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Elek Város közéleti lapja

Sikeres megyei polgárırnap Eleken
2011. július 16-án tartották a XII. Békés megyei polgárırnapot Eleken, mely
városunkban az elsı ilyen jellegő rendezvénynek számít! A helyszín a városi
sportpálya volt. Ezen fontos esemény a
nagyszámú résztvevı és a parancsnokok, vezetık,
vendégek köszöntésével kezdıdött.
Elıs zör
Kes jár
Mátyás, a megyei
polgárırség vezetıje szólt a jelenlév ı kh ö z,
aki
t öb bek
kö zö t t
ezekrıl beszélt:
Emlékezn i
kell
azokra, akik már
nincsenek köztünk. A megyei szövetség
élén változást történt, a központ Békésen
van. Az országban több helyen a polgárırség olyan feladatot is ellátott, melyeket a
törvény nem egyértelmően biztosított számu kra, de az új törvények már egyértelmőek! Az átalakítások után sikerült az értékeket megırizn i. Utána dr. Heim Lajosné,
Elek város alpolgármester-asszonya a város nevében köszöntötte a hallgatóságot, és
külön kiemelte, hogy Pluhár László, Elek
polgármestere úton van , de ı is igyekszik
a megnyitóra /nem sokkal késıbb meg is

érkezett/. A mostani rendezvény egy barátság kezdete, hisz jövıre is mét világtalálkozó lesz Eleken, és szeretné, ha arra a jelenlévık közü l minél többen eljönnének.
A mostani óriási sátrat is a városi ön-

kormányzat a vendégek t iszteletére állíttatta fel elıször! Dr. Turós András, az országos szervezet elsı embere elsıként köszönetet mondott a Békés megyei polgárırségnek, hisz az a sok, meglévı probléma
ellenére mégis sikeresen tud mőködni!
A mú lt héten tartották az országos polgárırnapot, melyen szintén sikeresnek
értékelték a szervezet eddigi 20 éves mőködését, mely re méltán büszkék lehetnek,
de azért a jövı felé kell nézn i. Meg kell
ismerni az új törvényeket, foglalkozn i kell
a fiatalítással is. A közbiztonság ma már
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nemzeti üggyé vált! A kormány a polgárırséget stratégiai szövetségesének tartja.
Az új törvények értelmében a polgárırségnek és a rendırségnek együtt kell mőködnie. / Vagyis csak így mőködhet pl. helyi
szinten a polgárırség a továbbiakban/. Dr.
Gyurosovics József, Békés megyei rendırfı kap itány
azt
mo n d t a,
ho gy
nehéz idıszakon
vannak túl. Kiemelte, hogy a
magyar rendırségnek nincs alternatívája!
A rendırség
és a polgárırség
szoros együttmőködése miatt már
eddig is sokkal
több idı jutott a
bőnüldözésre, mint korábban. A beszédek
elhangzása után aláírták a két szervezet
közötti új megállapodást, majd következett
a kitüntetések átadása. Elekrıl. Málik János, a helyi polgárırség vezetıje megkapta
a polgárır érdemkereszt ezüst fokozatát,
illetve Cservenyák Magdolna pedig a polgárır érmet /ez csak 2011-tıl adható/. Mi
is gratulálunk a mostani elis merésekhez!
A megyei polgárırnap végén Pluhár
László, Elek polgármestere értékelı beszédébıl a következı ket tudhatta meg a
Folytatás a 2. oldalon

Kitőnı tanulók számára rendezett fogadás a Polgármesteri Hivatalban
Kitőnni a többi gyerek közül egy színjeles, vagy másképpen tiszta ötös bizonyítvánnyal. Már a kifejezésben benne van a
lényeg. Ez nem csupán tehetség kérdése,
hanem szorgalo m, sok-sok játéktól, szórakozástól ellopott órát jelent. Felnıttesen
úgy mondhatnánk, van benne munka bıven! Ez a tanulás sportja. Mindenféleképpen, erıt nem kímélve a legjobbak között
lenni! Ennek a kiváló teljesít ménynek elismerése volt az a fogadás, amelyet június
23-án délután tartottak a Polgármesteri
Hivatalban. Pluhár László polgármester úr
ebben az esetben mint vendéglátó köszöntötte elsısorban a kiváló ered ményt elért
tanulókat és minden jelenlévıt, hiszen ott
voltak a büszke iskolaigazgatók, Pelle
László (magyar) és Szelezsán Péter
(ro mán) ezenkívül tanárok és szülık.

Elmondta, hogy most már hagyománynyá vált hogy a város nevében ilyen formában fejezzék ki az elismerést a kitőnı
tanulóknak. Kis vendéglátással invitálta a
fogadáson résztvevıket. Kitőnı eredményt
ért el a Dr. Mester György Általános Iskolában:
1. a osztál yban: Bedı Angéla, Sárkö zi
Noémi, Szabó Patrik, Szőcs Máté, Török
Bálint, Vö lgyesi Viktória, Recski Máté,
Recski Viktória
1. b osztályban: Bakos Alex Zsolt, Bálint
Gergı, Kászián Olivér, Kiss Gergı,
Lırincz Dénes, Papp Lóránt, Resetár
Zsombor, Szabó Szebasztián Máté, Váradi
Daniella
2. a osztál yban: Árgyelán György, Becsey
Gábor, Bíró Kármen, Ferenczi Sára, Horváth Luca, Mokán Fanni, Recski József

2. b osztál yban: Kása Dominik, Kovács
Márk, Oszlács Márton, Szarvas Nóra
3. a osztál yban: Rapajkó Antón ia,
Suhajda Erika, Kovács Flávia Kamilla
3. b osztályban: Forgács Alexandra,
Gyöngyösi Éva, Lakatos Bálint
4. a osztál yban: Bíró Róbert, Fodor Nóra,
Juhos Do min ika, Mazán Melinda, Morár
Jázmin Mónika, Szabó Viv ien, Szelezsán
Boglárka
4. b osztályban: Bíró Bertold, Csuvarszki
Andrea, Hoffmann Marcell, Kovács Zsófi,
Liszkai Ottó, Márk Cintia, Pilán Gergı,
Schmidt Máté
5. a osztál yban: Nagy Fanni, Poptyilikán
Csenge, Gulyás Dóra
5. b osztál yban: Bálint Áron, Gyöngyösi
Tamás, Hévízi János, Mazán Nikolett,
Folytatás a 3. oldalon

