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   Még az ég is siratta a búcsúzó 
nyolcadikosokat, június 13-án, a 
Dr.Mester György Általános Isko-
lában. A rossz idı miatt az ünnep-
ség a sportcsarnokban volt. Zsúfo-
lásig megtelt az épület, amikor 
sorban érkeztek elegánsan és ko-
molyan a 3 osz-
tály ballagói. 
Elsıként a Him-
nusz hangjai 
csendültek fel, 
melyet mindenki 
méltóságteljesen 
hallgatott. Gu-
lyás Hanna ötö-
dik osztályos 
tanuló köszöntöt-
te a vendégeket, 
elsıként Pluhár László polgármes-
ter urat, Bereczki Sándornét, a 
Riha Ilona Alapítvány kuratóriu-
mának elnök asszonyát, Nádor 
Máriát, a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat és Egyesület képvise-
lıjét, Singer Ferenc képviselı urat 
és Singer Éva óvodavezetıt. Nagy 
Bettina 8.osztályos tanuló verse 
után Pelle László igazgató úr kö-
szöntı beszéde következett, aki 
meleg szavakkal üdvözölte a balla-
gókat és a következıket mondta:  
„ Hogy mi minden történt veletek 
az elmúlt nyolc évben? Egy kémi-
kus szerint az ember testében hét 
évenként kicserélıdik minden atom. 
Ha ez nem, is teljesen bizonyított, 
az biztos, hogy ezek az atomok 
valahogy nagyobbak lettek…Új 
történetbe kezdtek bele, új szerep-
lıkkel, új távlatokkal és lehetısé-
gekkel. Egy dologban nem lesz 
változás, akik eddig mellettetek, 
mögöttetek álltak, azok ezután is 
ott lesznek, ık a szüleitek. Rájuk 
továbbra is mindig számíthattok. 
Én mindegyikıtöknek tartalmas 
pihenést kívánok, hogy felkészül-
hessetek a középiskolára. Köszö-
nöm 8 éves munkátokat és a továb-
biakban jó egészséget, kitartást 
kívánok tanulásotokhoz, munkátok-
hoz.” Igazgató úr ezután a színpad-
ra szólította a tantestület által kivá-
lasztott, az Év Tanulója címet el-
nyerı 8.osztályosokat: Bellon Ben-
cét és Brindás Barnabást. Mindkét 
tanuló 8 éven át kitőnı tanulmányi 
eredményt ért el. Bellon Bence az 
angol versenyeken/megyei, orszá-

gos/ kiemelkedı teljesítményt 
nyújtott és megszerezte angolból a 
középfokú nyelvvizsgát. Brindás 
Barnabás zenei versenyeken ért el 
kiváló eredményeket, hallhattuk 
hangszeres játékát iskolai és városi 
rendezvényeken. Aktív és oszlopos 

tagja az Eleki 
Németek Egye-
sülete fúvósze-
nekarának. 
Szívbıl gratulá-
lunk a két diák-
nak! Igazgató 
úr még köszö-
netét fejezte ki 
az iskola támo-
gatóinak: Elek 
Város Képvise-

lı-testületének, az EVI Kft.-nek, az 
eleki  Lányok Asszonyok Egyesü-
letének, a Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzatnak /minden ballagó és 
pedagógus l-l szál fehér szegfőt 
kapott tılük/, valamint a Városüze-
meltetési Szolgálatnak. 
Az ünnepi beszéd után a ballagó 
8.osztályosok átadták az iskola 
zászlaját a hetedikes képviselık-
nek. Ezután lépett a mikrofon elé 
Bereczki Sándorné, aki felolvasta, 
hogy az idén – a pályázatok elbírá-
lása után – kiket részesítettek pénz-
jutalomban, ık a következı tanu-
lók voltak: 
1.000 Ft-ot kapott:                                                
Bajaczán Patrícia 3.a, Árgyelán 
Stella 3.a, Balogh Balázs 3.b, Főr 
Fanni 2.a, Pilán Gergı 1.b, Jenei 
Kitti 5.a 
1.500 Ft-ot kapott: 
Nagy Fanni 2.a, Szentiványi Iza-
b ella 2.b, Mazán Niko lett              
2.b, Pelle László 2.b, Hévizi János                  
2.b, Korcsok Kata 3.a, Horváth 
S tella 3.b , Málik R ichárd               
4.a, Malkócs István 4.a, Ürmös 
En ikı  4. a,F er enc z i Anna               
6.a 
2.000 Ft-ot kapott: 
Juhos Dominika 1.a, Lırincz Ba-
lá z s  3 .b ,  Po p a Me li nd a                
3.b, Zsurka Renáta  4.a, Simonka 
Mózes 4.b, Szegedi Mariann           
4.b, Szaniszlai  Patrícia 5.b, Botás 
Le i l a  6 . a ,  E r d e i E l i z a                    
6.a, Laurencsik Alex  6.b, Tokár 
Zoltán 8.a, Gyöngyösi Mihály        
8.c,               
                    Folytatás a(z)2 .oldalon 

