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   Volt egy kis falucska Békéscsaba mel-
lett, Mezımegyer, ahol született egy kis-
lány és egy kisfiú 1918-ban, Szabó Erzsé-
bet és Bencsik János. Egyszerő, de nagy-
szerő szülık gyermekei, mindketten több-
gyermekes családban nevelkedtek. Mind-
két családban vallásos nevelésben része-
sültek. Az elemi iskolát is kis falujukban 
kezdték és ott is fejezték be. Felnıtté válá-
suk alatt sok-sok jóban és rosszban volt 
részük. János bácsi 17 évesen inas volt a 
Hangya boltban, ahol mindent lehetett 

kapni, élelmiszert, ruhanemőt, még az italt 
is ott mérték. Erzsike néni bátyja volt az 
üzletvezetı, így Erzsike néni többször is 
megfordult ott.      
   Majd történt, hogy János bácsinak meg-
tetszett Erzsike néni. Ezt úgy adta tudtára, 
hogy írt egy lapot, rövid szöveggel, aláírás 
nélkül. Hamar fény derült a levél írójára 
mivel Erzsike néni bátyja (a Fınök) felis-
merte az írást. Ez volt az elsı közeledés. 
Erzsike néni eleinte nem vette jó néven, 
mivel János bácsi vékony, madárcsontú 
férfiember volt, ı maga viszont, jól meg-
termett menyecske alkat, s mindig mondo-
gatta is, hogy : „Úgy nézel ki mellettem, 
mintha a kisöcsém lennél.”. Ennek ellené-
re késıbb még több titkos levél érkezett 
kavicsba csomagolva. A levelezést titkos 
találkozók kísérték. Késıbb gyalog vagy 
kerékpárral mentek Békéscsabára a mozi-
ba. Hároméves udvarlás után 1938. február 
10-én örök hőséget esküdtek egymásnak. 
Még ebben az évben megszületett elsı 
gyermekük, egy év múlva a második, két 
év elteltével a harmadik, majd négy év 
múlva a negyedik. Közben a 2. világhábo-
rú szomorúságot hozott a családba, János 
bácsit besorozták katonának, majd fogság-
ba esett.                        Folytatás a(z)2 .oldalon 

70 éves házassági évforduló vá-
rosunkban 

   Fogalma sem volt Szent Péternek arról, 
hogy „Napsugárnak” hívják az eleki nyug-
díjas klubbot. Az egyik hírvivı angyala 
szólt, hogy farsangoznak a nyugdíjasok 
Eleken. „Legyen akkor farsangi hangu-
lat!”- gondolta, és odafújt néhány hófelhıt, 
de mivel belenyilallt a derekába, mérgében 
akkorát fújt, hogy még este is rázta a fákat 
a szél. Fehérbe bújt a táj, csikorogtak a 
cipıtalpak, és a farsangi fánk illatától éhe-
sek lettek a hópelyhek.  
   Bent, a mővelıdési központban meleg 
volt és kevés a szék az érkezıknek. 
Árgyelán György, a Napsugár Nyugdíjas 
Klub vezetıje üdvözölte a jelenlévıket, 
Pluhár László polgármester urat, Völgyesi 
Istvánt a szociális bizottság elnökét, Pelle 
Lászlót a kulturális bizottság elnökét és 
ennek az összejövetelnek a legfontosabb 
résztvevıit, a 7O. házassági évfordulójukat 
ünneplı Bencsik házaspárt, Erzsike nénit 
és János bácsit. Ezután Pluhár László pol-
gármester úr is köszöntötte e tiszteletre 
méltó 70 éves évfordulót, amikor János 
bácsi megszólalt: -Ahhoz meg kellett érni 
a háborút! …„Angyal szállt át a szobán”, 
mély csend lett. Szinte mindenki gyerekké 
vált, hiszen egy „felnıtt” azt mondta, hogy 
a „háborút meg kellett érni...”. Úgy gondo-

lom ebben a mondatban minden benne 
volt. A „gyerekek”, akik zömében nem 
„értek meg” semmilyen háborút, most nem 
rugdosták egymást a pad alatt és nem ve-
szekedtek azon ki hol ül, és az egymásra 
dobált papír golyók, most végtelenül szá-
nalmasnak tőntek. A polgármester úr el-
mesélte Erzsike néni és János bácsi törté-
netét. Mezımegyertıl kezdve, no meg az 
elsı szerelmes levéltıl „kezdeményezve”,  

Folytatás a(z)2 .oldalon 

 „Újra itt van , újra itt van a nagy 
csapat...” 

   A Gyulai Mogyoróssy János Városi 
Könyvtár gyermekrészlege a Reneszánsz 
Év, a Mátyás Emlékév és az V. Gyulai 
Reneszánsz Karnevál tiszteletére 
„Mátyás, az igazságos” címmel monda- 

és mesemondó versenyt rendezett 2008. 
február 12-én Gyula város és a kistérség-
hez /Kétegyháza, Lökösháza, Elek/ tarto-
zó iskolák általános iskolásai számára. 
    Elek városát Korcsok Kata és Veres 
Fruzsina 3.a osztályos tanulók képvisel-
ték, akik a Dr.Mester György Általános 
Iskola tanulói. A verseny nagyon színvo-
nalas volt, eddig szinte sohasem hallott 
Mátyás királyról szóló mondákat és me-
séket hallhatott az érdeklıdı közönség. A 
3. és a 4. osztályosok nagyon felkészül-
tek voltak és láthatóan átjárta ıket az 
elıadás öröme. A zsőri elnöke a Magyar 
Örökség Díjas és egyben a Népmővészet 
Mestere is, Kóka Rozália énekes és me-
segyőjtı volt, aki a Kárpát-medence terü-
letérıl győjtött meséibıl válogatott egy-
egy szép gyöngyszemet a közönség szá-
mára. A benevezett két tanuló nem érke-
zett üres kézzel haza. Korcsok Kata sze-
replését és elıadását emléklappal jutal-
mazta a zsőri. Veres Fruzsina, pedig az 
elsı hellyel dicsekedhet. Gratulálunk 
mindkét tanulónak, a városi újság Szer-
kesztıbizottsága nevében. A benevezett 
diákok kiváló szereplésükkel Elek város 
és természetesen iskolájuk hírnevét öreg-
bítették. Köszönet illeti a felkészítı 
Bellon Tiborné Durst Ilona tanítónıt is, a 
munkájáért. 

Nádor Mária 

550 éve lépett trónra: „Mátyás, az 
igazságos”  
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Folytatás a(z)1 .oldalról (70 éves…) 
   Erzsike néni eközben nehéz-
ségek közt ugyan, de becsület-
tel nevelte tovább a gyermeke-
ket. János bácsit egy szép kará-
csonyi napon hozta haza a Jé-
zuska. 1946. május 1-jét már 
Eleken ünnepelték.  Itt Bencsik 
János alapítója volt a Földmő-
ves Szövetkezetnek. Kereske-
dıtıl, árubeszerzın át az ügy-
vezetı igazgatóig minden tiszt-
séget betöltött. Az ÁFÉSZ 
Gyulához való kapcsolása után 
több üzletben volt vezetı Ele-
ken. A bútorboltból vonult 
nyugdíjba. Mindig a becsület 
és igazság híve volt. János bá-
csi és Erzsike néni mindketten 
alapító tagjai az eleki Nyugdí-
jas Egyesületnek. János bácsi, 
mint titkár sokat tett az egyesü-
letért. Erzsike néni az énekkar 
tagja volt. Koruk miatt ma már 
kevesebb idıt tudnak az egye-
sület köreiben tölteni.  
Házasságuk szeretetben és 
megértésben telik, ezt bizonyít-
ja az elmúlt 70 év. 