P OL GÁ Rİ R NAP -K IT ŐN İ T AN UL ÓK

NY Á R ÉS KUL T ÚR A
Nyár és kultúra
A tavalyi esıs nyarunk után
nem gondoltuk, hogy ilyen melegünk lesz az idén. Ilyenkor
már mindenki nyaraln i megy és
Elekre is jönnek a vendégek..Régen többen jöttek Németországból, de már most is
láttam német rendszámú autót.
Jönnek, mert megnézik a rokonokat, is merısöket és ilyen jó
íző dinnyét sehol sem esznek,
mint Eleken. Egy jó vacsora és
dinnye evés után felsétálnak a
fıtérre megnézni a kitelepítés
emlékére állított szobrot, ami
eléggé sötétségbe borul. Az
avatás után felkerült egy a
szemben lévı villanyoszlopra
egy lámpa mely jól megvilágította az emlékmővet. Az elıtte
felnövı fa viszont ezt megakadályozta. Arról a fáról le lehetne vágni a közepét és egy szép
alakú fát kapnánk és az emlékmő is szépen mutatna este is.
Ennyi facsonkításért még a
környezet védık sem haragudnának. Német vendégek után
egy kis szo mszédolás Ro mániába. Nyert az önkormány zat
uniós támogatást a román iai
szomszéd településekkel a ku ltúra ápolására. Én egy kicsit
me s s zeb b r e h í v n á m a z
elekieket.
Ez év április 11-én voltam
Simonyifalván /Satu Nou/ a
Simonyi Imre szavaló verseFolytatás az 1. oldalról
/Sikeres megyei…/
hallgatóság: Ezen a rendezvényen a megye 36 településének

polgárırei képviselték magukat
600 fıvel, amihez ho zzá kell
még számítani az elekieket is!
Jó hangulatú családi rendezvényen lehetett ma részt venni. A
2

nyen. A faluban szü letett
Simonyi Imre költı, aki sokáig
és bekövetkezı haláláig Gyu lán
élt. A falu Kisjenı után a Nagyvárad felé vezetı útról jobbra
letérve Elektıl kb. 60. km-re

található. Ha megnyílnak, a
határok még kö zelebb kerül.
Augusztus elején szoktak falunapot rendezni ku lturális rendezvényekkel. Simony ifalván
ez volt a IV. Simonyi Imre szavalóverseny, melyen kö zel 50
általános iskolai kisdiák versenyzett. A romániai diákokon
kívül két gyulai a Dürer A lbert
és Karácsony János és egy
gyomaendrıdi isko la tanulói
szavaltak. A versenynek helyt
adó mővelıdési házban a rendezvénnyel egy idıben képzımővészeti és fotó kiállítás is
jelen lévı megyei vezetık is
meg voltak elégedve a szervezéssel és a lebonyolítással is.
Vo lt p l. foci, néptánc, de több
mint harmincan vért is adtak. /Az eleki
kispályás focicsapat a másod ik
h ely en
végzett./
Na g y o n
kedvezı volt
az idıjárás is,
ami
s zintén
segítette ezt a
jelentıs
megyei eseményt. Málik János a
rendezvény után ezeket tartotta
fontosnak elmondani a Krónikának: A mai p rogramokon
való részvétel teljesen ingyenes

szerepelt.. A zsőri elnöke Éder
En ikı ro mániai magyar színmővésznı volt, aki az MTV 1
Társulat címő mősorában is
nagy sikerrel szerepelt és fellépett az új szereposztású István a
király elıadásban. Délután emléktábla avatás volt az iskolában utána a szereplık elfogyasztották a nagyon finom
ebédet. Kis baráti beszélgetés
után a vendégek szívélyes elbúcsúztatása következett.
Ezt azért írtam le, hátha az
eleki irodalo mtanárok kedvet
kapnak és jövıre április 11-én
vers szeretı diákokkal jelentkeznek Simonyifalván a versenyre. Visszatérve Elekre, a
fıtérre. Nekem nagyon bántja a
szemem a templo m elıtti nagy
zöld útjelzı tábla. Már régebben is sérelmeztem, de láto m a
szép „” Vö rös tér” burkolás
után sem kerü lt el onnan.
Egy ilyen mőemlék jellegő
templo m elıtt nem igazán mutat szépen és az elıtte lévı villanyoszlop is csúfoskodik a
templo m elıtt. Tudom mindenre kevés a pénz, de biztos elıbb
utóbb elkerül, ez a két dolog a
templo m elöl. Ezzel a vörös
burkolattal kö rbe lehetne venni
a templo mot és lehet, hogy
haragosokat szerzek, de az
1848- as emlékmő sem igazán
bírja már az idı vasfogát egy
másikat kéne építeni helyette.
Ha jól tudom kérés is érkezett
az önkormány zathoz / már

évekkel ezelıtt/ egy ország
zászló felállítására. Ha ez a tér
teljesen leburko lásra kerülne,
ott lehetne megrendezn i az
1848-as ünnepségeket és nem
az út kö zepén lenne a megemlékezés. Vagy két funkciót ellátó egy emlékmővet vagy külön
választva. Július elején tartja
templo munk a búcsúját. Ahogy
sajnos fogynak a temp lo mból a
hívek a vele járó kirakodó vásár
is egyre kisebb. Itt talán az egyháznak kéne lépni az ünnepre
egy kis ku lturális vagy gyermek
sportrendezvényt szervezni erre
a napra, ami nem sérti az egyházi ünnepet. Ha nem ezzel, de
egy kis világi dolgokra való
odafigyeléssel talán késıbb
híveket is nyerhetnek. A fıtéren lévı két parkban a díszfák
is nagyon idısek, látom, a vihar
néha megtépázza ıket. Ezeket
is hamarosan újra kéne, cserélni
még mielıtt balesetet okoznak.
A templo m melletti téren csak a
Szili Katalin országgyőlési házelnök által ültetett fát kéne
meghagyni és új fö ldlabdás
fákkal pótolni a többieket.
Természetesen a fıtéren és
Eleken máshol elhelyezett kö zlekedési táblákat is rendbe kéne
hozni, mert csak az alakja után
lehet megismerni, mert látni
már semmit sem lehet rajta.
Többet most nem nyőgösködök
és reklamálo k egyszerre ennyi
is elég.
Méry Rudol f

volt az érdeklıdıknek, ami a
támogatóknak köszönhetı. A
sikereken felbuzdulva már most
gondolkoznak azon, hogy jó
lenne ehhez hasonló rendezvényt máskor is tartani Eleken.
Az eleki polgárırség csak
két éve mőköd ik, ezért nagy
sikernek számít a mostani két
elis merés! Civil szervezet eddig még nem
s ze rv e ze t t
ily en
n ag y
r e n d e zv é n y t
Eleken. Igyekeznek
részt
venni versenyeken is, pl. a
jú liu s
9-én
meg ren d ezet t
megyei kö zlekedési verse-

nyen az eleki csapat a II. helyen
végzett. Az értékelését ezzel
zárta: „Az eleki polgárırök
munkája nélkül aligha lehetnénk túl egy sikeres napon.
Köszönjük a támogatást, a bizalmat!”
/A fotókat:
Tóbiás Sándor készítette./
Rapajkó Ti bor
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IS K OL A
Mit is láttam, amikor belestem az „alsósoknál” a kulcslyukon
Színes életet. Az alsó tagozat
átmenet az óvoda és a felsısök,
a nagyok között. Betottyannak”
az ov iból, mint ijedt elsısöknek
kis csapata egy évnyitóra a Dr.
Mester György Általános Iskolába, hogy négy év múlva már
magabiztosabban vegyék a következı váltást, az ötödikbe
lépést, a „soktanáros” idıszakot. Igen, az alsóban a pedagógusok feladata, hogy a játszó
gyermekbıl tanulót formáljanak, és ez egyáltalán nem könynyő. Fokozatosan meg kell
szokni az isko lapadok keménységét, a be-és kicsengetések
fegyelmezését, és közben egyre
többet tudni a világról.
Nem titko lt célo m a háziversenyek eredményének ismert etésével, hogy minden
gyermeket ösztönözzek arra,

nyerni akarjon. Bátran essen
neki a feladatoknak! Nem baj,
ha nem sikerül elıször, de lehet, hogy legközelebb az ı neve
lesz itt leírva! Nos, akkor nézzük a májusi ered ményeket!
Iskolai hel yesírási verseny,
3. évfol yam: 1. Rapajkó Antónia 3.a, 2. Gyöngyösi Éva 3.b,
3. Lakatos Bálint 3.b.
4. évfolyam: 1. Morár Jázmin
4.a, 2. Szelezsán Boglárka 4.a,
3. Csuvarszki Andrea 4.b, Bíró
Róbert 4.a, Juhos Do min ika
4.a. Felkészítı tanáraik voltak:
Kovács Gerıné, Lupné Soós
Tünde és Kiss Ild ikó. Külön
s ze r e t n é m me g e ml í t e n i
Hoffmann Marcell 4.b osztályos tanulót, aki Országos
Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei döntıjén a 20.
helyezést érte el. Gratulálunk!

