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     Az 1700-as években 13 gerolzhofeni 
család telepedett le és szinte alapította 
meg Eleket. A szálak sohasem szakadtak 
meg, az ezer kilométernyire lévı 
„testvérrel”, lehetett az pestis, vagy ki-
őzetés, volt amikor a rokonok, a politika 
rossz szemmel nézte, de a kemény hatá-
rok sem számítottak, hiszen a „család az 
család”. Aztán eljött az idı, hogy a test-
vérek Gerolzhofen és Elek nyíltan fel-
vállalhatták egymást. Ennek következ-
ménye lett az iskolák folyamatos kap-
csolattartása és ha tovább gombolyítjuk 
a fonalat, tényleges családokra, barátok-
ra lebontva. A német gyermekek mostani 
látogatásáról Brandt Antalné a Dr. Mes-
ter György Általános Iskola igazgatóhe-
lyettese számolt be, mint a látogatás fı 
szervezıje, aki nem elsı alkalommal 
irányít egy ilyen programsorozatot. 
     Több mint 20 éves ez a kapcsolattar-
tás az iskolák között. Még Szikes Péter 
iskolaigazgató helyettessége idején vetı-
dött föl az intézmények közötti találko-
zások lehetısége, természetesen akkor ı 
bonyolította le azokat. Ez úgy történik, 
hogy egyik évben az Elekiek mennek 
Gerolzhofenbe, a másik évben ık jön-
nek, aztán egy év szünet. Most városunk 

iskolája volt a vendéglátó egy hétre, má-
jus 1-8-ig. A „nagy találkozás” a polgár-
mesteri hivatal házasságkötı termében 
történt. Sok tanuló már ismerte egymást 
személyesen, vagy az interneten keresz-
tül. A fogadáson Pluhár László polgár-
mester úr és Pelle László iskolaigazgató 
köszöntötte a vendégeket. A csoportkísé-
rı pedagógusai Corina Ross és Anton 
Siegel volt. A gyerekeket családoknál 
szállásolták el. 
     A hét programja változatos és színes 
lett. A vendégek kiélvezhették a gyulai 
strand minden lehetıségét és nem utolsó 
sorban szépségét. Lovagoltak Barna Já-
nos vállalkozó lovardájában. Mentek 
Szent Benedekre kocsikázni a pusztába 
és a Steigelwald tanyán megnézték a 
múzeumot és finom paprikást ettek. Ellá-
togattak a Leimen Házba, ahol Wittmann 
György mutatta meg az állandó kiállítást 
és játszhattak váltóversenyt az udvaron. 
Elutaztak Romániába Szentanna város-
ába, ahol a német nemzetiségi iskola 
fogadta nagy szeretettel ıket. Jártak 
Hódmezıvásárhelyen az Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezıgazdasági  Napok kiál-
lítását csodálhatták meg. Nem szabad 
kihagyni a gyulai gokartozást, ami koru-

kat tekintve remek szórakozás volt. A 
szombati napon pedig bementek Békés-
csabára „piacozni” és jártak a Csaba 
Centerben is. Ez a délelıtt a családokkal 
eltöltött úgymond „szabadprogramos” 
idınek nevezhetı. 
Elérkezett a búcsú délutánja, amelyet a 
sportcsarnokban tartottak. Bővészmutat-
ványokkal szórakoztatta az ott lévıket 
Purecse János. Meleg vacsora és a szü-
lık által készített sütemények tették 
meghitté az itt töltött utolsó órákat. 
     Köszönet jár mindazoknak, akik eh-
hez a remek egy héthez hozzájárultak, a 
kísérıpedagógusoknak, hiszen tolmács-
ként is szerepeltek és többen szállásadó-
vendéglátóként is, mint Lukácsné Kohut 
Anna, Morár Péterné, Pelle Ágnes, Pelle 
László igazgató, Klemm Tamás, Nagyné 
Nádor Gabriella, Dávid Rémusz és ter-
mészetesen Brandt Antalné. Ne feledjük 
az Önkormányzat, a szülık, illetve a 
családok nélkülözhetetlen segítségét 
sem. A gerolzhofeni busz kigördült Elek 
városából, azonban teljes bizonyossággal 
írom le, mint ahogyan a filmekben szo-
kás „folytatása következik...” 

 
Huszár Gabriella 

„ A családban marad...” -Gerolzhofeni testvériskolások Eleken 

    A Harruckern Középiskola eleki telep-
helyén 2011. május 7-én tartották a bal-
lagást, ami a hagyományoknak 
megfelelıen az idén is a központi 
épület udvarán kezdıdött. A balla-
gó osztá lyok /1 2/c  és  d-
érettségizık, 12/b-bolti eladók, 13/
a - s z a k ác s ,  p i n c é r ,  1 4 -
vadgazdálkodási technikusok/ most 
is az osztályukból kiindulva bú-
csúztak az iskolától, illetve itt 
„hirdették ki,” hogy az idén kinek a 
nevét vésik fel a bölcs bagolyra /
Herczegh Gábor-vadgazdálkodási 
technikus/.  
      A végzıs diákok, illetve a ven-
dégek ezek után átvonultak a városi 
sportcsarnokba, ahol elsıként Singer 
Ferenc, eleki tagintézmény-vezetı kö-

szöntötte a gyulai központú oktatási in-
tézmény jelenlévı képviselıjét: Kertész 
Miklóst, Tolnai Pétert, térségi tanácsno-
kot, megyei képviselıt, Turóczy And-

rást, eleki képviselıt, illetve Pluhár 
Lászlót, Elek város polgármesterét. Tol-

nai Péter ünnepi beszédében a követke-
zıket emelte ki: Az álmok mostanra kez-
denek valósággá válni. Az érettségi fel-
teszi az életre a koronát, de az egyéni 

tehetségtıl függ, az hogy, ki hogyan 
tudja ezt kamatoztatni. Mindenki 
számára nagy lehetıség következik.  
A jövıt a következık határozzák 
meg: tisztesség, becsület, szorgalom, 
kitartás! Az ünnepi szónok végül 
mindenkinek sok sikert kívánt. Ker-
tész Gábor szavai után versek, illet-
ve beszédek hangzottak el a balla-
gók és a még maradó diákok nevé-
ben. Végül pedig a jutalomkönyvek 
átadása következett. 
/A fontos eseményrıl az Elek Tv is 
felvételt készített./ 

 
Rapajkó Tibor 

Ballagás 2011 
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     A lejárt idejő határozatok 
elıterjesztéséhez kapcsolódóan  
Pluhár László  polgármester úr 
az ülésen még elmondta, elsı-
fokú belvízvédelmi készültsé-
get rendelt el. A csatornakotrás 
a Körös Víztársulással kapcso-
latban van, de a Hunyadi és a  
Mátyás király utca közötti terü-
let önkormányzati, így a ka-
tasztrófavédelem terhére fogják 
a csatornatisztítást végezni. 
Nagy gondok vannak a közfog-
lalkoztatásban, 3 hónap és napi 
4 óra ez így nem megfelelı. A 
bérpótló juttatást egy családból 
csak egy kap. Így tömegesen 
kérik, hogy külön élnek (száz 
számra). 3675,-Ft van a bérpót-
ló és a 3-4 órás munka között. 
Az emberek kedvetlenek. Ezért 
a polgármester úr javaslata az, 
hogy a jegyzıvel közösen írja-
nak egy levelet  Dr. Czomba 
Sándor Nemzetgazdasági Mi-
n is ztérium államt itkárának, 
hogy milyen gondokkal küsz-
ködnek a közfoglalkoztatásban. 
A Képviselı-testület az elıter-
jesztéseket és a javaslatokat 
elfogadta. 
     Kivételesen egy bejelentés-
sel folytatódott az ülés. Dr. 
Tábi Tibor gyulai rendırkapi-
tány úr mutatta be Domak Péter 
százados urat, a január elsejével 