Szelényi Ernıné  
szül. Bencsik Judit 

Utóirat: 
Én többet szeretnék tudni! Még 
olvasnám, mert életük regény, 
nem a szó elcsépelt értelmében. 
Ez alatt a kilencven év alatt 
annyi minden történt. Elücsö-
rögnék a házuk elıtt, a kispa-
don és hallgatnám ıket, és leír-
nám. Lehet, hogy néha megha-
tódnék, vagy elnevetném ma-
gam. Azonban életük valóság, 
nem bugyuta kitaláció és a tör-
ténelemkönyv lapjait forgathat-
nám hétköznapjaik soraiból 
összeolvasva. 
Tisztelettel: Huszár Gabriella 

Folytatás a(z)1 .oldalról (Újra itt …) 
eleki életükön át, egészen a mai 
napig. Azt is hozzátette, hogy ı 
is járt a vasboltban, János bá-
csinál. /Az jutott eszembe, most 
kellene megkérdezni, ki nem 
járt a vasboltban./. Szép vers 
volt a köszöntıje Szkalickiné 
Jánosnénak: Rozs János „Amíg 

élünk”. Az egyesület nevében, 
Árgyelán György elnök és 
Nedreu Dávidné alelnök nyúj-
tott át két nagy ajándék kosarat, 
majd ezután mindenki szemé-
lyesen fejezte ki jókívánságait. 
Kezdıdhetett a farsang! Amit 
csodálok ebben a generációban, 
hogy tud mulatni és mulattatni, 
táncolni és táncoltatni, énekelni 
és énekeltetni. Pillanatok alatt 
hangulatossá vált a terem a 
nyugdíjas énekkar dalaitól, 
mint, amikor virágcsokrot tesz-
nek a terített asztalra. No, és 
érkeztek a jelmezesek. Volt ott 
krampusz, rózsa bokor, meny-
asszony /”szırös lábú! ez 

lyány , talán nem is lyány?/ 
Fogy a fánk, ropják a táncot 
„húzza” a talpalávalót. „Gyere 
Bodri kutyám.- Száz forintnak 
ötven a fele..- és a „Sej rigó, 
rigó..” után már tudtam, hogy 
az jön „Ha végig megyek a 
cigány soron..” Hiszen cigány 
nótára lehet a legjobban mulat-

ni, annak íze, zamata van, ami-
kor a tetıfokra hág a hangulat a 
bálokon, erre lehet vigadni is-
tenigazából. Aztán, persze za-
katoltunk hegyen-völgyön, 
mert ezt magunkkal hoztuk az 
óvodából, iskolából /a mostani 
gyerekek is zakatolnak/. Ami-
kor eljöttem még kanyargott a 
sor egymás derekát fogva, és 
kint is lehetett hallani, hogy 
„Újra itt van , újra itt van a 
nagy csapat...”. 
Ezután is NAPSUGARAS hét-
köznapokat kívánok minden 
nyugdíjasnak. 

Huszár Gabriella 

Szabó Katalin Zsófia:  Létezel! 
(Részlet) 

 

–Lelkem megkövült vulkanikus kızetei közül 
futottam ,futottam és egyre csak szárnyaltam Feléd. 
Mert már oly hatalmas por volt a szív-tőzhányó körül, 

már vártalak, hogy reszketve is, de álljak Eléd. 
Oh, nem jöttél, nem jöttél, már talán ezredjére sem, 

de ha csak Rád gondoltam, elolvadt minden jég bennem. 
 

S e percben kitört a szív-vulkán, csak ömlött a láva… 
–Látod? Vagy Te vagy a halál… Jaj, még élni akarok! 

Jöjj, csak jöjj, üvöltött a végzet hegyének szája. 
Annyit mondj: Ne! Ha engeded mindig Veled maradok. 

Hajh! Ránk emelte álmos tekintetét az öreg sors, 
nem engedett Hozzád és már láva sem volt… 

 
De létezel Te minden csepp harmatban és esıben, 
az égen a villámokban s a nyári napsütésben. 
Létezel, hol járok –az aszfalton és a zöld főben. 

Létezel Te minden gazdag és szegény kenyerében. 
Létezel, mert (úgy mint én) Te is Isten gyermeke vagy, 

létezel, a szerelem erei Neked dagadnak. 
 

–Lelkem megkövült vulkanikus kızetei közül 
m,ár nem futok, már nem futok, már nem szárnyalok Feléd. 
Mert már nincs tőzhányó és nincs hatalmas por akörül, 

csak egy csendes, havas hegycsúcs, mely tudja, létezel még. 
De belül még forróbb a láva és jobban lángol a tőz, 
mindennap, hogy az elérhetetlenségbe tőnsz….. 

Felsıs farsang 
  A Dr.Mester György Általános 
Iskolában február 7-én du. 2 
órakor került megrendezésre a 
felsısök farsangja, igazi karne-
váli hangulatot varázsolva. 
Meglepıen sok érdeklıdı töl-
tötte be a sportcsarnokot. A 
mősort a 8.osztály kezdte. Mint 
óvodások vonultak be a terem 
közepére, élükön az „óvó bácsi-
val”, Zsidó Ferenc osztályfı-
nökkel. Körjátékokat adtak elı 
és egy táncot a Gumimacik ze-
néjére. /Gera Kriszta és Nagyné 
Nádor Gabriella koreográfiája./ 
Az 5.a osztály az iskola rabjai-
ként, rabláncra verve, „súlyos” 
lufikat húztak maguk után. /
Eszmei kitalálója, Dézsiné Né-
meth Ilona volt./ Az 5.b és c 
osztály bemutatta, milyen nehéz 
az iskolatáska, és az élet az Al-
ma Máterben. /Betanították 
Jámborné Simó Mária és Tóth 
Gáborné/. A 8.b-sek a Twist 
Olivér c. film piacjelenetét ele-
venítették fel – Korcsokné 
Enyedi Kartalin és Nagyné Ná-
dor Gabriella betanításával. Az 
eleki hip-hap csoport bemutató-
ja után a 6.a osztály különbözı 
jelmezeket mutatott be. A 6.b-
sek és Lénárt Istvánné Arábiá-
ból érkeztek, és távol-keleti 
tánccal lepték meg a közönsé-
get. A 8.c osztály modern táncát 
a cigánytánc követte – óriási 
s i ke r r e l .  / B e t an í t o t t ák : 
Korcsokné Enyedi Katalin és 
Szegedi Károlyné/. A mősor 
végén az összes nyolcadikos a 
két osztályfınökkel a Mada-
gaszkár rajzfilm zenéjére tán-
coltak. A gyulai Zöldövezet hip-
hap zenekar elıadása emelte a 
mősor színvonalát. Ezt követı-
en a tombola-tárgyak is gazdák-
ra leltek. A finomságokkal terí-
tett asztalokat a 7.a és a 7.b osz-
tályok szülei biztosították. Tor-
tát azok az osztályok nyertek – 
és ez már hagyomány az iskolá-
ban, - akik teljes létszámban 
képviseltették magukat a farsan-
gi felvonuláson. A szervezı 
munkáért köszönet illeti Dávid 
Rémusz és Hoffmann Ferenc 
osztályfınököket. Gratulálunk a 
résztvevıknek, akik nagy siker-
rel és jó hangulattal búcsúztat-
ták a telet. 

Nádor Mária 
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   Az idén nagyon korai idı-
pontra esett a hagyományos 
batyus sváb bál megrendezése, 
mert a Húsvét március 23-24-
én lesz. Így hamvazószerda 
elıtti szomba-
ton, február 2-
án mulattak 
m i n d a z o k , 
akik eljöttek a 
bálba. Köztu-
dott, hogy a 
németek a 
böjti idıben 
már nem mu-
latoztak régen 
és ma is így van ez. A jó han-
gulatot a Baranya megyébıl 
érkezett, még tavaly lefoglalt, 
véméndi „Baranya Sramli Ze-
nekar” biztosította, akik szinte 
megállás nélkül muzsikáltak, 
énekeltek a táncparketten szó-
rakozók nagy-nagy örömére és 
megelégedésére. Mősor is gaz-
dagította a bál programját. Az 
Elek Táncegyüttes szerepelt 

legelıször: a jellegzetes sváb 
táncok mellett elıadták a 
„Kanazerrad” c. hagyományır-
zı táncot is. Az ifjú táncosokat 
Gera Kriszta és Gál László ké-

szítette fel. 
İket követ-
ték a fúvósze-
nekar tagjai.     
   Az Eleki 
N é m e t e k 
E gyesü l e t e 
már évek óta 
tervezte egy 
zenekar létre-
jöttét. A Né-

metországban és Eleken is élı 
Reisz György régi álma volt 
már ennek a zenekarnak a létre-
hozása, aki szintén játszik ben-
ne. Nagyszerő bemutatkozási 
alkalom volt ez a fiatalok szá-
mára és a játékukban gyönyör-
ködött a nagyérdemő. Lelkes 
tapssal jutalmazták az elhang-
zott zeneszámokat. İket ismét 
az Elek Táncegyüttes tagjai 