„Jógyakorlat” átvétele – Kiskunhalasról
A múlt évi kiskunhalasi látogatás után áttanulmányoztuk
a „jógyakorlatukat” és adaptáltuk a saját iskolánkra. A
2010/2011-es tanévben ezt az
Ügyes kezek szakkör keretein
belül valósítottuk meg. Témánk
egész évben „a vadonélı állatok” volt. Kicsikkel és nagyokkal egyaránt több különbözı
technika meg ismerésével és
gyakorlásával kés zítettük a
képeket. A z 1-2-3. osztályosok
esetében a technikák meg ismerésére helyeztük a hangsúlyt és
csak ezután fogtunk bele az
alkotásba. Néhány kö zös munka után már kés zülhettek az
egyéni, saját egyén iségüket
tükrözı munkák.
Év végére már csak a fantázia szabhatott határt az alkotásban. Természetesen az ünnepek
körül mindig az adott ünnephez
kötıdı állatos témájú díszeket
készítettünk. A gyerekek minden munkájukat büszkén mutatták a társaiknak, családjuknak.
A 4-5-6. osztályos tanulók az
elızı évek gyakorlatai során
már több technikát elsajátítottak, így velük az elsı félévben
elıször a ceruzarajz technikáját
tökéletesítettük különbözı játékos, a jobb agyféltekét meg-

mo zgató feladatokkal. Félév
környékén már ezek a gyerekek
emberi arcokat másoltak fényképrıl. Sıt az ügyesebbek a
pasztellkréta használatával is
meg ismerkedtek és színes arcképeket,
majd állat képeket
készítettek. Ezek a tanulók is
büszkén mutogatták munkáikat
társaiknak és szüleiknek egyaránt. A szü lık is elismeréssel
fordultak hozzám, pedig csak a
kitartó mun ka ho zta meg a gyümö lcsét. Az elmúlt év legnagyobb eredménye, hogy az alkotásban résztvevı gyerekek
sokat fejlıdtek rajzuk kiv itelezésében, erısödött az önbizalmu k, a kitartásuk.
A tanév folyamán az isko la
aulájában többször rendeztünk
idıszakos kiállítást, amiben
bárki gyönyörködhetett, ha betért az iskolán kba. Tanév végére azonban egy nagyobb kiállítást tervezünk az egész éves
munkából a negyedik osztályos
lányok táncos bemutatójával
körítve. Reményeim szerint az
elkövetkezı években is tudjuk
folytatni az elkezdett munkát.

A neg yedik osztál yosoknak
tartott környezetismereti verseny eredményei: 1. Bíró Bertold 4.b, 2. Liszkai Ottó 4.b, 3.
Kása Karina 4.a, Pilán Gergı
4.b. Felkészítı tanárok: Lupné
So ós Tü nd e, Kecs kemét i
Jánosné. Iskolai matematikaverseny eredménye, 3. osztály: 1. Rapajkó Antónia, 2.
Gyöngyösi Éva 3.b, Lakatos
Bálint 3.b, 3. Kó kai Szabó Nóra
3.a. Felkészítı tanárok: Sebık
Ferencné, Veressné Vígh Mónika.
4. osztál y: 1. Hoffmann Marcell 4.b, 2. Kovács Zsófi 4.b, 3.
Márk Cintia 4.b, Sch mitt Máté
4.b. Felkészítı tanár: Kecskemét i Jánosné. Gratulálunk!
Az iskolai élet rendkívül
bonyolult rendszer, amelynek
mő ködnie kell a tanórákon és

azon túl is. Kívülrıl olyan egyszerőnek látszik, azonban nagyon sokat kell tenni azért,
hogy ne kerüljön ho mok a fogaskerekek közé és a gyermekek érdekeit szem elıtt tartva
különbözı központi utasításokat betartva, a szülıknek is
megfelelıen mőködjön a gépezet. Mondandómat azzal kezdtem, hogy színes az alsósok
élete. Vegyük például a szakköröket. Elfelejtették, vagy csak
legyintenek rá? Ped ig nagyon
élénk színeket hozhat gyermekein k életébe. Kérem o lvassák
el egy pedagógus beszámolóját,
hogyan alkalmazta a Kiskunhalason tapasztaltakat.
Lehet, többen csak annyit
fognak mondani, mint én, amikor belestem a kulcslyukon az
iskolába: jé!
Huszár Gabriella

Folytatás az 1. oldalról
/Kitőnı tanulók…/
Pelle László, Pintér Beáta,
Purecse Patrícia, Szentiványi
Izabella
6. a osztályban: Bajaczán Patrícia, Kovács Fatime
6. b osztál yban: Árgyelán
Endre, Lırincz Balázs, Szabó
Rebeka, Török Máté, Zentay
Ádám
7. a osztál yban: Nagy Marcell
7. b osztál yban: Horváth Csenge, Szegedi Mariann, Szegedi
Szonja, Simonka Mózes
8. a osztál yban: Jenei Kitti
8. b osztályban: Bender Fanni,
Gu lyás Hanna, Szanis zlai Patrícia
8. c osztál yban: Antal András,
Dávid Áron
Kitőnı eredményt ért el a
Ro mán Á ltalános Iskolában

Budai Bog lárka, Bo jt Erik,
Blezsán Martina és Kovács
Márk. Gratulálunk a b izonyítványhoz! Ez az ered mény örö m
a gyermekek, a család, az isko la
és a város számára. A fogadás
üdítık, szendvicsek, sütemények elfogyasztása után véget
ért és mindenki kapott egy doboz Ferrero Rocher bonbont.
Feltétlenül szeretnék azért néhány szót szólni, azo khoz a
tanulókhoz, akiknek a b izonyítványa lehet hogy nem lett t iszta
ötös, de szellemi vagy sportversenyeken jó, vagy kiváló eredménnyel ho ztak hírnevet iskoláju knak. Kérem szépen a kitőnık listája nyitott, fel lehet rá
iratko zni bármely ik évben, hely
az van, mindenki számára.

Rendırségi hírek

kell, hogy szigorodik az úgynevezett pontrendszer is. Akik vezetés
közben telefonálnak, illetve azok
az autóvezetık, akik pl. a gyermeket nem gyermekülésben szállítják, helyszíni bírságot kötelesek
fizetni. Az ittas autóvezetıknek is
bírságot kell fizetni,
melynek
nagysága akár 150 ezer forint is
lehet. M indentıl függetlenül az
eleki közbiztonság változatlanul
jónak mondható.

