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   A látvány, amely elém tárult a Dr. Mes-
ter György Általános Iskola udvarán a 

Nemzeti Színház lépcsıit és Petıfit juttatta 
eszembe hirtelen. Fiatalok versekkel és a 
hallgatóság tömege nemzeti színő zászlók. 
Igen, az volt a kezdet, de itt 
október hatodikán a végrıl, 
az aradi tizenhárom vértanú-
ról és a több ezer ember halá-
láról, a megtorlásról szólt a 
megemlékezés.  
    A mősor, amelyet Tóth 
Gáborné tanárnı rendezésé-
ben a nyolcadikos tanulók 
mutattak be az alkalom töké-
letes megjelenítése volt, az-
zal kifejezve mindezt, hogy 
sikerült szemünk elıtt elleb-
benteni a gyászfátylat, amelyet jelent ez a 
nap számunkra. „Már megkóstoltuk a sza-
badság ifjító izét, illatát....” Hollós Korvin 
Lajos versét hallhattuk egy leánytól. 
„Abban, hogy voltak és biztosan vannak 
meg lesznek olyan emberek, akik úgy érzik, 
van a túlélésnél is erısebb parancs, 
amelynek engedelmeskedni kell." Fiatal-
ember idézte. A nemzeti függetlenségért 
folyó harc elbukott, az ország hiába re-

ménykedett külföldi segítségben:  
" De nincs remény, de semmi jel 
Biztatnak még bátor szívek, de már magok 
se hiszik el, mindegyre fogynak a hívek." 
Vajda János „Hajótöröttek" és Jókai így ír 
Arad után: „Vagy ne láttalak volna oly 
gyönyörőnek egykor, vagy ne látnálak 
most oly elpusztulva.” Halk aláfestı zene 
hullámai futottak a verssorok és kopogtak-
fodrozódtak a rideg tények. A háttérben a 
tablón tizennégy férfi arcképe volt látható. 
A magyar szabadságharc vezérkara. „Ha 
egyiknek kimondjuk a nevét elválaszthatat-
lanul eszünkbe jut a többié.” Leiningen- 
Westerburg Károly, Damjanich János, 
Török Ignác, Aulich Lajos, Vécsey Kár-
oly, Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, 
Nagy- Sándor József, Knézich Károly, 
Schweidel József, Kiss Ernı, Láhner 
György, Pöltenberg Ernı. Nemzetiségü-
ket, származásukat tekintve különböztek 
egymástól. „Legtöbbjük magyarul csak 
meghalni tudott, beszélni nem.” Harcoltak 
és meghaltak a magyar szabadságért. Bat-

thyány Lajost Pesten lıtték fıbe. Kivégzé-
sük elıtti utolsó mondataikat idézte egy 
ifjú hang. Váratlanul megszólalt a harang 
ekkor Elek városában. „Halottért 
szól.....”szokták ilyenkor mondani csende-
sen az emberek.  
Halottakért…                                   
 

Huszár Gabriella 

" Halottért szól a harang..." október 6-án 

   Szép napos reggelre virradt október 
23-a. Talán 1956-ban is ilyen napsüté-
ses volt a reggel. Fél tízkor Elek város 
lakosai gyülekezni kezdtek a Kopjafa 
emlékmő elıtt, hogy megemlékezzenek 

az ’56-os hısökrıl. A program elsı 
momentumaként a Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület Énekkara elénekelte a Him-
nuszt, majd a Harruckern Közoktatási 
Intézmény Színitanházának tanulói ad-
ták elı  mősorukat. Versekkel, korabeli 
elbeszélésekkel emlékeztek arra az ıszi 
délelıttre, ami oly sok változást hozott 
nemzetünk életébe. Az ünnepi beszédet 
Pelle László igazgató úr ,az Oktatási -
Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
tartotta. Beszédében méltó emléket ál-
lítva ’56 nagy alakjainak. A megemlé-

kezés koszorúinak elhelyezése után, a 
megemlékezés lezárásaként  felhang-
zott a Szózat .  

Árgyelánné Tóth Erzsébet 

„1956”-ra emlékeztünk  
október 23-án 
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    A 2010-es önkormányzati 
választások után október 13-án, 
alakult meg az új testület. 
Elıször Brandt Antalné a vá-
lasztási bizottság elnöke tájé-
koztatta a jelenlévıket, a vá-
lasztás eredményérıl,majd át-
adta a megbízóleveleket. Ezt 
követıen az Önkormányzati 
Képviselık és a Polgármester 
Úr ünnepélyes eskütétele kö-
vetkezett., amelyet Sipos Sán-
dor korelnök vezetett le. A pol-
gármesteri programot Pluhár 
László ismertette. Köszönetet 
mondott annak az 1965 válasz-
tójogosultnak, akik október 3-
án szavazatukat leadásával hoz-
zájárultak ahhoz, hogy jelen 
összetételő képviselı-testület 
vezesse a várost 4 éven keresz-
tül. Elek fejlıdését, felemelke-
dését fogják szolgálni. Az or-
szágos valamint az Európai 
Uniós követelményeket, továb-
bá a helyi közügyeket figye-
lembe véve a 2010-2014. évek-
re szóló program a következı: 
   Az önkormányzat fı célja: 
- Választópolgárokkal, képvise-
leti és civil szervezetekkel, a 
nem önkormányzati gazdálkodó 
és más szervekkel együttmő-
ködve a város céljainak megfo-
galmazása és érvényesítése, 
- Kiegyensúlyozott, a város 
mőködését, fejlesztését szem 

elıtt tartó testületi tevékenység, 
ügyfélbarát, szolgáltató polgár-
mesteri hivatal, 
- Színvonalas közszolgáltatások 
nyújtása, igény és lehetıség 
szerinti fejlesztése, az önkor-
mányzati többségi tulajdonú 
gazdasági társaság, a költségve-
tési szervek hatékony mőködte-
tése, 
- Az önkormányzati vagyon jó 
gazdakénti kezelése, hasznosí-
tása,  
- Intézmények fejlesztése, kor-
szerősítése 
- Megújuló energia hasznosítá-
sa 
- A szennyvízközmő fejlesztés, 
korszerősítés, az út-és járdahá-
lózat felújítása különösen az 
átmenı utak tekintetében, a 
belvízelvezetı csatornarendszer 
kiépítésének folytatása, 
- A város marketing tevékeny-
ség javítása 
- A város mezıgazdasági adott-
ságainak, mőködı vállalkozása-
inak és humánerıforrásainak 
jobb hasznosításával a foglal-
koztatás bıvítésének, munka-
helyteremtı befektetések segí-
tése, mindezekkel a munkanél-
küliség és a városból elvándor-
lás csökkentése, 
- A nehéz szociális helyzetben 
lévık célirányos támogatása, 
létfenntartásuk biztosítása érde-

kében, 
- Ökológiai gazdálkodások, 
környezettudatos magatartás 
kialakítása 
- Egészséges ivóvízellátás 
- Európai Uniós források meg-
szerzése 
     A Polgármester Úr részle-
tezte a pénzügyeket a vagyoni 
helyzetet, a közszolgáltatáso-
kat, és a városfejlesztést. Hang-
súlyozta hogy folytatni szüksé-
ges a közterületi beruházásokat, 
közte a templom környezetével, 
a járdák felújításával, szilárd-
burkolatú utak építésével, fel-
újításával, játszóterek építésé-
vel kapcsolatos munkálatokat. 
Fontos szerepet kap a 4444-es 
út felújítása, valamint a határra 
vezetı út megépítése. Végeze-
tül elmondta, hogy a mai nap-
pal ismét elkezdıdik a komoly, 
felelısségteljes munka, az a  
munka amely szerves folytatása 
az eddig végzett városépítı, 
fejlesztı tevékenységnek. 
„Hiszem és bízom abban, hogy 
mi a képviselı-testület tagjai 
képesek leszünk egyéni és párt-
érdekeken felülemelkedve közö-
sen dolgozni, harmonikusan 
együtt mőködni a város és a 
lakosság boldogulása érdeké-
ben. Még egyszer megköszönve 
a bizalmat, Kívánok Minden 
Kedves Képviselı Testületi 