követték, de a csoport kibıvült 
a német egyesületi táncospár-
okkal, akik a nyitótáncukkal 
megkezdték az idei bált, melyet 
Niedermayer Ernı, a Német 
Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke nyitott meg. A jó hangula-
tot egy bejelentés szakította 
meg. Itt a bálon kérte meg egy 
fiatalember szerelmének a ke-
zét, a lány édesanyjától. A ze-
nekar egy líraian szép szerel-
mes dallal köszöntötte ıket.  
   A hangulat tetıfokán, éjféltáj-
ban következett a tombola-
húzás. Nagyon értékes csoma-
gok és a fıdíj (egy olajsütı) 
vártak a szerencsés nyertesek-
re. /Megtudtuk, hogy az olajsü-
tı Gyomaendrıdre került/. 
Öröm volt látni a sok eleki ven-
déget, de a vidékiek is tisztele-
tüket tették a rendezvényen. 
Másnap és az utána következı 
napokban, a gratulációk özöne 
érkezett mindenfelıl, jelezve 
azt, hogy egy nagyon sikeres 
rendezvény volt az idei sváb 
bál. Ennek a bálnak is voltak 

támogatói: a tombola-tárgyakat 
adókon kívül, pályázaton el-
nyert összeg is segítette a si-
kert, mely a Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbsége-
kért Közalapítványtól érkezett 
Budapestrıl, de köszönet a bé-
késcsabai Autó-Brill Kft.-Fiat 
Má r kake r e skedé snek ,  a 
HOVÁNY Békéscsaba Kft.-
nek és a debreceni Gratis 92 
Biztosítási Alkusz Zrt.-nek is.  
A támogatók sorát a Békés Me-
gye Képviselı-testületének 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi, 
Ifjúsági és Vallásügyi Bizottsá-
ga /Békéscsaba/ zárta. A vidám 
hangulatú, szórakozó társaság 
még hajnali fél 4-kor sem akart 
eltávozni, de a zenészek ekkor 
már elköszöntek tılük, mert 
elıttük még sok km állt, amíg 
családi fészkükben megpihen-
hettek. Én is hajnali 5 órakor 
kerültem ágyba, nagyon fárad-
tan, de örömmel a szívemben. 

 
Nádor Mária 

Téli batyus sváb bál 

   Vajon hol lehet lentin? Hal-
vány, rózsaszínmasnis álmom-
ban sem tudnám megmondani. 
Viszont, ha akciós, feltétlenül 
meg kell venni! Ez világmérető 
akció a pénztárcánk ellen, mert 
az üzlet az üzlet. Azt beszélik, 
hogy becserkészik a magyar 
húsvéti nyulakat is, ha már nyúl 
létükre tojásokat tojnak, leg-
alább szív alakú legyen. Azt 
suttogják, hogy a kínaiak a 
tyúkjainkat kerülgetik, és amint 
felkelnek kotkodácsolva már 
rohannak az öt karikás stempli-
vel, mert pekingi kacsatojást 
nem szokás adni a locsolkodók-
nak. Szóval Valentin a szerel-
mesek napja, szerelmesnek 
lenni minden nap lehet, de 
anyagi hasznot növelni csak 
minél több eladással lehet. Az 
átlag ember nem lehet szerel-
mes sok emberbe, mert akkor 
poligámista, élvhajhász, prosti-
tuált, selyemfiú, stb. Ezért hoz-
zátették a SZERETET szót, így 
fogynak aztán igazán a külön-
bözı színő és nagyságú szívek, 
a „szeressük egymást gyere-
kek” jelszó alatt. Szinte látom 
magamat, amint, sugárzó mo-

sollyal egy rózsaszín szívet 
nyújtok át aktuális haragosom-
nak, Valentin nap alkalmából. 
Egy:  Biztosan nem lesz rajta: 
az olvasószemüvege és a szívre 
í r t  „Happy”-t  /bo ldog/ , 
„Hapci”-nak fogja olvasni. Ket-
tı: Felhördül! „Ez a szemét 
most keni rám a nátháját, hal-
lottam, hogy egész nap tüsz-
költ. Vagy kerti törpének néz? 
Nem vagyok én Hapci!” Már 
nyitja is a száját, és én ijedten 
elkullogok. A megmaradt szí-
veket kiosztom. 
-Sirályok vagytok!- vetem oda 
a kutyáknak félvállról. Haladok 
én a korral. -Ti meg tök jók!- 
hízelgek a macskáknak. Tíz 
szem néz rám döbbent gyanak-
vással a macskafélék családjá-
ból, ragadozók rendjébıl, emlı-
sök osztályából, gerincesek 
törzsébıl /Vágónál sorkérdés, 
amúgy rendszertani besorolás/. 
-Mit sasoltok?- kérdezem tı-
lük- Hát nem vagyok cuki?- a 
ragadozók rendje, most cefetül 
illik rájuk. -Különben Tigris 
vagyok a kínai horoszkóp sze-
rint.- vágom ki. 
Hát, igen a barbi babás korból 

kinövıkhöz „illik” a Valentin 
nap ajándéközöne, a „Te vagy a 
bestem” /legjobb-am/ korosz-
tályhoz. Nem tartom valószínő-
nek, hogy egy olyan generáció 
és annak gyermekei, akik azon 
nevelkedtek, hogyan lehet meg-
különböztetni a giccset a mővé-
szitıl, túlzott fogyasztója lenne 
ennek a „habos-babos” világ-
nak. Különösen itt nálunk, ahol 
november 7-ét kötelezı volt 
ünnepelni /apámnak nem volt 
névnapja, mert az akkori 
„szőkszavú” naptárakban, csak 
a „nemzeti ünnep” szerepelt/, 
és természetesen nem tartottuk 
„nemzeti ünnepnek”. Akkor 
most milyen jogon ünnepeltet-
heti magát egy tengerentúli 
Valentin - gondolhatják? 
Utóiratként, talán annyit, hogy 
az egész Valentin nap, homá-
lyos. A katolikus egyház három 
különbözı szentet ismer ezen a 
néven. Mindegyikük mártírha-
lált halt. Legenda sok van, ami 
körülveszi a szerelmesek nap-
ját, a rómaiaktól kezdve napja-
inkig. No és ne felejtsük el az 
ısi eredető termékenységi ün-
nepeket! Azért, én a madarakra 
szavazok. Február közepén 
kezdenek el párosodni a mada-
rak a mérsékelt égövön. İk 

csak tudják! Ja és még valami! 
Ott a mellkasunkban elrejtve 
percenként úgy 70-et, dobban 
„Valami”. İ „szól”, ha szere-
tünk valakit, mert gyorsabban 
ver, ingyen és bérmentve. Csak 
nehogy megálljon, mert agyon 
gyötörtük, ugyanis akkor nem 
lesz se „Happy”, se „Hapci”.... 

Huszár Gabriella 

Akciós szívek garmada!  
LeárazVA LENTINben! 

 

 1 % 
 

Kérjük adója 1%-val támo-
gassa Ön is az alábbi eleki 

szervezeteket: 
 

- Kistérség Gazdasági, Kulturá-
lis Felemelkedéséért Közhasz-
nú Egyesületet 
Adószáma:  
 

18386712-1-24 
 
- Eleki „Napsugár” Nyugdíjas 
Egyesület 
Adószáma: 
 

18374883-1-04 
 
Támogatását köszönjük! 
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   A gyulai, Harruckern téri 
római katolikus templomban 
található egy Harruckern János 
Györgyöt /1664-1742/ és fiát, 
Ferencet /1696-1775/ dicsıítı 
díszes emléktáb-
la. /A latin szöveg 
mellett ma már ki 
van téve a magyar 
fordítás is./ Aki 
figyelmesen elol-
vassa ezt a na-
gyobb terjedelmő 
méltatást, az rájö-
het arra, hogy va-
lójában nem csak a 
fiúnak, hanem 
legalább annyira 
az apának is állí-
tott ilyen jellegő 
emléket a hálás utókor 1777-
ben Gyulán, illetve újíttatott fel 
1833-ban is! Mielıtt megnéz-
nénk részletesebben az emlék-
táblát, meg kívánjuk jegyezni, 
hogy valószínőleg ezt a helyet 
lehet leginkább "Harruckern-
kegyhelynek" tekinteni, mert 
pl. Harruckern Ferenc egy haj-
tincse is található, de sem ı, 
sem pedig az apa, vagyis János 
György sem itt, hanem Bécsben 
nyugszanak. /Aki ma akarja a 
h á l á j á t  k i f e j e z n i  a 
Harruckerneknek, az hitelesebb 
helyet aligha találhat a környé-
künkön a gyulainál!/ Az emlék-
táblán ez olvasható: "A hatal-
mas és jóságos Istennek” 
   Miután a gyıztes császári 
seregek kiőzték a törököket, 
báró Harruckern János György, 
Gyula örökös ura és Békés me-
gye fıispánja fiának, Ferencnek 
37 évi nagyon boldog házasság 
után, hőségéért hálát adva, ke-
gyeletének és szeretetének örök 
emlékül állíttatta a legszomo-
rúbb feleség, Dirling Mária 
Antónia. Ferenc az égiek iránti 
vallásossága, a Békés megyeiek 
igazgatásában való bölcsessége, 
lelki szelídsége, mértékletessé-
ge, komolysága és tudománya 
miatt mindenki elıtt kedves 
volt, legfıképpen azért, mert az 
egész megyét templomokkal, 
telepesekkel és javadalmakkal 
gyarapította. Ezért leányának, 
Mária Jozefának unokáját, gróf 
Károlyi Józsefet alig nyolc éves 
korában Mária Terézia császári 