Július 1-tıl, egy kormányrendeletnek megfelelıen jelentısen
változik a bírság nagysága azokkal
szemben, akik szabálysértést követnek el a közúti közlekedésben,
vagyis azok a személyek, akik pl. úgy ülnek kerékpárra, hogy elıtte alkoholt fogyasztanak, akkor nekik a bírság nagysáLupné Soós Tünde ga akár 30-60 ezer forint is lehet.
Az ittas kerékpárost elı kell állítani
vérvétel céljából. A gépkocsivezet ıknek arra is sz ámít aniuk
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Huszár Gabriella

Forrás: az eleki rendırırs.

R. T.
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DEL EG ÁC IÓ G ER OL Z H O FEN BE N
Úszni, mint hal a vízben
Ez volt a gyerekek álma, és
ennek reális meg kö zelítése
(mármint a hal a vízben) az
oktatók feladata.
A z idén is megszervezték a
nyári úszótábort a Dr. Mester
György Általános Iskolában,
amely június 20-tól július 1-ig
tartott. Minden nap volt foglalkozás 9.00-13.00-ig. A hivatalos járattal mentek, azonban
különbusz hozta haza ıket.
Kint a gyulai strandon három
csoportba osztották a gyermekeket. Kilenc kezdı kislány,
tizennégy kezdı kisfiú, a többi
tanuló haladón ak minısü lt
(tizenketten) és Hoffmann Ferenc tanár úr segített továbbfejleszteni úszástudásukat. A kezdı lányokkal Nagyné Nádor
Gabriella testnevelı tanár próbálgatta, hogyan kell az elsı
úszómozdulatokat megtenni. A

Kistérségi
matematika verseny
Is mét büszke lehet tanulóira
a Dr. Mester György Általános
Iskola, az április 20-án Gyulán
megrendezett verseny eredményei alapján. A helybeli és a
környezı települések iskoláiból
érkeztek a résztvevık a megmérettetésre, amelyet az ötödik
osztályosok részére s zerveztek.
Az elsı forduló „hazai pályán”
az otthoni tantermekben zajlott.
Ennek ered ményeként a
Kistérségbıl 15 tanuló mérte
össze tudását Gyulán. Az eleki
ötödikeseket hárman képviselték: Pintér Beáta, Purecse Patrícia és Pelle László. Az eredmények magukért beszélnek.
Purecse Patrícia 3., Pelle Lás zló 6. helyezett lett. A versenyen
a jutalmazás 1-6. helyezésig
történt. A gyermekek sikereinek mindig részese az is, aki
rendszerint a háttérben marad.
A felkészítı tanár , ebben az
esetben Brindás Györgyné.
Gratulálunk a Kistérségi Matemat ika mérkı zésen elért szép
eredményhez.
Huszár Gabriella
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kezdı fiúknál pedig Dáv id
Rémusz testnevelı tanár lehet,
hogy azzal kezdte, miként kell
fennmaradni a vízen és nem
elmerü lni, mint egy nyeletlen

balta. A kicsik félénksége benne volt a levegıben, helyesebben a vízben, azért oktatóik
strandfocival kezdtek és speciális úszó mozgásokat tartalmazó
szárazföld i gyakorlatokkal. Na
és láss csodát, ahogy teltek a

napok, többen átkerültek a haladókhoz, amit óriási ováció
fogadott! Hoffmann tanár úr
volt olyan bölcs, hogy felmérte
a haladók teljesít ményét az elsı
napon, és az utolsón. Így nyilvánvalóvá vált mennyit fejlıdtek, a gyermekek sikerélménye ezzel még nagyobb lett. A mellúszás
gyakorlása mellett a
gyorsúszás technikáját is
elsajátították „ú j tantárgyként”. Lehet hogy
jövıre már a hátúszást is
pedzegetik, vagy pillangóznak, ami szememben
a legnehezebb úszásnem. A tábor ideje alatt
egy Nutella-partyn is részt vettek a gyerekek, amelynek adományozó ja Gerhard Stengel úr
volt.
A st randon jelen lévık
Nutellás kenyeret és csokoládét
ehettek. Víz, napfény, Nutella

Delegáció utazott Gerolzhofenbe
Az alpolgármester asszony
Dr. Heim Lajosné tájéko ztatott
arról, hogy hivatalos delegáció
in d u lt
jú liu s
21-én
Gerolzhofenbe, amelynek vezetıje Pluhár László polgármester
úr. Részt vettek még az utazásban azok a családok, amelyek a
XX. Világtalálkozó idején, illetve az elıtte levı évben az
Elekre látogató német családokat vendégül látták, elszállásolták itt tartó zkodásuk ideje alatt.
Az Elek Táncegyüttes 12 tagjának is a buszon volt a helye,
hiszen városunk ku ltúráját, hagyományait testesítik meg.
Az utazással együtt öt napos
programból szemezgetve, nézzünk néhányat! Július 21. csütörtök: „Eleki barátaink érkezése 18.30 körül. Vendégek köszöntése és elhelyezése a vendéglátóknál.” Jú lius 22. péntek:
„Eg és z n apo s kirán d u lás
Bambergbe, a ku ltúra városába”. Gerolzhofenben barátsági
est a városi rendezvénycsarnokban, itt fellépett a helyi városi
zenekar és a néptáncegyüttes is.
Bemutatkozott az Elek Tánce g y ü t t es i s . F e l l é p e t t
Zimmermann Kornélia operaénekes, akinek nevével még
késıbb is találko zunk. Elmon-

d ás a s ze r i n t n ag y ap j a ,
Zimmermann Ferenc emlékére
énekelt ezen alkalo mmal, hogy
szeretetét és tiszteletét fejezze
ki az iránt, akinek lelki családtag jaih o z ho zzátart o ztak a
Gerolzhofeniek is és mindent
megtett a kintiekkel való kapcsolattartásért. Július 23. szo mbat: Rendkívül s zínesnek ígérkezett ez a nap , délelıtt
Oldtimer-Rallye (régi jármővek). Fiatalo knak ingyenes élményfürdı. Kirándulás Ebrachba (látogatás a cisztercita ko lostorb a). Itt csat lako ztak a
Kulturkreis Elek kb. 44 fıs
cs o po rt ja Lau d en b ach b ó l,
Joschi Ament vezetésével. Ezt
követte a „kávészünet süteménnyel”, amely a németek
jelleg zetes, meghitt, családias
hangulatú összejövetele, mint
az angoloknál a délutáni teázás.
Utána lovaskocsis kirándulás a
szılıhegyre. Július 24. vasárnap : Regg el s zent mis e a
Steigerwalddo m templo mban.
11 órako r „Krammer polgármester asszony fogadása a régi
városháza fegyvertermében”.
Este A Liederkranz Daloskör
szerenádot adott a Spitalgarten
p arkb an . It t is fellép et t
Zimmermann Kornélia mővész-
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igazi gyerekparadicsom és rögtön le is lehet úszni a kalóriákat. A z utolsó napon a hagyományo knak megfelelı en, a
szülık is eljöttek, hogy megnézzék gyermekeik mennyire
tanultak meg úszni. Büszkék és
elégedettek voltak. Köszönet
illeti az isko la vezetését, hogy a
zavartalan úszásoktatást az idén
is megteremtette ,és Kecskeméti Jánosnét, aki felügyelte a
gyermekeket és a csomagokat.
A vizet és az úszást imádni
lehet, ha valaki ráérez az
„ízére”. Alámerülve a csendet,
fennhagyjuk a gondjainkat, hős
simogatása nyugtat, az úszás
formálja a testet és óvja az
egészséget. Egyetlen akadályt
kell legyızni, a felelıtlenséget.
Biztosan kell mo zogni benne,
lehetıleg minél fiatalabb korban elkezdve.
Huszár Gabriella
nı és Geszterédi Ágnes is énekelt. Természetesen az Elek
Tán ccso po rt is b emu tatt a
virtualitását. Július 25-e hétfı, a
hazajövetel napja.
Az alpolgármester asszony
Dr. Heim Lajosné elmondta,
hogy Pluhár László polgármester úrral h ivatalos, úgynevezett
munkatárgyalásokon is részt
vettek. Hozzátette még, hogy
az eleki családok az utazási
pénzt, a pénztárnál befizették.
Úgy gondolom, azon kívül,
hogy Gerolzhofen testvérvárosu n k, font os kap cso lat is
„Európával”, hogy van egy
„ro konunk” akire számíthatunk,
baráti vagy akár intézményi
szinten (pl. iskolák). Egyértelmő, hogy ápolni, virágoztatni
kell ezt az összetartozást. Hozzon az onnan származó Elek
sok vihart megért történelme új
hajtásokat.