Tagnak eredményes, Jó Mun-
kát. Elek Város Lakosságának 
egy távlatos, gyarapodást ígérı 
jövıt”.  Következett az Alpol-
gármester megválasztása. Ezen 
tisztség betöltésére Dr. Heim 
Lajosné kapott bizalmat.  
    A bizottságok összetételét a 
képviselı-testület az alábbiak 
szerint szavazta meg: 
Pénzügyi és Szociális Bizott-
ság: Elnök: Zsidó Ferenc 
György; Tag: Sipos Sándor, 
Gál Attila; Külsı tag: Málik 
József, Kovács Antal 
Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság: Elnök: Pelle László; 
Tag: Dávid Rémusz, Külsı tag: 
Bágy György 
Ügyrendi Bizottság: Elnök: 
Turóczy András; Tag: Botásné 
Popucza Ildikó; Külsı Tag: 
Nánási Mihály 
    Ezen kívül megválasztották 
az E.V. I. Kft. Felügyelı Bi-
zottságának tagjait: Dávid 
Rémusz, Pelle László, Sipos 
Sándor. Végül az Elek Város 
Fejlıdésért Közalapítvány Ku-
ratóriumának tagjai a követke-
zık lettek: Zsidó Ferenc, Pluhár 
László, Dr. Heimné Máté Má-
ria, Turóczy András, Dávid 
Rémusz. 

 
Huszár Gabriella. 

Elek Város Önkormányzatának alakuló képviselı-testületi ülése 

Polgármester: 
 

Pluhár László MSZP: 1112 szavazat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önkormányzati képviselık: 
 

Pelle László /MSZP/  891 szavazat 

Botásné Popucza Ildikó /MSZP/  755 szavazat 

Gál Attila /FIDESZ/  726 szavazat 

Dr. Heim Lajosné /MSZP/  718 szavazat 

Turóczy András /FIDESZ/   717 szavazat 

Zsidó Ferenc György /MSZP/  679 szavazat 

Dávid Rémusz /FIDESZ/  676 szavazat 

Sipos Sándor /MSZP/  677 szavazat 

Forrás: www.valasztas.hu 

2010. október 3-án lezajlott helyhatósági választás eleki eredménye 
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     2010. október 1-én megjelent 
a Harruckern Krónika legújabb 
száma. Többek között a követ-
kezıkrıl olvashatunk:  Egyedül-
álló konferenciaterem épül a 
Harruckern Középiskola köz-
pontjában,  Gyulán. Referencia-
intézmény lett a szabadkígyósi 
tagintézmény. Huszárkiállítás 
nyílik hamarosan Gyulán,  hisz 
1872. december 6-án, a mai 
iskolaépületben huszárlaktanyát 
avattak. Olvashatunk még má-
sokról is, pl. a mővészeti okta-
tásról is. 

Rapajkó Tibor 

    Nán György 1905. december 
23-án született Dombegyházán. 
Szüleit hamar el-
vesztette, édesanyja 
1913-ban, édesapja 
1918-ban meghalt. 
Nagyszülei olyan 
idısek és szegé-
nyek voltak, hogy a 
k i s g y e r e k e k ke l 
nem tudtak foglal-
kozni. Hamar meg 
kellett ismernie az élet nehézsé-
geit. Kicsi gyerekként már a 
gyulai tanyákon libapásztorko-
dott, majd kanász lett. Iskolába 
soha nem járt, hiszen amiért 
dolgozott, azért tartotta el a 
gazda. sosem tanult meg írni, 

sem olvasni. Elmondása szerint 
amíg meg nem nısült, addig 

nem tudta, mi a 
párna, addig fekhe-
lyül csak a jászol 
volt számára. 1926-
ban megnısült, egy 
fia született. Életét 
mezıgazdasági cse-
lédként, dolgozó-
ként élte le. 1952-
ben belépett a Gyu-

lai Szabadság Tsz-be mint ko-
csis, de mindenféle munkát 
elvégzett, amit rábíztak. 1971-
ben ment nyugdíjba. A nyug-
díjba vonulása után a ház körül 
dolgozgatott. A régmúlt idık 
dalaiból, katonanótáiból a Hon-

véd Táncegyüttes illusztris sze-
mélyiségei is győjtöttek nála. 
1982-ben elveszítette feleségét.  
A nehéz napokban mindig mel-
lette állt unokája és családja, 
akikkel 1970-tıl együtt lakott. 
 

 
„Testem már a földanyák  

kebelébe megyen, 
lelkem csillagok közt  
száguld az éjjelen!”  

 
/Gárdonyi Géza/ 

 

Isten nyugosztalja  
Gyuri Bácsit! 

 
Eleki Krónika  
Szerkesztısége 

Harruckern  
Krónika 

    Hosszú, nem könnyő, válto-
zatos nehézségeket és örömöket 
egyaránt okozó munka vezetet-
te el ehhez a naphoz, amelyet 
szeptember 16-án tartottak meg 
a Dr. Mester György Általános 
Iskolában, hogy összegezzék a 
feladatok eredményét. Mindezt 
a TÁMOP-2008-3.1.4/08/2 
Kompetencia alapú oktatás 
egyenlı hozzáférés Innovatív 
intézményekben” pályázat adta 
lehetıségek alapján. A levezetı 
elnök Pelle László az iskola 
igazgatója és egyben az Oktatá-
si, Kulturális és Sport  Bizott-
ság elnöke volt. Köszöntötte a 
jelenlévıket, elsıként Pluhár 
László polgármester urat, majd 
Brandt Antalnét a TÁMOP 
projektvezetıjét, Fülöp István 
Bélánét intézményi folyamat 
szaktanácsadót, Fekete Gabriel-
la szaktanácsadót, szakértıt, 
Nagy Lászlót a szülıi szervezet 
vezetıjét, Kun Istvánné gazda-
sági vezetıt, Boruzs Edit asz-
szisztenst, Sebık Ferencné és 
Lukácsné Kohut Anna szakmai 
vezetıket, a pályázatot segítı 
IKT asszisztenseket, Hoffmann 
Olivért és Bányai Sándort, a 
pályázatban elsıként résztvevı 
kollégákat és minden jelenlé-
vıt.  Ezt követıen Pluhár Lász-
ló polgármester beszélt a pályá-
zatról, annak fontosságáról. 
Hangsúlyozta, hogy ebben az 
esetben nem konkrétumokról 

van szó mint a többi pályázat-
nál: utak, járdák, felújítások 
stb. úgymond kézzelfogható 
dolgok. Eredménye, értéke, 
hatása másképp jelenik meg, az 
ifjúság, a jövı generációjának 
minél megfelelıbb nevelésé-
ben, oktatásában. Emlékezte-
tett, hogy fenntarthatósága 5 év 
ennek a projektnek, addig to-
vább kell vinni értelemszerően. 
Rendkívül részletesen számolt 
be az iskolában folyó tevékeny-
ségekrıl Brandt Antalné pro-
jektmenedzser. Elmondta, hogy 
a tantestületi felkészítı nap 
2009. augusztus 2-án megtör-
tént. A szekcióülésen megbe-
szélték a feladatokat, a felmerü-
lı kérdésekre a folyamat szak-
tanácsadó és szakmai vendég 
válaszolt. A továbbképzés szep-
tembertıl folyamatosan lezaj-
lott. Felsorolta az I. és II. telep-
helyen hány pedagógus milyen 
képzési formában vett részt. 
Például s játos nevelést igény-
lı /SNI/ gyermekek együttne-
velésére 2 fı, vagy az IPR al-
kalmazását támogató tantestüle-
ti módszertani képzés 14 fı, ez 
utóbbinál a hátrányos helyzető 
– értve az alatt, hogy a gyermek 
otthon sem szellemi, sem pedig 
anyagi vonatkozásban nincs 
megfelelı körülmények között, 
ezért segítségre szorul. A be-
vont kollégák munkáját szakta-
nácsadók, mentorok segítették. 