felség a Békés megyei fıispán 
örökös méltóságával ajándé-
kozta meg. Meghalt Bécsben 
1775. november 14-én életének 
79. évében. Az emlékmővet, 

mely idık folya-
mán megrongáló-
dott, a gyulai egy-
ház kegyura, gróf 
Wenckheim Fe-
renc, ı császári és 
apostoli királyi 
fenségének kama-
rása örök emléke-
zetül helyreállít-
tatta az Úr 1833. 
évében." A szöveg 
megfogalmazásá-
ban gróf Migazzi 
Kristóf bécsi érsek 

és H. váci püspök vett részt . A 
r e l i e f et  / dombo rmő ve t / 
Fischer,az egész emlékmővet 
pedig Schmidt M. bécsi mester 
készítette 1777-ben. Ferenc 
halála után már két évvel elké-
szült az emléktábla, így annak a 
szövege fontos kordokumen-
tum. Attól függetlenül, hogy 
egy jeles személyiségrıl van 
szó, el lehet mondani, hogy 
nincs benne semmilyen túlzás, 
hisz mi, vagyis az utókor meg 
tudjuk erısíteni, hogy pl. tény-
leg abban az idıben telepítették 
újra a mai Békés megyét, akkor 
épült nagyon sok templom, és 
az elhunyt tisztségei is megfe-
lelnek a valóságnak. Az is érde-
kes, hogy több személyes jelle-
gő információt tartottak fontos-
nak közölni az utókorral: pl. 37 
évi nagyon boldog házasság, 
legszomorúbb feleség, már 
nyolc éves korában örökös fıis-
pán. Ezek a tények azonban 
nagyon is emberközelivé teszik 
a Harruckerneket még ma is!     
   Nem tudni azonban azt, hogy 
miért "csak" Ferenc kapott 
Gyulán ilyen emlékmővet, hisz 
a leírtak legalább annyira szól-
nak az apjáról is! Az viszont 
igaz, hogy Harruckern János 
György a szövegben fı helyen 
szerepel, ami nem lehet vélet-
len. Ma is büszkék lehetünk a 
Harruckernekre, hisz amit egy-
koron tettek, máig hatással van-
nak életünkre. Ha Gyulán já-
runk hajtsunk fejet emlékük 
elıtt is.             Rapajkó Tibor 

Apa és fia 

Egy volt diák önvallomása 
Hotya Péter vagyok, születtem 
1949. június hó 22.-én. Mint 
minden gyermek én is jártam 
iskolába, méghozzá az általános 
iskolai tanulmányaimat az Ele-
ki Román Tanítási Nyelvő isko-
lában fejeztem be, jó eredmény-
nyel. Késıbb már magyar taní-
tású iskolában végeztem egé-
szen a technikusi oklevelekig. 
Többen feltehetik a kérdést, 
hogyan kerül a csizma az asz-
talra? Miért írom le ezeket a 
sorokat. Nos elárulom. A szí-
vem csücskében mindig ott van 
a román iskola, hogy kevés 
szülı járatja a gyerekeit ide. 
Pedig vallom, hogy az ember 
annyit ér, ahány nyelvet tud 
beszélni. Igen, nehezen sajátí-
tottuk el az írás, olvasást, a 
számtant, a történelmet, magyar 
nyelven is, de román nyelven 
még nehezebb volt, fıleg ak-
kor, amikor talán szégyellni is 
kellett  hogy magyarországi 
románok vagyunk. Ma közel 60 
évesen is vallom, hogy nem 
szégyen, sıt büszkén kell 
vallni, hogy tudunk románul is, 
igaz nem irodalmi nyelven, de 
értjük és olvassuk a nyelvet. Az 
életem során is többször is vol-
tam olyan helyzetbe, hogy de jó 
lenne irodalmi nyelven beszél-
ni. A nyelvtudás nagy elınyt 
jelent legyen az bármilyen szin-
tő, az életben pedig csak elıny-
nyel járhat. Csak néhány epizó-
dot idézek fel. Még amikor 
termelıszövetkezetben dolgoz-
tam, malacokat vásároltunk fel 
a szomszéd faluban és az embe-
rek mondták a magukét termé-
szetesen románul. Egy darabig 
nem szólaltam meg de a legvé-
gén nem bírtam tovább és meg-
szólaltam románul, hogy bocs 
mindent értettem azonnal én 
lettem a jó fiú. A másik epizód. 
Az 1998-as romániai balesetem 
során, amikor felébredtem ro-
mán szavakat hallva, megkér-

deztem az orvost, hogy miért 
fáj a szívem? Természetesen 
románul, a fölöttem lévı orvos 
nagyon boldog volt, hogy tud 
velem konzultálni, talán ezért is 
maradtam életben és még egy 
epizód: egyszer egy romániai út 
során magamra maradtam egy 
romániai állam titkárral. Félve 
attól , hogy valamit rosszat 
mondok vagy nem fejezem ki 
jól magam, nehezen álltam neki 
a beszélgetésnek, végül olyan 2 
órai beszélget végén ı bíztatott, 
hogy beszéljek-beszéljek, ha 
valamit nem ért, akkor fogja 
mondani, hogy „nem értem” 
erre én kértem elızetesen. A 
vége az lett a dolognak, hogy 
az út során állandóan románul 
beszéltem. Ma úgy látom, hogy 
a román nyelvtudás felértékelı-
dik, amikor Románia is az Eu 
tagja, nem akár alapszintő tol-
mács. Ezt a cikkecskét saját 
belsı indíttatásból írtam meg, 
nem titkolva, hogy a gyereknek 
nem válik kárára, hogyha a 
román iskolába jár majd hiszen 
itt nemcsak a román nyelvet 
sajátíthatja el, hanem pl: a ro-
mán hagyományokat megtanul-
va pl: a tánc, ennek a révén 
eljuthat külföldre is elınyt je-
lenthet. Ismerek olyan eleki 
vállalkozót, aki megkeresett 
hogy segítsek neki, csak annyi 
lenne dolgom, hogy alapszinten 
beszéljek románul, de legutóbb 
arra kértek fel, hogy egy kami-
onsofır mellé üljek be az autó-
ba és nagyon alapszinten tolmá-
csoljak. Elvállaltam, a megbí-
zásnak eleget tettem, jobban 
meg volt velem elégedve, mint 
az elızı tolmáccsal, de én érez-
tem hogy nem voltam az igazi, 
csak boldogultam. A másik 
dolog, hogy ahol a kevesebb az 
osztálylétszám, ott többet tud-
nak foglalkozni a gyerekkel és 
ez sem kevés. 