Ballagás, búcsúzás… 
   Ünnepre győltek össze 2008. 
június 6-án a Napközi Otthonos 
ebédlıben, hogy köszöntsék a 
pedagógusokat. Meghívottak 
voltak: a Dr.Mester György Álta-
lános Iskola, a Román Általános 
Iskola, a Napközi Otthonos Óvo-
dák dolgozói, valamint a meghí-
vott nyugdíjasok. Elıször Elek 
Város Önkormányzata nevében 
köszöntötte az egybegyőlteket 
V ö l g y e s i 
Is tván, a 
Pénzügyi és 
S z o c i á l i s 
B i z o t t s á g 
elnöke. Mél-
tatta a peda-
gógus pálya 
örömeit, ne-
h é z s é g e i t . 
Hangsúlyoz-
ta, hogy a 
g y e r m e k 
nagy kincs az 
életünkben, és akinek van gyer-
meke, az tudja, hogy gyermekkel 
bánni, gyermeket nevelni, milyen 
sok gonddal, bajjal járó feladat. 
Völgyesi István szívhez szóló 
szavai után a Dr.Mester György 
Általános Iskola tanulóinak mő-
sora következett: szerepelt az 
alsós énekkar, Brindás Barnabás 
harsona-szólóját, Szegedi Szonja 
furulya-játéka követte, majd ver-
sek hangzottak el: ifj.Pelle Lász-
ló, Horváth Csenge, Korcsok 
Kata és Veres Fruzsina elıadásá-
ban. A mősort összeállította és 
betanította: Bellon Tiborné taní-
tónı. A kedves, a pedagógusokat 
köszöntı mősor után Völgyesi 
István felkérte Dr.Heim Lajosné 
alpolgármester asszonyt ünnepi 
beszédének elmondására. İ Elek 
Város Önkormányzata Képvise-
lı-testülete, a szülık, a tanulóif-
júság, és a város minden polgára 
nevében üdvözölte az ünnepelte-
ket. Kiemelte a pedagógus pálya 
szépségeit és örömeit.    
   Ezután került sor az „Év Peda-
gógusa” kitüntetı cím átadására. 
Az idén három pedagógus kapta 
meg ezt a megtisztelı elismerést: 
Alb Györgyné Szilbereisz Anna 
óvónı, Miszlai Jánosné Purecs 
Veronika, tanítónı és Tóth 

Gáborné Lobó Magdolna tanár-
nı. A kitüntetést, gratuláció kísé-
retében, Pluhár László polgár-
mester úr adta át az érintetteknek. 
Az életutat Völgyesi István mél-
tatta az alábbiak szerint: 
Alb Györgyné, Szilbereisz An-
na:Régi német, sok viszontagsá-
got megélt család elsı gyermeke-
ként látta meg a napvilágot, 
1960. augusztus 19-én, Eleken. 

Az akkori idık 
felemás hely-
zete sem térí-
tette el a peda-
gógus pálya 
szent útjától. 
Elsı munkahe-
lye a Gyermek-
nevelı Otthon 
volt, ahol gya-
korolhatta a 
tanultakat és 
megérthette a 
p e d a g ó g i a 

alapját képezı fontos elvet, mely 
szerint „szeretetünk soha nem 
lehet függvénye a jó magaviselet-
nek, vagy teljesítménynek”. Ezen 
elv megvalósítását tőzte ki célul a 
pálya kezdetén, és ezt következe-
tesen, a mai napig is, megvalósít-
ja türelmes szeretetével. Nemze-
tiségi hovatartozása számára soha 
nem volt kétséges, s a német 
hagyományok ápolását mindig 
szívügyének tekintette. A német 
nyelvtudása és hogy ezt tovább-
adhassa az óvodás gyermekek-
nek, ösztönözte arra, hogy má-
soddiplomásként megszerezze a 
német nemzetiségi óvodapedagó-
giai képesítést. A gyermek szere-
tete, türelme és empátiája segíti 
abban, hogy a gyermekek egyéni 
problémáit megértse, és szemé-
lyiségfejlıdésüket optimálisan 
elısegítse. A 29 éves pedagógusi 
munkaviszony és a hivatástudat 
alátámasztja az „Év Pedagógusa” 
cím elnyerésének feltételeit. 
Miszlai Jánosné, Purecs Veroni-
ka: 1956. október 15-én született 
Eleken. Általános iskolai tanul-
mányait Eleken végezte. Ezt kö-
vetıen az eleki gimnáziumban 
folytatta  tanulmányait, ahol jeles  
                         
                         Folytatás a(z)2 .oldalon 
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Folytatás a(z)1 .oldalról (Ballagás…) 
2.500 Ft-ot kapott: 
Halasi Tímea 1.a, Gulyás Dóra                   
2.a, Kovács Fatime 3.a, Árgyelán 
End r e  3 . b ,  T ö rö k  Má t é                    
3.b, Gulyás Hanna 5.b, Hegyi Bar-
b a r a  6 . a ,  P l uh á r  Dó r a                   
8.c 
3.000 Ft-ot kapott: 
Szelezsán Boglárka 1.a, Kása Re-
beka 4. a,  Nagy Marc e ll                
4.a, Piroska Martin 4.b, Festı Dá-
vid 6.c, Cinanó Brigitta 7.b 
Kiemelkedı munkájukért 
4.000 Ft-ot kaptak: 
Horváth Csenge 4.b, Kászián 
Zsaklin 4.b, Korcsok Máté 5.b, 
Antal András 5.c, Tamás Kornél               
6.c, Keller Zsolt 8.c,  
5.000 Ft-ot kapott : Veres Fruzsi-
na 3.a, és Dávid Csenge 7.b osztá-
lyos tanuló.  
10.000 Ft-ot kapott Bellon Bence 
8.c osztályos tanuló.  
Elnök asszony minden tanulónak 
további jó eredményeket kívánt. A 
nyolcadikos ballagóknak eredmé-
nyes továbbtanulást. Köszönetet 
mondott az adók l %-ért és tovább-
ra is kérte a segítséget. Ezután 
Brindás Barnabás ballagó diáknak 
nyújtott át jutalomkönyvet és egy 
csokrot, Nádor Mária, a Német 
Kisebbségi Önkormányzat és 
Egyesület nevében. Szabó Ervin 
ötödik osztályos tanuló vakációs 
verse következett, mely után ismét 
igazgató úr lépett a színpadra. El-
sıként két búcsúzó kolleganıjét 
hívta fel maga mellé, akik a követ-
kezı tanévtıl már nem tanítanak /
nyugdíjba vonultak/. İket 1-1 
virágcsokorral köszöntötte és elbú-
csúzott tılük: Lempert Lászlónétól 
és Hofmanné Pozsár Máriától. 
Igazgató úr beszédében elköszönt 
több mint két hónapra a diákoktól, 
pedagógusoktól. Volt olyan tanuló, 
aki nem tudta teljesíteni az iskolai 
követelményeket, számukra nem 
lesz igazi nyaralás a szünet. Szív-
bıl gratulált viszont azoknak, akik 
egész évben szorgalmasan dolgoz-
tak, és ezért kitőnı eredménnyel 
végeztek. Úgy érzem, megérdem-
lik, hogy név szerint felsoroljuk 
ıket és gratuláljunk nekik: 
Alsó tagozatból: 
1.a  Baráth Fruzsina, Bíró Róbert, 
Halasi Tímea, Juhos Dominika,       
Mazán Melinda, Morár Jázmin 
Món ika,   Szabó  Viv ien,        
Szelezsán Boglárka  
1.b  Bíró Bertold, Csuvarszki And-
rea, Hoffmann Marcell, Kovács 
Zsófi, Liszkai Ottó, Márk Cintia 
Tímea, Mazán Dóra, Pápai Patrik 
Pilán Gergı, Popucza Gergı,      
Schmidt Máté, Szabó Máté,       
Szentgáli Gréta 

