
zelı másodjára bocsátott ki 
olyan alapot, amelynek jegyzé-
se után a K&H gyógyvarázs 
programot támogatja. 
„A felajánlott ösz-
szegbıl vásárolt 
EEG készülék lét-
fontosságú lesz a 
gyermekosztályun-
kon. Eddig csak a 
megyei kórház köz-
ponti intézetében 
állt rendelkezésünk-
re ilyen korszerő 
EEG berendezés, 
márpedig sok ideg-
rendszeri betegség kivizsgálá-
sában elengedhetetlen” – 
mondta Dr. Sipos Péter, a 
Pándy Kálmán Megyei Kórház 
Gyermekosztályának osztály-
vezetı fıorvosa. „A mőszer 
lehetıvé teszi a legtöbb neuro-
lógiai probléma, így például a 
hazánkban közel minden tize-
dik gyermeket érintı lázgörcs 

okának pontos kivizsgálását” – 
magyarázta a mőszer jelentısé-
gét a fıorvos. A megyei kórház 

gyermekosztálya 
évente 4000 fekvıbe-
teget és közel 35.000 

járóbeteget lát el. Ebbıl az 
EEG rendelésen évente mint-
egy 1000 gyermek vizsgálatára 
kerülhet majd sor. 
Az átadáson részt vettek (a 
képen balról jobbra): dr. 
Krizsai János, K&H Alapkeze-
lı termékfejlesztési igazgató, 
dr. Árpási Zoltánné, K&H fi-
ókigazgató Gyula, Aradszky 
Péter fiókcsoport vezetı 
(Békés megye), Zobor Zsuzsa, 
K&H Alapkezelı vezérigazga-

tó, Dr. Sipos Péter, Pándy Kál-
mán Megyei Kórház Gyermek-
osztály osztályvezetı fıorvos, 
Dr. Kovács József, Pándy Kál-
mán Megyei Kórház fıigazgató 
fıorvos.  

Forrás: K&H Csoport és a 
K&H Egészséges Nemzetért 

Alapítvány   
Közreadta: arlan 

K&H gyógyvarázs program  

INTERNETEZZEN A 
VÁROSI 

MŐVELİDÉSI 
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 
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VÁROSI 

MŐVELİDÉSI 
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 

Július hónap – SZENT JA-
KAB HAVA, régen OROSZ-
LÁN HAVÁNAK is nevezték. 
Ismert még a régi nevén, az 
ÁLDÁS HAVA elnevezés is. 
Névadója Julius Ceaser, aki e 
hónap l2. napján született. Kö-
szöntsük a hónapot Radnóti 
Miklós: Július c. versével: 

Düh csikarja fenn a felhıt, 
fintorog. 

Nedves hajjal futkároznak 
mezétlábas záporok. 

Elfáradnak, földbe búnak, 
este lett. 

Tisztatestő hıség ül a 
fényarcú fák felett. 

Július 2. - Sarlós Boldogasz-
szony napja 

A római egyház az áldott álla-
potban lévı Máriáról és Mária  
Erzsébetnél tett látogatásáról 
emlékezik meg e napon. 
Népünk nem Péter-Pálkor 
kezdte az aratást, hanem e Bol-
dogasszony ünnep másnapján. 
Az ünnep hiedelem és hagyo-
mánykincse nagyon gazdag. 
Virágszentelés, szegények pat-
ronálása, de legfıképp az aratás 
a tárgya. Az ezen a napon sze-
dett főszernövények és a gabo-
nafélék szentnek számítottak. E 

napon csak jelképesen dolgoz-
tak. A szerszámokat megáldat-
ták a pappal, a búzából koszo-
rúnak valót szedtek. Az aratást 
másnap áhítattal kezdték, tiszta 
fehér gyolcsruhában, levett 
kalappal a búza elé térdeltek és 
imát mondtak. A munkát a föld 
szent, keleti sarkában kezdték. 
E napon sokfelé tartanak temp-
lomi búcsút, így Eleken is, mi-
vel a katolikus templom védı-
szentje: Sarlós Boldogasszony. 
Ugyanakkor a németországi 
Leimenben is e napon van a 
búcsú / annak idején sok eleki 
német nyelvő lakost ide őztek 
el./ Az idén mindkét települé-
sen július 4-re esik a búcsú 
napja. 
Július 13. - Antiochiai Szent 

Margit napja 
Vértanú volt és szőz, aki e na-
pon halt mártírhalált. Pogány 
apja képtelen gyermekét a po-
gány hitre visszatéríteni. Margit 
a börtönben legyızi a sárkány 
alakjában megjelenı kísértıt, 
de a hóhéraival szemben már 
védtelen. A magyar Árpád-kor 
kivételesen tisztelt szentje volt. 