Tisztelettel: Hotya Péter 

Önök írták 
Köszönjük a szerkesztıségbe küldött leveleiket, ezeket 
változatlan formában leközöljük, amennyiben nem 
tartalmaznak obszcén vagy személyiségi jogot sértı 
kijelentéseket és állításokat. Természetesen az itt leírt vélemény 
nem a szerkesztıség véleménye, a felelısséget a levél szerzıje 
vállalja. Egy alkalommal lehetıséget biztosítunk az eltérı 
vélemény megjelentetésére, viszont nem szeretnénk hosszúra 
nyúló vitát e lap hasábjain elıidézni. (A szerkesztı) 
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   Az Eleki Krónika 2007 novem-
beri számában írtunk Sólyom 
Ildikó /1940--- / 1988-ban megje-
l e n t  k ö n y v é r ı l  /
Megtörténhetett?/, melyben a 
koholt vádak alapján kivégzett 
édesapjának, Sólyom László-
nak /1908---50/ állított emléket. /
Mi akkor azt emel-
tük ki, hogy S. L. a 
II. világháború után 
elítélte a németek 
kollektíve megbün-
tetését./ E szerény-
nek nevezhetı írá-
sunk azonban nem 
várt hatást váltott ki, 
sıt amire legszebb 
álmunkban sem 
mertünk gondolni, 
eljutott a mártír 
tábornok leányához 
is, aki fontosnak 
tartotta azt is, hogy 
levelet írjon Elek-
re! /A levélrıl a Békés Megyei 
Hírlap 2008. január 11-i lapszá-
ma is beszámolt a második olda-
lon./ Sólyom Ildikó kiváló szí-
nésznı, de emellett fontosnak 
tartja azt is, hogy összegyőjtse 
azokat a dokumentumokat, ame-
lyek édesapja meggyilkoltatásá-
val, így az egykori diktatúrával is 
kapcsolatosak.     
   Legutóbb 2003-ban jelent meg 
az Összetört---szétszakadt---
elillant, a Sólyom tábornok-per 
utóélete címő 1544 oldalas, két-
kötetes munkája, amely a maga 
nemében egyedülálló! Aki végig-
olvassa ezt a megrendítı könyvet 
választ kaphat arra, hogy pl. mi-
ként döntöttek az 1950-es évek-
ben életrıl és halálról, de arra is, 
hogy milyen nehézségek adódtak 
1990 után pl. Sólyom Lászlóval 
kapcsolatban. Nem kevés tanul-
sággal most ebbıl a könyvbıl is 
kiemelünk néhány fontos dolgot 
minden magyarázat nélkül: Ká-
dár János többször hangoztatta 
1956 után, még nem idıszerő a 
teljes Sólyom hagyaték vissza-
adása. Sólyon Ildikóval többször 
érzékeltették, az ı apja nem igazi 
mártír. Még 1988-ban is komoly 
rendıri biztosítással lehetett be-
mutatni a Sólyom Lászlóról szóló 
monodrámát .Az 1950-es évek-
ben, egy ideig Kádár János Só-
lyom Lászlóéknál lakott, mert 
akkor lelkileg nagyon nehéz 
helyzetben volt a késıbbi pártve-
zetı.1945-ben Kádár János mint 
Sólyom László rendırfıkapitány-
helyettese egy bizalmas jelentést 

küldött a Belügyminisztériumba, 
melyben leírta azt, hogy pl. nem 
jó az, ha sok sérült ember dolgo-
zik a rendırségnél, mert a bosszú 
nem elfogadható. Senkit sem 
vontak felelısségre azok közül, 
akik valamilyen szerepet játszot-
tak az akkori törvénytelenségek 
elkövetésében, vagyis pl. a Só-
lyom László és társai kivégzése 
miatt! Sólyom Ildikó háromolda-

las levelében többek 
között ezeket olvas-
hatjuk ezen sorok 
írójának címezve: 
„Köszönöm meleg 
hangú írását, pontos, 
szakszerő értékelé-
sét: Sólyom László 
altábornagyról.” Leg-
végül meg szeret-
nénk köszönni ezeket 
a megtisztelı és di-
csérı szavakat, ame-
lyek nem akárkitıl 
származnak, illetve 
annak a nagy mővelt-
ségő, Eleken élı 

hölgy segítségét, aki Sólyom 
Ildikó barátnıjeként, de tılünk 
függetlenül eljuttatta a korábbi 
írásunkat a mártír sorsú tábornok 
leányához.              

Rapajkó Tibor 

 
A Reibel Mihály Mővelıdési Központ  
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   Húszmilliárd forintos kerettel 
új hitelprogramot indít a kor-
mány mezıgazdasági vállalko-
zásoknak, a hitelt forgóeszköz-
beruházásra - például takar-
mányvásárlásra, gépalkatrész-
beszerzésre, villanyszámla ki-
egyenlítésére, illetve bérek kifi-
zetésére - lehet fordítani. A 
kormány döntött a húszmilliárd 
forint keretösszegő Új Magyar-
ország agrár forgóeszköz hitel-
programról . A március végétıl 
hozzáférhetı kedvezményes 
hitelt forgóeszköz-beruházásra 
- például takarmányvásárlásra, 
gépalkatrész-beszerzésre, vil-
lanyszámla kiegyenlítésére, 
illetve bérek kifizetésére - for-
díthatják a mezıgazdasági vál-
lalkozók. A hitelt állóeszközre, 
azaz például az állatállomány 
növelésére nem lehet fordítani.      
   A kedvezményes hitelt a Ma-
gyar Fejlesztési Bank refinan-
szírozásával a kereskedelmi 
bankokon keresztül biztosítja a 
gazdálkodóknak a kormány 8,1 
ill. 8,9 % közötti kamatra. Je-
lenleg a kereskedelmi bankok-

tól 11-13 %kamatra kapnak 
hitelt a mezıgazdasági vállal-
kozások. Nem kell saját erı a 
hitelhez. Hitelfelvételre azok a 
mezıgazdasági vállalkozások 
jogosultak, amelyek elsıdleges 
mezıgazdasági tevékenységet 
folytatnak, és jelenleg is rendel-
keznek beruházási célú bankhi-
tellel, vagy a jövıben szándé-
koznak felvenni ilyet. A forgó-
eszközhitel tehát azoknak nyújt 
segítséget, akik már belekezd-
tek valamilyen beruházásba, 
vagy ilyet terveznek, de a vál-
lalkozás mőködtetéséhez is 
szükségük van forrásokra - 
mondta a szóvivı. Az egyéni 
vállalkozások, a gazdasági tár-
saságok, szövetkezetek, ıster-
melık juthatnak hozzá a mini-
mum egymillió, maximum 200 
millió forint ötéves futamidejő 
hitelhez, amelyhez saját erı 
nem szükséges. 
 

Forrás: MTI                                                                                                                     
Közreadta: arlan 

Kedvezményes hitel a mezıgazdasági  
vállalkozóknak 

 
Március 8. NİNAP 

 
Az alábbi versikével kívá-
nunk nagyon boldog nınapot 
minden kedves nıi olvasónk-

nak:   
 

Tavasz hajnalán  
Róluk emlékezünk,  
A nıkrıl, kiknek  

Életünk köszönhetjük.  
 

Ki mindent Megtesz  
értünk, a nı,  

Dajkál, ápol, És felnevel ı.  
 

Hálánk szálljon  
Lányra, anyára,  

Ki a családot Összetartja.  
 

Szépséges nık,  
Jó asszonyok,  

Kívánunk boldog,  
Víg nınapot.  

 
Az Eleki Krónika  
szerkesztıségének  

férfi tagjai! 
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Mottónk: „A baktériumok alap-
vetıen jók! Azonban akadnak 
közöttük rosszak is, kórokozók, 
ez az ı alviláguk.” 
   Szinte mindenki ismeri a  
Veresegyházi Asszonykórust, 
a m i n t  k ö r b e t á n c o l j á k 
Janicsákot, aki titokzatosan 
dörmögi, „keverj egy szexi 
koktélt nekem...”! Aljas módon 
én most egy „kiábrándító kok-
t é l t ”  k e v e r e k ,  v a l ó s 
„alapanyagokból”. 
   Vegyél egy adag AIDS-t /
vírus/, tegyél hozzá ugyanannyi 
vérbajt /baktérium/, ízesítsd egy 
kis trichomonasszal /egysejtő/, 
tedd színesebbé néhány gombá-
val /nem a kalapos, hanem a 
mikro/ és olajbogyó helyett 
dobjál bele egy lapos tetőt /ez 
nem a hajas fejbırön, hanem a 
bikini-vonal környékén találha-
tó meg, esetleg a WC ülıkéjén, 
nem hiába mellızik a rovar-
győjteménybıl, cikis beszerez-
ni/. Ettıl a koktéltól még a 
„szilikon is megáll a növés-
ben”! Az biztos, hogy ki lehet 
feküdni tıle, az AIDS-tıl való-
színőleg véglegesen. Néha el-
gondolkozom azon, hogy szinte 
minden formában ontják az 
emberekre az erotikát, Tv-
csatornák, rengeteg újság, inter-
net, de egyetlen „18-as karika” 
mellett /már ha van/ , nem lát-
tam leírva, mint például a ciga-
rettákon, hogy „A felelıtlen 
nemi élet káros az egészségre”. 
Lehetne mutogatni vakaródzó 
lapostetveseket, végsı stádium-
ban lévı AIDS-eseket, fekélyes 
vérbajosokat. Lehetséges, hogy 
akkor a „nagy” fiúk és a „nagy” 

leányok is inkább a hazai nyúl-
tenyésztés lehetıségeit kezde-
nék mérlegelni a nyuszis lapok 
„kilátásai” helyett. Nézzük ak-
kor a vérbajt, másként mondva 
szifiliszt vagy lueszt! „Jött, 
látott és gyızött”. Kolumbusz 
felfedezte Amerikát, Európa 
pedig a vérbajt. Kolumbusz 
1493. márciusában ért haza, és 
májusban már szifiliszes meg-
betegedéseket észleltek Barce-
lonában, innen terjedt el egész 
Spanyolországban. A hajó le-
génysége indián nıktıl kapta el 
a fertızést. A matrózok közül 
néhányan bekerültek a Nápolyt 
ostromló VIII. Károly seregébe 
és ezután négy évszázadon ke-
resztül tombolt, anélkül, hogy 
tudták volna mi okozza és ho-
gyan kell gyógyítani. A TBC 
után a legtöbb áldozatot köve-
telte. Hogy milyen iszonyatot 
keltett a vérbaj még egy-két 
emberöltıvel ezelıtt is, jelzi az 
alábbi idézet Reiter Conrad 
versébıl: 