Az eszközök, a tankönyvek, 
hordozható laptopok a tanév-
kezdésre megérkeztek. Késıbb 
a nagyteljesítményő nyomtatók 
és irodaszerek is.  A pedagógia 
módszertan alkalmazásában 
különbözı projekteket, témahe-
teket szerveztek a pedagógu-
sok. Az innováció keretében 
Békéscsabán színházban voltak 
a tanulók /felsısök/. Az alsós 
SNI-s tanulók számára erdei 
iskolát szerveztek a nyáron 
Zamárdiba. A jó gyakorlat ke-
retében /iskolák közötti együtt-
mőködés/ májusban Kiskunha-
lason voltak. Minden felsı ta-
gozatos tanár jelen volt. Szám-
szerő összesítéssel /a végzett 
feladatokat tekintve/ és az inno-
vációs munkák készítésével 
zárta beszámolóját Brandt 
Antalné. Rövid szünet követke-
zett, amely után a programba 
bevont pedagógusok vélemé-
nyét, élményeit a munkájuk 
során tapasztaltakat mondták el 
képekkel illusztrálva, rövid 
beszámolókban. Az 1.a osztály 
osztályfınöke Miszlai Jánosné 
„ A kompetencia alapú mate-
matika oktatás tapasztalatai az 
elsı osztályban” címmel tartott 
összefoglalót, Bellon Tiborné 
a z  1 . a  o s z t á l y f ı n ö k e 

„Szövegértés-szövegalkotás 
kompetenciaterület bematatása 
és bevezetésének tapasztalatai” 
címmel, Lupné Soós Tünde 4.a 
osztályfınöke „Új tanítási mód-
szerek a 4. osztályban”, Brindás 
Györgyné matematika-fizika 
szaktanár „Matematika kompe-
tencia megvalósítása a felsı 
tagozaton, Lénárt Istvánné 5.b 
osztályfınöke „Egy lehetséges 
iskolai gyakorlat, szövegértés-
szövegalkotás 5. tagozaton” és 
„Naplórészlet, avagy ami a 
PEJ-bıl kimaradt”, Szegedi 
Károlyné történelem szaktanár 
„Kompetencia innen és túl” 
címmel. Az elıadások rendkí-
vül tartalmasak voltak és néme-
lyik csendes iróniával és hu-
morral ábrázolta azokat a ne-
hézségeket, amivel meg kellett 
küzdeniük. Mindezeket végig-
hallgatva nehéz kaleidoszkóp-
kánt állhat össze az ember sze-
me elıtt, hogy mit is jelenthet a 
kompetencia alapú oktatás be-
vezetése a Dr. Mester György 
Általános Iskolában. Mondhat-
juk ez csak a bevezetés, a mun-
kát folytatni kell elsısorban a 
gyermekek, a tanulók érdeké-
ben.  

Huszár Gabriella 

Pályázati program zárónapja 

Búcsúzunk a város legidısebb emberétıl 
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INTERNETEZZEN A 
VÁROSI 

MŐVELİDÉSI 
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 200 FT/ÓRA 

    Zuhogó esı fogadta azokat a 
csoportokat, akik eljöttek Elek-
re az immár 9. alkalommal 
megrendezésre kerülı Hagyo-
mányırzı Nyugdíjas Énekkar-
ok és szólisták találkozójára, 
szeptember 18-án. A rendez-
vény fı szervezıi voltak: az 
eleki Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület és az eleki Reibel 
Mihály Városi Mővelıdési 
Központ és Könyvtár.   
    A program délelıtt 9 órakor 
k e z d ı d ö t t .  E l s ı k é n t 
Árgyelánné Tóth Erzsébet, az 
összevont intézmény igazgató-
asszonya kedves szavakkal 
köszöntötte a megérkezett cso-
portokat. Külön üdvözölte 
Pluhár László polgármester 
urat, Pelle Lászlót, az Oktatási- 
Kulturális és Sportbizottság 
elnökét, és Sipos Sándor képvi-
selı urat. Külön köszöntötte az 
ELEK TV munkatársát, aki 
megörökítette a rendezvényt az 
utókor számára.  
    Ez után felkérte Pluhár Lász-
ló polgármester urat, hogy 
mondja el ünnepi köszöntıjét. 
Polgármester úr elmondta, örül, 
hogy ezen az immár hagyomá-
nyos rendezvényen ismét részt 
vehet. Jó ez az összejövetel, 
mert a közös éneklés, a közös 
dalolás még közelebb hozza a 
csoportokat egymáshoz és a 
közönséget is. Kellemes dél-
elıttöt kívánt minden résztve-
vınek. İt követıen a színpadra 
hívta a szereplı csoportokat, az 
összekötı szöveget elmondó, 
Krisán Adrienn narrátor.  
    Az alábbi fellépık szerepel-
tek: az eleki Napsugár Nyugdí-
jas Egyesület Énekkara, a 
szabadkígyósi Pávakör, a 
mezıkovácsházi Ezüstfenyı 
Dalkör, a medgyesegyházi 
Amatır Népdalkör, a lökösházi 
Esthajnal Nótakör és a 
kétegyházi Márki Sándor Nem-
zetiségi Nyugdíjas Klub Ének-
kara. Színesítette a délelıtti 
programot, az Elek Táncegyüt-
tes Pacsirta utánpótlás tánc-
csoportjának elıadása. Mőso-
rukban sárközi táncok és a ro-
mán „sârba” elıadása szerepelt. 
A táncokat Gera Krisztina tánc-
pedagógus tanította be. Érde-

kessége volt a találkozónak az, 
hogy szólóénekesek is fellép-
tek. Nótákat adott elı Máthé 
László, ıt követte Janiga 
Lajosné, aki népdalokat éne-
kelt. Zsurka Péter eleki román 
dalokkal szórakoztatta a nagy-
érdemőt, Máthé Lászlóné pedig 
magyar nótákat énekelt. Utolsó 
fellépı az eleki Bágyné İz 
Ibolya volt, aki magyar nótákat 
énekelt. Fegyelmezett szereplé-
sével és szép szövegkiejtésével, 
kellemes elıadásmódjával mél-
tóan megkoronázta a találkozót. 
Kísérıje  ifj. Jova István volt.  
    A mősorszámok elhangzása 
után értékelt Árgyelán György, 
aki az eleki Napsugár Nyugdí-
jas Egyesület elnöke, valamint 
az „Életet az éveknek” Megyei 
Nyugdíjas Szövetség elnöke is. 
Elmondta, hogy oda kell figyel-
ni a nyugdíjasokra, amikor éne-
kelnek, amikor panaszkodnak, 
de akkor is, amikor az unokáik-
kal játszanak. A délelıtt szín-
vonalas volt, ez bizonyíték arra, 
hogy ebben a korban is lehet 
összefogni, szórakozni és jó-
kedvően részt venni közösségi 
munkában. Mindenkinek meg-
köszönte a fellépését, közremő-
ködését. Ezután adták át a cso-
portoknak, szólóénekeseknek 
az elismerı oklevelet. Ezt 
Pluhár László polgármester 
úrtól kapták meg a fellépık, az 
ajándéktárgyakat Árgyelán 
György elnök úr adta át.  
     A találkozó zárásaként igaz-
gató asszony megköszönte a 
részvételt. Kedves mozzanata 
volt a délelıttnek, amikor Sipos 
Sándor képviselı úr elıadott 
egy humoros éneket, mindenki 
nagy derülésére, tetszésére. 
Finoman elkészített, ízletes 
ebéd elfogyasztásával zárult az 
énekes találkozó. 