Radnóti Miklós
Július
Düh csikarja fenn a felhıt,
fintorog.
Nedves hajjal futkáro znak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestő hıség ül a
fényesarcú fák felett.

IN NE N- ON NA N
Negyven fokos hıségben a téli tüzelın rágódom
Arra gondolok, hogy nem
vagyok normális, megırültem.
Kint afrikai hıség, az aszfalt, a
sínek olvadoznak, a tévé vörös
és narancssárga idıjelzéseket
sugároz kizáró lag és nekem
azon jár az eszem, hogy mivel
főtök a télen. Melyik fát lehetne
kivágatni a kertbıl, kivel és
mennyiért. Es zembe sem jut
még elmosolyodni sem azon a
régi kedélyes szóláson, hogy
„de jó lenne eltenni ebbıl a
melegbıl pár fokot télire”.
A tél szó számo mra kü lönben is olyan, mint egy ostorcsapás, vonítok tıle. Aztán rádöbbenek, hogy még normális vagyok. Nálam sokkal jobban élı
ismerısöm mesélte, hogy egy
kiránduláson, az erdın átutazva
állandóan a fákat nézte, hogy
melyik lenne jó tü zelınek.
Néhány hónappal ezelıtt
visszautasítottam egy olyan
kérést, hogy írjak egy lakhatat-

lanná váló házról (belvíz). Elıször rábólintottam, megíro m,
azután eszembe jutott, hogy ha
ezt az egy esetet részletezem,
akkor százak állíthatnak meg,
vagy írhatnak levelet, miért
nem az ı súlyos gondjaikról,
b a ja i k r ó l s zó lo k és a
„százaknak” lesz igazu k. Felhalmozódott számlákkal (gáz,
villany, víz stb.) játszanak
kirakósdit emberek, ami annyit
jelent, vajon meddig rakhatják
még arrébb, halaszthatják, amíg
ki nem kapcsolják az illetı
szolgáltatást. Gyógyszerrecepteket szelektálnak, mely ik a
legfontosabb, amit ki is tudnak
váltani. Már évekkel ezelıtt
panaszkodtak a piacon az árusok, hogy nagyon keveset vásárolnak az emberek, csak annyit,
amit muszáj. Egy leveshez való
zöldséget, stb. Most ha az élelmiszerboltokban úgy halkan
meg kérdezem, milyen a forga-

lo m, mind ig azzal kezd ik
„Hát.......” Az általános válasz
az, hogy a legszükségesebbet
veszik meg, n incs pénz. Elég
sokan élik zsíros-bundás-pirítós
kenyér menüválaszték korszakát, természetesen ezek alatt
családokat is értek, ahol gyerekek is vannak.
Örüljünk, hiszen nyár van,
vakáció és a s zabadságolások, a
kikapcsolódások ideje. A z ismert kereskedelmi csatorna
Fókusz nevő mősora telefonos
szavazásokkal is felmérést csinált, kinek futja kü lföld i nyaralásra. A z eredmény engem is
meg lepett, 91 %-nak nem! Ez
nem eleki felmérés volt. Az
viszont helyben történt, hogy
egy családos anyukát megkérdeztem „Hova mentek nyaralni?”. Nagyon megbántam ezt a
kérdést. Az anyuka szemében
ijedtség villant, és hebegvehabogva mondta, hogy Gyulára, strandra, meg a nagyihoz.
Kérdésem reflexs zerő vo lt,

"Népi kultúra bölcsıje Elek Szentanna -Ottlaka"

Több, mint 15 éve az emberi jogokért
Az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
(CCHR) egy közhasznú szervezet
Magyarországon, mely 1994 óta
a nemzetközi ember jogi szervezet hazai tagjaként figyeli a magyarországi mentális egészségügy területét. Egy politikamentes
nonprofit szervezet, amely kizárólag annak szenteli magát, hogy
eltörölje a mentális egészségügyi
visszaéléseket, és a pácienseket
és fogyasztókat védelmezı törvényeket léptessen életbe.
Az alapítvány célul tőzte ki,
hogy visszaállítsa a mentális
egészségügy területén az alapvetı, elidegeníthetetlen emberi
jogokat, mint például: teljes körő
tájékozott beleegyezés a pszichiátriai diagnózis orvosi helytállóságának, illetve a pszichiátriai
kezelések kockázatainak tekintetében; jog az összes elérhetı orvosi alternatívához; és jog bármilyen ártalmasnak tekintett kezelés
visszautasításához, mely jogok az
orvostudomány többi területén
megadatnak az emberek számára.
A cél elérése érdekében, megalakulása óta egyik fı feladatként
ingyenes jogsegélyszolgálat keretében karolja fel azokat az embereket, akik alul maradtak jogaik
érvényesítésében a pszichiátriá-

val szemben. Mára olyan civil
szervezetté nıtte ki magát Magyarországon, amely komoly erıt
jelent a pszichiátria területén
történı visszaélésekkel szemben,
és sok esetben utolsó mentsvárként szolgál a sérelmet szenvedett emberek számára.
Az egyedi sérelmes esetek
felkarolása mellett természetesen
sok más teendı van még. Hiszen
nem elég, ha a sérelem megtörténte után jogilag próbáljuk meg
orvosolni, ami még orvosolható,
annak érdekében is lépéseket kell
tennünk, hogy az ilyen sérelmek,
visszaélések lehetıségét is megelızzük. Ehhez pedig szükség
van mind a nagyközönség, mind
azon döntéshozók támogatására,
akik érdemi változásokat kezdeményezhetnek ezen a területen.
Az alapítvány tevékenységét
mindaddig folytatja, amíg a jogsértı gyakorlatok meg nem szőnnek, és az emberi jogok helyre
nem állnak ezen a területen.
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
06 1 342 6355
info@cchr.hu;
www.emberijogok.hu;

mert régen ez ho zzátartott a
szünidıhöz. Csupán néhány
dolgot mondtam el a mindennapos eseményekbıl és esetekbıl.
Úgy érzem kutyakötelességem
ezeket leírn i. A mennyiben az
újságban nagy nemzeti ünnepeinkre emlékezün k (méltán),
külfö ldi-belfö ldi találkozókról
írunk, kulturális, sporteseményekrıl és bálo król a történelmi
mú ltról számo lunk be, akkor a
jelenrı l, a hétkö znapokról és
ezeknek a fájó rossz oldaláról
feltétlenül s zólni kell!
Ha nem is eleg áns a
„csokor” amit összeszedtem, de
ezek a virágok is a mi kertünkben nyílnak. Nem az alsó konyhába kell tenni befıttesüvegbe
ıket, hanem egy mutatós vázába, oda ahol sokan látják. Csak
így akadhat meg rajta valakik
szeme. Hıség van és mégis ráz
a hideg. Nem vagyok lázas,
meg mértem.
Huszár Gabriella