munkába állt körzeti parancs-
nok urat. A kap itány úr el-
mondta, hogy a százados életút-
ja ismert, hiszen a hely i újság-
ban megjelent (márciusi s zám) 
és jelenleg i hatáskörében is 
igyekszik feladatainak maximá-
lis ellátásán. Kérte, fogadják el 
az ú j parancsnokot! A polgár-
mester úr megjegyezte, hogy 
Domak Péter jelenléte pozit ív 
értelemben érezhetı, mint kör-
zeti parancsnoké. Azt  kívánja, 
hogy hosszú és jó munkát vé-
gezzen.  
     Az elsı napirend: „Eleki 
Víz- és Csatornaüzemeltetı 
Kft. éves beszámolója, 2010. év 
üzlet i tervérı l”. A beszámolót a  
független könyvvizsgálói jelen-
tést, amelyet Keszthelyi László 
végzett, a testület elfogadta. 
    Második napirend: „2010. 
évi költségvetési rendelet mó-
dosítása”. Az elıterjesztésben 
részletes beszámoló szerepelt 
Elek Város Önkormányzata 
2010. évi költségvetésének 
végrehajtásáról, amelynek elı-
készítésében Kovács Valéria  
pénzügyi osztályvezetı vett 
részt. 
     Harmadik napirend: „2010. 
évi zárszámadási rendelet meg-
alkotása”. Az anyag nagyságát 
érzékeltet i, hogy huszonhat 

oldalt foglalnak el a száms zerő-
sített táblázatok az elıterjesz-
tésben. A független könyvvizs-
gálói jelentést Galuska Józsefné 
végezte: „véleményem szerint 
az éves egyszerősített beszámo-
l ó  a z  ö n k o r má n y z a t 
2010.12.31-én  fennálló vagyoni 
pénzügyi és jövedelmi helyze-
tébıl megbízható és valós képet 
ad.” 
    Negyedik napirend: Kisebb-
ségi Önkormányzatok együtt-
mőködési megállapodása” 
A határozati javaslat mellékle-
tét képezı együttmőködési 
megállapodást áttekintette és 
elfogadta a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2011.03.31-én,  
elnöke Kovács Antal, és a Szlo-
vák Kisebbségi Önkormányzat 
2011.04.08-án , elnöke Dr. 
Kuruczné Czvalinga Judit. Ah-
hoz, hogy a megállapodás újra 
megkötésre kerü lhessen a Kép-
viselı-testületnek határozattal 
kell jóváhagynia, ez megtör-
tént. 
A Román Kisebbségi Önkor-
mányzat és a Német Kisebbségi 
Önkormányzat a következı 
ülésén foglalkozik az együtt-
mőködési megállapodással.  
    Ötödik napirend: Napközi-
otthonos Óvodák alapító okirat 
módosítása” Az alaptevékeny-

ség kiegészítése és a sajátos 
nevelést igénylı tanulók oktatá-
sának részletezése miatt kerü lt 
sor a módosításra.  
     Hatodik napirend: Önkor-
mányzati alap ítású alapítvány 
mőködésének áttekintése” Ezt a  
beszámolót  teljes egészében 
közö ljük Zsidó Ferenc elnök úr 
leiratában. 
     Bejelentések, egyebek: Bé-
kés Zóna Biztonságtechnikai 
Kft. térfigyelı kamerára, Élel-
miszer közbeszerzés ajánlati 
felh ívás  -tájékoztatásu l a 
2011.április 14-én elfogadottak 
szerint” A bejelentések között 
szerepel az orvosi ügyelet fi-
nanszírozása. Elek számára 
kedvezı, hogy az ügyeleti köz-
pont városunkban van, idetarto-
zik Lökösháza és Kétegyháza 
is. Minden ember után 40,-Ft-ot 
fizetnek. A Kistérség kérése 
hogy egy forinttal növekedjen 
ez a kö ltség, január 1-tıl v isz-
szamenılegesen. A Testület ezt 
elfogadta. A rendezvény sátor-
ral kapcsolatosan három cég 
pályázott, a  GRABOPLANT 
Kft. ajánlata volt a  legkedve-
zıbb. Alumín iumvázas, 10x50 
m-es lenne a sátor. Ez volt az 
áprilisi soros testületi ülés, kö-
zel sem mindenre kiterjedı 
tájékoztatója. 

Önkormányzatunk Képviselı-testületének április 26-i ülése 

   Április 30-án a helyi pol-
gárırség sikeresnek nevez-
hetı fáklyás felvonulást 
szervezett,  melyen kb. 450-
500 fı vett részt. /Köszönet 
a támogatóknak./ Május 11-
én az eleki polgárırök és a 
rendırség közösen ellenıriz-
ték a kerékpáros közlekedést 
a Kétegyházi úton,  de bün-
tetés helyett világító mellé-
nyeket osztogattak.  
    Május 16-án Málik János, 
helyi elnök  és dr. Dávid 
Tibor ezredes,  gyulai rend-

ırkapitánnyal együtt aláírták 
az együttmőködési megálla-
podást,  amely egy maga-
sabb szintő tevékenységet 
eredményez,  illetve az eddi-
gi kétéves munka elismeré-
sét is jelenti! Május 21-én a 
polgárırség szemétgyőjtési 
akciót szervezett. A július 
16-i megyei polgárırnap 
szervezése most is folyamat-
ban van.  
    Az eleki polgárırök ismé-
telten továbbképzésben vet-
tek részt Békéscsabán,  a 
téma: közlekedési ismeretek. 

 
Rapajkó Tibor  

Az eleki polgárırség hírei  
     Elek  Város Önkormányzata 
sikeres pályázatot nyújtott be a 
Társadalmi Infrastruktúra  Ope-
ratív Program  támogatási rend-
szerében megjelenı:  A peda-
gógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai  infrast-
ruktú ra fejles ztése kiírásra,  
„Az eleki iskolák fejlesztése” 
címmel, TIOP-1.1.1/07/1-2008-
1110azonosító s zámmal. A 
pályázat 100%-os uniós támo-
gatásban részesült, összköltsé-
ge: 16.435.440Ft. A projekt 
futamideje: 8 hónap. 
A projekt keretében 18 iskolai 
PC, 14db tantermi csomag,
(interakt ív tábla, projektor, lap-
top) 3db WiFi csomag, 1db 
szerver és 1db szavazó  csomag 
került  településünk iskoláiba. 
Az eszközöket a  Balázs-Diák 

Kft, mint nyertes ajánlattevı 
szállította, és üzemelte be, a 
nyert feladatellátási helyekre.  
     A pályázatban lehetıség volt 
a pedagógusok képzésére is, 
így minden pedagógus 10 órá-
ban sajátította el a táblák keze-
lését, ami után mindenki meg-
kezdheti az IKT-val oktatott 
hatékony munkát. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg. 