 
 

Nádor Mária 

Szállt az énekszó… 
     Június 10-én Málik Já-
nos,  eleki elnök csapatban 
részt vett egy gyulai KRESz-
vetélkedın,  ahol II. helyezést 
értek el,  és majdnem tovább is 
jutottak! /A szervezı a megyei 
rendırkapitányság volt./  Júli-
usban Telekgerendáson,  a pol-
gárırnapon Rácz János,  alel-
nök elismerı oklevelet kapott. 
Augusztus 13-tól az eleki pol-
gárırség az országos rendır 
fıkapitányságtól kapott egy 
Suzuki Swift személyautót.    
     Augusztus 29-én ülésezett 
az eleki polgárırség,  ahol ki-
emelt kérdésként kezelték a 
szolgálatok megszervezé-
sét,  hisz az iskolakezdés miatt 
ez ismét fontossá vált. A 
„probléma” az,  hogy mivel a 
polgárırök  nagy része munka-
hellyel jelentkezik,  így az isko-

lák környékén a reggeli és a 
délutáni idıszakban gyakorlati-
lag nem tudják ellátni  a szolgá-
latot,  így ez a feladat fıképpen 
a nyugdíjas,  illetve rokkant 
nyugdíjas polgárırökre hárul. /
Ugyanakkor többen elköltöz-
tek,  illetve ki is léptek a szer-
vezetbıl./ Továbbra is várják 
azok jelentkezését,  akik pol-
gárırök szeretnének lenni.   
    Málik János,  elnök arra kéri 
az eleki lakosságot,  hogy prob-
lémájukkal forduljanak bátran 
az eleki polgárırséghez,  ha 
tudnak,  segítenek. Helyreigazí-
tás:  az eleki polgárırség máso-
dik alelnökének a ne-
ve:  Völgyesiné Irimiás Anna-
mária.  

/Forrás:  Málik János  
és Rácz János./ 

Az eleki polgárırség hírei 

    İsszel, az épületen belül 
keletkezı tüzek jelentıs ré-
sze a főtési szabályok meg-
szegésével hozható össze-
függésbe. A főtési idény 
kezdetekor célszerő feleleve-
níteni azokat az ismereteket, 
amelyek használatával meg-
elızhetı a késıbbi tragédia 
és tőzkár. Az ilyen tőzesetek 
hátterében a tüzelı-főtı be-
rendezések mőszaki állapota 
és az emberi mulasztás egy-
aránt megtalálható. Ezért 
körültekintı használat mel-
lett csak kifogástalan mősza-
ki állapotú főtıberendezést 
üzemeltessünk.  
   Ne tároljunk éghetı anya-
got a kazán közvetlen köze-
lében, a kipattanó parázs 
felfogására helyezzünk a 
kazán elé fémtálcát. A ké-
mény, mely éghetı anyaggal 
érintkezhet, a falhoz rosszul 
van rögzítve, nem volt felül-
vizsgálva és kitisztítva 
(kötelezı kéményseprés), 
nem használható. 
    Jó, ha tudjuk, hogy a gáz-
zal mőködı főtıberendezést 
öt évente felül kell vizsgálni. 
Gázszivárgás észlelésekor a 

gázcsap elzárását, és alapos 
kiszellıztetést követıen érte-
síteni kell a gázszolgáltató 
munkatársát. A gázkészülé-
ket szakemberrel javíttassuk, 
a házilagos barkácsolás tra-
gédiához vezethet. A hibá-
san üzemelı gázkazán, a 
rosszul mőködı kémény - 
szinte minden évben - alatto-
mos szénmonoxid mérgezé-
sek sokaságát eredményezi. 
Ennek megelızésére szén-
monoxid koncentráció érzé-
kelı vásárlásával tehetünk 
lépéseket, melynek haszná-
latát ugyan jogszabály nem 
teszi kötelezıvé, mégis hasz-
nos eszköze a baj megelızé-
sének. A széles palettáról 
tanácstalanság esetén szak-
ember segítségét kikérve 
célszerő választani. Odafi-
gyeléssel, az egyszerő szabá-
lyok betartásával megelız-
hetı a baj. Figyeljünk, érde-
mes. 

 
Gyula Város Hivatásos  

Önkormányzati Tőzoltósága 

Lakossági felhívás 
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    A Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület 2010. október 21-
én, az idısek világnapja al-
kalmából köszöntötte tagjait 
egy ünnepi teadélután kere-
tén belül. A rendezvényt 
megnyi tot ta  Árgyelán 
György, az egyesület elnöke, 
ünnepi köszöntıt mondott 
Pluhár László polgármester 
úr és a rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével Pelle Lász-
ló az Oktatási-, Kulturális-, 

Sportbizottság elnöke is. A 
Reibel Mihály Városi Mőve-
lıdési Központ és Könyvtár 
dolgozói már második alka-
lommal készültek mősorral a 
nyugdíjasok számára. Ezút-
tal a színpadon elıadott ka-
baré jelenetekkel lepték meg 
a vendégeket, amely nagy 
tetszést aratott az idıs kö-
zönség körében. 

 
Varga Györgyi 

„Napsugaraink” köszöntése az Idısek Világnapján  

Népmese Napja 2010 
 
    2005 tavaszán a Magyar Ol-
vasástársaság felhívással for-
dult mindazokhoz, akiknek 
fontos a népmesék fennmaradá-
sa és a mesékben élı bölcses-
ség továbbhagyományozása, 
hogy csatlakozzon ahhoz a kez-
deményezéshez, amely szerint 
szeptember 30. – Benedek Elek 
születésnapja – legyen a nép-
mese napja. A népmese napját 
elsı ízben 2005. szeptember 
30-án rendezték meg. A nap 
célja, hogy a könyvtárosok, az 
óvónık, a pedagógusok és a 
mesével foglalkozó szakembe-
rek, valamint a meseszeretı 
gyerekek és felnıttek ezen a 
napon megkülönböztetett tiszte-
lettel forduljanak mind a ma-
gyar, mind más népek meséi 
felé. Ennek tiszteletére rendezte 
meg 2010. szeptember 30-án a 
Reibel Mihály Városi Mővelı-
dési Központ és Könyvtár a 
„Népmese Napját”.  
    Több kategóriában is lehetett 
nevezni a jeles napra, mese-
mondó-, népmeseíró-, rajz kate-
góriában is. Ezenkívül a gyere-
kek népmese alakokat is készít-
hettek pálcikabáb formájában, 
miközben a lemezjátszóról 
szólt Benedek Elek népmeséje. 
A rendezvényt létrejöttéhez 
köszönet a támogatásért Elek 
Város Oktatási, Kulturális- és 
Sport Bizottságának. Népmese-
írók  díjazott meséi alsó tago-
zatból: Bíró Róbert  4.a osz-
tály:  
A szerencsés rókák 

   Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy tyúkra vágyó, 
éhes róka. Egy meleg júniusi 
napon elindult vadászni az er-
dıbe. Mivel nagyon gyenge 
volt, még a bokorból kiugró 
nyulat sem tudta elkapni. Így 
aztán korgó gyomorral indult 
csigát keresni a mezıre. Az 
erdı közepén a napsütötte tisz-
táson, csillogó, tiszta viző patak 
partján találkozott testvérével. 
Most már ketten sétáltak a me-
zı túloldalára, a lapuleveles 
részre. A rókák a lapulevelek 
alján kikerekedett szemekkel 
keresték az eleséget. Az egyik 
levél alatt rábukkantak egy 
csapat szendergı csíkos csigá-
ra. A szépen szundikáló csúszó-
mászókat felébresztették.  
    El is felejtettem mondani, 
hogy ez a rét varázsrét volt. 
Szóval ezek a csigák sem kö-
zönséges csigák voltak, hanem 
tudtak repülni. Abban a pilla-
natban, ahogy felkeltek és meg-
látták a rókákat, azonnal fel-
szálltak. A csigákat követve 
eljutottak a jóságos tündér va-
rázskertjébe. Alaposan körül-
néztek van-e valami ehetı do-
log. Ahogy így vizsgálódtak, 
megláttak egy irtózatosan nagy 
fát. Ámultak és bámultak. Tud-
játok-e, hogy miért? Ezen az 
óriási fán nem gyümölcsök lóg-
tak, hanem frissen sült, fősze-
res, illatos grillcsirkék. Ennek 
az ínycsiklandó csemegének 
megérezték az illatát. Elindul-
tak a csennivaló ennivaló felé. 
Igen ám, de a fa alatt rengeteg 
kapor nıtt.  
    A növény allergiát váltott ki 
náluk. Olyan hangosan tüsszög-

tek, hogy elıbújt rejtekébıl a 
tündér. Ezer éve nem bolygatta 
már senki. Álmos szemekkel 
nézett szét a kertben. Észrevet-
te, hogy a rókák nagyon nyúj-
tózkodtak a grillcsirkékért. Hiá-
ba erılködtek, ugrándoztak, 
csak nem érték el a sült husit. A 
jóságos tündér megsajnálta az 
éhes rókákat. A varázspálca 
egy suhintásával levarázsolt 
nekik egy pár illatos csirkét. A 
testvérpár meglepıdött, hogy az 
orruk elé pottyant két húsda-
rab. Boldogan estek neki a fi-
nom csemegének. Csak miután 
jóllaktak akkor vették észre a 
jótevıjüket. Hálásan néztek rá 
és megköszönték az ennivalót.  
A tündér jóságos volt és meg-
ígérte, hogy mindig ad nekik 
valamit enni.  
Felsı tagozatból: Bálint Áron   
5.b osztály: A sunyi nyúl 
   Forró nyári nap volt. A nyúl 
vágyott egy kis káposztára és 
répára. Elhatározta, hogy el-
játssza, hogy megrázta a vil-
lanypásztor, és elterült a föl-
dön. Odament a farmon élı ló, 
s hazavitte. Gondoskodott róla. 
Amikor a ló elment a patakhoz 
friss vizet hozni, a nyúl neki-
esett a káposztásnak. Visszatér-
ve ezt kérdezi a paci: - Ki dézs-
málta meg a káposztást?! 
- Te voltál nyuszika?! 
- Nem én voltam, még nem is 
tudok lábra állni.- mondta a 
nyúl.- A második alkalommal a 
ló elbújt a szénakazal mögé, és 
ott figyelte a nyulat. A nyúl már 
ment is a káposztásba. A ló 
amikor meglátta, dühbe gurult, 
és fenéken billentette a nyulat. 
A nyúl azóta a farm közelébe se 

merészkedett.  Ha a nyúl ıszin-
tébb lett volna, az én mesém is 
tovább tartott volna.  
A Népmese Napján a külön-
bözı kategóriákban született 
helyezések: 
„Nagy Mesélı” mesemondó 
1-2.osztály:  1. Ferenczi Sára; 
2. Bíró Kármen; 3. Kovács 
Márk; Különdíj: Becsey Gábor 
3-4.osztály: 1. Szelezsán Bog-
lárka; 2. Mazán  Dóra; 3. Pintér  
Edina 
5-6.osztály:1. Mazán Nikolett ; 
2. Gulyás Dóra; 3. Veres  Fru-
zsina; Különdíj: Poptyilikán 
Csenge; Für Fanni; 3. Purecse 
Patrícia. Felkészítı tanárok: 
Lupné Soós Tünde, Bellon 
Tiborné, Lénárt Istvánné 
„Népmeseíró”pályázat:  
Alsósok:1. Bíró Róbert:  A 
szerencsés rókák; 2. Juhos Do-
minika:  A szomjas kisegér; 3. 
Szelezsán Boglárka: A lusta 
macska; 4. Jova Benjamin:  Az 
óriás 
Felsısök:1. Bálint  Áron; 2. 
Mazán Nikolett; 3. Pelle Lász-
ló ;  Különd í j :  Sza rvas i 
Dzsenifer;Szentiványi Izabella 
Rajzpályázat helyezettjei: 
Óvodások:  II.sz. ovi: Kászián 
Alexa, Zsóri Zsófia, Ruzsa Ka-
milla, Zsóri Tamás. III.sz.ovi: 
Popucza György, Burkus Dóra, 
Sarkadi Ferenc, Bénes Gyöngy-
vér, Hack Pálma 
Alsósok : 1. Szelezsán Boglár-
ka, 2. Bíró Bertold, 3. Völgyesi 
Viktória 
Felsısök: 1. Pintér Beáta, 2. 
Szentiványi Izabella, 3. Szabó 
Rebeka  

Juhászné Kiss Henrietta 

Tanévnyitó 2010 
  
    Az idén szeptember 1-én 
megkezdıdött a tanév az eleki 
Harruckernben is, a rossz idıre 
való tekintettel most a tanév-
nyitót az intézmény aulájában 
tartották. Singer Ferenc,  igaz-
gatóhelyettes,  telephelyvezetı 
rövid beszédében a következı-
ket emelte ki:  Hiszi,  hogy a 
többség azért van itt,  mert ta-
nulni akar,  amiben a tanároktól 
minden segítséget meg fog kap-
ni. Az eleki kis iskola,  aminek 
több elınye is van,  hisz  keve-

sebb a diák, nem tud elbújni 
senki sem,  mert mindenkit 
ismernek, így mindenkinek 
segíteni is tudnak. Aki itt ta-
nul,  az nagy csodákra nem 
számíthat,  arra viszont 
igen,  hogy mindenkinek segí-
tenek,  hogy legyen belıle vala-
mi! 
    Az ünnepség után az osztá-
lyok osztályfınökeikkel osztá-
lyaikba vonultak,  amivel tulaj-
donképpen már meg is kezdı-
dött a 2010-11-es tanév. 

  
Rapajkó Tibor 
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Horváthné Ibolya: 
 

Sziszi vagyok 
 

Szülı nélkül nıttem én, 
Így lettem kis szökevény, 
Menhely lett az otthonom, 
Volt ott egy pár rokonom. 

 

Egyszer aztán gazdit leltem, 
Aki házába vitt engem. 
Sziszi kutya lett a nevem, 
Kicsi gazdám szeret engem. 

 

Imádom a falat mászni, 
Galamb után ugrándozni. 
A béka nem a barátom,  
Túllı minden határon. 

Piszkoskodik a kis sunyi, 
Nem hagy engem lustálkodni. 

 

A gazdimat nagyon szeretem, 
İ etet, itat engemet, 
Megsétáltat, becézget,  
simogat és ölelget. 

 

Néha-néha begurul, 
A házikómba parancsol. 
Így telik el a napom, 

Jó, hogy itt az otthonom.  