Még az ártatlan csecsemı  
sem biztos 

Anyja emlıjén,  
sem az összetört agg, 

Martaléka lesz a mocsoktalan 
szép 

Szőzi leányzó 
 

Nincs a föld hátán  
darabocska tér sem, 
Mely a vész ellen  
menedéket adna, 

Ahol a nép a nyavalyától épen 
Mondja imáját. 

 
   Nálunk 1496-ban tombolt a 
járvány. A nemi úton kívül, a 

szörnyő higiéniás körülmények, 
no meg a tudatlanság közvetí-
tett. Magát a kórokozót 1905-
ben sikerült fülön csípni. Né-
hány évvel késıbb vált általá-
nossá a salvarsan / arzén -
vegyület/ és 
csak l 942-ben 
a z  a n g o l 
F l e m i n g 
penicilinjének 
s i k e r ü l t 
„kiütnie” a 
k ó r o k o z ó t ! 
Addig kuruzs-
lás és tévhitek 
közt téblábol-
tak.  
  A Treponéma 
pallidum nevezető, gonosztevı 
baktériumot közel fél évezredig 
„körözték”, amíg sikerült 
„fülön csípni”. Dugóhúzó alakú 
és nagyon halovány, ezért talál-
ták meg olyan nehezen, apró 
acélrugó. Fagyasztva eláll, de a 
meleget és a fényt, meg a szap-
pant nem viseli el. Az emberi 
szervezetbe leginkább a hüvely, 
a száj nyálkahártyáján át jut be, 
esetleg a bırön át. Órák alatt 
eléri a legközelebbi nyirokcso-
mót, és a vérkeringéssel eljut 
mindenhová a szervezetben. 
Terhesség alatt megfertızi a 
magzatot is. A fertızés évekig 
fennállhat. A betegség elsı 
stádiuma. Fekélyek kialakulása 
a nemi szerveken, megjelenhet 
ajakon, végbélnyíláson. Nem 
sok panaszt okoz, esetleg tudo-
mást sem vesznek róla. 3-l2 hét 
múlva eltőnnek, gyógyultnak 
hiszi magát. Második stádi-
um:/6-l2 hét múlva/ bırkiüté-

sek, duzzadt nyirokcsomók. 
Lehetnek különbözı gyulladá-
sok. Lappangó stádium: a be-
tegség tünetmentes, akár évtize-
dekig is eltarthat. Harmadik 
stádium /késıi szifilisz/: a beteg 

nem fertız már. 
Tünetek enyhé-
tıl a súlyosig, 
az agyat és a 
szív-érrendszert 
is érinthetik. 
A vérbajra /elsı 
két stádium/ 
van gyógyszer, 
azonban ko-
moly következ-
ményekkel járó 
fertızésrıl van 

szó / még a meddıség veszé-
lyérıl nem is szóltam/. Meg 
lehet elızni! Az embernek azért 
adatott meg a gondolkodás ké-
pessége, hogy éljen vele! Pél-
dául, hány párt választunk és 
milyen körülmények között. 
Van szappan, fertıtlenítıszer 
rengeteg. Nevessünk jót 
Bodrogin a „kottonos úron” a 
kabaréban, de azokon is akik 
„zokniban nem szeretnek lábat 
mosni”!  
   Mert, ha megtörtént a baj és a 
kis halovány acélrugó mégis 
belekerült a „lavórba” akkor 
lehet, hogy sejteni fogja, hogy 
mit ismételgetek állandóan:      
  „Az ant ibio t ikum nem 
a l k a l m i r u h a ” ,  h a n e m 
„munkaruha”. Ezért tartsa be 
orvosa utasításait, és fogadja 
meg gyógyszerésze tanácsait, 
MINDANNYIUNK érdekében! 

 
Huszár Gabriella 

Ámor „égı” nyilai /vérbaj/ 
avagy a baktériumok alvilága 5. rész 

  A Harruckern Krónika decem-
beri számában méltattást olvasha-
tunk a 70 éves Szelezsán József-
rıl, aki egykoron igazgatója volt 
a Munkácsy Mihály Szakközép-
iskolának. Megismerhetjük a 
gyulai Harruckern kollégiumait. 
Megtudhatjuk, hogy Domokos 
László, a megyegyőlés elnöke 
december 5-én összevont dolgo-
zói értekezletet tartott Gyulán, de 
azt is, milyen tanfolyamok indul-
nak. A 2008-as, elsı lapszámban 

Zámbó András, az intézmény 
igazgatója köszönti az olvasókat, 
többek között ezeket írja: "Bízom 
benne, hogy fenntartó önkor-
mányzat által anyagilag is támo-
gatott fejlesztési tervek valóra 
váltásáról a lap hasábjain rövide-
sen beszámolhatunk." A januári 
szám fıképpen a húsos szakmá-
val foglalkozik, hisz pl. hentes és 
mészáros képzés Békés megyé-
ben csak Gyulán van! 

 Rapajkó Tibor 

Mirıl ír a Harruckern Krónika? Véradás 
   Egyre több eleki fiatal vesz 
részt a városi véradásokon. - 
mondta el Rocskár Jánosné, a 
Vöröskereszt helyi szervezeté-
nek vezetıje. Ennek azért is 
örülnek mivel ezáltal folyama-
tosan frissül és nı a városi vér-
adók száma. Rocskárné azt is 
elmondta igyekeznek ünnepsé-
gekkel motiválni az elekieket a 
véradásra. 2007. decemberében 
oklevéllel és kis ajándéktár-
gyakkal jutalmazták az elmúlt 

év  vé r adó i t .  K i emel t e 
Brindásné Rapajkó Évát, aki 
eddig 70 alkalommal adott vért. 
Valamint azt is elmondta, hogy 
sok segítséget kapnak a városi 
Mővelıdési Központtól, aki 
mindig szívesen biztosít helyet 
a véradás számára, valamint a 
kulturális bizottságtól is kapnak 
támogatást.  
Véradások idıpontja 2008-ban: 
március 4., június 3., szeptem-
ber 9. Helye:  Mővelıdési Köz-
pont 

Árgyelán Erzsébet 
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Horváthné Ibolya verse: 
 

Egérvers 
 
 

Hullik a hó, fúj a szél, 
fázik ám a kisegér. 
Egér-lyukba didereg, 
álomba sem szendereg. 

 
 

Ó te drága kis egér, 
tudhatnád, hogy itt a tél. 

Kis bundád most nem elég, 
varrok mellé kis mellényt. 

 
 

Lábadra kis cipıt, 
kobakodra fejkendıt. 

Most már jöhet tél és hó, 
nem fázik már az apró 

ici-pici kis egér, 
aki lyukba is befér.  