2.a  Erdıs Istvánm, Für Fanni,       
Gulyás Dóra, Kovács Kinga,       
Márki Petra,  Nagy Fanni, 
Poptyilikán Csenge 
2.b  Bálint Áron, Botás György,        
Gyöngyösi Tamás, Hévizi János, 
Mazán  Niko let ta,  Os z lác s 
Benjamin, Pelle László, Purecse 
Patrícia, Szentiványi Izabella 
3.a  Bajaczán Patrícia, Korcsok 
Kata, Kovács Fatime, Veres Fru-
zsina 
3.b  Árgyelán Endre, Lırincz Ba-
lázs, Török Máté 
4.a   Kása Rebeka, Nagy Marcell 
4.b   Horváth Csenge, Piroska Mar-
tin, Simonka Mózes, Szegedi Mari-
ann, Szegedi Szonja 
Felsı tagozatból: 
5.a   Jenei Kitti, Sajcz Richárd 
5.b   Bender Fanni, Gulyás Hanna, 
Korcsok Máté, Mazán Izabella, 
Szabó Ervin, Szaniszlai Patrícia 
5.c  Antal András, Dávid Áron, 
Ottlakán Pálma, Ruck Ella, Szántó 
Melinda 
6.a  Tulkán Márk 
6.b  Bíró Anita, Darvasi Dolores, 
Darvasi Gina, Szilágyi István 
6.c  Ferenczi Anna, Festı Dávid, 
Halasi Ramóna, Liszkai Zita, 
Petruzsán Martina, Szőcs Vivien 
7.a  Ramasz Fanni 
7.b  Dávid Csenge, Halasi Fanni, 
Kovács Adrienn, Simonka Kitti 
8.a  Gémes Péter, Hoffmann Zsolt, 
Kóra Tibor, Taután Mária, Tokár 
Zoltán 
8.c  Bellon Bence, Brindás Barna-
bás, Fábián Alexandra, Keller 
Zsolt, Liszkai József, Nagy Betti-
na, Pluhár Dóra, Szentgáli Gábor 
A névsor felolvasása után igazgató 
úr még néhány fontos tanácsot 
adott: 
--  az új tanév szeptember l-jén 8 
órakor kezdıdik, 
--  mindenki legyen figyelmes és 
tartsa be a közlekedés szabályait, 
--  vigyázzon  mindenki a fürdés-
sel, csak kijelölt helyen és kellı 
felügyelet mellett fürödjön, 
--  ismét lesz nyári úszótábor, 
--  szervezés alatt van a hagyomá-
nyos balatoni tábor, július 12-18. 
--  de lehet jelentkezni a helyi Mő-
velıdési Központ nyári táborába is, 
    mely július 14-29.lesz. 
Ezután a 2007/2008.tanévet bezár-
ta. Záró jelenetként az iskola 5. és 
6. osztályos lánytanulói vakációs 
jelenetet adtak elı, melyet Nagyné 
Nádor Gabriella tanárnı tanított be. 
A Szózat hangjai után lassan el-
csendesedett a sportcsarnok és a 
szemerkélı esıben mindenki elin-
dult hazafelé.  
 

Nádor Mária 
 

Folytatás a(z)1 .oldalról (Városi…) 
eredménnyel végzett. Érettségi 
után a debreceni Tanítóképzı 
Fıiskola tanítói szakára nyert 
felvételt. Itt 1978-ban végzett. A 
fıiskola elvégzése után Eleken 
telepedett le, 
és a helyi 
á l t a l á n o s 
i s k o l á b a n 
kezdett el 
dolgozni, a 
mai napig a 
D r . M e s t e r 
György Álta-
lános Iskola tanítója. Személyisé-
géhez nagyon közel áll az alsó 
tagozatos gyerekek világa. Két 
felnıtt gyermeke van. Pályáját 
1977. szeptember 1-jén kezdte, 
és osztálytanítói feladatokat lát el 
azóta is. Három évtizedes mun-
kája során sok tapasztalatot szer-
zett. A tanítványok, a szülık 
szeretik, elismerik tevékenységét. 
Munkája precíz, mintaadó. Évek 
óta szervezi a balatoni tábort, két 
kolleganıjével, ezzel is hozzájá-
rulva a gyermekek nyári szabad-
idejének hasznos eltöltéséhez. A 
Riha Ilona Alapítványnak egyik 
alapító tagja. Aktívan részt vesz 
az alapítvány munkájában. A 
tanítás mellett továbbképzési 
lehetıségekkel is élt.  Néhány 
ezek közül: -- Fejlesztı pedagó-
giai tanfolyam, -- Segítség a ta-
nulói és kommunikációs akadá-
lyok leküzdésében tanfolyam, -- 
Nyelvi, irodalmi kommunikációs 
nevelés: 1-4 osztályban tanfo-
lyam, -- Alapfokú számítógép 
kezelıi tanfolyam – ECDL – start 
vizsga. Munkája, magatartása 
példamutató, következetesen és 
kitartóan dolgozik. Tanítványait 
rendszeresen versenyezteti mate-
matikából. Az a pedagógus, aki a 
jelenlétével is nevel.   
Tóth Gáborné, Lobó Magdolna: 
1959-ben született Eleken. Álta-
lános iskolai tanulmányait is itt 
végezte. Ezt követıen az eleki 
gimnáziumban folytatta tanulmá-
nyait. 1979-ben sikeres felvételt 
nyert a szegedi Juhász Gyula 
Tanárképzı Fıiskola magyar-
orosz szakára. Itt 1983-ban vég-
zett. Házasságkötése után Eleken 
telepedett le és a helyi általános 
iskolában kezdett el dolgozni. A 
mai napig is a Dr.Mester György 
Általános Iskola pedagógusa. 
Tanári pályájának 25.évét tanítja. 
Munkáját becsületesen végzi és 
emellett több, a szakmai munká-