A z Európai uniós projekt
keretében kö zös tánctábor megrendezésére kerü lt sor Menyházán a háro m település tánccsoportjainak részvételével. A vendéglátásról az Ottlakai önkormány zat gondoskodott. A program a Moneasa szállodában
za jlo t t ,a ho l a s zá llást,étkezést is helyben oldották meg a vendéglátók.
Délelıtt és délután is megfeszített munka folyt, ahol a táncosok egymás táncait is elsajátították. A tábor célja egy olyan
közös koreográfia összeállítása
volt ami a háro m település táncaiból épült fel. A ro mán part-
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n e re k
t á n c a it
N is t o r
Viorel a
n ép mő v é s ze t
me s t e re
az
A r a d
me g y e i
M ővelı d é s i
Központ nyugdíjas munkatársa,az eleki ro mán táncokat Gál
László a népmővészet ifjú mestere,aranysarkantyús táncos,és
Gera Kriszt ina táncoktató tanították be. 2011.augusztus 1720-ig Eleken látju k vendégül
barátainkat/hiszen ko moly barátságok születtek ez idı alatt/
és itt már a gyakorláson, össztáncon lesz a fı hangsúly. A
továbbiakról késıbb tudósítjuk
az o lvasókat.
Árgyelánné Tóth Erzsébet
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ORS Z ÁG T Ö RT É NE T E K
Ország történetek az EU-ban
Mint kö ztudott az Európai
Unió 27 tagállamból áll, a h ivatalos nyelvek száma pedig
23, kö ztük a magyar is! Az is
természetes,
hogy pl. az
eltérő, sokszor a t ragikus mú lt
ellenére ezek az országok demo kratikus módon valamilyen
szinten mégis összekötötték a
sorsukat. Ha csak ezeket említjük, akkor is érdekes lehet
az, hogy mindentıl függetlenül
hogy lehet úgy meg írn i röviden, egyszerően az uniós országok történelmét, hogy azok ne
sértsenek senki sem, de mégis
megfeleljenek a történeti igazságnak. /Mi most csak az unió
hivatalos honlapján szereplı
o rs zág t ö rt én eteket n ézt ü k
át, melyeknek a szövege mind
a 23 nyelven ugyanaz!/ Hazánkról többek kö zött ezeket
olvashatjuk: "
A magyar nép ısei, a magyar törzsek 896-ban telepedtek
le a Kárpát-medencében. Magyarors zág 1000-ben Szent
István király uralkodása idején
vette fel a kereszténységet. A
magyar nem hasonlít egyetlen
szomszédos ország nyelvére
sem, s csak távoli rokonságban
áll a finn és az észt nyelvvel."
Ezek azért érdekesek,
mert
nem sok uniós ország esetében
mennek vissza ennyire a mú lt-

ban ezen a honlapon, illetve
fontosnak tartják kiemeln i a
kereszténységet is.. Az is érdekes, hogy pl. az itt leírtak miatt
még senki sem vonta kérdıre
hazánkat Strassburgban, illetve
Brüsszelben, pedig más helyzetben, hasonlók miatt már
megtették. / Ez azonban természetes, hisz az EU-ban demokrácia van, helye van más véleményeknek is, csak azt kell
lát n i,
mily en t is zt ességes, vagy pedig tisztességtelen
dolgok vannak a háttérben!/
Ro mániáról pl. ezeket olvashatjuk: "Ro mán ia lakosságának
90%-a ro mán n e mzet is égő,
7%-a magyar...Drakula
vérfagyasztó rémmeséjét a 15.
században élt Vladul Dracul
gróf története ihlette, ...".
Magyar szemszögbıl ö rvendetes, hogy egy ilyen fontos
honlapon megemlít ik, azt hogy
Ro mániában sok magyar él, de
azt már nem, hogy határon túl
is élnek ro mánok, vagy hogy
pl. létezik Moldávia is. Nem
írnak arról sem, hogy pl. hogy
jött létre Nagy-Ro mánia 1918
ut án . A z it t megemlít ett
Dra ku la an n y ib an é rd ekes, hogy Ro mániában sem
mindenki örül ennek, a hozzá
köthetı románság képhez! A
kö zelmú ltb an Szlo vákiáb an
hivatalos szinten is sokat bírál-

ták hazánkat, pedig rólu k többek között ezeket találhatjuk: "A lakosság 86%-a szlovák nemzetiségő, a legnagyobb
kisebbséget a magyarok alkotják...Pozsony a magyar királyok egykori koronázási székhelye, gazdag kö zépkori és
barokk építészeti hagyo mányokkal büszkélkedhet.".
Arró l sem hallottunk, hogy
valakik az itt leírt valós tények miatt támadták volna hazánkat az unióban, pedig itt is
valószínősíthetı,
hogy nem
magyarok írták az eredeti szöveget! Lengyelországról megt u d h at ju k t ö b b ek kö zö t t
azt, hogy a XVI. s zázadban
Európa egyik legerısebb állama volt, a lengyelek 1683-ban
Bécs alatt legyızték a törököket, de nem tartották itt most
fontosnak megemlíteni Leng yelo rs zág XVI II. s zázadi, illetve 1939-es felosztását.
Ausztria esetében pl. "nem merik" megemlíteni a Habsburgokat, csak azt, hogy egykoron
v o lt eg y n ag y b i ro d alo m, amely magában foglalta
Közép-Eu rópát is! Németországról szó lnak az egykori megosztottságról, és az újraegyesítésrıl, de nem említ ik
pl. egyik világháborút sem!
A franciák esetében említ ik
a XVIII. századot, de hallgatnak a gyarmatosításról, hasonló a n
a z a n go lo kn á l

is, ahol "lényeg" az ipari forradalom. Belgiu mról fontos elmondani azt, hogy az 1830-tól
független, de az már nem fontos, hogy fıképpen franciák és
hollandák lakják, akik között
régóta komo ly ellentétek vannak. /Nap jainkra Belgiu m a
"szétesés határáig "jutott el!/.
Összefog lalva elmondhatjuk, hogy a kiragadott példák
is az bizonyítják, hogy az EUb an t én y leg d emo k rácia
van, hisz az itt leírtak nem
minden esetben tekinthetık
hivatalos /kormányzat i/ véleményeknek. Nem tudjuk, kik
írták ezeket a rövid ismertetıket. Visszafogottságról elsısorban az egykori v ilághatalmaknál találko zhatunk, amirıl lehetne vitatkozni. "Kényes" történelmi kérdésekrıl sehol sem
írnak, ami termés zetes is, hisz
most az a legfontosabb, mi az
ami összeköt, és nem pedig
az, ami elválaszt! Mindezektıl függetlenül mégis jelentıs
mag yar s ikerrı l bes zélh etünk, hisz az Európai Unión
belül egy fontos media tulajdon képp en tart almazza az
egyik legfontosabb magyar
külpolitikai célt, vagyis a kisebbségi magyaro kkal való
foglalkozást 23 nyelven!
Forrás: www.europa.eu
Rapajkó Ti bor