 
Pluhár László 
Polgármester 

Pályázat 
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    A  hetedik osztályos fiúk ki-
sebb-nagyobb lelkesedéssel, de 
szorgalmasan futottak a Hısök 
útja árnyas fái alatt, mert  Dáv id 
Rémusz a Dr. Mester György 
Általános Isko la testnevelı 
tanára rajtuk tartotta a szemét, 
miközben gondolatai a múltban 
kalandoztak, évtizedekkel ez-
elıtt. Mi is történt akkor? 
- Gyulán születtem 1956-ban. 
Az általános iskolát és a közép-
iskolát is Eleken végeztem el. 
Nagyon fájlalom, hogy meg-
szőnt az itteni gimnázium. Ak-
kori osztályfınökömet, Busa 
László tanár urat, páratlan pe-
dagógusnak tartom. Ezúton is 
jó egészséget és hosszú életet 
kívánok neki! Mőszerész szak-
mát  tanultam ezután, kizáró lag 
azért, hogy a gimnáziumi osz-
tálytársakkal továbbra is együtt 
lehessek. Nem bántam meg. 
Azoknak a képességeknek, amit 
ott elsajátíttattak velem, a min-
dennapi életben sok hasznát 
látom. A szakmunkásképzı 
után néhány hónapot, mint kı-
mőves segédmunkás dolgoztam 
a József Attila utcai bérházak 
építkezésén. 1977 októberétıl 
1980 nyaráig SZTK ellenır 
voltam, ahol nyugdíjkérelmek 
és balesetek ügyintézését vé-
geztem. Debrecenben a tanító-
képzı fı iskolára jártam 1980-
83 között. Közben megnısül-
tem. Ebbıl a házasságból két 
gyermek született, 1983-ban 
Rémusz fiam, 1986-ban lá-
nyom, Dalma. 1985-ben végre 
haza tudtam jönni Elekre. Ad-
dig Debrecenben volt állandó 
lakásom, de nem szerettem 
nagyvárosban lakn i. Akkor 
kerültem az itteni általános 
iskolába, ahol a mai napig fo-
lyamatosan dolgozom. Közben 
elvégeztem  Nyíregyházán a 
tanárképzı fıiskolát  testnevelés 
szakon. Vég legesen hazajöttem, 
családi házat ép ítettünk. Elsı 
házasságom válással végzıdött. 
1993-ban nısültem újra meg. 
Ebbıl a házasságból 1994-ben 
Csenge lányom, 1996-ban Áron 
fiam szü letett. Feleségem meg-
betegedett és sok éven át tartó 
küzdelem után 2010. novembe-

rében elveszítettük. 
- Az alsó tagozatosok kedvelt 
Marika tanító nénije volt. A 
gyermekek és a szülık is szeret-
ték  - mondtam csendesen – a 
család, értem ezalatt a gyereke-
ket.....kezdek egy másik gondo-
latba. 
- Jogi egyetemre jár Rémusz 
fiam, bármelyik p illanatban 
várjuk, hogy összekösse életét 
párjával. Dalma, szociális gon-
dozó és menyasszony. Csenge 
Gyulán tanul az Erkel Ferenc 
Gimnáziumban, angol tagoza-
tos. Áron most végzi a nyolca-
dik osztályt. Az itthoni két ki-
sebbet egyedülállóként neve-
lem. 
     Összefoglalásként, a jelenle-
gi munkáját, tevékenységét 
jelent i, e lmondhatom hogy 
minden iskolai, vagy iskolák 
közötti megmérettetésnek szer-
vezıje és résztvevıje. Kirándu-
lásokat, túrákat (gyalog- vagy 
kerékpáros) valósít meg. Város-
unk minden sportmegmozdulá-
sának lelkes támogatója, szinte 
az összes sportágban: labdajá-
tékok (foci, röplabda, kosárlab-
da) atlétika, úszás, téli sportok. 
Példaként említhetném a látvá-
nyos és sikeres megmozdulást a 
román  határig tartó tömeges 
futást illetve gyaloglást, ki 
hogy bírta. Számomra mint 
újságírónak „nehéz eset” volt, 
mert nem engedte, hogy a nevét 
leírjam, csak az eseményeket. 
Mindig a háttérben maradt. 
Nagy változást hozott életében 
a 2010-es önkormányzat i vá-
lasztás, ahol a  Fidesz jelö ltje-
ként indult. Városunk lakosai-
nak szavazatai alapján  került  be 
a Képviselı-testületbe, ezen 
belül a  Kulturális és Sport Bi-
zottság tagja. 
     Eddigi képviselıi munkáját 
illusztrálja  az az indítvány, 
amelyet a testület elé terjesztett.  
A lényegét az alábbiakban idé-
zem: „A helyi labdarúgó pálya 
mellett van egy eléggé elhanya-
golt lápos- vizes terület, mely 
náddal van benıve. Régóta 
dédelgetett vágyam, hogy ezt a 
vízterületet visszaadjuk, eredeti 
funkciójának a helyi sportszere-

tı fiatalságnak, valamint az 
iskolai testnevelés oktatásába is 
bekapcsolható is lenne, téli 
sportok oktatása és szabadidı 
hasznos eltöltése céljából. A 
régebbi generációk is itt tanul-
tak meg korcsolyázni, jégkoron-
gozni, nyáron horgászni. Saj-
nos a mai fiataloknak ezek a 
tevékenységek teljesen kima-
radtak az életükbıl, ezen sze-
retnék a magam szerény eszkö-
zeivel segíteni. Az elképzelésem 
a következı: a sportpályára 
vezetı út két oldalán található 
terület, melynek az út északi 
oldalán található vízterületére 
gondoltam. Ezt a területet meg-
nézettem szakemberrel és el-
mondása szerint kis átalakítás-
sal nem sértjük a Természetvé-
delmi Hivatal érdekeit, valószí-
nő, hogy különösebb engedélye-
zési eljárás nélkül is megoldha-
tó lenne a terület sportolás cél-
jára történı átalakítása. Kb. 
egy minimum 30*40-50 m-es 
területre gondoltam, de a felsı 
határ akár az egész alkalmas 
terület átalakítása is lehet. 
Nyilván ennek csak  pénzügyi 
meggondolások  á llí tha tnak 
gátat. A területrıl elıször a 
nádat kellene kiirtani, majd  egy 
60-80 cm-es medret kialakítani, 
mely mélység , már megóvná a 
halakat a téli jég alatt és ve-
szélyt sem jelentene felelıtlen-
ség esetén sem. A kitermelt 
földet a tó szélén fel kellene 
halmozni, mely adna egy szán-
kópályát, melyre a tó jegére 
lehetne csúszni. Nyáron hor-
g á s z h e l y k é n t ,  e s e t l e g 
csónakázótóként is mőködhet-
ne, hiszen engedély nélkül sehol 
sem lehet horgászni a város-
ban, így ez a tevékenység is 
hiánypótló lenne. A helyi hor-
gászegyesület nyilván támogat-
na bennünket. Úgynevezett 
„szeméthallal”, hiszen a poten-
ciális késıbb hivatalosan odafi-
zetı horgászok innen kerülhet-
nének ki. A halak telepítéséért 
nem kellene pénzt kiadni, mert 
természetes úton belekerülné-
nek a vízbe és gyorsan el is 
szaporodnának. A munkát kevés 
ráfordítással meglehetne olda-

