
BALLAGÁS-VÉGSİ BÚCSÚ 

XV. évfolyam 6. szám (174. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2011.  június 29. 

Nyugodj békében  
Pista! 

     
     Szántó István nyu-
galmazott polgármes-
ter 74 éves korában 
visszaadta a lelkét Te-
remtıjének.  Megren-
dülve vettük tudomá-

sul a szomorú hírt; elhunyt Szántó István, 
igaz eleki  ember, akinek szívügye volt 
életében támogatni minden olyan tevé-
kenységet, amely az eleki emberek jövı-
jét,az eleki négynemzet iségő kultúra gya-
rapodását és életben tartását szolgálta. 
Fájdalmas minden búcsú, minden búcsú-
zás. Fájdalmasabb talán akkor, ha olyan 
ember távozik az élık sorából, aki min-
den városlakó és az İt  tisztelı  magyar és 
külfö ldi ismerıse, barátja s zemében pó-
tolhatatlan őrt hagyott maga után. Búcsú-
zunk tıle. Búcsúzik a kisváros, ahol ne-
velkedett, búcsúznak lakó i, akik is merték 
és szerették, akikkel együtt dolgozott, 
osztozott sikerekben és néha kudarcok-
ban. Pista nem is merte a lehetetlent, ha 
Elek városáról volt szó és tőzön, vízen 
átvitte Elek lakóinak akaratát!  
     Nem feled jük, hogy Elek várossá ava-
tása Szántó „Potyó” (magánemberként és 
szeretetbıl sokan így ismerték) és az 
akkori településvezetés szívós, kitartó 
munkája nélkül nehezen valósulhatott 
volna meg! Elsıként kezdeményezte 
településvezetıként a kapcsolatfelvételt  a 
Németországba kitelep ített Elekiek népes 
csoportjával! Emléke elıtt tisztelegve, 
búcsúzik minden városlakó, barát és is-
merıs nevében az Eleki Krónika hasábja-
in  Árgyelán György fıszerkesztı. 
 
 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik férjem, édesapánk, nagyapánk Szán-
tó István temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 

enyhíteni igyekeztek. 
 Köszönjük Pluhár László polgármester 
Úrnak a méltató szavakat, Elek város 

képviselı testületének és a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak önzetlen és  

messzemenı segítségét. 

 
A gyászoló család 

     Elérkezett a  ballagások, búcsúzások 
ideje. A ballagó óvodás gyerekek életében 
is egy kis szakasz lezárult  és egy új kezdı-
dik, de már nem a játékok birodalmában. 
Szeptembertıl az általános iskola padjai 
várják ıket. Mindhárom óvoda ünnepi 

díszbe öltözött erre az alkalomra.  
     Elsıként, május 27-én  délután 16 ó rától 
az I. sz. Óvodába gyülekeztek a gyerekek 
és az ıket elkísérı szülık, nagyszülık, 
testvérek, rokonok. A köszöntés után az 
ünnepi mősor elsı száma magyar népi 
tánccal kezdıdött. Azután a gyerekek kor-
csoportonkénti mősorát láthatták a résztve-
vık. Versek hangzottak el, dalos játékok, 
hagyományos mozgásformákat alkalmaz-
va. A német mősort a ballagók mutatták 
be. 9 gyermek búcsúzott ebbıl az óvodá-
ból. Itt már hagyomány, hogy a gyerekek 
nem tarisznyát kapnak, hanem kékfestı 
anyagból készült szütyıt / a lányok p iros, a 
fiúk kék s zínőt /, melyet az óvodai jelükkel 
ellátott fakanál tart. Ebben lapultak a kö-
vetkezık: ceruza, notesz, rad ír, az óvodá-
ról készült fénykép és 1-1 p lüss állatka.  
     A szülık v irágokkal köszöntötték a 
búcsúzókat, majd meghívták ıket, az itt 
maradó társaikkal együtt, süteményevésre 
és üdítıre. A II. sz. Óvoda, másnap, szom-
baton, május 28-án délelıttre öltözött ün-
neplıbe. Itt is köszöntés hangzott el, me-
lyet követett a gyerekek népi tánc mősora. 
Mindhárom óvodában fakultatív néptánc-
oktatás folyik azok részére, akik ezt igény-
lik. A táncokat, az óvodai nevelési év alatt, 
Striflerné Kat ika óvónı tanítja meg a  

Folytatás a 2. oldalon 

Ballagás és évzáró az  
óvodákban 

     A Dr. Mester György Általános Iskolá-
ban, június 17-én délután szárnyra bocsá-
tották a végzıs tanulókat. A fülemben zúgó 
„ha elindul a vonat” dallamát nem tudtam 
lecsitítani, mert a  hangulat ünnepélyes volt, 
megható, de mindenféleképpen a pályaud-
varokat idézte, ahol a  nagy búcsúzkodásban 
elhangzik minden, ami szép és jó és az is, 
hogy „ugye írsz, mikor nézel be hozzánk, és 
biztosan mindent viszel”: b izonyítvány, 
emlékek, jók és rosszak, de gondolj ránk 
mert szeretünk és a virágokat ne feledd 
vízbe tenni, elhervadnak. A felnıtté válás 
lehetıségeinek sínpárjai ott villognak elıt-
tük a rekkenı hıségben.  
     A ballagási ünnepséget, amelyhez kap-
csolódott a 2010-2011-es tanévzáró, meg-
tisztelte jelen létével Pluhár László polgár-
mester úr, Dr. Heim Lajosné alpolgármes-
ter asszony, Kalaman János plébános úr, 
Pálné Nagy Márta a kevermesi tagintéz-
mény vezetıje, Szelezsán Péter a  Román 
Iskola igazgatója és Papp Lás zlóné óvoda-
vezetı. A délutánt az ötödik osztályosok 
mősorszámai tették „finomabbá”, mint ka-
lácsban a mazsolaszemek Lénárt Istvánné 
tanárnı rendezésében. Elıször Pelle László 
igazgató úr köszöntött mindenkit és mondta 
el ballagási beszédét: „Nagy és titokzatos 
pillanat ez a mai találkozásunk. Ez az a 
pillanat, amikor átlépitek a lét és nemlét 
határát. A nyolcadik osztály órája ilyenkor 
megáll, s részévé változik az iskola történe-
tének. Tablóként fogtok mosolyogni a fal-
ról, s mi a tanári szobában még sokáig 
fogunk emlegetni egy-egy veletek megélt 
kalandunkat. Letelt az idı. Megszőntök 
általános iskolás diákok lenni, pedig nyolc 
évig azok voltatok. Hova tőntek ezek az 
esztendık? Itt van mindannyiunkban. De 
kérdjük meg Vörösmartyval: „Vajon ezek-
kel az esztendıkkel elırébb ment-e a vi-
lág?” Jobbak lettek-e mindannyian, akik a 
Dr. Mester György Általános Iskola neve-
zető szép és rettentı nehéz társasjátékot 
játsszuk azzal, hogy közösen dolgoztunk 
nyolc esztendıt? Válaszom egy határozott 
igen.”  
       Az igazgató úr meleg szavakkal mon-
dott köszönetet minden egyes szülınek, 
akik „fáradhatatlanok, ezért képesek egész  

Folytatás a 2. oldalon 

Az idén, még három nyolca-
dik osztály ballagott 
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Folytatás az 1. oldalról 
/Ballagás az…/ 

gyerekekkel. A  táncbemutatót 
követte a kicsik mősora. Egy 
hatalmas kígyóval vonultak fel: 
dalos játékok, mondókák és 
versek szerepeltek a mőso-
rukban. A  középsısök kör-
táncot adtak elı, míg a na-
gyok a „Brémai muzsiku-
sok” címő dramatizált mesét 
mutatták be. Ezután a kicsik 
és a középsısök búcsúztak 
el a  13 ballagótól, versekkel 
és dalokkal. A  középsısök 
átadták a ballagási tarisznyá-
kat, melyek az isko lai élet  
elkezdéséhez szükséges esz-
közöket tartalmazták és egy 
kis édességet. Az ünnepséget itt 
is a szü lık által elkészített süte-
mény elfogyasztása zárta.   
     Az idén a harmadik ünnepi 
helyszín a III. sz. Óvoda volt. 
Itt szombaton /május 28-án/ 

délután 15 órára gyülekeztek a 
szülık, testvérek, rokonok, 
hogy megnézzék a gyerekek 
szereplését. Több hetes, odafi-
gyelést igénylı próba elızte 

meg ezt a napot. A jó idı is 
kedvezett, így a tágas, rendezett 
udvaron zajlott le  az ünnepség. 
A köszöntés után elsıként itt is 
a népi táncos gyerekeké volt a  
terep. Szó ló, illetve páros tán-