Július 20. -Illés napja 
Illés az Ószövetség egyik leg-

nagyobb prófétája, akirıl a Ki-
rályok 2. könyve így ír: „ egy 
tüzes harci kocsi jelent meg 
tüzes lovakkal … Így ment föl 
Illés forgószélben az égbe”. 
Ezen a napon gyakoriak a viha-
rok. Mennydörgéskor azt 
mondják, hogy Illés abroncsolja 
a hordókat. E napon munkatila-
lom volt, mert attól tartottak, 
hogy aki ilyenkor a mezın dol-
gozik, abba belecsap a villám. 
A gazdálkodók féltek ettıl a 
naptól, hogy a villám felgyújtja 
a kazlakat, a termést, pedig 
elveri a jég. 
Július 22. - Mária Magdolna 

napja 
Annak a Mária Magdolnának 
az ünnepe, aki az evangéliumi 
történet szerint megtért a bőnös 
életbıl. Hosszú, dús hajával 
Krisztus lábát törölgette. A 
fodrászok, fésősök, kozmetiku-
sok védıszentje lett. Idıjárás-
jósló hiedelem is főzıdik e nap-
hoz, egyes vidékeken úgy hit-
ték, esnie kell az esınek, mert 
Mária Magdolna siratja a bőneit. 

Július 25. - Jakab napja 
Szent Jakab –az apostolok kö-
zül elsınek szenvedett vértanú-
halált. A búcsújárók, a hajósok, 
az utasemberek védıszentje. A 
néphagyomány szerint Jakab-

napra le kell aratni a zabot, 
mert ami kint marad, az elvész. 
A Jakab-napi idıbıl jósoltak a 
várható téli idıjárásra. Úgy 
vélték, ha e napon sok a felleg 
az égen, akkor télen sok lesz a 
hó. Július 25-én egy másik 
szentet is ünnepelt a régi egy-
ház, Kristófot, aki éppúgy az 
utasemberek, legújabban az 
autósok védıszentje. 

Július 26. - Anna napja 
Szent Anna, Szőz Mária anyja 
volt. A keddi napot évszázadok 
óta neki szentelik, ezért Kedd 
Asszonyának is hívják. A kato-
likus hívı asszonyok hozzá 
könyörögtek gyermekáldásért. 
A kender töve Anna napján 
szakad meg, ezért ilyenkor 
kezdték a kender nyüvését. 
Szép idı esetén, e napon szed-
ték az ún. annababot. 

 
Nádor Mária 

Jeles napok júliusban 

Születések:  Házse Kristóf Má-
té /03.10./,  Forgács Tamara 
Anna /03.22./,  Buksa Dóra /03. 
31./,  Ollár Nóra /04.01./,  
Onodi Benett Márton /04.08./,  
Rácz Kevin Márió /04.08./,  
Boruzs Dóra /04.15/, Kozák 
Bálint /04.21./. 
 
Házasságkötés:  Klemm Ta-
más és Durst Beáta /04. 10./.  
 
H a l á l o z á s :   S z i k l a y 
Elemérné /87/,  Negrea Lász-
ló /81/,  Bálint Jánosné /77/,  
Izsó Béla Ferdinánd /60/, Péter 
József /71/,   Bánszéki 
Andrásné /85/, Patócs Erzsé-
bet /84/, Poputia Mihályné /87/,  
Juhász Jánosné /82/,  Molnár 
József Zoltán /58/,  Sós Gá-
bor /69/,  Kiss Mihály /74/,  
Ordasi Lászlóné /50/.  Ruck 
Jánosné /Mahler Erzsébet/,  
Németországban,  Wislochban 
2010. május 31-én 96 éves ko-
rában elhalálozott. /Az eleki 
plébániai hivatal közlése./  

 
Forrás: az eleki anyakönyvi 

hivatal.  
Rapajkó Tibor  

Anyakönyvi hírek 2010. 
március 10- május 31. 

Véradás Eleken 
 
    Június 3-án idén második 
alkalommal adhattak vért, ez-
zel sok esetben életet is a segí-

tıkész eleki lakosok a Reibel 
Mihály Városi Mővelıdési 
Központban. A Vöröskereszt 
Eleki Szervezete által megren-
dezett eseményen teával és 
szendvicsekkel várták a vér-
adókat. Az ételt és italt a Pol-
gármesteri Hivatal biztosította. 

Minden évben kitüntetésben 
részesülnek a sokszoros vér-
adók, a díjakat Pluhár László 
polgármester adja át, aki min-
denben támogatja a Rocskár 

Jánosné által vezetett 
helyi szervezetet. A 
jeles napon emellett 
hozzávetıleg hatvan 
család jutott ruhához a 
Vöröskereszt gyulai 
központjának jóvoltá-
ból. A következı vér-
adás szeptemberben 
esedékes, a szervezık 
szeretettel várnak min-
den kedves régi és új 

véradót. 
Tóbiás Sándor 

Horváthné Ibolya: 
Magány 

 
Megbolondult a világ, 

mindenki megy, amerre lát. 
Gondoljátok meg emberek, 
társ nélkül élni lehet, de nem 

érdemes. 
 

Nincs kivel megosszad  
a bánatod, 

és nincs kinek elmond,  
ha örülsz. 

De ha majd egyszer  
magányodban leülsz, 

akkor érzed milyen rossz  
most egyedül. 

 

Ezért most keresd és szeresd, 
aki téged is szeret. 

Aki veled viseli terheid, 
és együtt élitek le  

a boldogság perceit. 
 

Rövid az élet, vigyázzunk rá, 
mert késı a bánat, 

ha nincs társad már. 