ni, mert a kitermelt földet nem 
kellene elszállítani, hanem csak 
felhalmozni. A szükséges gépek-
kel a város rendelkezik, csak 
üzemanyagra kellene áldozni. 
Ezenkívül megszüntetnénk egy 
illegális szemétlerakó helyet, és 
kulturált szép, akár kedvelt 
pihenıhelyet is kialakíthatnánk 
viszonylag kis ráfordítással.” 
Ezt  az indítványt a Képviselı-
testület megvitatta és megvaló-
sulásának két  vonalát látta le-
hetségesnek, az önkormányzat it 
és a Leader-programot.  
Miközben beszélgettünk, a he-
tedikes fiúk már kosaraztak a 
sportcsarnokban. A labda patto-
gása itt oly' természetes, mint 
az erdıben a harkály kopácso-
lása. 
-Szeretnék minél több sportolá-
si lehetıséget teremteni Elek 
lakosai számára – folytatta el-
képzeléseit Dávid Rémusz – 
nagyon szeretnék egy strand-
röplabda pályát lét rehozni idı-
vel. 
- Az iskolai testnevelés?  - Intek 
fejemmel a kissé fáradt és iz-
zadt kosarazó ifjúság felé.  
- A mindennapos testnevelés 
híve vagyok. - válaszo l. 
    Helyeslı leg rábó lintottam. 
(hiszen álmaimban is kísérte-
nek a szép idıben is naphosszat 
monitorok elıtt kuporgó, gör-
nyedt gyerekek képe.)  
     Kívánjuk Dáv id Rémusznak, 
hogy képviselıként valósítsa 
meg, a lehetıségekhez alkal-
mazkodva mindazon elképzelé-
seit, terveit, amelyet az eleki 
emberek jobblétét, egészségét 
szolgálják! 

 
Huszár Gabriella  

ÚJ ARCOK A KÉPVISELİ-TESTÜLETBEN 
„Azok a csodálatos eleki gimnáziumi évek” -A jelen sportja és a jövıben megvalósulható tervek 

Radnóti Miklós 
Május 

 
Szirom borzong a fán, lehull, 
fehérlı illatokkal alkonyul. 
A hegyrıl hővös éj csorog, 

lépkednek benne  
lombos fasorok. 

Megbú a fázós kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái  

fénylenek. 
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    Az Eleki Németek Egyesüle-
te ismét gyászol. Nem régen – 
2008-ban – még a 80. születés-
napját ünnepelte Strifler József 
– gyermekkori barát jával Reisz 
Györggyel – most, 2011-ben, 
pedig örökre búcsúzunk Tıle… 
Azon az ünnepségen az alábbi 
hangzott el: „Bizony 80 év fe-
lett már minden év, hónap, sıt 
nap is óriási ajándék…” Józsi 
bácsi még 2 évet kapott aján-
dékba…  
     Ki is volt  İ? 1928-ban szü-
letett, sváb szülık gyermeke-
ként. A származása végigkísér-
te az életét. A II. világháborút 
követıen, nem volt „ajánlatos” 
németnek lenni. Ez a tény beár-
nyékolta életének alakulását. 
Állatorvosi pályáról álmodott, 
de ez csak álom maradt, mert a  
megbélyegezettsége miatt nem 
vették fel az egyetemre. Nem 
keseredett el, mint több német 
származású társa sem, munkát 
talált a mezıgazdaságban.  
    Évek alatt ezermester lett, 
lovakat patkolt, parasztkocsikat 
gyártott. Teljes szívével kötı-
dött a lovakhoz. Az udvarában 
is felsorakozott néhány. A ne-
héz munka mellett szórakozást 
nyújtott részére az 1970-es 
években szervezıdött „Röpülj 

Páva Kör” megalaku lása, a 
helyi Kultúrházban. Ennek a 
német mővészeti csoportnak, a 
feleségével együtt, tagjai lettek. 
Járták az ország különbözı 
helyeit hagyo-
má n y á p o l ó 
mős oraikka l, 
m i n d e n ü t t  
nagy s ikert  
aratva. Megha-
tározó szerepe 
volt  abban, 
hogy ez a 
„Röpülj Páva 
Kör” 1982-ben 
átalakult egye-
sületté, ennek 
alapító tagja 
volt, feleségé-
vel, Elzi nénivel együtt. Évekig 
ellátta az Eleki Németek Egye-
sületében az elnöki feladatokat. 
Határozott egyénisége elıre 
vitte az egyesületi életet. Tevé-
kenysége alatt, de egész életé-
ben azon fáradozott, hogy az 
eleki /sváb/ tájszólás fennma-
radjon.  
    Feleségével együtt, több fıis-
kolát és egyetemet  végzı fiatal-
nak nyújtott segítséget a szak-
dolgozati anyagok összeállítá-
sában. Szoros kapcsolatot tar-
tott fenn a magyarországi né-

met csoportokkal.  A Leimen 
Ház b irtokba vételével sokat 
dolgozott a többi egyesületi 
taggal együtt azért, hogy a kö-
zösségi ház az eleki német ku l-
túra fellegvára legyen. Szívén 
viselte a német folklór felszínen 

tartását. Ezért  
messzemenıen  
támogatta az 
„ E d e l 
N a c h t i g a l ” 
ifjúsági tánc-
csoport létre-
jöttét és mőkö-
dését. Ezt a  
hagyományır-
z ı  t á n c -
csoportot  a 
menye vezette 
és büszke volt 
a 3 fiú unokájá-

ra is, akik ebben a csoportban 
évekig ropták a táncot. Az 
egyesületen belül mőködı ha-
gyományırzı énekkar tevé-
kenységét is figyelemmel kísér-
te, sıt annak aktív tagja is volt, 
feleségével együtt, egészen a 
betegségéig.  
     Az egyesületi munkán  kívül, 
1994-ben indult a kisebbségi 
választáson és az elsı ciklusban 
az elnöki feladatokat töltötte be 
a Német  Kisebbségi Önkor-
mányzatban. Egy válas ztási 
cikluson át a Városi Önkor-

mányzat Képviselı-testületében 
is helyet foglalt, mint képvise-
lı, beleszólva a város lakossá-
gát érintı fontos döntésekbe. 
Aktív szervezıje és résztvevıje 
volt a 2 évente megrendezésre 
kerülı Elekiek Világtalálkozó i-
nak és a különbözı németeket 
érintı rendezvényeknek. Szívén 
viselte Elek város németországi 
partnerkapcsolatainak kialaku-
lását, fıleg a gerolzhofenit, 
ahol többször képviseltette ma-
gát, a kiutazó delegáció tagja-
ként. 2001-ben nagy megtisz-
teltetés érte, amikor addigi 
munkája elismeréseként meg-
kapta a magyarországi németek 
országos díját, az „Ehrennadel 
in Gold” elnevezésőt. Ezt a  
díjat a németség területén vég-
zett önzetlen, segítıkész mun-
kája elismeréseként kapta – 
megérdemelten. 2011. április 9-
én végleg megszőnt a fájdalom, 
a betegség. Józsi bácsi hazaér-
kezett az örök hazába. Egész 
földi életében hitt abban, hogy 
életét Valaki irányítja és tudta 
azt is, hogy végig, amíg élt, 
tenyerén hordozta az Isten.  
     Az Eleki Németek Egyesü-
letének tagjai örökre szívükbe 
zárták İt és megırzik emlékét. 
Ismét üres lesz egy szék a 
Leimen Házban. 

Nádor Mária  

Búcsúzás… 

HIRDETÉS 
 

Az eleki  
Kagyló Patika  

értesíti a tisztelt lakossá-
got, hogy megkezdte az 
állatgyógyászati gyógy-
szerek forgalmazását. 

 
Kagyló Patika 

Elek, Hısök útja 2.  
(Az orvosi rendelıvel 

szemben.) 