cokat adtak elı, nagyon ügye-
sen. Ezután következett a  ro-
mán „Süni” csoportos gyerekek 
mősora: román mondókákkal, 
énekekkel, versekkel szerepel-
tek. A következı mősorszám-
ban az óvoda minden gyerme-
ke szerepelt , közös körjátékot 
mutattak be. Ezu tán  a 
„Katica” csoportos, majd a 
„Süni” csoportos gyermekek 
versei következtek. A kivá-
lasztott versek áthatották az 
egész évben tanultakat. Ezt  
követıen a színtér csak a bal-
lagó gyermekeké volt. „ A 
három p illangó” címő drama-
tizált mesét adták elı. Itt az 
volt az elsıdleges szempont, 

hogy az óvoda minden ballagó-
ja /az idén 9 gyermek / s zere-
peljen. Ebben az óvodában már 
hagyomány, hogy az óvónık 
akasztják a tarisznyákat a  gye-
rekek nyakába. A gyermekek 
ezután egy szép megható verset 

mondtak el, ezzel elbúcsúzva 
az itt maradó kisebb társaiktól, 
az óvó néniktıl és a dadus né-
niktıl, akik igyekeztek emléke-
zetessé tenni ezt a  nagyon fon-
tos napot a számukra.  
     A három óvodából 31 gyer-
mek ballagott. Papp Lászlóné 
óvodavezetı elmondta, hogy a 
nyári idıszakban is mőködnek 
az óvodák. Mindig egy ügyelı 
óvoda van, a másik kettıben, 
pedig karbantartási, meszelési 
és nagytakarítási munkálatok 
folynak.  
    A beszélgetés végén megkö-
szönve a tájékoztatást, kellemes 
nyári pihenést kívántam mind-
három óvoda valamennyi dol-
gozójának, hogy majd  úju lt 
erıvel kezdhessék a gyerekek-
kel való törıdést az új óvodai 
évben, amely szeptember 1-jén 
kezdıdik. 

Nádor Mária 

Folytatás az 1. oldalról  
/Az idén…/ 

évben dolgozni értetek, és ak-
kor is megölelni benneteket, ha 
rossz fát tettetek a tőzre”.  
     Végül néhány útra való  gon-
dolatot „tett” a ballagók tarisz-
nyájába. Néhány közü-
lük: „Nincs annyi sötét-
ség a világon, hogy akár 
egyetlen kicsi gyertya 
fényét kioltsa” „Ezek a 
kicsi gyertyák ti magatok 
vagytok.” „A legjobb 
ötletek viccnek indulnak. 
Igyekezz a lehetı legvic-
cesebben gondolkodni!” 
„A pozitív, vidám gon-
dolkodású emberre kör-
nyezete is másként te-
kint.” „Büszke lenne-e az a 
kisfiú aki voltál, arra a férfira 
aki lettél?” Életetek vándorút-
ján tegyétek fel ú jra és újra ezt 
a kérdést.  
    Az igazgató úr felo lvasta 
azokat a d ísztáviratokat, ame-
lyeket a ballagóknak küldtek 
(intézmények és magánszemé-
lyek) jókívánságokkal. Méltán 
lettek a színpadra szó lítva azok 
a tanulók, akik nyolc éven át 
kitőnı eredményt értek el: Jenei 
Kitti 8.a, Bender Fanni 8.b, 
Gulyás Hanna 8.b, Szaniszlai 
Patrícia 8.b, Dávid Áron 8.c és 
ki kell emelni Antal András 8. 

c-s tanuló nevét, aki megkapta 
az „Év Tanulója” címet. A tan-
testület annak adja ezt  az elis-
merést, aki nyolc éven keresz-
tül példás magatartásával, szor-
galmával, kitőnı tanulmányi 
eredményével, versenyeken 

való aktív és sikeres részvételé-
vel kitőnt társai közül.  
     Ezt  követıen  Brand t 
Antalné köszöntötte a jelenlé-
vıket, ı az iskolai év úgymond 
„gyakorlat i rés zét” foglalta  
össze, ahogy mondta ez az al-
ka lo m  s z á m v e t é s  i s . 
„Tanulóinkat arra neveljük, 
hogy az iskola szellemiségének 
megfelelıen és a házirendben 
megfogalmazott kötelezı és 
elvárható normák szerint visel-
kedjenek iskolán belül és kívül 
is.” Hangsúlyozta a közösségi 
nevelést és a nemzet iségi német 
nyelv oktatását. „A tanév elején 

készült munkatervünket, a  kö-
vetelményeket teljes ítettük.” 
Színes programok, változatos 
rendezvények, színvonalas ver-
senyek, a Mővészeti Iskola 
diákjainak s zép eredménye 
fémjelzik az iskolát elmondása 

szerint és megragadta az 
alkalmat, hogy Antal And-
rásnak gratuláljon, aki a  
Zrínyi Ilona Matematika-
verseny megyei fordulóján  
a legeredményesebb ver-
senyzı lett és természete-
sen felkészítı tanárának 
Jámborné Simó Máriának, 
akinek kü lön gratulált. A  
kompetencia alapú oktatás 
feladatit is szépen teljesí-
tették. Az iskolai szakkö-

rökön is sokan vettek részt. Az 
idén vannak az iskolában kitő-
nı tanulók, akiket meg is neve-
zett.      
     Megkös zönte az isko lai 
SZMK valamennyi tagjának a 
segítségét, akik az osztály, is-
kolai rendezvények sikeréhez 
hozzájáru ltak. „Különösen sze-
retném megköszönni a nyolca-
dik „a” osztály nevében Sajcz 
Józsefnének, a nyolc „b” osz-
tály nevében Rozsos Mónikának 
és Bender Ferencnének, a nyol-
cadik „c” osztály  nevében 
Rubóczki Tibornak az egész 
éves munkájukat.” Jelképesen 

okleveleket adott át nekik. Tud-
nivalóként elmondta, az úszótá-
bor hétfın kezdıdik, jelentkez-
ni lehet Nagyné Nádor Gabriel-
lánál, az erdei nyári tábor 
Zamá rd iban  nyáron  les z 
Miszlainé Veránál lehet jelent-
kezni. A  Mővelıdési Központ 
szervezésében június 27-tıl 
július 1-ig lesz délelıtt játszó-
házi foglalkozás. Jelentkezni a  
Mővelıdési Házban lehet. Jó 
egészséget, nagyon szép nyarat 
kívánok minden családnak. Ez 
a jókívánság váljon valóra, úgy 
gondo lom, Ele k ap ra ja-
nagy jának ö römet okozna, 
mindannyiunkhoz s zólt. Az 
igazgató úr útra bocsájtó kézfo-
gása azonban csak a ballagók-
nak.... 
 
Kiegészítı tájékoztatás: 
   Tájékoztatnám az Eleki Kró-
nika olvasóit, hogy helyhiány 
miatt néhány eseményt a követ-
kezı számunkban  közlünk. A 
Pluhár László  polgármester úr 
vendéglátásra hívta meg a kitő-
nı tanulókat a Polgármesteri 
Hivatalba csütörtök délutánra, a  
kitőnı tanulók név szerinti fel-
sorolását akkor közö ljük. To-
vábbá néhány érdekes verseny-
rıl is a következı számunkban 
számolunk be.  

Huszár Gabriella 
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     Csodaszép, szinte rekkenı 
hıség köszöntötte a Román 
Általános Iskolából ballagókat, 
június 18-án délelıtt 9 órakor. 
Az isko la tanulói, tanáraikkal 
együtt, ünnepi díszbe öltöztet-
ték az iskola tantermeit és az 
emeletre felvezetı korlátot. 
Szép számú ünneplı közönség 
győlt össze. Szelezsán Péter 
igazgató úr szeretettel köszön-
tött mindenkit és külön üdvö-
zölte Pluhár László polgármes-
ter urat, Pelle Lászlót, az Okta-
tási, Kulturális és Sportbizott-
ság elnökét, aki egyben Elek-
Kevermes Közoktatási Társulás 
Dr. Mester György Általános 
Iskola és Óvoda igazgatójaként 
is jelen volt. Köszöntötte a Ro-
mán Kisebbségi Önkormányzat 
képviselıjét, Szabó Péter urat 
és Papp Lászlóné óvodavezetıt. 
Megtis ztelte az ünnepséget 
Kovács  Délia, a  Román 
Cronika fıszerkesztıje és Bíró 