A Reibel Mihály Mővelıdési Központ és Könyvtár 2011. augusztus 6-án
8.00 órától rendezi meg immár hagyományossá vált

FİZİVERSENYÉT.
A program keretein belül az alábbi versenyszámokat hirdetjük meg:

FİZİVERSENYÉT
•
ELEK LEGJOBB PÁLINKÁJA
ELEK LEGFINOMABB ÉS LEGMUTATÓSABB BEFİTTJE
•
ÉS SAVANYÚSÁGA
•
ELEK LEGFINOMABB SÜTEMÉNYE
•

•

Jelentkezni a helyszínen vagy a 240-032 illetve a 240-014-es telefonszámon
lehet.
Jelentkezési határidı: július 28.
Mindenkit szeretettel várunk!
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EZ +A Z
Anyanya
Apám, ha nem kellett, nehezen mo zdult el a háztól, szeretett otthon tartózkodni. Átböngészte az újságokat, rádiót hallgatott, vagy kártyázott egy ráérı családtaggal. Vis zont hoszszú éveken keresztül szívügyének tartotta az elıdök meglátogatását, az anyjáét, anyósáét
és a dédiét, akit derős természete miatt kü lönösen szeretett.
A cs aládb an min d en ki
anyanyának szólította, egyébként szép magyar neve volt:
Dö mötör Erzsébet. Ezek a látogatások mindig szo mbaton történtek és kora délután kezdıdtek. Anyám kerékpárral a húgomat vitte, míg apámmal, motorkerékpárral tettük meg az utat.
A sorrend mind ig ugyanaz volt,
legutoljára anyanyához mentünk, ahol legtovább tartózkodtunk. Egy picinyke szobában
fogadott bennünket, ahová csak
kevés nappali fény szőrıdött
be. Érdekes, de nem emlékszem
másik hely iségre. A szobában a
szekrény tetején sorakoztak a
befıttes üvegek. Kö zös jellemzıjü k az volt, hogy a gyümölcs
teljesen bekebelezte a hozzáöntött vizet, kocsonyásan, finoman kínálták magukat. A z év
bármely s zakában kaptunk
ezekbıl a befıttekbıl. Hogy
anyanya miként varázsolta elı
ıket? Ez maradjon az ı t itka,
minthogy az is, hogy gondjai,
kemény munkája mellett, –
házaknál mosott fateknıben –
miként tudott jókedvő maradni,
pirospozsgás arcában ülı mélybarna szeme a v idámságot, az
életörömöt sugallni.
A férjét nagyon korán elvesztette, magára maradt háro m
gyermekükkel. Nagyon jó gyerekek voltak – hozta szóba ezeken a meghitt hangulatú találkozásokon. A lányokat meg
sem kellett fenyíteni, a fiamat is
csak egyszer. Kiadtam szo lgálni a tanyára, bár neki nemigen
volt kedve. Annak rendje, mód-

ja szerint felü lt a kocsira, kézzel még integettünk is egy másnak. A szobában volt tennivennivalóm, már késı délutánra
járhatott az idı, amikor a kert
felıl valami zajt hallok, kimegyek, megnézem, hogy mi lehet
az, gondoltam magamban, hát
közelebbrıl láto m, hogy a fiam
bujkál a bokrokban. No gyere
be a házba, és ne bujkálj a kertben, mint valami to lvaj! Bent
meséli a fiam, hogy nem volt
kedve kimenni a tanyára, ezért
leugrott a kocsiról, de nem mert
bejönni egyenest a házba. Bizonyára megéheztél – kínáltam
meg az ebédmaradékkal. Evett
is becsületesen. Közben kimentem a kertbe egy megfelelı
pálcáért, aztán adtam is neki
tisztességesen! Másnap aztán
az én fiam csak kiment a tanyára. Az évek elırehaladtával
mind többször említette meg
azt, hogyha meghal, akkor a
sírjára ne ho zzanak mőv irágot,
csak élıt, ha csak egy szálat is.
Orvoshoz nagyon ritkán járt, jó
egészséggel áldotta meg az
Isten , imádság aib an , min t
mondta, ezt mindig megköszönte. Egy nap kukoricát szórt
a tyúkoknak, kö zben szólongatni akarta ıket, de hang nem jött
ki a torkán. Miután megetette a
jós zágo kat , meg mosakodott,
ünneplı ruhába öltözött, és
elment a legközelebbi unokájához. Kö zel egy hétig tartó zkodott a kórházban, amikor békésen jólétre szenderült.
A családtagok teljesítették
kérését, anyanya sírján mindig
élı virágok pompáznak.
- bernát -

Tiszta szívbıl gratulálok az
Eleki Polgárır Egyesületnek a 2011. július hó 16-án
megtartott Békés Megyei
Polgárırnap színvonalas
megrendezéséhez.
Köszönettel: Hotya Péter

Szabó Kata
Szabadulás
(„Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok és meg vagytok
terhelve és én megnyugvást adok nektek.”
Mt. 11:28)
-Ember, ki terhed nem b írod tovább,
mert az vagy te halandó és ember,
ki minden nap bőnt bőnre halmo z.
Hányszor mondjam itt vagyok? Gyere Hozzám!
Hidd el, jól tudom, hogy megutáltak,
mindenféle szennyel kenték be neved,
de Valaki egyszer vérét adta,
nézd, az éjben világ ít a kereszt.
Hasztalan, szemed vak, füled süket
és valaki falat ép ít kö réd,
életedre leszáll a szürkület,
a virág utolsó szirma is oda lesz...
És akkor jaj...egy harsány, nagy sikoly,
a Sátán téged karjába vett....
kiv ilágosodik a nagy mőtı,
talán még visszaadják életed....
Látod, ott már mit sem ér aranyad.
Barátaid? İk sem számítanak,
már nem fontos, hogy valójában ki vagy.
Némán fekszel, csak fönn tudják sorsodat.
Csak fekszel és pihegsz, talán fáj is;
szépséged is megfakul, ellényegül,
túl mély a seb, de a szégyen nagyobb,
hisz az Úr elıtt állsz kendızetlenül.
A félelem át járja a falakat,
de te elmondasz egy igaz imát.
Hirtelen odabenn kis szellı söpör,
már érted, hogy ki v igyáz terád.
Tagjaid odakötve az ágyhoz
és felkiáltasz: Sátán takarodj!
Aztán nyugalom, elals zol csendben,
most lero mboltad a h idat a halálhoz.
Gyermekem, ki terhed nem b írod tovább,
gyere Hozzám! S büszkén mondod, megyek,
mert Uram, Te elhoztad a szabadulást,
mit a kereszt h irdetett....