     Bizonyos értelemben az 
utóbbi húsz év üstökösének 
tekinthetı a magyar kortárs 
irodalom egén. Tíz verses köte-
te jelent meg ez idı alatt. Me-
g y é n k ,  p o n t o s a b b a n 
Mezıkovácsháza szülötte, így 
még közelebb áll hozzánk. 
Rendkívül családias légkörben, 
augusztus 7-én délelıtt zajlott 
le a találkozó, városunk könyv-
tárában.  
     Az esemény háziasszonya, 
Juhászné Kis Henrietta könyv-
táros volt, akinek bıven sorjáz-
tak kérdései a költıhöz, a ver-
ses kötetek gazdag tartalmának 
ismeretében. „Békésnek csodás 
tája” címő költeményt, Szeke-
res Brigitta szavalta el. A vers 
Elekrıl szól, ezért szív melen-
getı volt a hallgatóság számára. 
A közönség soraiból más is 
vette a bátorságot, hogy idéz-
zen a költıtıl. A számára leg-

kedvesebb verset mondta el 
Kecskeméti Jánosné, amelyet 
az apukájáról írt Hetényi 
György. Késıbb Bogár Szabó 
Mihályné is elırukkolt egy 
költemény részlettel.    
    „Verselése ısmagyar nyolcas 
ritmusú, dallamos versforma”. 
Írja Budai István, a jubileumi 
X. kötet elıszavában. Ez az, 
ami engem, mint olvasót elı-
ször megragadott. A másik do-
log, ami ámulatba ejtett, hogy 
szinte nincs olyan területe az 
életnek, amihez ne tudna 
„rímekkel díszítve” hozzá szól-
ni. Emberek, sorsok, tájak, ér-
zelmek, történelmi és minden-
napi események.”Hetényi 
György elsısorban hazafias 
költı.” Írja Budai István. Eddig 
megjelent könyvei: 1. Esı má-
jusban (1989): népi hagyomá-
nyok feldolgozása. 2. A hársfa 
dala (1991): az 56-os esemé-

nyek megírása, magyar énekek 
és lírai dalok. 3. Napsugarait 
győjtöm (1994) szerelmes és 
tájleíró versek. 4. Tiszta ég alatt 
(1995): gyermekverses kötet 5. 
Hazámba, ha megyek (1997): 
magyar történelem, honfogla-
lás. 6. A harmadik évezred felé 
(2000): a millenniumi év tiszte-
letére jelent meg. 7. Turul ma-
dár szárnyán (2002): válogatott 
kiadás, az eddig megjelent kö-
tetekbıl áll). 8. A kárpátok alatt 
(2005): A határon túli magyar-
ságról is szól. 9. Magyarok 
Európa közepén (2007):  A 
magyarság sorsáért való aggó-
dás. 10. Tövisek és virágok 
(2009):Jubiláló kötet. Mai drá-
mai események megírása. 
Mindezek után megkérdezném: 
Milyen költı is Hetényi 
György? Elmondható, hogy 
Békés megye, minden zegét-
zugát  ismeri, talán nincs is 

olyan település, amirıl ne írt 
volna verset. Költeményeit a 
Szegedi Nemzeti Színház mő-
vészei is elıadták már.   
     No, és, hogy egy kicsit lá-
gyabb húrokat is pengessünk, 
megsúgható, hogy gyermekko-
rában is írt verseket, ezzel im-
ponált a lányoknak. „Lekvár 
fızés emléke”, „Az utolsó dró-
tos tót”, „A hıs Vak-Ond” (ez 
utóbbi gyermekvers). Úgy gon-
dolom, bıven lehet válogatni az 
alkotásokban és álmélkodni. 
Remélhetıleg nem kell sokat 
várni egy újabb Hetényi 
György író, olvasó találkozóra. 
İ maga így ír, X. verses köteté-
nek epilógusában:  

„Kegyes sorsom talán 
Visz, visz még sokáig 
Magas égen fénylı  
csillag ragyogásig.” 

Író, olvasó találkozó Hetényi György költıvel 

    Az eleki plébánia levéltárá-
ban egy fontos dokumentumot 
találtunk, mellyel bizonyítani 
lehet, hogy Eleken a latin mel-
lett a szentmiséken használták a 
németet és a magyart is. Tanul-
ságos szó szerint is idézni ezt a 
levelet: 
„Fıtisztelendı egyházmegyei 
Hatóság! 
A Fıtisztelendı egyházmegyei 
Hatóságnak 630/1940. biz. szá-
mú leirata alapján tisztelettel 
jelentem:a/ a templomban: vas-
ár- és ünnepnapon a szentmisé-
ken következıképen oszlik meg 
a nyelvhasználat az énekeket és 
népnyelven mondott imákat 
illetıen: ½8 órakor német, ½ 9-
kor német és magyar váltakoz-
va, ½10 német, 11-kor magyar. 
Litániák nyelve: német, májusi 
ájtatosság szombaton magyar, 
októberi ájtatosság és a nagy-
böjti keresztúti ájtatosság: né-
met. Hétköznap a szentmiséken: 
német. A szentségek kiszolgál-
tatásánál a hívek kívánságához 
alkalmazkodunk, amikor túl-
nyomó részben német. 
B/ az Újtelepi imaházban: né-
met. 
C/ Lökösházán: magyar. 

Eleken, 1940. évi február hó 
26.-án. 
Mély tisztelettel: 
Wagenhofer Ede /kézírással/ 
adminisztrátor.” 
    Ebben a nagyon nehéz, de 
ugyanakkor mégis sikeres idı-
szakban, amikor is 1938-41 
között pl. békés úton sikerült a 
mai Magyarország területét 
megkétszerezni, ahol a magyar-
ság döntı többsége élt, a katoli-
kus egyház fontosnak tartotta 
felmérni a nyelvhasználatot, 
ami talán azért is fontos volt, 
mert az akkori országban ismét 
megnıtt a nemzetiségiek ará-
nya. 1941 januárjában pl. a 
lakosság 74, 4%-a volt magyar, 
7, 9%-a román, német pedig 7, 
4%! /Eleken 1941-ben 9327-en 
éltek, aminek az anyanyelvi 
megoszlása a következı volt: 
61, 3% német, 23, 4% magyar, 
14, 8% román, 0, 4 szlovák, 0, 
15 pedig horvát./  
     Az ismert történelmi tragé-
diák miatt mára sajnos teljesen 
megváltozott az anyanyelv 
használata pl. Eleken a szent-
miséken is! 
 

Rapajkó Tibor 

Nyelvhasználat 
Felnıtt irodalom: 
-Stephenie Meyer: Hajnalhasa-
dás 
-Lisa Fitzpatrick: Avatar 
-Bernard Cornwell: Excalibur I-
II-III. Kötet 
-Antony Denning: A fafaragás 
képes kalauza 
-Ágoston Gábor: Millenniumi 
magyar történet  
Gyermek-, és ifjúsági iroda-
lom: 
-Bartos Erika: Anna, Peti és 
Gergı: Megmondalak! 
-Leirer Alíz: Lilla titkos naplója 
-Erich Kastner: Emil és a detek-
tívek 
-Disney: Csingiling és a nagy 
tündérmentés 
-N. B. Grace: High School Mu-
sical 2. 
 
    Minden kedves olvasót, fia-
talt és idıset szeretettel várunk, 
s amíg a nagyobb tesó, vagy 
anyuka válogat, a kisgyermekek 
a játszósarokban tölthetik el 
kellemesen az idıt. Nyitva tar-
tás hétfıtıl péntekig 9.00-17.00 
óráig  
Reibel Mihály Mővelıdési 

Központ és Könyvtár 
Kossuth u. 13. 