Gáborné /Vigy ikán Márta/
óvónı, a III. s z. Óvodából, aki 
ott a román csoportot vezeti. 
Feléjük is elhangzott a köszön-
tés.  
     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  tanu lunk.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, vagy évet kell 
ismételjenek. Tanulóink az el-
múlt tanévben is részt vettek 
különbözı vetélkedıkön, verse-
nyeken, ahol kisebb-nagyobb 

sikerrel helyt álltak. Dicséret 
illeti Bojt Eriket és Kovács 
Márkot, akik a román versmon-
dó versenyen eredményesen 
szerepeltek és jó hírét vitték 
iskolánknak.   
    Ezúton köszönetet mondok 
kollegáimnak a felkészítı mun-
káért és tanulóinknak a helytál-
lásért és a jó eredményekért. 
Köszönetet mondunk a Román 
Kisebbségi Önkormányzatnak 
az erkölcsi és anyagi segítség-
nyújtásért. Köszönetet mondok 
az Oktatási, Kulturális és 
Sportbizottságnak, Duma An-
namáriának , a  Lányok -
asszonyok Egyesületének és 
azoknak a szülıknek, akik ön-
zetlen segít séget nyú jtottak  
valamilyen formában az isko-
lánknak. Mától vakáció lesz.  A 
nyár folyamán iskolánk bezárja 
a kapuját, de minden szerdán 8-
10 óráig ügyeletet tartunk.” 
    A tanévzáró beszéd után 
igazgató úr jutalomkönyveket 
adott át az alábbi tanulóknak:  

Blezsán Martina és Erdélyi 
Tiffani, jó tanulmányi eredmé-
nyéért, Budai Boglárka jó ta-
nulmányi eredményéért és a 
versenyen való részvételért, 
Sztojka Dániel közösségi mun-
kájáért kapott jutalomkönyvet. 
A sport területén elért eredmé-
nyekért Kapocsán Benett és 
Orsós Kriszt ián kapott jutalom-
könyvet.Igazgató úr ezután a 
ballagó nyolcadikosokhoz szólt 
az alábbi szavakkal: „Kedves 
Ballagó Nyolcadikosok! 
Felemelı, 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. Fiatal életetekben  

Folytatás a 7. oldalon 

Ballag már a vén diák… 

     A jelentéshez a „lejárt határ-
idejő határozatok végrehajtásá-
ról, valamint a  két ülés között a 
polgármester által tett fontosabb 
intézkedésekrıl” , Pluhár László 
polgármester még két esemény-
rıl szólt az ülésen. A Napközi 
Konyhán tönkrement egy új üst. 
Ezt meg kell javítani, fenekelni. 
A másik téma a Román Iskola 
pályázati eredményét várják, 
hogy milyen támogatást fognak 
kapni.  
       Elsı napirend: -”Beszámoló 
a közrend és közbiztonság hely-
zetérıl „. A részletes és precíz 
elıterjesztésben (mint tudott a 
rendırkapitánysághoz 4 telepü-
lés tartozik: Gyula, Elek, 
Kétegyháza és Lökösháza) sze-
repeltek a kiemelt feladatok. A 
bőnmegelızés és bőnüldözı 
tevékenység ezen belül a közbiz-
tonsági tevékenység. Elmondha-
tó, hogy „országos viszonylat-
ban Békés megye, így a gyulai 
rendırkapitányság területe nem 
tartozik a bőnügyileg fertızött 
területek közé Eleken és a hoz-
zátartozó területeken 2010-ben 
88 bőncselekményt regisztrál-
tunk, ez a szám 2009-ben 105, 
2008-ban 97, 2007-ben 121 

volt.” Végül kérték, hogy az 
Önkormányzat és Elek Város 
lakossága „legyenek továbbra is 
partnerek a munkánkban támo-
gassanak bennünket abban, hogy 
Elek Város lakossága elégedett 
legyen, javaslataikat, észrevéte-
leiket továbbra is szívesen fo-
gadjuk”. Zsidó Ferenc a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke hozzászó-
lásában elmondta, hogy a beszá-
moló kitőnınek tekinthetı, szak-
dolgozatszerően precíz. Örül, 
hogy Elek nem tartozik a 
„fertızött” területek közé és a 
gyors intézkedések is jótékony 
hatásúak  
     Felvetette, viszont a kábító-
szer kérdését, ezenkívül megje-
gyezte, hogy a közfoglalkoztatás 
alakulása miatt (töredékét tudják 
alkalmazni), megnıhet a bőnese-
tek száma. Az alpolgármester 
asszony, Dr. Heim Lajosné elı-
ször megköszönte a rendırség 
segítségét, ugyanakkor felvetett 
bizonyos gondokat: Motorosok 
száguldoznak éjszaka ırült se-
bességgel. Pótkocsis teherautók 
láncokat húzva csinálnak óriási 
zajt. Autósok állnak meg beszél-
getni, nem törıdve a forgalom-
mal. Vannak jogosítvány nélkül 

vezetık, hajnalig bıgetett zené-
vel. Ez eldurvulás. Dr. Tábi Ti-
bor kapitány válaszában el-
mondta, hogy a motorosok, gép-
jármővek, stb. esetében Domak 
Péter százados úr „lépni fog”. A 
kapitányságon pedig a közleke-
dési alosztályt is mozgósítani 
fogja, amennyiben szükséges. A 
kábítószerrel kapcsolatosan a 
megelızés fontosságát hangsú-
lyozta: elıadások tartását, az 
iskolai tájékoztatást, a szülık 
figyelmének felhívását. Minden-
ki segítségét kéri a kábítószer 
elleni küzdelemben. A polgár-
mester úr Pluhár László elmond-
ta, hogy kiemelkedıen kevés az 
olyan esemény, amely rendıri 
intézkedést kíván. Ez az elekiek 
jogkövetı magatartását bizonyít-
ja. Örülne, ha Domak Péter szá-
zados hosszú ideig maradna 
tisztségében, mert érti a dolgát 
és nem jó a folyamatos csere.    
    M á s o d i k  n a p i r e n d : 
„Tájékoztató elemzés az Önkor-
mányzat intézményi bevételei-
nek alakulásáról” 2005-2011. 
április 30-ig hitelfelvétel nem 
történt. Vannak olyan tényezık, 
mint a nemzetiségi kiegészítı 
támogatás összege, ami még 

nem ismert, a TÁMOP támoga-
tás még nem érkezett meg, a 
hitel felvételéhez a legvégsı 
esetben kell folyamodni. „ A 
költségvetési hiány megszünte-
téséhez minden területen a veze-
tık és a dolgozók körében taka-
rékossági szemléletre, a döntés 
résztvevıjénél kellı visszafo-
gottságra van szükség.” 
      Ha rma d ik  n a p i r e n d : -
”Kisebbségi Önkormányzatok 
együttmőködési megállapodása” 
A Német Kisebbségi Önkor-
mányzat, elnöke Niedermayer 
Ernı, és a Román Kisebbségi 
Önkormányzat , elnöke Dr. 
Szelezsán János, együttmőködé-
si szerzıdést kötött Elek Város 
Önkormányzatával, amelyet a 
Képviselı-testület az elıterjesz-
tések alapján egyhangúlag elfo-
gadott. Negyedik napirend: -”Az 
egyes szociális ellátásokról szó-
ló rendelet módosítása” Itt a 
temetési segély („Az ellátás 
feltételei” „Speciális eljárási 
szabályok”) és a köztemetéssel 
kapcsolatos módosítások szere-
pelnek. Kihirdetésérıl a jegyzı, 
Dr. Kerekes Éva gondoskodik. 
A képviselıi munka zárt üléssel 
folytatódott és fejezıdött be. 

 
Huszár Gabriella 

Önkormányzatunk Képviselı-testületének május 30-i ülése 
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     A tanítók szó ısi, egyszerő, 
mindenki számára érthetı és 
nem kopog olyan fegyelmezet-
ten, mint ha pedagógusokat 
mondunk. Nem is tanár, vagy 
szülı hanem Pluhár László 
polgármester úr nevezte így ezt 
a napot, az ünnepség végi kö-
szöntıjében. A Titione idézet 
igazsága, ha belegondolunk 
annyira kézenfekvı, hogy Pelle  
László igazgató úr beszédébe 
tökéletesen beleillett. A peda-
gógus napi ünnepséget június 
3-án délután tartották meg a 
Napköziotthonos Konyha ebéd-
lıjében. Elıször Völgyesi Ist-
ván köszöntötte Elek Város 
Önkormányzata nevében az 
ünnepelteket és minden jelenlé-
vıt, majd fo lytatta a tanulók 
mősorának bekonferálásával.      
     „Ma ünnepelni és köszönte-
ni jöttünk”. Hangzott el az elsı 
mondat. A félkörben álló lá-
nyok és fiúk felnıttes komoly-
sággal és gyermeki egyszerő-
séggel mondták el a köszöntés-
ben rejlı köszönömöt: „Betőket 
adott nekünk s számokat”, 
„Mosolyával simogatott”, „A 
tanár látja a diákban a meg-
gyújtandó lángot”, „Mesét 
mondott dalolt nekünk”, „s a 
legfıbb kincsünk lett a gondo-
lat”, „Tudományt nyújt és éle-
tet”, „Tılünk gyakran csak 
csínytevést kapott”, „Elıtte 
most horgasztott fıvel állunk, 
zavartan nézve néhány szál 
virágot”. Különbözı verseket, 
prózai részleteket mondott el 
Bender Fanni, Tiba Niko lett, 
Tiba Kris ztina, Gulyás Hanna, 
Szan iszlai Patrícia, Szabó Er-
vin, Szász Tamara, azokból 
idéztem. Kellemes fuvolaszó 
kísérte a mondandót Szegedi 
Szon ja elıadásában. Utána 
Csuvarszki Lea és Dihel János 
magyaros táncra perdülése vitt 
mozgást az ünnepélyes állókép-
be. A mősort Tóth Gáborné 
tanárnı állította össze. Az Elek-
Kevermes Közoktatási Intéz-
mény és Óvoda igazgatója Pelle  
László ünnepi köszöntıje kolle-
giális és baráti volt. „Valóban, 
talán éppen ez a mai napnak az 
értelme, hogy megálljunk egy 
pillanatra, újra és újra erıt és 