  A 2008. február 14-én tartott 
önkormányzati ülésen az elsı 
napirendi pontként a város ez 
évi költségvetése szerepelt. 
Elıször Pluhár László, Elek 
város polgármestere mondta el 
elıterjesztı beszédét. Utána a 
képviselık támogatták azt, 
hogy a város vegyen fel 50 mil-
lió Ft hitelt, melynek az egyik 
fele mőködési hitel, vagyis pl. 
intézmények mőködtetésére 
kell fordítani, a másik fele pe-
dig fölhalmozási hitel, vagyis 
korábbi kötelezettségekre kell 
felhasználni, pl. szennyvízháló-
zat-bıvítésre. A második napi-
r end i  po n t  t á r g ya l á s a 
után egyhangú döntés született 
arról, hogy az önkormányzati 
intézményekben 12 álláshelyet 
zárolni kell, mert ezáltal is bér-
megtakarítást lehet elérni. Ez 
követte a pszchiátriai betegek 

otthonának igazgatói pályázatá-
ról szóló napirendi pont, mely 
pártállástól függetlenül komoly 
vitát váltott ki a jelenlévı kép-
viselık között, vagyis arról volt 
szó, hogy legyen-e  pályázati 
kikötés a szakvizsga. /Az ered-
mény ez lett: 7 igen, 3 nem, 2 
tartózkodás./ Utána a polgár-
mester tájékoztatta a közgyőlést 
aktuális dolgokról, pl. arról 
hogy valószínőleg sikerül fel-
újítani Eleken a Gyulai, 
Kétegyházi és Lökösházi uta-
kat, illetve van esély megépíte-
ni az ottlakai határátkelıhöz 
vezetı utat is. A zárt ülés elıtt 
még "kisebb jelentıségő" beje-
lentések is elhangzottak, pl. a 
széles sávú internetrıl. 
/Forrás: Singer Ferenc önkor-
mányzati képviselı/ 

  
Rapajkó Tibor 

A februári testületi ülésrıl Labdarugó mérkızés Eleken 
 
   2008. február 2.-án szombaton 
az Eleki sportpályán barátságos 
nemzetközi labdarugó mérkı-
zésre került sor. Mint többen 
tudják Borossebes város, Elek 
romániai testvérvárosa. A kap-
csolat még a rendszerváltáskor 
kezdıdött. A mérkızést meg-
tisztelte jelenlétével Pluhár 
László polgármester, valamint 
Pelle László képviselı is, 
Borossebest Patkó Vili a város  
tanácsosa képviselte. Jelen volt 
a Magyar Rádió román szer-
kesztıje is, aki riportokat is 
készített. A vendégcsapat a ro-
mániai NB IV. osztályában ját-
szik és 5 ponttal vezet a 2. he-
lyezett elıtt (Nálunk ez megyei 
I. osztályt jelent) A mérkızést 
mintegy 50 fıs közönség nézte 
végig. A játékvezetı Sípos Sán-
dor, a képviselıtestület tagja 
volt. 

Hotya Péter 

   Napjainkban sok jót lehet 
hallani a román gazdasági fejlı-
désrıl. Ennek függvényében 
érdekes pl. egy felmérés 
erdménye is, mely a mai román 
politikai, történelmi értékrend-
rıl, szegénységrıl, tervekrıl 
szól. /Románia egy éve tagja az 
EU-nak, a magyar-román közös 
múlt is több száz éves!/ Az álta-
lunk most bemutatandó felmé-
rés eredménye egy romániai 
napilap /www.nineoclock.ro/  
2007. december 7-i számában 
jelent meg, mely szerint Romá-
niában Nicolae Ceausescu,  volt 
kommunista diktátor a  legjobb, 
de ugyanakkor a legrosszabb 
politikai vezetı még most is! 
Ezt a meghökkentı ered-
ményt /23%/ a felmérést vég-
zık azzal magyarázzák, hogy 
az egykori diktátor nagyon be-
leágyazódhatott az emberek 
emlékezetébe. Az viszont tény, 
hogy azok gondolják még most 
is, hogy pl. az ı idejében "jobb 
volt", akik kevésbé mőveltek, 
és ma sem informálódnak, illet-
ve az idısebbek. A második 
helyen a jelenlegi köztársasági 
elnök, Traian Basescu áll 15%-
al. Utána a következı a sorrend: 
Ion  Iliescu /7%/, akinek ma 
már igencsak vitatják 1989-es 
tevékenységét, I. Károly, egy-

kori uralkodó /6%/, I. Mihály, 
az utolsó román király, aki még 
most is él /6%/,  Gh.. Dej, egy-
kori kommunista vezetı /3%/, 
Ferdinánd egykori király/3%/, 
Nicolae Titulescu, híres politi-
kus a két világháború kö-
zött /2%/, II. Károly egykori 
király /2%/, Ioan Antonescu, 
Hitler egyik legfontosabb szö-
vetségese /2%/, Constantinescu, 
ko rábbi  köztársasági  el -
nök /1%/. Az írásból az is kide-
rül, hogy pl. Romániában 2000-
ben volt a legnagyobb  a sze-
génység /35, 9%/, ez 2006-ban  
már "csak" 13, 86%-ra csök-
kent. A kérdésre válaszolók 
12%-a külföldön szeretne dol-
gozni, de 20%-uk csak addig 
amíg nem győjtenek vagyont. 
Csak 14%-ban válaszoltak úgy, 
hogy Romániában szeretnének 
üzleti vállalkozásba fogni. Leg-
végül talán annyit főzhetünk az 
eredményekhez, hogy a több 
mint 40 évig tartó kommunista 
diktatúra Romániában is rom-
bolt, fıleg szellemileg, ami 
miatt lehet valakit legjobbnak, 
de legrosszabbnak is tekinteni!  
Értékválság jele a szórtság is, 
mint ahogy az is, hogy pl. 23% 
van az élen. Nyilván az ottani 
média szerepe sem lebecsülen-
dı, hisz pl. I. Mihályról kezdet-

ben nem sok jót írtak. Az vi-
szont örvendetes, hogy más 
diktátorok a "futottak még" 
között vannak. Vajon melyik 
Románia-kép áll a legközelebb 
a valósághoz, a fenti, vagy pe-
dig egy másik? Minden felmé-
résnek van valamilyen célja, 
mindent be lehet vele bizonyíta-
ni, így az a legbiztosabb,  ha 
átmegyünk a szomszédos or-
szágba.              Rapajkó Tibor 

A legjobb a legrosszabb? Kedves Elek! 
 
   Leveledet kezembe vettem. 
Rengeteget nevettem szertelen 
cselekedeteden, nem engedhe-
ted meg kedved eszed vegye. 
Szedte vedte teremtette! Nejed, 
szeretett gyermeked ne kese-
regjen esztelen tetteden. Ne 
fenegyerekeskedj! Kecske me-
kegjen, fejd tehened, tettekkel 
remekelj, ne vedelj, ne vere-
kedj, ne teremts le embereket 
feleslegesen. Lelked nemes, ne 
vesztegess felesleges perceket 
nemtelen fejekre. Ezen embe-
rek nyelve kegyetlen, esze el-
rejtve. Ne keseregj! Fegyelem 
nem kenyered, de szennyes 
jellemeket ne keress. Szemedbe 
nevetnek. Lelkemben veled 
leledzem. Kesergek, mert ke-
nyeret nehezen szerzek, perecet 
eszegetek, elmerengek, neked 
esetleg nekem kellene-e eme 
helyzetben megrekedve tennem 
keveset. Megyek, s megkeres-
lek Eleken.  
   Gereblye nyele ne verjen 
fejbe. Eb ne kergessen. Beteg 
ne kelljen lenned. Gyermeked 
cseperedjen. 

Endre  
/eme Heves Gyerek/ 

   A Ráckevei Táncfesztiválra 
készül az eleki Román Hagyo-
mányırzı táncegyüttes.– mond-
ta el lapunknak Szabó Péter, az 
együttes vezetıje. Azt is el-
mondta az idei évben is tervez-
nek vendégszerepléseket a ro-
mániai Faget településre. Leg-
utóbb az eleki román bálon lé-
pett föl az együttes 4 táncospár-
ja. Eleken legközelebb a világ-
találkozón láthatjuk ıket.  Ter-
veik közt szerepel, hogy hagyo-
mányos román ételekkel bene-
veznek a mővelıdési központ 
nyári fızıversenyére. Valamint 
folyamatosan várják mindazon 
elekieket, akik számára még 
fontosak az eleki román hagyo-
mányok.  

Árgyelán Erzsébet 

Eleki Román  
Hagyományırzık 
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   Március régi magyar neve: 
BÖJTMÁS HAVA. Az elne-
vezés arra utal, hogy a március 
a böjt második hónapja. A KOS 
havának is nevezték a március 
21-ével kezdıdı új csillagászati 
év elsı hónapjáról. 
 