A Reibel Mihály Városi 
Mővelıdési Központ és 
Könyvtár októberi siker-

könyveinek listája 
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   „A házi vagy családi mulatságok csak 
lakodalmak alkalmával esnek meg. A disz-
nótori mulatozás még nincs úgy felkap-
va,  mint a magyaroknál.  
   A lakodalom nem folyik le náluk annyi 
ünnepséggel,  mint a magyar családok-
nál,  de azért bizonyos ceremónia nélkül 
nem esik meg. ...A lakodalmi ebéd túlságo-
san gazdag,  pl.: tyúkleves,  marhahús tor-
mával,  becsinált borjú kuglóf-
fal,  Reisbrei /weisser Brei,  rizskása/ ma-
zsolával és cukorral /a németek legkedvel-
tebb ételük/,  töltött káposzta kolbász-
szal,  füstölt sertéshús,  borjú- és disznósült 
céklával és uborkával,  tészta:  fánk cukros 
fahéjjal behintve. /Öthalom/. ...A pecsenye 
feltálalásakor általános szokásként követ-
kezik a cipılopás /Schuhfteila/.Valaki le-
lopja az asztal alatt a menyasszony lábáról 
a cipıt s ezt vagy a keresztszülık váltják 
ki,  vagy ellicitálják. /Ujszentanna/. Ezt a 
mozzanatot nagy vígság kíséri. Ebéd után 
megindul a tánc és éjfél táján a menyasszo-
nyi tánc /Brauttanz/ és a felkontyolás /
Heiwla,  haibln/. Leültetik székre,  fıkötıt 
tesznek a fejére /Öthalom,  Pretschl/ a 
menyasszonyi koszorú helyébe,  ezzel te-
szik asszonnyá… 
     Szentmártonban négy fehérbe öltözött 
leány,  kezükben égı gyertya,  táncolja 
körül a menyasszonyt,  másutt mindenki 
táncol a menyasszonnyal és pénzt adnak 
neki. Eleken bejönnek az Ufträger-ek /
kiszolgálók/ és a Kuchelweder-ek /konyhai 
cselédek/,  gyertyát tartanak,  ad-

dig,  míg  a vılegény  táncol mint utolsó a 
fiatal asszonnyal. Végre kitáncol vele a 
szomszéd szobába és eltőnik vele. ......A 
keresztelés költségeit a keresztszülık fede-
zik /Kfattersleit,  Kfatermann, Kfaterin/. 
Ezek keresztjeik mindig nagy figyelemmel 
és szeretettel viseltetnek. Ünnepnapokon 
kalácsot,  gyümölcsöt és csemegét el nem 
mulasztanának nekik küldeni. Esküvıjü-
kön ık viselik a násznagyi tisztet. A ke-
resztelés után egyszerő reggeli van.  
     A gyermekágyas asszonyt a Kfaterin 
látja el, küldi neki a levest /Kfatersupa/." A 
mai eleki olvasó számára is bizonyára fel-
tőnik,  hogy az egykori német lakodalmi 
szokások természetes módon különböztek 
pl. a magyar hagyományoktól,  elég fıkép-
pen pl. az ünnepi ételekre gondolni.  Az 
viszont érdekes,  hogy pl. vannak olyan 
lakodalmi mozzanatok,  melyek Magyaror-
szágon ma is léteznek nemzetiségtıl füg-
getlenül,  pl.  cipılopás,  gyertyás tánc!  
    A különbözıség természetesen a régi 
keresztelési szokásokra is igaz. Legvégül 
talán azt lehetne mondani,  hogy egykoron 
pl. az átlagember számára teljesen mást 
jelentett a házasságkötés és a gyermekál-
dás,  szemben a mai megközelítéssel,  saj-
nos. Ilyen szempontból is van mit tanulni a 
régi Elekiektıl!  
/Forrás:  Dr. Somogyi Gyula szerk.:  Arad 

vármegye és Arad szabad királyi város 
néprajzi leírása. Arad,  1912. 507 o./ 

Vége. 
Rapajkó Tibor 

Elek német népe V.- Lakodalom és keresztelı Szabó Katalin Zsófia 
Mintha megtagadnád... 

 
(„Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, 

bár csak egy a földbıl készült 
cserépedények között! 

Mondhatja-e formálójának az anyag: 
Mit csinálsz?” 
Ézs. 45, 9.) 

 

-Mintha megtagadnád önmagad, 
mikor Istennel ellenkezel. 

Csak úgy megtagadnád sorsodat 
a kapott égi fegyverzettel. 

 

Mert kaptál fegyvert s eszközöket, 
csakúgy, mint az ısember is, 
ki kıbıl tárgyakat fejteget, 

oly módon vonatkoztass te is! 
 

Az egyikbıl a másikat 
- ami történt, mind okkal történt-, 

dolgokból a dolgokat; 
egyik...másik... s összeáll a kép. 

 
Hogyan is mondhatnád: Nem teszem! 

A morzsa nehéz. De mondja-e  
a hangya: Tovább nem cipelem?! 

 

A mézet emberek veszik el 
s mondják-e a méhek, a kaptár 
leállt, soha többé nem termel? 

 

Mondja-e a kis, füsti fecske, 
hogy ı már nem épít több fészket, 
hisz ısszel így is, úgy is elmegy. 

 

A báb nagyon nehéz. A testet 
elköti. S mondja-e a féreg, 

hogy ı nem akar lepke lenni? 
 

A föld is súlyos és fekete. 
Nem túrok, mások betemetik. 
A vakondok vajon mondja-e? 

 

A kutya, ki a vacsoráját 
hol megkapja, hol nem  étkezik 

s általa van ırizve a ház. 
 

Ha nem ırizné, hát önmagát 
tagadná. S az Úrral szállna szembe, 

elvetné sorsát, mit neki szánt, 
miért született, nem az lenne! 

 

Ember, te se tagadd meg magad, 
csak  bízz az egy Uradban és higgy, 

van még jó, mit neked tartogat 
és az életedben van még szín... 

 

Egy szó vagy ezer, mit is számít, 
csak bízzál és kövesd az Urat, 

csak hidd el, bárki mondhat bármit, 
akkor leszel mindig önmagad.  

    2010. augusz-
tus 1-tıl az eleki 
p l é b á n o s 
o l d a l l a g o s a n 
e l l á t j a  a z 
lökösházi plébá-
niát, mint ahogy 
é v e k  ó t a 
Kétegyházát is. 
A változás a kö-
vetkezıkkel ma-

g y a r á z h a t ó :  K o t r o c z ó 
Pál,  nagykamarási plébános nyugállo-
mányba vonul t ,  a  plébániáját 
Kevermeshez csatolták, ahova eddig 
Lökösháza is tartozott, ami azonban 
ismét Elekhez tartozik. /Lökösháza 
1949-tıl lett Elektıl önálló település./ 

Forrás: Kalaman János,  
eleki plébános. 

Elek és Lökösháza ismét együtt Helyreigazítás 
 
Az Eleki Krónika 2010. szeptember 
29-i lapszámában Botás Tivadar és 
Botás László  román kisebbségi önkor-
mányzati képviselıjelöltek támogató 
szervezetek szerinti besorolása tévesen 
jelent meg. A helyes besorolás a kö-
vetkezı: 

 
- Eleki Román Hagyományırzı  

Táncegyesület:  
Botás Tivadar  

 
- Magyarországi Románok Országos 

Érdekképviseleti Egyesülete:  
Botás László  

 
A hibáért elnézést kérünk! 

 
Eleki Krónika Szerkesztısége 



JELES NAPOK 
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    A hónap régi magyar nevei: 
SKORPIÓ HAVA, és MIND-
SZENT HAVA. Ismeretes a 
FÖLDANYA HAVA elneve-
zés is. 
Október 4. - Assisi Szent Fe-

renc napja 
Megújította az egyház szelle-
mét, eszméi új lendületet adtak 
a középkorban. Személye a 
földi javakról való lemondás, 
az egyszerőség és a szeretet 
jelképe lett. Képmásain az álta-
la alapított rend szürke csuklyás 
csuháját viseli, amit a derekán 
csomózott kötél fog össze. A 
kötél három csomója a sze-
génységet, a szüzességet és az 
engedelmességet jelenti. Rész-
let egy fohászából: Uram!  
„Add, hogy ne arra törekedjem, 

hogy engem megértsenek, 
hanem én értsek meg másokat. 

Add, hogy ne engem  
szeressenek, 

hanem én szeressek, 
mert akkor kap az ember,  

ha ad.” 
Október 6. - Aradi vértanúk 
napja – Nemzeti gyásznapunk 
Minden magyar lelke gyászba 
borul ezen a napon. Szabadság-
harcunk dicsı vezéralakjait az 
aradi vár sötét kamráiba záratta 
Haynau. 1849. október 6-án 
kivégeztette ıket. Hajtsuk meg 
mélyen fejünket a kivégzett 
tábornokok elıtt: Aulich Lajos, 
Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Knézich Károly, Kiss 
Ernı, Lázár Vilmos, Láhner 
György, gróf Leiningen-
Westerburg Károly, Nagy-
Sándor József, Pöltenberg Er-
nı, Schweidel József, Török 
Ignác és gróf Vécsey Károly. A 
13 vértanú élete és halála le-
gyen örök példa elıttünk! 