hitet merítsünk a munkához. 
Szükség van az ilyen alkalomra, 
hiszen ahogy Weöres Sándor 
írja: „a lámpa nem látja önma-
ga fényét, a méz nem érzi ön-
maga édességét”. Késıbb így 
folytatta: „Minden iskola, min-
den tantestület egy kis sziget, 
egy kis önálló világ, ahol a 
magunk urai vagyunk. Addig, 
amíg meg tudjuk ırizni hitün-
ket, azt hogy a mi kis világunk-
ban a tudás vitathatatlan érték, 
a munka, a szorgalom pedig 
megbecsülendı, addig nem 
vagyunk elveszve, addig a neve-
lésnek, oktatásnak van jövıje.”  
     Következett az Év  Pedagó-
gusa kitüntetı cím átadása, 
amelyet Pluhár László  polgár-
mester úr elıször Hoffmann 
Ferenc tanár úrnak nyújtott át. 
Méltatása: 1956-ban született 
Gyulán. Általános Iskolai ta-
nulmányait és a gimnáziumot 
Eleken végezte. Utána autó- 
villamossági mőszerész szakmát 
tanult. Majd célul tőzte ki, hogy 
gyerekekkel foglalkozzon. Ek-
kor határozta el, hogy tanítani 
szeretne, így jelentkezett Sze-
gedre, a Juhász Gyula Tanár-
képzı  Fı iskola  biológia -
földrajz szakára, amit 1980-ban 
végzett el . A tanítást a 
lökösházi általános iskolában 
kezdte, majd 3  év után a szülı-
helyén, Eleken folytatta. A tan-
testületben örömmel fogadták 
volt tanárai, majd kollégái. Itt 
ismerkedett meg feleségével, 
Pozsár Máriával. Két felnıtt 
korú gyermekük van, Olivér és 
Szandi. A munkavégzésére a 
nagy és lelkes odaadás, a köte-
lesség mindenek elé helyezése 
volt és most is jellemzı. Óráira 
mindig változatosan és precízen 
készül. Tanórán kívül az osz-
tálykirándulásokat is szívesen 
szervezi, és vesz részt a tanu-
lókkal együtt, ahol igyekszik 
tanulóinkkal  megismertetni 
hazánk legszebb tájait, neveze-
tességeit. 1990-tıl kezdıdıen a 
természet és a sport iránti sze-
retetbıl kifolyólag kezdte a 
síoktatást. Így járta végig a 
sítáborok alkalmával Szlováki-
át, Ausztriát, Romániát, így 
ismertethette meg a tanulókkal 

a Kárpátok és az Alpok gyönyö-
rő tájait. Mint biológia tanár 
fontosnak tartja az egészséges 
életmódra nevelést, a sportot, 
ezen belül a futballozást. A 
tanév végén a kéthetes úszótá-
bor egyik lelkes szervezıje. 
Mindig kész az új feladatok 
megoldására, lelkesen vett részt 
iskolánkban a két éve kezdıdı 
TÁMOP pályázat kapcsán fel-
adatként kapott kihívásokra. Az 
innovációs munkájában idézte 
Goethe követendı hitvallását: 
„Ha úgy viselkedsz valakivel 
szemben amilyen ı való jában, 
akkor egyre rosszabb lesz, de 
ha úgy bánsz vele, amilyennek 
lennie kellene, akkor o lyanná is 
válik amilyennek lennie kelle-
ne.” 
     A mindennapi tevékenysége 
mellett a következı tanfolyamo-
kat végezte el:számítástechnikai 
szoftverüzemeltetı szakképesí-
tés, oktatási informatikus, in-
tegrációs továbbképzési prog-
ram, a tanulás módszertan taní-
tása, a kompetencia alapú okta-
tás szociális életviteli és kör-
nyezeti programcsomag, a ko-
operatív tanulás a hátrányos 
helyzető tanulók integrált neve-
lésének elısegítése, projektpe-
dagógia, epochális oktatás, 
interaktív tábla alkalmazása a 
kompetencia alapú oktatásban. 
      Az Év Pedagógusa címet 
még  Gál Attiláné kapta meg. 
Méltatása: Egy elkötelezett pe-
dagógus, Gál Attiláné eddigi 
élet és pályaútját az elıbbi Ju-
hász Gyula idézet híven tükrözi. 
Ildikó olyan családban látja 
meg a napvilágot 1964. 04. 20-
án Gyulán, amelyben már jelen 
van az óvodával kötött szoros 
kapcsolat, hiszen az édesanyja 
is az óvónıi pályát választotta 
hivatásául, 1951-1987-ig dol-
gozott óvónıként. Édesapja 
bérelszámolóként dolgozott, 
1994-ben meghalt. Testvérei 
szintén pedagóguspályát vá-
lasztottak. Általános iskolai 
tanulmányainak befejezésekor a 
továbbtanulás útiránya már 
akaratlanul is kódolva volt. Így 
nem lehetett kétség, hogy a 
Csongrádi Óvónıi Szakközépis-
kola a következı állomás. Az 

érettségit követıen, 1984. au-
gusztus 1-tıl jó eleki patriótá-
hoz illıen a Napköziotthonos 
Óvodák dolgozói létszámát 
erısítette és erısíti ma is. /amit 
csak a gyermekeinek születésé-
vel kapcsolatos idıszak szakí-
tott meg egy ideig/ 1986-ban 
kötött házasságot Gál Attilával, 
25 évi házasságuk alatt 3 gyer-
mek született. 1988-ban diplo-
mázott Szarvason, az óvónıkép-
zı fıiskolán és ugyanabban az 
évben Debrecenben „C” kate-
góriás bábmővészeti engedélyt 
szerzett. 2001-ben számítógé-
pes ECDL vizsgát tett. 1999-tıl 
óvodavezetı  helyetteskén t , 
majd munkaközösségi vezetı-
ként dolgozik az I. sz. óvodá-
ban, mindig szem elıtt tartva a 
hagyományırzést és hagyo-
mányápolást.  
      „Lehet, hogy léptünk bi-
zonytalan” - ez minden diplo-
máját frissen megszerzı peda-
gógusra igaz a pálya kezdetén, 
de ez nem a tudás hiányát jelzi 
a jó nevelınél, hanem a szakma 
iránti alázatot és a folyamatos 
továbbképzés igényét. Igen Ildi-
kó számára is fontos cél az ön-
képzés, és az önképzés által 
szerzett tudás gyakorlatban 
történı hasznosítása is. Az óvo-
dai nevelés olyan pedagógiai 
pszichológiai képességet igény-
lı pálya, melyben a kicsiny 
gyermek számára hirtelen meg-
szőnı családi meleget, gondos-
kodást úgy kell pótolni, hogy 
közben a gyermeki személyiség 
ne sérüljön. Ildikó hivatása 
olyan, melyben nem a gyerme-
kek versenyre való felkészítése 
és teljesítése a mérce, hanem 
az, hogy olyan testileg és lelki-
leg egészséges és harmoniku-
san fejlett gyermekeket bocsás-
son az iskola felé, akik a késıb-
bi törıdést és odafigyelést ka-
matoztatva helyezéseket elérı 
diákokká válhassanak. A gyer-
mek szeretet, türelme és empá-
tiája segíti abban, hogy a gyer-
mekek egyéni problémáit meg-
értse és egyéni bánásmóddal 
személyiség fejlıdésüket opti-
málisan elısegítse. A 27 éves 
óvodapedagógusi  munkavi -
szony és hivatástudat alátá-