    A Gyulai Rendırkap itányság 
vasárnap garázdaság bőntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt ırizetbe vett egy 
42 éves eleki férfit. A férfi dél-
után háromnegyed 1 körül két 
fiával az eleki focipályán tartott 
majálisra ment, mert egy férfit 
akartak kérdıre vonni a koráb-
ban közötte és az egyik fiú kö-
zött történtek miatt. A rendez-
vény helyszínéhez érve autó-
jukkal behajtottak a pályára, 
majd a kocsiból kiszállva az 
apa egy késsel, 13 éves fia pe-
dig egy vascsıvel a kezében 

kergetni kezdték az elılük me-
nekülı férfit. A rendezvényen 
résztvevık azonnal értesítették 
a rendırséget. A percek alatt a 
helyszínre érkezı ırsparancs-
nok, és a majálison résztvevık 
megfékezték a garázdálkodó-
kat, a 42 éves férfit és két fiát 
(13 és 17 évesek) elıállították. 
A Gyulai Rendırkap itányság 
csoportosan, felfegyverkezve 
elkövetett garázdaság bőntett 
miatt indított eljárást ellenük, 
az apát ırizetbe vették.  

Vargáné Szombati Andrea  
r. hdgy. sajtószóvivı 

Békés Megyei  
Rendır-fıkap itányság 

Helyesbítés 
Áprilisi lapszámunkban az anyakönyvi hírek rovatban helyte-
lenül közöltünk egy személynevet.  
A név és a keresztelés dátuma:  
2011. január 22. Godó Barna Dorka.                           /Szerk./ 

Rendırségi hírek 
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    A Gyermeknap a világ sok 
országában ünnepnap. A 
Nemzetközi Gyermeknap 
(általában június 1.) megün-
neplése Törökországból ered 
és különösen volt kommu-
nista országokban vált nép-
szerővé.  
    Ehhez hasonló az ENSZ 
által létesített Egyetemes 
Gyermeknap  (Universal 
Children's Day) intézménye. 
Magyarországon 1931-tıl 
ünneplik (akkor még Gyer-
mek Hétnek hívták), 1950 
óta már csak egy napig tart 
és május utolsó vasárnapján 
tartják  
 
„Gyermekeid nem a tieid.  
Általad érkeznek ide, de nem 
tıled. Jóllehet, nálad van-
nak, de nem rendelkezel ve-
lük, mint tulajdonaiddal. 

Csak szereteted adhatod ne-
kik, gondolataidat nem, mert 
nekik saját gondolataik van-

nak. 
Testüknek hajlékot adhatsz, 
de lelküknek nem, mert lel-
kük a holnap házában lakik, 
melyet nem látogathatsz 
meg, még álmaidban sem. 
Megkísérelheted ugyan, 
hogy velük azonos légy, és 
ıket azonossá tedd magad-

dal. 
De az élet nem megy vissza-
felé és nem áll meg a teg-

napnál. 
TE vagy az íj, mely gyerme-
keidet, mint élı nyilakat a 

jövıbe röpíti.” 
 

/Kahlil Gibran/ 
 

arlan 

Az Alapítvány célja: Elek város 
élhetıbbé tételének segítése, a 
város közigazgatási területén a 
terület- és településfejlesztési, 
környezetvédelmi, valamint a  
közoktatási és közmővelıdési 
célok megvalósításának segíté-
se. 
    Elek Város Önkormányzata 
intézményi infrastruktúrájának 
Európai Uniós konformmá téte-
le, mőködésének segítése, és a 
határon átnyúló kapcsolatok 
ápolása. A célok megvalósításá-
ra a  közalapítvány vagyona, 
annak hozadékai és a céltámo-
gatások használhatók fel.  
    Az Alap ítvány nyílt, ahhoz 
pénzbeli, vagy egyéb vagyoni 
felajánlással bárki csatlakozhat. 
Az A lapítvány céljainak megfe-
lelı  mőködtetésérıl 5 fıs kura-
tórium gondoskodik és biztosít-
ja az A lapítványi vagyon gon-
dos kezelését. A helyhatósági 
választást követıen Elek Város 
Önkormányzata, a  Közalapít-
vány kuratóriuma tagjait újra-
választotta. Az Alap ítvány ve-

zetı tisztviselıi: Zsidó Ferenc 
elnök, tagjai: Pluhár László, Dr. 
Heim Lajosné, Turóczy András, 
Dávid Rémusz. 
    Feladataikat társadalmi mun-
kában, díjazás és kö ltségtérítés 
nélkül végzik. Az A lapítvány-
nak 2010-ben kö ltségvetési 
támogatásból nem keletkezett 
bevétele, felhalmozási céllal 
beszerzés nem történt. Alapít-
ványunk közhasznú mőködésé-
nek keretében  - cél szerinti 
juttatásokat nem fo lyósított 
hátrányos anyagi helyzet és 
rászorultság miatt. Az A lapít-
vány az elmúlt évben központi 
költségvetési szervtıl, önkor-
mányzati szervtıl és elkülön í-
tett állami pénzalaptól pénzügyi 
támogatást nem kapott. 
Számviteli beszámoló: 
Bevételek: 2010. január 1- 
2010. december 31-ig: 
Nyitó egyenleg: 2.343.528,-Ft 
Magánszemélyek felaján lása:
 5.500.000,-Ft 
Kamat: 1.907,-Ft 
Ön ko rmá ny zat i  t á mog a -

tás:308.311,-Ft 
APEH 1% -os  felaján lás : 
12.629.-Ft 
Források összesen: 8.166.375,-
Ft 
Kiadások: 2010. január 1-
2010. december 31-ig 
Világ ítótestek bérlet i d íja: 
3.995.617,-Ft 
Banki költség: 19.865,-Ft 
Idısek Otthonának támogatása: 
750.000,-Ft 
Ortodox Püspökség támogatása: 
150.000,-Ft 
Kiadás összesen: 4.915.482,-Ft 
Záró egyenleg 2010. december 
31-én:  3.250.893,-Ft 
A város fejlıdéséért tett minden 
jó szándékú  felaján lást a jövı-
ben is köszönettel elfogadunk. 
A lap ítványunk adós záma : 
18388109-1-04 
A Közalapítvány 2010. évi mő-
ködésérıl készített beszámolót, 
a Képviselı-testület 2011. ápri-
lis 26-án megtartott ülésén elfo-
gadta. 

Zsidó Ferenc 
a kuratórium elnöke  

Elek Város Fejlıdéséért Közalapítvány 2010. évi mőködési beszámolója 

Május utolsó vasárnapja  
Nemzetközi Gyermeknap 

 
 
 

VÁROSI GYERMEKNAP 2011 
 

Tartsatok velünk 2011. június 5-én vasárnap 
9.00 órától 12.00 óráig a  

Reibel Mihály Mővelıdési Ház és Könyvtár ud-
varán, ha egy jó hangulatú gyermeknapi rendez-

vénynek szeretnétek részesei lenni. 
• Aszfaltrajz verseny  

• Ugrálóvár 
• Kézmőves játszóház 

• Gyermekszépségverseny  
• és még számos érde-

kesség.  
 

Fellép az Elek Táncegyütte-
sés az Energy Dance Cool. 

 
Szeretettel várunk kicsit  

és nagyot! 

 

Budai István 
Május 

 
Hallom zöld dalaid, 

Te fürge, szép suhanc. 
Hangod lágyan andalít, 

Ahogy a parkon átsuhansz. 
 

Hallom zöld dalaid. 
Kint susognak a fák. 

Ringatják ıket lantjaid: 
A langyos éjszakák. 