ját elısegítı továbbképzésen is 
részt vett. Néhány ezek közül: -- 
Nyelvi, irodalmi kommunikációs 
nevelés az 5-8. osztályban, -- 
Alapfokú számítógép kezelıi 
tanfolyam: ECDL – start vizsga. 

Az orosz nyelvet 
a rendszerváltás 
óta már nem 
tanítja, ezért 
munkája mellett 
elvégezte a bé-
késcsabai Taní-
tóképzı Fıisko-
la háztar tási 

szakkollégiumát is és azóta ház-
tartástechnikát is tanít. Sok diá-
kot tanított meg a sütés-fızés 
tudományának alapjaira. Követ-
kezetesen, kitartóan dolgozik, az 
óráira mindig lelkiismeretesen 
felkészül. A pedagógusi munkát 
hivatásának tekinti és érzi. Tanít-
ványai rendszeresen részt vesz-
nek helyesírási és magyar nyelvi 
versenyeken. Évek óta szervezıje 
a Kárpát-medencei Simonyi 
Zsigmond Helyesírási Verseny 
iskolai fordulójának. Sok iskolai 
és városi ünnepi mősort szerve-
zett az elmúlt negyed század 
alatt. Munkáját a tanulók iránti 
szeretet, megértés és a magas 
szakmai színvonal jellemzi. Két 
felnıtt gyermeke van. A kitüntetı 
címek átadása után Pelle László 
igazgató úr két nyugdíjba vonuló 
kol l e ga nıjé ne k ad o t t á t 
„Szolgál a ti  Érdemérme t” : 
Hoffmanné Pozsár Mária tanár-
nınek és Lempert Lászlóné taní-
tónınek. Megköszönte a pedagó-
gia területén végzett áldozatos 
munkájukat. Még egy tiszteletre 
méltó bejelentés következett: a 
Pedagógusok Szakszervezete 
Békés Megyei vezetısége, szak-
szervezeti munkájáért kitüntette 
Brandt Antalné igazgatóhelyet-
test, aki az Eötvös József emlék-
érem arany fokozatát kapta. Ezt 
az elismerést ı nem tudta szemé-
lyesen átvenni június 4-én, Bé-
késcsabán -betegsége miatt-, de a 
tanévzáró értekezleten, június 24-
én átadják részére. Az elismeré-
sek, kitüntetések átadása után 
megvendégelés következett. 
Pluhár László polgármester úr 
pezsgıs pohárköszöntıje után 
szendvicset, somlói galuskát, 
üdítıt és kávét fogyasztottak az 
ünnepeltek, akik a „nemzetünk 
napszámosai”. İk, akik tanítanak 
a szépre, a jóra, a valóságra, az 
életre.                    Nádor Mária 
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   Az idén június 6-án, Gyulán 
tartották a pedagógusnapot a 
Harruckern Közoktatási intéz-
ményben. Az ünnepség elsı 
részében diákok léptek fel mő-
vészeti produkciójukkal, de itt 
mutatkozott be elsı alkalommal 
a tanárokból álló Harruckern-
kórus is. Utána Zámbó András, 
az intézmény igazgatója mond-
ta el beszédét, aki többek között 
ezeket emelte ki: Az iskolák 
integrációja /Gyula, Elek, Sza-
badkígyós/ egy lehetıség. A 
változásokat sokféleképpen meg 
lehet élni, nem szabad lemarad-
ni, szükség van jövıképre. Az 
integráció sikerült. Nem csak 
pedagógusokból áll a közokta-
tás, de ezt nem mindenhol ve-
szik figyelembe! Értéket kell 
teremteni. Ezt követıen Domo-
kos László, a megyegyőlés el-
nöke arról beszélt, hogy szim-
bolikus az, hogy most a rossz 
idı miatt olyan sokan ülnek egy 
közös sátor alatt, hisz a mostani 
kedvezıtlen helyzet miatt is 
mindenkinek hasonlóan kell 
tennie. A megyei önkormányzat 
is meg fog mindent tenni azért, 
hogy megırzıdjék sok minden. 
Aki elıre halad, annak köny-
nyebb. /Érdemes elgondolkodni 
azon, hogy pl. 100 évvel ezelıtt 
egy nı életének 70%-t fordítot-
ta gyermeknevelésre, most vi-
szont csak 7%-t!/. A pedagógus 
hivatása szép, hisz nyomot 
hagy. A Harruckern eddigi te-
vékenysége is sikeres, hisz nem 

sok hasonló közoktatási intéz-
mény nyert pályázatokkal. Meg 
kell ırizni a bizalmat, bizni kell 
a jövıben.  
   A beszédek után következett 
az elismerések átadása. Elekrıl 
Singer Ferenc Harruckern- em-
lékgyőrőt, Klemm István 
Harruckern-plakettet, igazgatói 
dicséretet Áchim Károlyné, 
Perei Gáborné és Jámborné 
Andó Mária kapott. /Mi is gra-
tulálunk./ Az idei pedagógus-
nap, Gyulán vacsorával ért vé-
get.  
   Június 7-én,  az integrálódott 
eleki középiskolában a pedagó-
gusnap még úgy folytatódott, 
hogy a pedagógusok részvételé-
vel fızıversenyt tartottak, me-
lyet egy közös vacsora követett. 