„A tanítók napja” 
”Azt hiszed az oktatás drága, próbáld meg a tudatlanságot”/Richard Titione/ 
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     Elıször egy helyreigazítás: a 
gyulai rendırkapitányság veze-
tıje helyesen:  dr. Tábi Tibor 
alezredes. Elnézést a tévedé-
sért!  
     2011. június 8-án az eleki 
polgárırség együttmőködési 
megállapodást fog aláírni a 
lökösházi határrendészeti kiren-
deltséggel. Június 16-án kihe-
lyezett elnökségi ülést fognak 
tartani Eleken a következık 
képviseletével: a megyei pol-
gárırség elnöksége, Elek pol-
gármestere,  jegyzıje,  az eleki 
rendırırs és a  gyulai rendırka-
pitányság. Július 16-án Ele-
ken,  a sportpályán kerül meg-
rendezésre a megyei polgárır-
nap,  melynek kezdési idıpont-
ja kilenc óra. A program a kö-
vetkezı:  rendırségi,  tőzo ltósá-
gi,  katasztrófavédelmi bemuta-
tó, játékos vetélkedık, a Jókai 
Színház bábszínházának mőso-
ra. A rendezvény mindenki 
számára nyitott és díjtalan,  a 

helyszínen az étkezési lehetı-
ség is biztosított.  
      Az eleki polgárırök május-
ban és júniusban is katasztrófa-
védelmi továbbképzésen vettek 
részt Békésen.  
/Forrás:  Málik János,  a helyi 

polgárırség vezetıjének  
május 31-i közlése./ 

 
Rapajkó Tibor 

Az eleki polgárırség hírei  

Egy szép siker 
 
 

    2011. június 11-én,  az idei 
békéscsabai sörfesztiválon és 
csülökparádén /június 9-13./ a  
Harruckern Középisko la eleki 
csapata a csülökfızıversenyen a 
több mint 90  induló csapat kö-
zül az elsı helyen végzett. A 
gyıztes szakácsok a következık 
voltak:  Gáspár Zsolt,  Pavelka 
Viktor és Szabó László. Mi is 
gratulálunk a szép  
sikerhez!                            R. T. 

masztja az Év Pedagógusa cím 
elnyerését. Ebben a sok türel-
met és empátiát igénylı munká-
ban jelenik meg Ildikó emberi 
és szakmai felelısségének ki-
magasló mértéke. Azt hiszem 
minden fiatal számára példa-
ként szolgálhat, hogy a jót nem 
elég akarni, de tenni, tenni 
kell....Ezt a kitőnı véleménye-
zést kapta Gál Attiláné Elek, 
Kétegyházi u. 20. szám alatti 
óvoda vezetésétıl.  
     Ezt  követıen  Brand t 
Antalné köszöntése következett 
aki, 2006-ban megkapta az Év  
Pedagógusa elismerést, most 
viszont más apropóból kell, 
említsük nevét. A helyi kisebb-
ségi önkormányzatok, kollégák, 
önkormányzat aján lására be-
nyú jto t tá k  pá lyá zatát  a  
GENIUS APÁCZAI DIPLO-
MA DÍJRA. Tudni kell, hogy a 
GENIUS APÁCZAI DIPLO-
MA DÍJRA az a pedagógus 
terjeszthetı fel, aki legalább 20 
éves szakmai gyakorlattal ren-
delkezik. Több száz pályázatból 
választották ki a  leg jobbakat, 
amelynek során Brandt Antalné 
egy többtagú kuratórium dönté-
se alapján 2011. márciusában 
az APÁCZAI GENIUS DÍJ 

BRONZ fokozatát kapta, kitar-
tó és sokrétő munkája elis meré-
séül. 1980-tól tanít tanítóként 
az eleki Dr. Mester György 
Általános Iskolában elsıként 
vezette be az iskolaotthonos 
oktatást, a TÁMOP 3.1.4. 
2008/2-es pályázat  projektveze-
tıje, alap ító tagja az Eleki 
Gyermekeinkért A lap ítvány-
nak, elsık között kezdte iskolá-
jában a nyelvi- irodalmi kom-
munikációs programot, nagy 
szerepet vállal a gerolzhofeni 
testvériskola kapcsolat ápolásá-
ban, bemutató órákat, nyílt na-
pokat szervez iskolája nyitott-
sága érdekében, rendszeresen 
publikál az iskolában folyó 
innovatív munkákról az Eleki 
Krónikában, segíti az iskolában 
folyó projektmunkákat, jelentıs 
részét veszi ki az iskolája doku-
mentumainak kidolgozásában, 
eredményes pályázatokat ír, 
elıtérbe helyezi a  környezetvé-
delemmel kapcsolatos feladato-
kat, IPR-es feladatokat vállal, a  
TIOP 1.1.1./07 pályázat pro-
jektvezetıje, az erdei iskola 
egyik szervezıje. 
     Végül Leisztné Radnóti Má-
riát köszöntötték a jelenlévık, 
aki 40 éves munkaviszony után 

nyugdíjba vonult az óvodából. 
„Mindenki Marika nénijét” 
búcsúztatta meleg szavakkal 
Völgyesi István, aki mint  gya-
korlott nyugdíjas elmondta, 
hogy tudja, nem lehet elszakad-
ni a munkahelytıl, a munkatár-
saktól. Amikor találkoznak, 
mindig összeszorul valami az 
emberben, majd halványul, de 
elmúln i sohasem fog. Egy élet 
munkájával a  háta mögött és a 
gyermekek szeretetének emlé-
kével (amely nem csupán em-
lék és valóság is marad) kezd-
heti el nyugdíjas éveit családi 
körben „Marika néni.” Erıt és 
jó egészséget kívánunk!  
     A délután „hivatalos” részé-
nek zárómondataiban Völgyesi 
István meleg szavakkal szó lt 
„mi felnıttek (szülık, nagyszü-
lık) talán el is felejtettük mit 
kaptunk, mit mondott tanítónk, 
de valahogy nyomot hagyott 
bennünk, ami örökre megma-
rad”. Ugyanakkor a pedagógu-
sok roppant nehéz helyzetét is 
felvetette az állandó változások 
(szakmai) okozta fo rgás nem 
csoda ha megszédíti a  tanáro-
kat. „Ebben az országban nem 
lehetne kedvetlen, kiégett peda-
gógusnak lenni! Fel a fejjel, 

ünnepelni jöttünk!”A polgár-
mester úr, Pluhár László kö-
szöntıje, rövid volt és frappáns. 
Sok olyan tanító legyen, akiért 
érdemes bemenni az óvodába, 
iskolába és minél több gyer-
mek, akirıl elmondhatják töb-
bek között az itt lévık is „mi 
tanítottuk ıket”. Utána fogadás 
moraja töltötte be a helyiséget: 
beszélgetések, gratu lálások, 
nevetések és a poharak kocca-
nása. A zsibongás növekedésé-
vel szinte vártam, hogy kivá-
gódjon az ajtó, amelynek kere-
tében ott áll a Tanár! A hetes 
pedig /uzsonnáját gyorsan a 
padba dugva/ lohol a táblához. 
„Osztály vigyázz!” 

Radnóti Miklós 
Június 

 

Nézz csak körül, most dél van 
és csodát látsz, 
az ég derős, n 

incs homlokán redı, 
utak mentén virágzik  

mind az ákác, 
a csermelynek arany taréja nı, 

s a fényes levegıbe villogó 
jeleket ír egy lustán hısködı 

gyémántos testő  
nagy szitakötı. 
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      1828. május 8-án született 
Henri Dunant svájci író, aki 
1863. május 8-án megalap ította 
a Nemzetközi Vöröskeres zt 
segély -s zervezetet . Hazánk 
188l-ben csatlakozott a vörös-
keresztes mozgalomhoz.  
    A  Vöröskeresztes Világnapot 
1948 óta ünneplik v ilágszerte, 
május 8-án. A világnapi ünnep-
ség-sorozat keretén belül az 
ország valamennyi megyeszék-
helyén rendeztek ünnepi meg-
emlékezéseket. Tették ezt a  
területi szervezeteknél is, így a 
Gyula és környéke terület i szer-
vezeténél is. Ennek a szervezet-
nek az elnöke Dr. Nádor 
Gyöngyvér, eleki fogszakorvos. 
A megemlékezésen az alábbi-
akról szó lt: „Az 1965. évi bécsi 
Nemzetközi Konferencián meg-
határozták az átfogó alapelve-
ket, melyek a következık: embe-