 
Hallom zöld dalaid. 

A hangok végtelen jönnek. 
Ledönteni akarva falait 
A makacskodó csöndnek. 

 
Hallom zöld dalaid. 

Ó, meddig hallom még? 
Hangod lágyan andalít, 
De megdördül az ég. 
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     Les zállt a kerékpárjáró l, 
udvariasan kös zönt, miután 
szemüvegén át komolyan rám 
nézett és besétált „fıállású 
munkahelyére”, a Kétegyházi 
út 20. szám alatti óvodába. Ó, 
kérem nem ritkaságszámba 
menı óvó bácsiról van szó. İ 
Barthalos Roland nagycsopor-
tos. „Még csak nem is liheg”. 
Futott át az agyamon a gondo-
lat, ahogy utána néztem. Roli 
akkor 7 km-es kerékpározás 
után volt, mert így jár át 
Kétegyházáról Elekre az oviba. 
Természetesen fiatal anyukája 
kíséri és óvón terelgeti maga 
elıtt, mint a  kiscsibét a kotlós 
(ezt félve írom le, mert nem 
egy felborzolt tollú, állandóan 
kotyogó anyuról van szó). Ezt  a 
7 km-t hazafelé is le kell teker-
ni. Így jön ki az a napi 14, amit 
a kisember megtesz, ha az idı-
járás engedi. Ez nagy teljesít-
mény! Roli sanszot ad magá-
nak, hogy izmai jól fejlıdjenek, 
tüdeje nagyobb kapacitású le-
gyen, elkerülhesse a felnıtt 
korban lesben álló infarktuso-

kat, érrendszeri megbetegedése-
ket és a többi és a többi. 
    A másik dolog, amit lénye-
gesnek tartok, hogy jó levegın, 
a  s z a b a d  é g  a l a t t 
(izzadtságszagú konditermek, 
ott is tekerıs, falat bámulók 
képét hessegettem el) szinte 
játszva, és költség, pénz nélkül 
(leszámítva a kerékpár és a 
bicikliragasztó árát, ha defekt 
van) gyakorolja ez a kisfiú a 
mindennapos  tes tnevelést . 
Ugyanis zömében lusta ifjúsá-
gunknak lassan már törvényt 
kell hozn i, hogy megmozdul-
jon.  
    Példakép lehetsz Barthalos 
Roli, valószínő, hogy már az is 
vagy. Csak tudod, sokan észre 
sem veszik, hiszen olyan gyor-
san suhannak a kocsik el mel-
letted, puhán kényelmesen, 
hogy az a pöttömnyi ember ott 
tekeri kisbiciklijét el mellettük. 
Szerintem mindenféleképpen 
ıket „megelızve”. 

 
Huszár Gabriella  

Roli napi 14 kilométere Szabó Kata 
Életem értelme 

 
-Mekkora kár, hogy ti mind-mind vakok vagytok, 

mekkora kár, hogy látni nem is akartok, 
miért nem nyitjátok ki szemeiteket? 

Lásd, az erkölcsös ember szenvedélybeteg.... 
Megvakít a hatalom, a pozíció, 

nincs mögötte semmi, elpufog az üres szó... 
 

És engem akartok megvásárolni, 
ha lehet kilóra felosztogatni....? 

Én még látok, pihegve ülök köztetek, 
nem fog megvakítani értéketek! 

Szabad ember vagyok, mert annak születtem, 
örök lázadó, aki harcol szüntelen. 

 
Noha igaz....Látjátok? Én is vak vagyok, 
megvakít a kereszt s a fájdalmas napok. 
Teszek-veszek, magába húz a világ, 

míg ti, nektek baj ez a kis Magyarország? 
Láthatatlan lánc, mi titeket fogva tart, 
a sötétben nem láthatod a diadalt. 

 
Uram, nézz rám, senki nem vagyok melletted, 

de ezúttal fájdalmad átérzi gyermeked. 
Hiába fájlalom szívem a mocsadékon, 
a keselyők összevesznek a maradékon. 

Már nem sírok, hisz nincs, ki a jót meglássa, 
a forrás már befele tör a sziklába. 

 
Mi kellett, megtörtént, nem féltem életemet, 
meg is halna - ha kérnéd-, Érted gyermeked. 
Oh, nézd, a fénycsík a felhı alatt veszett, 
talán még minden virág nem érezte meg... 
Atyám, dicsérlek és cipelem terhemet, 

csak küldd már patrónusod, mert a kéz már nagyon remeg. 
 

A helytartó fiatal, senki nem hisz neki, 
buzgón imádkozik, már nem folynak könnyei. 
Életem értelme: egy séta Istennel a kertben, 

egy tiszta ember, ki az Úrral lépdel... 
Elfogadni jót s rosszat, mi nekem ígértetett, 

s az anyag nem számít, mert anyagból vétetett... 

Minden kommentár nélkül 
     
     Egy német vélemény a megosztottságról az 1960-as évek 
végén:  "A két német állam újraegyesítésével kapcsolatban 
számunkra világossá vált,  hogy az a közeljövıben nem való-
sulhat meg,  ezért az emberek életét mindkét oldalon elvisel-
hetıvé kell tenni annak érdeképen,  hogy a német nép a továb-
biakban is élni tudjon."  
 
/H. Burkhardt-A. Jung-G. Noetzel:  Damals und heute-
Geschichte für Hauptschulen in Baden-Würtembeg 9. 
Schuljahr.Stuttgart,  1986. 185 o./ 

R. T.  

      Egy 1951-es miniszterta-
nácsi határozat a pedagógu-
sok munkájának társadalmi 
elismeréseként június elsı 
v a s á r n a p j á t 
PEDAGÓGUSNAPnak nyil-
vánította. Megünneplésére 
elıször 1952. június 7–8-án 
került sor: ekkor átadták a 
kiváló tanítói és tanári okle-
veleket az ország legjobb 
oktatóinak. Jelenleg a kima-
gasló oktató-nevelı tevé-
kenység elismerésére ado-
mányozhatóak szakmai dí-
jak.  
     Az UNESCO és a Nem-
zetközi Munkaügyi Szerve-
zet 1996-ban ezen a napon 
fogadta el a pedagógus jo-
gokról szóló, 150 paragra-
fusból álló határozatot.  
 

„A pedagógusi munkát a 
csendes esıhöz lehet hason-
lítani. A csendes esıhöz, 
amely jó sokáig tart, áztatja 
a földben megbújó magokat. 
Azok magukba szívják a ned-
vességet, és késıbb ezért 
aztán akár szárazság idején 
is képesek termıre fordulni. 
A Földön minden ember so-
kat köszönhet a pedagógusa-
inak. Akinek szerencséje 
van, az élete, tanulmányai 
során legalább egyszer ta-
lálkozik egy olyan pedagó-
gussal, aki valamit megmoz-
dít benne, aki olyat mutat 
tettével, cselekedetével, tu-
dásával, hogy az akár a diák 
egész életét meghatározza.” 