 Rapajkó Tibor 

Pedagógusnap 2008 a középiskolában 

   Ballagási ünnepség volt a 
Román Általános Iskolában, 
június 14-én délelıtt 9 órától. A 
bizonytalan idıjárás miatt, az 
ünnepség a tornateremben ke-
rült megrendezésre. Díszbe 
öltöztették a tantermeket és a 
folyosót. Nisu Cornel igazgató 
úr szeretettel köszöntött min-
denkit és külön tisztelettel üd-
vözölte a város elsı emberét, 
Pluhár László polgármester urat 
és feleségét, Pelle Lászlót, az 
Oktatási-, Kulturális és Sportbi-
zottság elnökét, a Román Ki-
sebbségi Önkormányzat elnökét 
és képviselıjét, Dr.Szelezsán 
Jánost és Hotya Pétert. Üdvö-
zölte az eleki Lányok Asszo-
nyok Egyesületének elnök asz-
szonyát is, Cinanó Jánosnét. Az 
ünnepség a Himnusszal kezdı-
dött. Igazgató úr néhány gondo-
latban méltatta az eltelt tanítási 
év eredményeit az alábbiak 
szerint:  
„ Ismét elmúlt egy tanév. Egy 
tanév, melyben voltak sikerek és 
kudarcok. A sikereknek örü-
lünk, a kudarcokból tanulunk. 
Több tanulónk nagyon jó tanul-
mányi eredménnyel zárta a 
tanévet. Sajnos vannak olyanok 
is, akik vagy a rossz tanulmányi 
eredmény, vagy a sok hiányzás 
miatt, osztályozó, illetve pót-
vizsgát kötelesek tenni. Tanuló-
ink az elmúlt tanévben is részt 
vettek különbözı vetélkedıkön, 
versenyeken, ahol kisebb-
nagyobb sikerrel szerepeltek. 
Dicséret illeti Cercea Eliseit, 
aki minden rendezvényen, ver-
senyen eredményesen szerepelt 
és jó hírét vitte iskolánknak. 
Ezúton köszönetet mondok kol-
legáimnak, a felkészítı munká-
ért és tanulóinknak a helytállá-
sért és a jó eredményekért. Kö-
szönetünket fejezzük ki a Ro-
mán Kisebbségi Önkormányzat-
nak az erkölcsi és anyagi segít-
ségnyújtásért, továbbá az Okta-
tási,-Kulturális és Sportbizott-
ságnak, Duma Annamáriának, 
az eleki Lányok Asszonyok 
Egyesületének, és azoknak a 
szülıknek, akik önzetlen segít-
séget nyújtottak valamilyen 

formának az iskolánknak. Hét-
fıtıl vakáció lesz.”  
   A tanévzáró beszéd után igaz-
gató úr jutalomkönyveket adott 
át 7 tanulónak, azoknak, akik 
egész évben szorgalmasan ta-
nultak, példamutatóan viselked-
tek és versenyeken vettek részt. 
Gratuláció mellett adta át 
Cercea Eliseinek a Riha Ilona 
Alapítvány 4.000 Ft-ját, egész 
évi eredményes és szolgalmas 
iskolai munkájáért ás elért ered-
ményeiért. 
Igazgató úr ezután a ballagó 
nyolcadikosokhoz szólt a kö-
vetkezı szavakkal: 
„Felemelı, ünnepélyes alkalom 
részesei vagyunk. A ballagás az 
életetek egy szakaszának lezá-
rása, 8 év számadása, leltára, 
egyben elıretekintés a jövıtök, 
kitőzött céljaitok felé. Fiatal 
életetekben ez egy nagy fejezet. 
Itt és most elbúcsúztok a többé 
vissza nem térı, gondtalan és 
bo ldog  g ye r mek é vek tı l .
……………….Új feladatok, új 
kapcsolatok várnak rátok, új 
megpróbáltatásokkal kell majd 
szembe néznetek. Kis közössé-
getek felbomlik, különbözı is-
kolákban folytatjátok tanulmá-
nyaitokat. Más közösségbe ke-
rültök, új tanárokat, új társakat 
kell megismernetek, megszok-
notok. Nem lesz könnyő, de 
bízom abban, hogy le tudjátok 
küzdeni a nehézségeket és eléri-
tek a kitőzött célokat. Mindig az 
egyenes, az igaz utat járjátok, 
akkor is, ha néha az tőnik a 
hosszabbnak, a nehezebbnek. 
Kívánok nektek sok sikert a 
jövıben, az életben.” 
   Igazgató úr köszöntı szavai 
után felkérte az eleki Lányok 
Asszonyok Egyesületét, adja át 
a virágokat a ballagóknak. Azu-
tán Ruzsa Anna tanárnı ajándé-
kát kapták meg az ünnepeltek, 
aki három éven át tanította 
ıket, alsó tagozatban. Hotya 
Péter képviselı úr a Román 
Kisebbségi Önkormányzat ne-
vében adott át virágokat a bú-
csúzó diákoknak. Külön juta-
lomkönyvet nyújtott át Cercea 
Eliseinek, megköszönve a bal-

Tanévzáró és ballagás a Román Általános 
Iskolában 

lagónak a 8 év alatti szorgalmas 
iskolai tevékenységét. A balla-
gók még elindultak és végigjár-
ták az osztályokat, búcsút vettek 
a tantermektıl, az itt maradó 
tanulóktól, tanároktól, az egész 
iskolától. 
   Nagyon szép Wass Albert 
idézettel érkezett a meghívó és 
ezt most az újság olvasóival is 
szeretném megosztani: 

 
„A szárny megnıtt, üresen áll a 

fészek, 
  Csak álom volt a régi jó világ, 

  És mint a fecske alkonyati  
szélnek, 

  Ma szárnyat bontott egy sereg 
diák.” 