riesség, pártatlanság, semle-
gesség, függetlenség, önkéntes-
ség, egység és egyetemesség. Az 
általános elv: a rászorultság 
elve. A szervezet elnök asszo-
nya beszélt továbbá arról is, 
hogy a Vöröskereszt mindenki 
számára nyitott, akinek segít-
ségre van szüksége, nemre, 
fajra, etnikai, politikai hovatar-
tozásra való tekintet nélkül. A 
Vöröskereszt küldetése a veszé-
lyeztetett személyek életminısé-
gének javítása, életük megmen-
tése. A katasztrófák helyén is 
elsıként a vöröskeresztes fel-
ségjelő segítık jelennek meg. 
Így vo l t  ez az észak -
magyarországi árvizeknél, a 
kolontári és devecseri vörös 
iszap katasztrófa színhelyén. 
Említhetjük a hatalmas földren-
gést Japánban, vagy másutt is.”  
    Az eleki Vörös keres ztes 

szervezet 30-40 tagot számlál, 
titkára Rocskárné Anni, aki 
2007 óta látja el ezt a nem kis 
munkát igénylı, körültekintést 
követelı feladatot. Lelkesen 
szervez, ott van, ahol éppen 
ruhákat osztanak, vagy mosó-
szereket, élelmiszereket juttat-
nak a rászoru lóknak. Legutóbb 
4 mázsa uborkát osztott szét a 
napközis konyhára, az óvodák-
ba, a lakóotthonba és a tagok-
nak. A gyulai Stengel úrtól 
kapott édesség adományokból 
is juttatott az elıbb említett 
intézményeknek. Nagy körülte-
kintéssel szervezi a helyi vér-
adásokat is. Körülbelü l 150 
személy az, aki 3 havonta adja 
a vérét. Fontos feladatnak tartja 
ezt a  munkát, h iszen az adott 
vérrel emberek életét mentik 
meg! /Legutóbb is két eleki 
betegnek győjtöttek vért./ Tit-

kár ass zony  megemlítette 
Pluhár László  polgármester úr 
nevét is, aki segítséget nyújt – 
ezeken a napokon – a véradók 
megvendégeléséhez.  
    Rocskárné Anni ezúton is 
szeretné köszönetét kifejezni a  
véradók felé, az önzetlen  segít-
ségért. Hozzáállásukat a de-
cember hónapban megrende-
zésre kerülı Véradók Napján 
oklevéllel és ajándékokkal ju-
talmazza, melyhez az Oktatási 
és Kulturális Bizottság is támo-
gatást nyújt. Végezetül arra kéri 
a fiatalokat, szeretné ıket is 
üdvözölni az életet mentı vér 
adásánál, várja, h ívja ıket nagy 
szeretettel. De örülne bármilyen 
adománynak, mellyel az eleki 
rászorulóknak segítséget tudná-
nak nyújtani. 

 
Nádor Mária  

Néhány gondolat a Vöröskeresztrıl 

    Egy nagy játszóházzá válto-
zott a Reibel Mihály Mővelıdé-
si Központ június 5-én. Varázs-
lót ugyan nem láttam, csak sok 
gyereket. A „vidámságok tele-
rajzolta” járdát is pillangókkal, 
virágokkal, még eleket is bejár-
ta, hiszen  úgy dél körü l a  
lovaskocsiról leugráló ifjúság-
nak egy dörmögı hang annyit 
mondot t : „mára tán  elég 
lesz...”.  Kezd jük az elején.  
     A nagyteremben gyer-
meknapon üdvözölte az 
idelátogatókat Árgyelánné 
Tóth Erzsébet az intézmény 
igazgatója, és elmondta, 
hogy milyen eseményeken 
lehet részt venni: a színpadi 
mősor, ugrálóvár, játszóház, 
aszfaltrajzverseny, íjászbe-
mutató, tőzoltóautó kívül-
belüli megcsodálása, séta-
kocsikázás, gyermekszép-
ségverseny. A mősor na-
gyon színes volt.  Az eleki 
Energy Dance Cool h iphop 
táncosai léptek elıször a színre. 
Fergeteges színorgiával, jelme-
zekkel, tele  mozgással és rit-
mussal, amit ez a mőfaj megkí-
ván. Kisebbek és nagyobbak 
tehetségükhöz mérten mindent 
megtettek, hogy csábítsanak: 
„Ti is csináljátok velünk!” Ez-

után „beszálltak” a színpadra a 
Pacsirták, és hirtelen minden 
olyan tiszta lett! Felkéklett az 
ég, bejött a tavasz és a nyár a  
pacsirta énekével, amelynek 
hangja a a piros pántlikás cop-
fok  körü l lebegett. A fiúk csiz-
májának kopogása kérdezte: 
„Táncolhatunk mi is?”. Vastaps 
járt  Gera Krisztina és Gál Lász-
ló táncosainak.  

    Ezután vált sejtelmessé a 
mősor a tavaszi tündérek táncá-
val, amely lágy volt és légies, a 
pasztellszínő muszlinszerő ru-
hák repdesése és a színes kari-
kák azt  üzenték, „mi csak belib-
bentünk ide, hogy elmosolyod-
jatok”. Minden jót tündérek! 
İk Kétegyházáról nagyon is 

emberi módon kerékpárral jöt-
tek át és a valósághő Tinicsajok 
Klubja néven szerepelnek a 
köztudatban. Ezután lépett a 
színpadra a bővész Purecse 
István. Mindig kíséri a  kérdés: 
„Hogyan is csinálja?” Az ı 
nagy feladata pedig az, hogy 
sose árulja el. Voltak karikák és 
színes kendık, nomeg poharak 
és folyadékok, madarak. Hol 

eltőntek, hol elıkerü ltek. 
Ez az ámulat  világa, ami 
úgy láttam, mindenkit 
elbővölt, a  szimpat ikussá 
vált patkányok, no és az 
óriáskígyó (p iton). Aki-
nek a nyakába akasztot-
ták, megrogyott a súlya 
alatt (ó ha a bio lógia órára 
egy ilyet bevihetnék!).  
     Szó szerint hősítı pil-
lanatokat jelentett, amikor 
Dr. Heim Lajosné alpol-
gármester asszony jégkré-
met osztott minden gye-

reknek. Nagy sikere volt a Lo-
vász György vezette  kétegyházi 
Hagyományırzı Íjászkörnek, 
ki is próbálták a nagyobbak, 
hogyan tudnak bánni ezzel a  
nem is olyan könnyő, régen 
harci, ma sporteszközzel.  
    A szépségversenyre jelentke-
zık is perdültek egyet a színpa-

don, miután bemutatta ıket 
n é há ny  ke d v es  s zó v a l 
Árgyelánné igazgató néni. Az 
eredmény: Miss Elek elsı he-
lyezettje Panda Kamilla, a  má-
sodik Andrásy Dorina, míg a 
harmadik helyen Ficzere Fru-
zsina végzett. A Mr. Elek elsı 
helyezettje Kotroczó Ferenc, a  
második Lırincz Dénes, a har-
madik Házi Barnabás. A sőrőn 
telerajzo lt színes járda is kíván-
csi volt, kik találtatnak a leg-
jobb alkotóknak: 1. helyezett 
Csuvarszki Andrea, 2. Pintér 
Ed ina, 3. Pintér Beáta. Gratulá-
lunk. Köszönet illet i a már em-
lítetteken kívül a  Szabadidıs 
Lovasklub képviseletében Bar-
na Gergelyt (kocsikázás), eleki 
Coop ABC, Mikló Csaba cuk-
rász, Brindás György vállalko-
zó és természetesen elsısorban 
az Oktatási Kulturális és Sport-
bizottságot valamint a Mővelı-
dési Központ munkatársait h i-
szen nélkülük nem sikerült vol-
na ilyen jól ez a nap.   
     Arra gondoltam, miközben 
egy rózsaszín vattacukor sétált 
el elıttem egy apró emberke 
kezében, hogy gyereknek lenni 
jó! Ha a felnıttek is úgy akar-
ják. 

Huszár Gabriella 

Valódi piton, tőzoltóautó, íjak, nyilak és minden gyermek szépség (verseny) 
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KÖZÉLET 
Folytatás a 3. oldalról  

/Ballag már…/ 
ez egy nagy fejezet. Itt és most 
elbúcsúztok a többé vissza nem 
térı, emlékeitekben az idı mú-
lásával egyre szebbé váló, 
gondtalan és boldog gyermek-
évektıl. Mit adtak, mit jelentet-
tek és jelentenek számotokra 
ezek az évek?Mit kaptatok a 8 
év során?Milyen emberekké 
váltatok?(…)Új feladatok, új 
kapcsolatok várnak rátok, új 
megpróbáltatásokkal kell majd 
szembe néznetek. Másokkal, 
mint eddig. Kis közösségetek 
felbomlik, különbözı iskolák-
ban folytatjátok tanulmányaito-
kat. A megszokottat felváltja az 
ismeretlen, minden szokatlan, 
minden új lesz. Más közösségbe 

kerültök, új tanárokat, új társa-
kat kell megismernetek, meg-
szoknotok. Nem lesz könnyő, de 
bízom abban, hogy le tudjátok 
küzdeni a nehézségeket és eléri-
tek a kitőzött célokat.  
    Az itt tanultakat vigyétek 

magatokkal útravalóul, s úgy 
alkalmazzátok, hogy évek múl-
va is büszkék lehessünk arra, 
hogy a mi gyermekeink, a mi 
tanítványaink voltatok. Mindig 
az egyenes, az igaz utat járjá-

tok, akkor is, ha néha az tőnik a 
hosszabbnak, a nehezebbnek. 
Kívánok nektek sok sikert a 
jövıben – az életben!”  
Beszédének végén Kiss Jenı 
szavaival bocsátotta útra ıket: 
„Nézz vissza most egy percre, 

nézz az útra, 
  Nézd meg, mit tett,  
mit alkotott a munka, 

Nézz, vissza… 
aztán ismét csak elıre, 

S indulj tovább  
az alkotó jövıbe.” 