 
/Ismeretlen szerzı/ 

 
arlan 

Pedagógusnap június elsı vasárnapján 
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TÖRTÉNELEM-MAJÁL IS 

      A tavalyi év egyik legna-
gyobb könyvsikere volt Hahner 
Péter száz történelmi tévedést 
taglaló kötete,  melyet 2011-
ben egy másik is köve-
tett:  Újabb 100 történelmi tév-
hit. Bp., 2011. 366 o.  Akiket 
érdekel a történelem, és akik 
elsısorban nem s zakembe-
rek,  azok ismételten sokat ta-
nulhatnak a szerzıtıl:  hisz 
pl.  mint köztudott,  Mátyás 
halála után meggyengült az 
ország,  de azért II. Ulász-
ló /1490-1516/  nem volt annyi-
ra rossz király,  h isz  meg tudta 
szerezn i a  hatalmat,  de leverte 
a Dózsa-féle parasztháborút is. 
Nem sokkal a Mohácsi csata 
elıtt Burgio,  a pápa követe 
valószínőleg nem csak a ma-
gyar nemességrıl írhatott volna 
rosszat erkölcsi szempontból. A 
törökök nagyon erısek voltak 

akkor,  az akkori magyar had-
erı nem sokkal volt gyen-
gébb,  mint  
Mátyás ide-
jén. Valószí-
nőleg Nagy 
Lajos /1340-
80/  magyar 
király  járta  
az o rszágot 
elıször álru-
hában, nem 
pedig Má-
tyás.  
     N e m 
mú lh a t o t t  
egy szavaza-
ton az,  hogy 
az angol lett  
az USA hi-
vatalos nyelve és nem a né-
met,  h isz sem akkor,  sem most 
sincs ilyen kategória. Az v i-
szont  igaz,  hogy az USA-ban 

az angolt beszélik anyanyelv-
ként a legtöbben. A cowboyok 
élete nehéz és unalmas lehe-
tett.  A filmek romantikájá-

nak  n incs  sok 
köze  a valóság-
hoz,  hisz p l. a  
t e h e n é s z f iú k 
sokszor úgy szó-
rakoztak,  hogy a 
konzervdobozon 
lévı szövege-
ket  mondták 
el fejbıl! A Hit-
ler /po lgárias 
írásmód / név a 
Hied lerbıl /"alá-
v e t e t t " /
s zá rma zik  /
egyszerőbb írás-
mód/. Az utóbbi 
családnév ma is 

létezik Ausztriában. /R. T./  
Lincoln /1809-65/ kezdetben az 
USA egységéért küzdött, a 
rabszogafelszabadítás csak a 

késıbbiek folyamán vált szá-
mára fontossá! Az amerikai 
polgárháborúban  "csak" szám-
arányuknak megfelelıen har-
coltak. Kádár csak relatíve volt 
puritán,  hisz villában la-
kott,  kezdetben fürdımedencé-
je is volt az udvarban,  de ren-
delkezett saját vadásztársaság-
gal is. Lehetne még fo lytatni a 
tévhiteket,  de akiket érde-
kel,  azok  úgyis el fogják o l-
vasni.  
      Azt is el tudjuk képzel-
ni,  hogy lesz egy harmadik 
kötet is,  hisz manapság mintha 
divat lenne a történelmi tévhite-
ket kigyomláln i mind a nyugat- 
mind a közép-európai történet-
írásban,  ami nem kis do-
log,  h isz ez is közelebb hozhat-
ja az egykori szemben álló or-
szágokat,  nemzeteteket!  

 
Rapajkó Tibor  

Újabb tévhitek 

 
Horváthné Ibolya 

Nemsokára vége már… 
 
 
Nyílik már a gyöngyvirág, 

nemsokára itt a nyár. 
Rövidnadrág, hosszú helyett, 
szünidıben lesz már helyed. 

 
Tavaszi szünet, majd nyári, 

iskolától elbúcsúzni. 
Ballagás, majd vizsga jön, 

s utána a szünidı. 
 

Van akinek csak egy nyáron, 
és van, akinek sulizáró. 
Vége van a tini évnek, 
helyette jön felnıtt élet. 

 
Ideje már elindulni, 
való életbe mozdulni. 

Munkahelyed megbecsüld, 
mert csak így érvényesülsz. 

 
Ez is olyan, mint a suli, 

csak egy kicsit komoly buli. 
Kamatoztasd tudásod, 

s így túljutsz minden határon. 
 

Szerény legyél, de törekedj, 
mert így igaz emberré lehetsz. 

    Borongósan indult a nap 2011. május 1-jén 
az eleki sportpályán. Csak az égiek jóindula-
tának köszönhetı, hogy a kulturális  
mősorok idejére elzárták az égi csapo-
kat. Viszont a futballistákat már nem 
kímélték, de ık bırig ázva, térdig sár-
ban sem adták fel és végigjátszották a 
tervezett mérkızéseket. Nem volt hi-

ány sem a 
sültk o lb ász-
ban, vagy a 
csapolt sör-
ben. A gyer-
mekeket ugrálóvár és 
arcfestı várta. A 
rossz idı sem tudta 
kedvét szegni a fızı-
verseny résztvevıi-
nek, akik hőségesen 
védték bográ-
csaikat az esı 
ellen. 
     Akik még 

kora reggel érkeztek a helyszínre meg-
nézhették a helyi csoportok elıadását: 
Elek Táncegyüttes, Pacsirták gyermek-
tánccsoport, Energy Dance Cool, Pszi-
chiátriai Betegek Otthona színjátszó 
csoportja.  
     A színpadi elıadások az esı miatt 
délután a Mővelıdés i Központban 

folytatódtak, ahol fergeteges koncertet adott a 
ZöldÖvezet zenekar, majd tovább fokozta a jó 

hangulatot a Stageline együttes elıadása. Vé-
gül a napot a karaoke koronázta meg, ahol 
mindenki mikrofont ragadhatott, akinek elég 
bátorsága volt ahhoz, hogy megmutassa ének 
tudását.  

Árgyelánné Tóth Erzsébet 

„Éljen május 1. a munka ünnepe!”  
Városi Majális 2011. 
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Június régi magyar neve RÁK 
HAVA, illetve SZENT IVÁN 
HAVA. Ismeretes még a NAP-
ISTEN HAVA e lnevezés is. 
 Ez a gabonaérés ideje. Ünne-
pekben és jeles napokban sincs 
hiány. 
Június 8. - Medárd napja 

Ha ezen a napon esik az esı, 
negyven napig nem hagyja ab-
ba, ellenkezı esetben, pedig 
ugyanennyi ideig s zárazság 
lesz. Ezzel kapcsolatban legen-
da főzıdik Szent Medárd püs-
pök nevéhez: egy „ünneprontó” 
társaság nem akarta abbahagyni 
a táncolást a kérésére, ezért a  
püspök negyven napos esıt 
imádkozott a nyakukba. 
Medárd a gazdák és a  kertészek 
patrónusa lett. 
Június 10.  – Margit napja 

A vértanú Szent Margit ünnepe. 
Általában esıs napnak tartják. 
Margitot „legyes Margitnak” is 
hívják: ezen a napon nem sza-
bad kinyitni az ab lakot, mert 
akkor abban az évben sok lesz a 
légy. Úgy védekeztek a legyek 
ellen, hogy mise idején  a szán-
tóföldrıl hozott földet szétszór-
ták a házban. Ez a nap a retek, a  
káposzta és a lenvetés ideje és a 
tyúkültetés napja. 
   2011-ben június 12-13-ra esik 
PÜNKÖSD. A pünkösd éppen 
olyan mozgó ünnep, mint a  
hús vét . Nevét  a  görög 
pentékoszté „ötvenedik nap” 
jelentésbıl nyerte, mivel a pün-
kösdöt, a húsvét szombatját 
követı ötvenedik napon ünne-
pelték. A pünkösd ünnepe ısi 
zsidó hagyományból szárma-
zik: e napon adtak hálát az óko-
ri Izraelben a sikeresen befeje-
zett aratásért. Késıbb a keresz-
tény kultúra is átvette az ünne-
pet. A II. századtól kezdve a 
Szentlélek eljövetelét, majd a 
keresztény egyház megalapítá-
sát ünnepelték e napon. A  kö-
zépkor óta a pünkösdi király és 
királynı választás szokása kap-
csolódik az ünnephez. A pün-
kösdi királyválasztás vasárnap 
délelıtt történt a mise vagy az 
istentisztelet után. A templom-
ból kiáradó tömeg szo lgáltatta a 
nézıközönséget a legények 

lovaglási és ügyességi vetélke-
dıjének. A gyıztes lett a  pün-
kösdi király: egy évig  a falu 
elsı legényének számított, min-
den lakodalomba h ivatalos volt, 
s a kocsmában ingyen ihatott. 
Uralma egy évig tartott. E szo-
kás általánosan ismert volt az 
egész országban. Errı l tanúsko-
dik a mai napig  közismert szó-
lás: „Rövid, mint a pünkösdi 
királyság.”  