Nádor Mária  

Huszár Gabriella 
„Rajz” az emlékkönyvbe 

Egyszer… 
Mindennek vége lesz 

Remélem 
/merem/ 

nem felejted el az emlékemet 
könyv nélkül sem. 
Amit hagyhatsz 

mosoly villanását, halk panaszt 
tovább mész, lépteid halkuló 

szavak. 
Egy forró nagyon forró estét 
szeretnék…rajzolni neked! 

-elhiheted- csak hunyd be a két 
szemed 

és én festek neked 
/Egy nyarat 

fényt, szikrázó eget, életet 
no és az emlékeket/ 

Kiigazítás 

Az Eleki Állat- és Környezet-
védık Egyesülete által 

2008.május 9-én megrende-
zett Természetvédelmi Nap 
támogatói a következık vol-

tak: 
- Pluhár László polgármester 
- Elek Város Képviselıtestüle-
tének Oktatási, Kulturális és 

Sport Bizottsága 
- Elek Város lakossága 

 
A hibás tájékoztatásért elné-

zést kérünk! 
A Szerkesztıség 
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   Az igaz hogy június 6-án 
volt, de vasárnap, viszont az is 
igaz, hogy tulajdonképpen az 
év minden napja gyereknap és 

anyák napja is, meg nık napja 
is,  csak „szerencsétlen” apák 
keresik, a 365-bıl melyik 
is legyen az övék, ennyire ne-
vesítve. A gyermeknapokon 
mindig az ifjúság a "kedves 
vendég" a felnıttek csupán 
"személyzet", amely igyekszik 
a vendégek kedvében járni. Itt 
is így volt, ahol Árgyelán 
György, a Mővelıdési Központ  
igazgatója köszöntötte a jelen-
lévıket, elsısorban Pluhár 
László polgármester urat, aki 
két nagy doboz csokoládéval 
lepte meg a gyermekeket, majd 
a megjelent lurkókat, szülıket, 
nagyszülıket. A „menüt” azaz 
a gyereknap programjait /ki 
mibıl választhat/ Árgyelán  
Erzsébet a Mővelıdési Központ 
igazgató helyettese mondta el.     
    A gyermeknapi kavalkád a 
hip-hop táncosok bemutatójával 
kezdıdött, amit a mővelıdési 
központ hip-hop csoportja mu-
tatott be. A magam részérıl 
mindennek örülök, ami moz-
gás, és nem a TV-hez és a kü-
lönbözı monitorokhoz a nap 

zömében hozzákövesedett gye-
rekeket látok, mint a technika 
leláncolt bábúit. A gyerek maga 

az élet és nincs élet mozgás 
nélkül. A táncosok ügyesek 
voltak, dicséret illeti Toldi Kata 
munkáját. Engem elkápráztatott 

a két kisfiú valódi 
hip-hop mozgása /
több fiú is beszállhat-
na a csapatba/. A lá-
nyokat csinosítja a 
tánc, de a ritmusérzé-
ket mindenféleképpen 
fejleszti. Ezután min-
denki választhatott 
kedve szerint. Az ut-

cán toporzékolva várták a lovak 
a "hintók” 
elıtt, hogy 
kis vendége-
ik beszállja-
nak. Járda 
m e l l e t t 
v i g y á z b a 
állva sora-
koztak a 
színes kré-
ták, hogy 
rajzolhassa-
nak végre.  
A játszóház 
tele volt 
gyö ngyö k-
kel / főzni valókkal/, ecsetekkel 
és festékekkel.  Roppant ötlete-
sek voltak a fehér gipszfigurák 
festésre várva, és a nagy sakk-
tábla, ahol együtt lehetett lépe-
getni a bábúkkal. Miközben 
valaki papírlappal szaladgált, 
hogy ki jelentkezik a szépség-
versenyre, addig a könyvtár 
mellet egy Valódi Piros Tőzol-
tóautó várakozott alkalmi veze-
tıire. Közben megkezdıdött a 
Taekwon Do bemutató a zöld 

g y e p e n  a 
k é t e g y h á z i  
Taekwon Do 
csoport közremő-
ködésével, Nagy 
László 4 danos 
és Rusz István 3 
danos mester 
i r ányí t á s áva l . 
Fiúk és lányok 
vegyesen, kiseb-
bek és nagyob-

bak egyaránt mutatták meg mit 
tudnak a  Taekwon Do fegyel-
mének, szabályainak és ügyes-

ségének megfelelıen védeke-
zésben és támadásban egyaránt.   
Azután kigördültek és 
beérkeztek a lovas 
hintók, folyt a rajzver-
seny, sorverseny, né-
hányan a gólyalábon 
járás technikájával 
ismerkedtek és zsivaj-
gott a gyermeknap. 
Végezetül sor került az 
eredményhirdetésre is, 
a díjak átadásában 
Pelle László ,a kulturá-
lis bizottság elnöke segített. A 

versenyeken az  
alábbi eredmények 
születtek: Mr. Elek 
Junior 2008.: 1. Kiss 
Gergı, 2. Kása 
Dominik, 3. Andrási 
János. Miss Elek 
Junior 2008. 1. Kiss 
Ella, 2. Kászián 
Alexa, 3. Balogh 
V a n d a 
Aszfaltrajzverseny: 
1. Gesztesi Mónika, 
2. Rapajkó Netti, 3. 
Tóth Barbara. 
Egy dolgot nem 