Március 12. -Gergely napja 

(Nagy Szent) Gergely kimagas-
lik a pápák sorából. A gregori-
án zene neki állít emléket. Ré-
gen Gergely napon az ifjak és a 
gyermekek katonást játszottak, 
a várost, falut körüllovagolták. 
„Szent Gergely vitézei” versel-
ve, énekelve új diáktársakat 
toboroztak az iskolákba. Ezt a 
szokást nevezték Gergely-
járásnak. A Gergely-járás 
egyúttal tavaszünnep. „Gergely 
megrázza szakállát”, azaz az ı 
napján eshet ugyan a hó, de 
utána palántázhat, vethet az 
ember. 

 
Március l5. 

Újkori történelmünk legszebb 
ünnepe. Mindazoknak az, akik 
mélyen átérzik egy olyan diadal 
nagyszerőségét, amelyik egy 
nép összefogásának eredmé-
nyeként született. A márciusi 
fiatalok történelmünkben elı-
ször fogalmazták meg, hogy 
mit kíván a magyar nemzet: 
„Legyen béke, szabadság és 
egyetértés”. 
 
Március 18. -Sándor napja 

Sándor kedvelt névünnep. Is-
mert az alábbi rigmus: 
„Engedje az Isten, hogy sok 
Sándor napját megérjünk erı-
ben, egészségben!” Ezt a napot 
a zab, az árpa és a fehér bab 
vetınapjának tartották, hogy 
jobb legyen a termés. 
 
Március 19.  -József napja 

A gyermek Jézus gondviselıjé-
nek, Józsefnek az ünnepe. E 
nap is a kedvelt névünnepek 
közé tartozik. A három jeles 
nap közül /Sándor, József, Be-
nedek/ szokásokban leggazda-
gabb József napja, a tavasz elsı 
napjának ünnepe. A hagyo-
mány szerint a madarak meg-
szólalnak ekkor, mert „Szent 

József kiosztotta nekik a sípot”. 
Idıjárás- és termésjóslás is fő-
zıdik ehhez a naphoz. Az Al-
földön úgy vélik, ha szivárvány 
látható, a széles sárga sáv jó 
búzatermést, a széles piros sáv, 
pedig bı bortermést ígér. Ez a 
nap a méhek kieresztésének is 
megszabott ideje. Ezen a napon 
érkeznek a fecskék. 
 
Március 21. -Benedek napja 
A csillagászati tavasz kezdete. 
Ezen a napon a nappalok, vala-
mint az éjszakák hossza az 
egész földgolyón egyenlı. In-
nen a neve „napéjegyenlıség”. 
Ez a nap a Nursiai Szent Bene-
deknek, a róla elnevezett szer-
zetesrend atyjának „égi szüle-
tésnapja”. Benedek ünnepének 
böjti idıpontját az a legenda 
magyarázza, mely szerint a 
szent egy megközelíthetetlen 
barlangban remetéskedett, és 
böjti maradékon élt, amit egy 
remetetársa engedett le neki 
kötélen. Aztán meghalt ez a 
társa, az ördög pedig, aki igen-
csak haragudott a szentre, eltör-
te a harangocskát, mellyel a 
világnak jelt adhatott volna. 
Benedeket az Isteni gondviselés 
mentette meg az éhenhalástól. 
 
Március 24. -Gábor napja 

Gábriel (Gábor) arkangyal, 
Isten küldönce, a jó hírt, az 
evangéliumot hozza a gyermek-
telen asszonyoknak. İ közölte 
Máriával is a hírt, mely szerint 
a Szentlélek által az eljövendı 
Messiás anyja lesz. 

 
Március 25. -Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napja 

A katolikus egyház hagyomá-
nya e naphoz köti az Angyali 
Üdvözletet. 
Ezt a napot a fák oltására, 
szemzésére tartják alkalmasnak, 
azért mert Mária is ezen a na-
pon fogadta méhébe Jézust. Ha 
ezen a napon rossz idı van, 
akkor rossz tavasz várható. 
„Gyümölcsoltó hidege, téli hó-
napnak megölıje”. 

 
Nádor Mária  

Jeles napok márciusban 

   Érdekes hírre leltünk az Arad 
megyei napilap, a Nyugati Je-
len /www.nyugatijelen.com/ 
2007. november 29-i lapszámá-
ban. A  lap Világsajtó rovatá-
ban el lehetett olvasni az egyik 
osztrák napilap, a Presse egy 
pár nappal korábban megjelent 
írásának az ismertetését, amely-
bıl az derült ki, hogy egy olasz 
falu csatlakozni kíván Ausztriá-
hoz! Ez a hír önmagában is 
érdekes, így felkeltette érdeklı-
désünket annál is inkább, mert 
Magyarországon a média nem 
foglalkozott vele. Vajon mi 
késztethet egy határ menti olasz 
falut arra, hogy a szomszédos 
Ausztriához csatlakozzék?  
   Mi  lehet a háttérben, lehet-e 
határmódosítás két uniós ország 
között? Ennek jártunk utána az 
internet segítségével. A Nyuga-
ti Jelen olvasói megtudhatták, 
hogy San Pietro di Cadore 
olasz falu, amelyelyben  1800 
élnek azért akar Ausztriához 
csatlakozni, mert: "Az embe-
reknek elegük van, nemcsak 
Veneto régióból, hanem egész 
Olaszországból." A faluban 
megalakult egy bizottság is, 
hogy megkezdje az aláírások 
győjtését az átcsatoláshoz. Az 
osztrák sajtóban valamilyen 
módon foglalkozni kellett az 
üggyel, hisz az érintettség miatt 
nem lehetett hallgatni róla.  
   A www.wikio.de német por-
tálon összegyőjtötték a novem-
ber 24-27. közötti írásokat, va-
gyis összesen hetet, amelyek 
tényszerüek, nincs bennük érze-
lem, igaz nem is ítélik meg 
negatívan a kezdeményezést! 
Az esetleges átcsatolásról be-
számolt az osztrák állami tv is /
www.orf.at/ november 28-án, 
ami szintén tényszerő volt, de 
mindenképpen véleményt for-
mált akkor, mikor tíz hír közül 
kilencedikként közölt tényeket. 
Egy német nyelvő, de olaszor-
szági honlapon /www.stol.it/ 
azonban már november 26-án 
az elsı helyen szerepelt ez a 
távozni készülı olasz falu. 
Mindenképpen szólni kell arról 
is, hogy találtunk egy nagyon 
"kemény" megközelítést is egy 

másik német nyelvő olaszorszá-
g i  h o n l a p o n ,  / a 
www.unionfs.com-on/ még 
szintén novemberben, de itt 
nem volt feltüntetve a pontos 
dátum. Az Union für Südtirol /
Egyesülés Dél-Tirolért/ egyik 
politikusát idézik, aki kifejtette, 
hogy nem lehet azon csodál-
kozni, hogy egy olasz falu csat-
lakozni kíván  Ausztriához, 
hisz az olasz jogrendszer kaoti-
kus, a gazdaság megbénult, a 
politikai rendszerben jelen van 
a maffia és a korrupció. Sıt azt 
is elmondja, hogy ha ezt, már-
mint a csatlakozást megteszi 
egy olasz falu, akkor mire vár-
nak a dél-tiroliak? A nagyobb 
nyomaték kedvéért ez a dél-
tiroli lap közölt egy plakátot is, 
melynek a szövege ez: "Wir 
pfeifen auf diesen Staat!"---
Fütyülünk erre az országra, 
vagyis Olaszországra! /A pla-
káton egy rozoga épület is lát-
ható, ezen szerepel az elıbbi 
mondat. Ez utóbbi dolgok azért 
érdekesek, mert a média Dél-
Tirolról inkább pozítv példáról 
szokott beszámolni, vagyis mi-
lyen jól sikerült megoldania 
Olaszországnak és Ausztriának 
a dél-tiroli osztrákok helyzetét. 
Mint a példánk is mutatja, ezt 
nem mindeni látja így, hisz 
inkább Ausztriához csatlakoz-
nának. 
   Nem tudni, mikor fog Auszt-
riához csatlakozni San Pietro, 
engedik-e? Itt most szerintünk 
nem ez a legfontosabb kérdés, 
hanem az, hogy egyáltalán 
anyagi okok miatt valakik 
ilyenre szánják magukat az 
unió két igencsak fejlett orszá-
gában. Az írások nem térnek ki 
arra pl., hogy a csatlakozás nem 
elızmények nélküli, hisz a mai 
Észak-Olaszország egykoron a 
Habsburg Birodalomhoz tarto-
zott. Kíváncsian várjuk a fejle-
ményeket, hogy ehhez hasonló 
dolgok megtörténhetnek-e az 
Európai Unióban.  

 
Rapajkó Tibor 

Ez az Európai Unióban megtörténhet? 