    Végül minden ballagó tanuló 
jutalomkönyvet kapott útrava-
lóul. Ezután ünnepi mősor kö-
vetkezett, melyet Ruckné Papp 
Andrea tanárnı állított össze és 
megtanította a tanulókkal. Fel-
emelı érzés volt, amikor a  bú-

csúzó tanulók Édesanyjukhoz 
mentek 1-1 szál virággal, kife-
jezve hálájukat a 8 évért. Az 
aláfestı zene is nagyon megha-
tó és szívhez s zóló volt.  
    A  nyolcadikos tanulók egy-
egy verssel köszöntek el. A 
ballagási ünnepség fénypontja 
volt Puporka Katalin szó lóéne-
ke. Igazgató úr ezután megkérte 
a vendégeket, szülıket, adják át 
virágaikat, gratuláció ikat a bal-
lagóknak.  A ballagók még 
elindultak, végig járták a terme-
ket, elköszöntek az itt maradó 
diáktársaiktól, tanáraiktó l, az 
egész iskolától, ahol nyolc év ig 
szívták magukba a tudást, az 
ismereteket. 

 
Nádor Mária 

Pedagógusnap a 
Harruckernben 

 
     Az idén június 3-án tartották a 
gyulai központú középiskolában a 
köz ös  p ed a gó gusn ap ot  az 
eleki,  gyuai, szabadkígyósi,  mezı
hegyesi,  orosházi tanároknak és  
technikai dolgozóknak. A helyszín 
a korábbi hagyományoknak megfe-
lelıen,  az udvaron felállított nagy 
sátor volt. A jelnlévık köszöntése 
után Farkas Zoltán,  megyegyőlési 
elnök többek között a következık-
rıl beszélt:  A nevelı munkája a 
kertész munkájához hasonlítható. 
Köszönet jár mindenkinek,  aki a 
tudását átadja. A megyei önkor-
mányzat támogatja a piacképes 
tudás megszerzését,  de ez csak a 
pedagógusokkal együtt lehetséges.  
      A jó pedagógus is az életre 
készít fel! Utána Mikolán Ró-
bert,  az intézmény mostani igaz ga-
tója köszönte meg a pedagógusok 
és a segítık munkáját. Külön ki-
emelte azt is,  hogy ez a nap az 
összetartás napja is,  hisz több te-
lephely dolgozói találkozhatnak 
egymással. Fontos,  hogy mindenki 
ünnepeljen és bizalommal tekintsen 
a jövıbe! Ezt követıen sor került 
az elismerések átadására. Az idén 
p l.  Harruckern-gy őrőt  kap ott 
Z ám bó An dr ás ,  e gy ko ri 
eleki,  illetve gyulai igazga-
tó,  illetve az eleki Baranyik Mi-
hály /technikai dolgozó/ pedig 
oklevelet kapott. Az ünnepséget a 
színi tanoda zenés,  táncos mősora 
zárta,  amit a közös ebéd követett.  

 
Rapajkó Tibor 

     Belépve a Reibel Mihály 
Mővelıdési Központba június 
4-én reggel, mindenki kapott 
egy kis elegáns kártyát (nyakba 
akaszthatót) amelyen az állt : 
XXX. Békés Megyei Nemzeti-
ségi Klubtalálkozó, tánco ló 
párral illusztrálva. Feltehetı és 
eltehetı, hogy emléke legyen 
ennek a napnak. A nagyterem 
„jól ö ltözött” volt, szépen meg-
terített asztalaival, amelyeket 
színes ruhák fodrozódásával 
ültek körül a csoportok, akik a 
megye legtávolabbi csücskébıl 
is eljöttek, egy kis jubileumi 
vigalomra.  
     Az ünnepségen megjelente-
ket elıször Árgyelánné Tóth 
Erzsébet a Mővelıdési Központ 
igazgatója köszöntött meleg 
szavakkal, hiszen régit és ú jat, 
de mindenféleképpen ismerısö-
ket üdvözölhetett ezen a napon, 
akik is mételten kiv irágoztathat-
ják az éneket és rophatják a 
táncot a színpadon. Városunk 
polgármestere, Pluhár László 
fejezte ki örömét  a XXX. Klub-
találkozó megrendezése alkal-
mából.  Köztudott, hogy Elek 
négynemzetiségő település, így 
a legmegfelelıbb hely erre az 
alkalomra. Viss zagondolva 
iskolai éveire nem tud olyan 
matek, vagy bármilyen szak-
kört, amely ik ilyen hosszú tá-
von együtt tartaná a közössége-
ket, mint a zene és a tánc. Itt-

hon vannak, otthon vannak. 
Érezzék jó l magukat! Meg is 
élénkült azonnal a színpad, az 
Elek Táncegyüttes német tánco-
kat adott elı, amelynek végén 
három fiatalember fergeteges 
„hajrával” fejezte be, vastapsot 
váltott ki a közönségbıl. Követ-
kezett a Sárrét Népdalkör Egye-
sület Szeghalomró l. 1980-as 
megalaku lásuk óta végigéne-
kelték egész Magyarországot 
(például: Erkel Színház, Papp 
László Aréna) és Erdélyt is. 
Ezúttal is zengtek a szeghalmi 
népdalok. Az Esthajnal Nótakör 
hozott egy csokor jókedvet, 
a k i k  a  s zo m s zé d b ó l , 
Lökösházáró l érkeztek. Hitval-
lásuk a vidámság és ezt el is 
é n e k e l t é k  n e k ü n k . 
Ecsegfalváról a Vadrózsa Nép-
dalkör jött el, hogy katonanó-
tákkal és bordalokkal szórakoz-
tassanak.  
     A kétsopronyi „ROSICKA” 
citerazenekar betöltötte a szín-
padot, 2007-es alaku lásukkal 
újnak számítanak, amit az is 
jelképez, hogy általános iskolás 
leányokkal bıvült az együttes. 
Szlovák és magyar népdalokat 
hallhattunk. A kondorosi Rózsa 
Pávakör már több mint 35 éve 
alaku lt meg. Sok siker van a 
hátuk mögött, de változat lanul 
örömmel mennek, hogy telepü-
lésük és környékének magyar 
és szlovák népdalaival jó han-

gulatot keltsenek. Az újkígyósi 
Pávakör asszonyai szívhez szó-
l ó a n  é n e k e l t e k . 
Mezıkovácsházáról érkezett az 
Ezüstfenyı Dalkör. Nemrégen 
alaku ltak, szép sikereket értek 
el megyei és országos viszony-
latban, megérdemelten. Mivel 
is lehetne egy ilyen délelıttöt 
befejezni, mint egy szép Kalá-
rissal, ez volt a neve azoknak az  
igen  cs ak t inéd zs erkorú 
kétegyházi együttesnek, akik 
fergeteges táncukkal elkápráz-
tatták a közönséget. A fiatalság 
és egyben az utánpótlás ropta a 
színpadon. Hiszen hagyomá-
nyaink azért vannak, hogy to-
vábbadhatóak legyenek és fenn-
maradjanak. A délelıtt vége 
felé járva Pluhár László polgár-
mester úr köszönte meg a fellé-
pıknek a kellemes és színvona-
las mősort, amelyet a XXX. 
Nemzet is ég i Klub találkozó 
alkalmából láthattak, hallhattak 
a jelen lévık. Emléktárgyat 
(vázát, tányért) és oklevelet is 
kapott minden fellépı együttes, 
hogy „kézzelfogható bizonyíté-
ka” is legyen ennek a napnak.   
      Azután a meghatódottság 
beleveszett a tányérok és kana-
lak zörgésébe, ami (majdnem 
azt írtam magyaros), szóval, 
ami egy jó nemzetiségi vendég-
látásnál dukáló finom ebédet 
jelentett. 

Huszár Gabriella  

„A XXX.” -  Jubiláltak a Békés Megyei Nemzetiségi Klubok 
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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. 
 