értek, miért nem jött el több 
gyerek? Jó, az anyukák fıznek, 
de vannak apukák és nagyobb 
testvérek. Belépıdíj nem kel-
lett /nyilván!/, leszámítva egy-
két üdítıt az egész játék nem 
került semmibe. Még olyan 
óvodás vagy alsós fiúgyerekkel 
nemigen találkoztam, aki ne 
örömmel próbált volna ki egy 
valódi tőzoltóautót. Itt semmi 
mást nem kellett volna csinálni, 
mint ami az ember életének 
eme rövid idıszakában adódik: 

játszani. Talán le kellett volna 
tenni anyunak a fakanalat, apu-
nak a horgászbotot és elvinni 
azt a kis „gézengúzt” erre vagy 

bár-melyik gyermeknapra és ott 
az izzadó kis markába nyomni 

egy csomó színes krétát és a 
fülébe súgni, halkan „Tudom, 
hogy te vagy a legügyesebb a 
világon, rajzolj valami nagyon-
nagyon szépet…” 

 
Huszár Gabriella 

 
   A  Reibel Mihály Mővelı-
dési Központ ez úton mond 
köszönetet az alábbiaknak a 
2008-as Gyermejuniális 
megrendezéséhez nyújtott  
támogatásért:  
- Pluhár László polgármes-
ter,  
- Elek Város Képviselıtestü-
letének Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottsága,  
- Reidei Zoltán vállalkozó,  
- Rocskár Jánosné Magyar 
Vöröskereszt eleki szerveze-
tének elnöke,  
- Eleki Állat- és Környezet-
védık Egyesülete,  
-Gyulai Tőzoltóparancs-
nokság,  
-Barna Gergely vállalkozó.  

 
Támogatásukat  

köszönjük! 

"Tőzoltó leszel és katona", vagy Hip-hop táncos vagy fogathajtó… 
Gyermeknap az eleki Mővelıdési Központban 
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   Gerolzhofen, Elek egyik test-
vé r vá r o s ának  l eg f o n to -
sabb jelképe a 
Rózsafüzér ki-
rálynıje temp-
lom. A katolikus 
plébániatemp-
lom a gótika 
korában épült, 
pontosan 1436-
79 között, ame-
lyet többször 
felújítottak, bı-
vítettek, leg-
utóbb 1899-
1902 között. A 
gótikus, három-
hajós, kétcsú-
csos tornya mi-
a t t  S t e i g e r w a l d 
"székesegyházának" is nevezik. 
A színes üvegablakok egy része 
az építkezés korából maradt 
meg. Az úgynevezett gótikus 
Madonna, ami négy méter ma-
gas, riemenschneider stílusban 
készült. Az oltárok a barokk, 
rokokó korából származnak, de 
a templomban számos álmár-
vány mint építıanyag /fa/ is 
fellelhetı. A középkorban a 
gazdagok a templomban, míg a 
szegények a mellette lévı teme-
tıben temetkeztek.  A XVIII. 

században ott is megszüntették 
a templom körüli temetkezést, 

illetve a temp-
lomból is elvit-
ték az emberi 
mar adványo-
kat. Egykoron 
német földön is 
t ö b b s é g b e n 
voltak az írni-
olvasni nem 
tudók, akik 
számára köze-
lebb kellett 
hozni a vallást. 
Ezt a célt szol-
gálta a nagyobb 
egyházi ünne-
peken rendezett 

"színházszerő" templomi szer-
tar tások, Gero lzhofenben 
is,  amelyek igen mély hatással 
voltak a hívekre, tiszteletet, de 
félelmet  i s kiválthat tak. 
Gerolzhofen esetében is el lehet 
mondani, hogy a katolikus egy-
ház a középkorban komoly ha-
talom volt, amit pl. templomi 
építkezéssel is kifejeztek, ami 
azonban ellenhatást is kiváltott, 
hisz nem messze áll tıle a szin-
tén szép, hatalmat sugárzó régi 
városháza!        Rapajkó Tibor 

Gerolzhofen jelképe 

  …azaz a nyárra tervezett 
programsorozatukat az Eleki 
Nyugdíjas Klub tagjai. İk a 
szalonnasütés terén az „elsı 
fecskék” közt lehettek, hiszen a 
kinti sütögetés szezonja még 
csak most kezdıdik. Félig 
„batyus” volt ez a kis összejö-
vetel. A szalonnát és a nyársat, 
mindenki maga hozta, kenyeret 
a Napközi Konyha adott. Para-
dicsommal, paprikával és ás-
ványvízzel a klub látta el a 
résztvevıket. A tőzi fát a Barna 
TÜZÉP szállította, amit külön 
megköszönt a klub vezetıje, 
Mazánné Fodor Andrea. Magá-
tól értetıdı volt, hogy az Eleki 
Idısek Otthonából is mindenkit 
szeretettel vártak szalonnát 
sütni. 
   Jót lehet beszélgetni ilyenkor, 
mesélni és nevetgélni a tőz 

mellett. Oldalt lesni, ki milyen 
ügyesen forgatja a nyársat, ki-
nek legkormosabb a kenyere, 
mert „Ugyebár a szalonnasütés-
nek is technikája van kérem 
szépen” hallottam egyszer.  
    Hát így esett a „fél batyus” 
szalonnának a megsütése a 
nyugdíjas klub tagjainak egy 
júniusi késı délután.  
Ja, hogy a gyufát ki adta?  
Nem tudom. 