Október 9. - Dénes napja 
Dénes a kelta-római Párizs elsı 
mártír püspöke volt és a francia 
királyok patrónusa. Legendája 
szerint a halott vértanú a fejét a 
hóna alá kapta, és a maga lábán 
ment a sírba. A fejfájósok oltal-
mazójának is nevezik. 
Íme egy köszöntı: 

„Dénes napján itt állok, 
Sok szerencsét kívánok! 
Boldogságot, örömet, 

Hosszú, áldott életet!” 
Október 15. - Teréz napja 

Szent Teréz a 16. században élt, 
a katolikus egyház egyik legna-
gyobb szentje volt. Sokfelé 
ezen a napon kezdték a szüre-
tet. Egyes vidékeken asszonyi 
dologtiltó nap volt, amikor nem 
moshattak, és kenyeret sem 
süthettek a gazdasszonyok. 
Megosztom Önökkel Teréz 
anya egyik tanácsát: „Aki hoz-
zád fordul, mind jobb és boldo-
gabb emberként távozzék tı-
led.” 
Október 18. - Lukács napja 

Lukács evangélista e nap név-
adója. A hagyomány szerint Pál 
apostolt kísérte missziós útjain. 
Az általa írt evangéliumon kí-
vül ıt tartják az Apostolok Cse-
lekedetei könyv szerzıjének is. 
Polgári foglalkozására nézve 
orvos volt, ezért lett az orvo-
sok, kórházak, fürdık jeles 
szentje.  
Október 20. - Vendel napja 

A VI-VII. század fordulóján élt. 
A Rajna vidékén remeteként 
juhászságot vállalt, végül egy 
kolostor apátjaként halt meg. 
Hozzá fordultak a juhászok, 
hogy védje meg a nyájaikat az 
aszálytól és a villámcsapástól. 

Október 21. - Orsolya  
/latinul: Ursula/ napja 

A legenda szerint breton király-
lány volt, akit egy angliai feje-
delem a követei útján feleségül 
kért a fia számára. Orsolya fel-
tételeket szabott: vılegénye 
térjen meg, legyen társa római 
zarándokútján és gondoskodjék 
egy 11.000 fıs szőzi kíséretrıl. 
A szerelmes ifjú teljesítette a 
kívánságát. A vılegényt Rómá-
ban a pápa keresztelte meg. 
Visszatértükben a Rajnán ha-
józtak, s megálltak Kölnben, 
amelyet épp a hunok ostromol-
tak. A hunok nyilaitól itt halt 
meg Ursula /Orsolya/, a vılegé-
nye és a 11.000 szőz. Így lett 
Ursula / Orsolya/ Köln védı-
szentje.  Úgy tartják, hogy ami-
lyen idı van ezen a napon, 
olyan lesz a tél. 
Október 23. – A magyar for-
radalom és szabadságharc 

ünnepe 

Ezen a napon emlékezünk meg 
az 1956-os magyar forradalom-
ról. A második világháború 
szovjet gyızelemmel fejezıdött 
be. A gyızelem után a szovjet 
hadsereg nem vonult ki hazánk-
ból. A felszabadulás után földet 
osztottak a parasztoknak, azon-
ban szovjet mintájú termelıszö-
vetkezetekbe kényszeríttették a 
földmőveseket. Az állam erıl-
tette a nehézipar fejlesztését. A 
munkások és az alkalmazottak 
egyre rosszabbul éltek. 1956-
ban a lengyel munkásság is 
elégedetlenkedett, hiszen hely-
zetük hasonló volt a miénkhez. 
1956. október 23-án az egyete-
misták rokonszenvtüntetést 
rendeztek a lengyelek mellett 
Budapesten. Munkások is csat-
lakoztak hozzájuk és követelték 
a szovjet csapatok hazatérését.  
A Szovjetunió vezetıi azonban 
nem engedhették meg, hogy 
egy ország kiszakadjon a fenn-
hatósága alatti államok sorából. 
Nagy Imrét és társait tırbe csal-
ták, foglyul ejtették, és novem-
ber 4-én, egy esıs vasárnapon a 
szovjet tankok lerohanták fıvá-
rosunkat. Egy ideig még tartott 
az ellenállás, de a túlerı gyı-
zött. A nyugati országok nem 
nyújtottak segítséget. A Kádár-
rendszer 1989-ben összeomlott, 
és megindult a demokratikus 
átalakulás. Magyarország ál-
lamformája népköztársaságból 
köztársaság lett. A köztársasá-
got a forradalom évfordulóján, 
1989. október 23-án kiáltották 
ki a Parlament elıtt. Azóta ez a 
nap kettıs ünnep: emlékezünk a 
forradalomra és a köztársaság 
kikiáltására.  
Október 26. - Dömötör napja 
A keleti egyház kedvelt szentje 
volt, aki a 4. századi nagy ke-
resztényüldözések idején halt 
vértanúhalált. Ezt a napot ju-
hászújévnek is nevezték, mert 
sokfelé ezen a napon számoltak 
el a juhászok gazdáikkal. A 
szegedi belvárosi templom vé-
dıszentje. A Dömötör-napi 
hideg szelet, a kemény tél elı-
jelének tartották. 
Október 28. - Simon-Júdás 

napja 
Ez a nap arról nevezetes, hogy 
ilyenkor kezdték a Hegyalján a 

szüretet. Íme egy rigmus: 
„Itt vagyon már Simon, Júdás, 
  Jaj tenéked inges, gatyás!” 

Október 31. - Wolfgang napja 
A név magyar megfelelıje Far-
kas. Egyes helyeken úgy tart-
ják, hogy a facsemetét e napon 
kell elültetni. Szent Wolfgang, 
Regensburg bencés püspöke 
volt. Szent István király hitve-
sének, Boldog Gizellának volt a 
leánykori nevelıje. 

 
Nádor Mária 

Jeles napok októberben 

Anyakönyvi hírek 
2010. július 19-
szeptember 11. 

 
Születések: Enyedi Kamilla 
Fruzsina /07.30./,  
 
Házasságkötések:  Brandt 
Ákos Tamás és Jámbor Adri-
enn /08.14./,  Forgács Tibor és 
Tóth Renáta, /08. 14./  Frank 
Zoltán és Dobi Enikı Ildi-
kó /08. 16./Rostás Róbert Lász-
ló és Kurucz Kinga /08.14./,   
Krisán Csaba és Petrovszki 
Edina /08.28./, Csákvölgyi 
G y ö r g y  é s  
Irimiás Henrietta /08.30./,  Bar-
na Attila és Borbély Anikó  
/09.11./.  
 
H a l á l o z á s o k :  E l e k e s 
Gáspárné  Varga Erzsé-
bet /75/,  Kamarás Dávidné 
Urecse Erzsébet /54/,  Szász 
János /72/,  Lezsák Tamásné 
Mag Mária /83/,  Rotyis 
Tivadarné Tóth Margit /78/, 
Ottlakán Péter /63/, Rotán Jó-
zsef István /53/,  Brandt 
J á n o s n é  
Gyebrovszki Mária /80/,  Ha-
lász Gyula Lajosné Perina Juli-
a n n a  I l o n a  / 6 7 / ,    
Nisteruc Mihályné Czápos Szi-
dónia /85/,  Gyıri Mihályné 
P é t e r  A r a n k a  / 9 0 / ,    
Szabó Pál /86/,  Farkas 
F l ó r i á n n é  B a l o g  A n -
na /65/,  Szöllısi Sándorné  
/Balogh Anna /88/.  

 
Forrás:  az eleki  

anyakönyvi hivatal. 
 