ÚRNAPJA 
Hazánkban már a XIII. század-
tól megünneplik a pünkösd 
utáni második csütörtökön. Ez 
a katolikus egyház ünnepe, az 
Oltáriszentség tiszteletére, de 
az egész nép körében elterjedt, 
s több helyen mind a mai napig 
fennálló szokás. Körmenetek-
kel és úrnapi színjátékokkal 
ünnepeltek ezen a napon. A 
falvak népe színes ünnepi ruhá-
ba öltözött, egyházi dalokat 
énekelve, egyházi zászlók alatt 
járták körü l a templomot. A 
körmenet elé színes virágszı-
nyeget terítettek az ekkortájt 
nyíló virágokból. 
Június 13. - Páduai Szent  

Antal napja 
Ferences révén kultuszát a fe-
rencesek terjesztették. Magyar-
ország templomaiban elmarad-
hatatlan a szobra, elıtte a pénz-
győjtı persellyel. Ennek tartal-
ma a szegényeket segítette. E 
naphoz kapcsolódott a „Szent 
Antal tüze”, vagyis az orbánc 
gyógyítása – ráolvasással. Férj-
jósló nap is: az egész nap ke-
nyéren és vízen bö jtölı lány, 
éjfélkor átlépte az ágyát, gyer-
tyát gyújtott, tükröt tett maga 
elé és így mondta: „Szent An-
tal, kérlek, mutasd meg nékem 
a jövendıbelimet!” 
Az asszonyoknak nem volt 
szabad lisztbe nyúlni, mert ke-
lések nıttek volna a kezükön.  
Június 21. – a csillagászati 

nyár kezdete 
Ekkor a leghosszabbak a nap-
palok s legrövidebbek az éjsza-
kák. E napon következik be a 
fordulat: a nyári napforduló. 
Ezután a nappalok fokozatosan 
rövidülnek, az éjszakák, pedig 
hosszabbodnak, míg a téli nap-

forduló /dec.21./ ismét meg 
nem fordít ja a helyzetet. 

Június 24. --  Szent Iván  
napja 

A Szent Iván – éji tőzgyújtás 
alkalmával és a  hozzá kapcso-
lódó énekekkel elsısorban az 
év leghosszabb napját ünnepel-
ték. Örömtőz volt, mág ikus 
céllal, de gyógyító hatást is 
tulajdonítottak neki. A  máglyá-
ra, a s zokásos tőzre valón kívül, 
illatos virágokból és gyógynö-
vényekbıl is raktak. A tőz kö-
rül elfogyasztott cseresznye, a 
gyermekáldást segítette elı. Az 
ünnep fénypontja a tőzugrás 
volt, amelyen a lányok ugrottak 
át. A fiúk közben figyelték, 
hogy milyen ügyesen mozog-
nak a lányok. A kecsesen ugró 
lányoknak azután bekötötték a 
fejét, míg az ügyetlenek pártá-
ban maradtak.  A Szent Iván 
tüze körü l állók almát  dobtak a 
parázsba, amelyet azután a gye-
rekeknek adtak. Úgy tartották, 
hogy az így megsült alma előzi 
a betegséget. Ugyancsak gyó-
gyító erejőnek tartották a ruta-
fát. Ezt az Ázsiából származó 
növényt istenfájának is nevez-
ték, s a középkorban a tisztaság 
jelképének tartották, gyógy- és 
főszernövényként használták, s 
azt h itték róla, ha bedobják a 
Szent Iván-napi tőzbe, megvédi 
ıket minden bajtól, rontástól.  

Június 27. - László napja 
I. László király a magyar lovag-
kor mintaképe. 49 éves korában 
meghalt. Halálát követıen kul-
tusza szinte azonnal v irágba 
szökkent. Sírja csodatévı za-
rándokhely lett, mondák és 
legendák fonták be alakját. 
Szentté avatását III. Béla kez-
deményezte – 100 év múlva. 
Íme egy rigmus: 

„Sej-haj Lacika, 
  Szaladj el a lagziba!” 

Június 29. - Péter-Pál napja 
Szent Péter és Szent Pál, apos-
tolok voltak, akik ezen a napon 
szenvedtek vértanúhalált. Elsı-
sorban Szent Péter apostol ün-
nepe, aki a népek térítı aposto-
la volt, és akit  a halászok patró-
nusaként tiszteltek. Péter és Pál 
napján úgy tartották, hogy 
„megroppant a búza töve”, azaz 
kezdıdhet az aratás. 

Péter-napi köszöntı: 
„Jókívánság nálam, 
  Nem a sutba hever, 
  Nyíltan kiáltom hát: 
  Sokáig élj Péter!” 

 
Nádor Mária 

Jeles napok júniusban 

Minden kommentár nélkül 
     
    Zu Gast im ungarischen 
Paradies-Vendégként a ma-
gyar Paradicsomban címmel 
jelent meg egy részletes be-
számoló a gerolzhofeni gim-
nazisták legutóbbi eleki kirán-
dulásáról a würzburgi Main 
Post 2011. május 13-i lapszá-
mában. 

 
/Forrás: www.mainpost.de./ 

R. T. 

     A legújabb lapszámból p l. a  
kö v et ke zı ke t  t udh at ju k 
meg:  Május 5-én  ünnepélyes 
keretek között átadták Gyu-
lán ,  a  megye legna-
gyobb közoktatási  intézmény 
központjában az ú j,  úgyneve-
zett TISzK épületét, melyben 
található Gyula legnagyobb 
konferenciaterme is,  melyet 
Wenckheim-teremként avattak 
fel. Ez alkalomból jelen volt a  
már t íz éve Dobozon élı  
Jeanne-Marie Wenckheim Di-
ckens grófnı is! /A Harruckern  
családba házasodtak be a 
Wenckheimek,  így az elıbbiek 
kihalása után, ık lettek az örö-
kösök.-R. T./  
Április 29. és május 1. között 
Gyulán jártak a facsádi és a 
boros-sebesi diákok.  
     2011 júniusában indul a 
Harruckern Színitanház Tánc-
mővészeti Középiskolája. A  
beiratkozás ideje:  jún ius 4-
én  9-14 óráig,  illetve június 
11-én 9-14 óráig,  a helyszín  
pedig:  Ibsen Ház,  Békéscsa-
ba,  Andrássy út 3. 
     Nemrég thaifö ldi tanári dele-
gáció járt a gyulai központi 
intézményben. 

 
Rapajkó Tibor 

Májusi Harruckern  
Krónika 