FELHÍVÁS
Biológia, földrajz
és magyar irodalom
korrepetálást vállalok!
Általános és középiskolás tanulók
valamint
felnıttek számára is.
Tel.: +36 30/558-31-87
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J EL ES N AP O K
Jeles napok augusztusban
Augusztus hónap régi magyar
neve KISASSZONY HAVA,
de ismert az ÚJ KENYÉR
HAVA elnevezés is.
Augusztus 1. – Vasas Szent
Péter napja
Szent Péter ünnepe, annak emlékére, hogy egy angyal kiszabadította Heródes börtönébıl,
ahol láncra verték. A szı lıtermelıknek dologtiltó nap volt,
mert úgy vélték, ha dolgoznának, a szemek lehullanának a
fürtrıl.
Augusztus 7. - Donát napja
A szılıskertek, szılısgazdák
védıszentje. Ókeresztény vértanú. A szılıkben szobrot, kápolnát állítottak a tiszteletére.
Hozzá imád koztak a villámcsapás, jégesı távoltartásáért.
Augusztus 8. – Domonk os
napja
A Szent Do monkos prédikátor
rend megalapítója. Azért kap ja
a nevét, mert az ÚRNAK szentelt vasárnapon született. Sokat
utazott, hirdette az evangéliumot – Európa-szerte. 1234-ben
szentté avatták.
Augusztus 10. - Lırinc napja
Spanyol születéső diakónus
volt. A nép e napon szüretre
vonatkozóan jósolt. Ettıl a naptól kezdıdıen nem volt tanácsos a folyókban fürdeni. Idıjóslás:
„Ha Lırinckor sár ragad,
eheted a dinnyét magad.”
Augusztus 15. Nag ybol dogasszony napja
E néven egy természetistennıt
ünnepeltek a pogány magyarok,
de késıbb a kereszténység felvétele után, amikor Magyarország védıszentjévé Szőz Máriát választották, a magyar nép
összekapcsolta MÁRIA ünneplé s é v e l.
Ez a
nap
Nag ybo ldogass zony , vagy is
Sző z Mária mennybevitelének
ünnepe. A hiedelem szerint
Jézus nem engedte át Édesanyja testét a földi enyészetnek,
hanem háro m nappal halála
után feltámasztotta és az angyalokkal a mennybe vitette.
Augusztus 16. – Rókus napja
Rókus francia földön született.
Vagyonát felosztotta a szegé-

nyek kö zött, majd Ró mába
zarándokolt. Útkö zben a pestisjárvány betegeit keresztjével
gyógyítgatta. Ennek a betegségnek elismert védıszentje.
1485-ben Velencében megalapították a Szent Rókus Társaságot, melynek tagjai a betegek
gyógyításának szentelték életüket.
Augusztus 18. – Ilona napja
Szuhanics Albert kedves soraival köszöntsük İket :
„Köszöntöm az Ilonákat,
ezen a szép napon.
Nem mondok nagy litániát,
hát rövidre fogom.
Icák, Ilák, szép Icusok,
Ilonkák, ezennel
köszöntelek Beneteket,
nagy-nagy szeretettel!”
Augusztus 20. – Szent István
és az államalapí tás ünnepe
Nemzeti ünnep, amelyhez jelentıs népünnepély is főzıdik.
Régebben Szent Istvánra, elsı
királyunkra emlékezett a magyar nép. 1949-1990. az alkotmányt és az új kenyeret ünnepeltük ezen a napon. 1990-tıl
nemzeti ünnep, amelyen egyaránt emlékezünk az elsı királyunkra, aki megalapította a
magyar államot, de egyben az
új kenyérnek is örvendezünk.
István király a magyar történelem egyik legfontosabb személyisége, neki köszönhetı, hogy
a magyarság megvetette a lábát
Európában. 1000-ben király i
koronát kapott a pápától, és
ezzel elkötelezte magát a kereszténységnek. Megkoronázásától üldö zte a magyarság ısi
pogány hitét. Püspökségeket
állított fel és elrendelte, hogy a
nép vegye fel a keresztény vallást. A pogány magyarok csak
nehezen hajlottak erre a hitre.
István új törvényeket alkotott
az új rend és a magántulajdon
megszilárdítására. VII. Gergely
pápa adott felhatalmazást István szentté avatásához. Ez alkalo mból 1083. augusztus 20án nyitották meg István király
sírját. Augusztus 20-a a magyar
nép hivatalos nemzeti ünnepe.
A vidéki városokban és egyéb
településeken zenével, néptánc-

cal és színjátékokkal szórakozHorváthné Ibolya
tatják a közönséget. Különösen
Élet ez?
a budapesti rendezvények híresek, elsısorban a víziparádé és
Az élet sőrő örvényében,
az esti po mpás tőzijáték.
nehéz
a létem és egyre éget.
Augusztus 24. – Bertalan
Bőnözés
és ártalom,
napja
testem
zsibbad
és fáj nagyon.
Bertalan elıbb Itáliában, majd
Örményországban hirdette az
Fáradt lelkem zaklatott,
evangéliumot. Általában ördögirtózat, zőrzavar,
őzıként tartják s zámon. Öramely árt nagyon.
ményországban halt mártírhaNincs rá gyógyír,
lált. Bertalan nappal fordul a
amitıl csendesedne,
munkák sora: a gabona betakasajgó szívem kicsit megpihenne.
rítását, az ıszi szántás, vetés,
más termények begyőjtése, de
Mint a vad folyó
mindenekelıtt a szüret cseréli
a szők medrében,
fel. A z İ neve napján kezdıdik
az emberek keserőek
a harc a seregélyek ellen.
és nagyon félnek.
Augusztus 29-én
Hangosan sóhajt
Keresztelı Szent János fıvéteés senki nem v íg.
lérıl emlékezett meg a katoliNyugalom, boldogság?
kus egyház. Az ünnep neve
Ez már csak egy régi h ír.
ezért rég iesen: Nyakavágó,
Annyira fáj és undorít,
vagy Nyakavesztı János.
ez a sok-sok baj mind feldühít.
Nádor Mária
Keresni kellene egy utat,
Júniusi Katolikus
ami az új v ilág felé mutat.
Hírmondó
Egy, egy szebb jövı felé,
s gyermekeinknek hoz majd ú j
Megjelent az eleki Katolireményt.
kus Hírmondó júniusi, 2011. V.
évf. 23. lapszáma. Részletek a
Talán nekik sikerül,
le g f r is s e b b
la p b ó l :
s az új élet majd felderül.
"Úrnapjának ünneplése arra
szólít fel, bennünket, hogy
Anyakönyvi hírek
fed ezzü k fel b ü szk eség gel, hogy mekkora kiváltságban van részünk, amikor va- Keresztelések: Sonkoly Dóra
sárnap részt veszünk az Eucha- és Szegvári Boglárka /2011.
risztia, szentmise ünneplésén. április 24./, Héjas Reg ina /
Antiochia Szent Ignác az elsı június 5./
St rifler András
keresztényeket úgy mutatta Temetések:
József
/május
28./,
Mezei
be, mint akik eljutottak az új
Jánosné
/június
21/.
reménységre, mert vasárnap
jegyében éltek.". "Az anyaságot Forrás: a Katolikus Hírmonó
2011. júniusi lapszáma.
a társadalom nem mindig beR. T.
csüli meg kellıen. Az Egyházban és a közösségben is magaElnézést!
biztosabban,
harmonikusabban találjuk meg helyünket, ha
átéltük a szeretet és a bizalom A júniusi lapszámunkban részlégkörét." "Pusztaottlakán na- letesen beszámoltunk a június
Gy u l á n t a rt o t t
gyon sok érdekes program várt 3 - á n ,
bennünket. Megtekintettük és H a r r u c k e r n megsimogattuk a Vadaspark pedagógusnapról, Forgács Anita neve azonban sajnálatos mószámos egzotikus állatát,..."
h isz ı is
"Az eleki apácák kényszerő don kimaradt,
távozása után nagy őr tá- eleki, de nem az itteni tagintézmadt, sajnos a rendszerváltoz- ményben dolgozik, hanem a
tatás után sem tértek vissza."
gyulaiban /gyógypedagóg ia/ ,
Rapajkó Ti bor pedig akkor ı kiváló munkájáért
kapott oklevelet.
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