Július 2. - Sarlós Boldogasz-

szony napja 
A római egyház az áldott álla-
potban lévı Máriáról és Mária 
Erzsébetnél tett látogatásáról 
emlékezik meg e napon. Né-
pünk nem Péter-Pálkor kezdte 
az aratást, hanem e Boldogasz-
szony ünnep másnapján. Az 
ünnep hiedelem és hagyomány-
kincse nagyon gazdag. Virág-
szentelés, szegények patronálá-
sa, de legfıképp az aratás a 
tárgya. Az ezen a napon szedett 
főszernövények és a gabonafé-
lék szentnek számítottak. E 
napon csak jelképesen dolgoz-
tak. A s zerszámokat megáldat-
ták a pappal, a búzából koszo-
rúnak valót szedtek. Az aratást 
másnap áhítattal kezdték, t iszta 
fehér gyolcsruhában, levett 
kalappal a búza elé térdeltek és 
imát mondtak. A munkát a fö ld 
szent, kelet i sarkában kezdték. 
E napon sokfelé tartanak temp-
lomi búcsút, így Eleken  is, mi-

vel az eleki katolikus templom 
védıszentje: Sarlós Boldogasz-
szony. Ugyanakkor a németor-
szági Leimenben is e napon van 
a búcsú / annak idején sok eleki 
német nyelvő lakost ide őztek 
el./ Az idén mindkét települé-
sen július 3-ra 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. Marg it 
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 volt. Évszá-
zados megfigyelések szerint e 
napon gyakoriak a v iharok. 
Ilyenkor azt tartják, hogy „Illés 
szekere zörög”. Munkatilalom 
is volt ezen a napon, mert  attól 
tartottak, hogy aki ilyenkor a 
mezın dolgozik, abba belecsap 
a villám, a termést, pedig elveri 
a jég. A gazdálkodók féltek 
ettıl a naptól, hogy a v illám 

felgyújtja a  kazlakat. 
 

Július 22. - Mária Magdolna 
napja 

A keresztény legenda irodalom-
ban és mővészetben, a vallásos 
néphitben a bőnbánat megsze-
mélyesítıje, már a középkortól, 
de még inkább az ellenrefo rmá-
ciótól kezdve, mely  lelkesen 
szorgalmazta a hét szentség, 
köztük kü lönösen a bőnbánat /
gyónás/ kultuszát. Magdalai 
Mária egy megszállott beteg 
asszony volt, akibıl Jézus kiőz-
te az ördögöket, /hetet/, és aki 
ezután Jézus állandó kísérıje 
lett. Ott állott a kereszt alatt, 
egyike volt azoknak, akik elte-
mették a mestert, s tanúja lehe-
tett a feltámadásának is. Kibon-
tott hosszú hajjal ábrázo lják, 
mivel a  hajával törölte meg 
Jézus lábát. A fodrászok, koz-
met ikusok választották védı-
szentjükül. Hazánk egyes vidé-
kein úgy tartották: a lányok 
haját az ı neve napján kell le-
vágni ahhoz, hogy még szebben 
nıjön. Másfelıl a források véd-
nökeként tisztelték. 
 

Július 25. - Jakab napja 
Jakab apostol ünnepe. Jakab és 
öccse János egy Zebedeus nevő 
ember fiai vo ltak. Halászok, 
mint András és Péter, és az 

elsık között szegıdtek Jézus-
hoz, aki a  „mennydörgés fiai”  
nevet adta nekik. Ehhez a nap-
hoz kapcso lódó  idı jóslás : 
„Jakab-nap veszedelmes: nagy 
viharokat hoz, dőt, borít, sok 
kárt csinál.” Ezen a napon egy 
másik szentet is ünnepelt a régi 
egyház, Kristófot, aki éppúgy 
az utasemberek, legújabban az 
autósok védıszentje, mint apos-
toli társa Jakab volt. 
 

Július 26. - Anna napja 
Szent Anna, Szőz Mária anyja 
volt. A keddi napot évszázadok 
óta neki s zentelik, ezért Kedd 
Asszonyának is hív ják. 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. Elsı he-
lyen tisztelték a szövık, csipke-
verık, seprıkötık, szabók. 
 

Július 27. -Szent 
Pantaleonnak napja. 

 Orvos volt. Legendája szerint 
Diocletianus háziorvosa volt, 
számos csodás gyógyítás főzı-
dik nevéhez. 

 
Nádor Mária 

Jeles napok júliusban 

Rendırségi hírek 
 
    2011. június 7-én este fél kilenc-
kor egy személygépkocsi ütközött 
egy jégkrémesautóval Elek és Gyu-
la között,  aminek következtében 
egy autó az árokba került,  míg egy 
Family Frost-teherautó pedig az út 
közepén kényszerült a megállásra. /
www.beol.hu/. Június 9.: Megkez-
dıdött a tőzifaszezon,  amit a rend-
ırségi feljelentések is bizonyíta-
nak,  hisz több Békés megyei tele-
pülésen olyan személyek jelentek 
meg,  akik akciós áron adnak el 
tőzifát,  amelyet a pénz átadása 
után a hiszékeny vásárlók azóta is 
várnak! /Elekrıl nem szólnak a 
hírek./ A rendırség azt kéri a la-
kosságtól,  hogy aki fát akar vásá-
rolni,  az csak hivatalos helyen 
tegye meg. /www.police.hu/. Má-
jus 13-án az eleki rendırırs mun-
katársai az érvényben lévı elfogató 
parancs alapján elfogtak,  illetve 
elıállítottak egy 21 éves helyi fér-

fit,  aki ellen a megyei bíróság 
adott ki elfogatóparancsot.  

 
/www.police.hu/ 

R. T. 

Kedves elekiek,  
sorstársaim a bajban és  

örömben! 
 
     Itt van a télen annyira óhajtott 
jó idı, meleg van, nem kell főteni,  
szóval "nyaralás" az élet. Ezt a 
"nyaralást" olykor-olykor megza-
varja egy kis esı, vihar, jégverés, 
meg egy éb enytyem-pentyem. 
Ezek a dolgok bizony elég komoly 
károkat tudnak okozni. Szentségel-
hetünk, hogy a szomszéd telkén 
landolt a melléképületünk palatetı-
je, amit a szomszéd nem kért, va-
karhatjuk a fejünket, ha lesodort 
egy csomó cserepet a vihar, ráadá-
sul még egy kis beázással is tetéz-
te. Mehetünk a Tv, vagy egyéb 
elektronikai szerelıhöz, hogy 
ugyan gyorsan javítsa meg a készü-
lékünket, mert belecsapott az a 
fránya villám, és még sorolhat-
nám. A károk sokszor nem kis 
anyagi vesztéseget jelenthetnek.    
     Persze ezeket az anyagi kiadá-

sokat lehet enyhíteni, ha van az 
emberfiának  sok pénze, / kinek 
van? / vagy lakásbiztosítása. Sokan 
nem is tudják, mi fán terem a lakás 
és egyéb biztosítás. Mások meg 
úgy vannak vele, dehogy fizetek én 
havonta 1500-3000Ft-ot, úgy sem 
lesz baj. Hétszentség hogy lesz! 
Akkor aztán vakarózhat a spórolós. 
Gondoljuk csak végig. Sok pénz az 
a 1500-3000Ft? Sokaknak tényleg 
sok. De ezt a pénzt, rosszabb hely-
re is elköltjük, ráadásul semmit 
nem kapunk érte. De! Ha van egy 
fránya biztosítás, akkor legalább a 
keletkezett kárösszeget megtéríti a 
biztosító, és nem nekünk kell kifi-
zetni az olykor több százezres csi-
náltatási és beszerzési költséget. 
Nem kell a kár, de ez olyan,  mint a 
betegség. Nem pénzért vesszük, 
csak úgy jön. A fene a tövit. De ha 
már jön, akkor legalább legyünk rá 
felkészülve.  

 
Tisztelettel Mokán Mihály  

Minden kommentár nélkül 
 
Valaki Németországban egy hábo-
r ú s  h ú s v é t r a  X a v e r 
Sch a ff got s ch :  Iw an d er 
Schrekliche /Rettegtt Iván/. Wien-
Leipzig,  1942? 434 o. címő köny-
vét kapta ajándékba ilyen bejegy-
zéssel: "Az idı múlását nem lehet 
befolyásolni és irányítani. A tehet-
séget azért kaptuk,  hogy több-
kevesebb tapasztalattal és ügyes-
séggel vezessünk és irányítsunk. 
Hajótörést szenvedhetünk,  partra 
vetıdünk,  késıbb mégis jó kikötı-
be érünk. Bismarck 1942 húsvét-
ján Traudeled"   

/Otto Leopold von Bismarck-
Schönhausen-1815-98, 1871-90-ig 

az elsı német kancellár./ 
R. T. 