Huszár Gabriella 

Szalonnasütéssel „kezdték a nyarat”… 

    Június 11-én a polgármesteri 
hivatal díszterme ismét gyerek-

zsivajtól volt hangos. Nem volt 
szokatlan ez azok 
számára, akik tud-
ták, hogy ekkor tar-
tották  harmadik 
alkalommal, az im-
már hagyománnyá 
vált év végi, városi 
„Gyerekzsúrt”. Az 
összejövetelen azok 
az általános iskolás 
diákok vettek részt, 
akik kitőnı ered-
ménnyel végeztek, 
vagy valamely tanulmányi illet-
ve sport versenyen eredménye-

sen szerepeltek. A Dr. Mester 
György Általános Iskola tanu-
lói közül 60-an, a Román Álta-
lános Iskolá-
ból 3 diák 
vett részt az 
eseményen. 
Pluhár Lász-
ló polgár-
mester  kö-
szöntıjében 
gratulált a 
diákoknak az 
elért eredményekhez, valamint 
megköszönte a pedagógusok 
egész éves felkészítı munkáját. 
Ezt követıen kellemes idıtöl-

tést, sok játékok, pihenést és 
vidámságot kívánt a gyerme-

keknek a nyári szünetre, 
majd a terített asztal mellé 
invitálta fiatal vendégeit, 
akiket szendvics, csokolá-
dé, üdítı és más egyéb 
finomság várt. Miközben 
a gyerekek falatoztak 
Pluhár László polgármes-
ter és Sipos Sándor képvi-
selı édességgel teli cso-
magot osztott ki minden 
kisdiáknak, útravalóul a 
hosszú szünetre.  

   A polgármester elmondta 

nagyon örül annak, hogy idén is 
sikerü l t  megrendezni  a 

„Gyerekzsúrt”, annál 
is inkább, mert ez 
által is kifejezhették 
mennyire büszkék a 
város diákjaira, akik 
sikereikkel és eredmé-
nyeikkel öregbítik a 
város hírnevét. A ren-
dezvény költségeit 
Elek Város Önkor-
mányzata valamint 
adományozók állták.  
Az Eleki Krónika 

nevében gratulálok a kitőnı 
teljesítményekhez és kellemes, 
élményekben és pihenésben 

gazdag nyári szünidıt kívánok 
minden kisdiáknak.  

Árgyelán Erzsébet 

Akikre ismét büszkék lehetünk 
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   2008. május 23-25-én az 
eleki középiskola tanulói és 
kísérı tanárai a romániai 
Borossebesen jártak, ahol a 
következı testvériskolákkal 
találkoztak: Nagykapos /
Szlovákia/, Turnu Severin /
Románia/. Az elekiek pénte-
ken, az esti órákban érkeztek 
meg Borossebesre, ahol ünne-
pélyesen fogadták a vendége-
ket, majd a szállások elfoglalá-
sa következett. /A diákok csa-
ládoknál, a tanárok szállodá-
ban./ Szombaton délelıtt a fel-
nıttek a Medve-barlangot te-
kintették meg, ez idı alatt a 
diákok pedig sportvetélkedın 
vettek részt. Utána a vendégek, 
illetve a vendéglátók ebédet 
fıztek, az elekiek pl. marhapör-
költet, ami nagyon ízlett min-
denkinek!      
   Délután kulturális mősor kö-
vetkezett, a vacsora pedig a 
mővelıdési házban. /A délutáni 
programra a Harruckern János 
Középiskola vezetısége is ellá-
togatott./ Vasárnap a délelıtti 
órákban indult vissza az eleki 
delegáció /öt tanár és 16 diák/. 
Forrás: Hiesz József, eleki an-
goltanár. 

 
Rapajkó Tibor 

Borossebesen 
   Eleken a munkanélküli ráta 
15,71% az országos  7,48% az 
ÁFSZ /Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat/ adatai szerint. Így 
mond-hatjuk, hogy nálunk a 
munkanélküliség közel duplája 
az országosnak. Ennek a tény-
nek az ismeretében folytatódik 
a beszélgetés Székely Lászlóval 
az Eleki Polgármesteri Hivatal 
á l l á s k e r e s é s i  é s 
foglalkoztatásügyi munkatársá-
val. 
- A regisztrált munkanélküliek 
száma Eleken 473 fı - Jelenti ki  
Székely László. - Ebbıl 
á1láskeresési járadékot kap 36 
ember, 25-en álláskeresési se-
gélyt, 250-en rendszeres szociá-
lis segélyt és 162 az ellátatlan 
mint pl. pályakezdık. Ezek az 
ÁFSZ 2008 májusi település 
soros munkanélküli adatok. 
- A diagnózist ismerjük. Munka-
nélküliség. Milyen gyógyszerek 
segíthetnék elı a "gyógyulást?- 
kérdezem- Természetesen tisz-
tában  vagyok vele, hogy a 
gyógyulást a "betegnek" is 
akarni kell. -teszem hozzá. 
- Mindenféleképpen fontos a 
képzés, illetve átképzés. Eleken 
a Mester György Általános 
Iskolában 15 fı képzése indult 
el a 7. és  8. osztály bejezésé-
nek érdekében. Az év elején 

indult, most vizs-gáztak a 7.es 
anyagból. A környezı települé-
sekrıl /Lökösháza,  Ke-
vermes /is járnak. Vannak szak-
irányú képzések. Harruckern 
János Közoktatási Intézmény-
ben, a KISOSZ  /Kisiparosok 
Országos Szervezete/ is indít 
képzéseket, mint kereskedı, 
pék, vállalkozó és természete-
sen a BMKK /Békés Megyei 
Munkaügyi Központ képzı 
központja/. Itt nagyon sokféle 
képzési lehetıség van, pl. fém-
ipari/esztergályos hegesztı. 
Gyarakiné és társánál is széles a 
skála szociális gondozótól a 
gépkocsivezetıig. Ezeknek a 
képzéseknek egy része ingye-
nes és van olyan, amihez a 
munkaügyi központ támogatást 
nyújt. 
- Milyen szerepe van még a 
munkaügyi központnak az eleki 
foglalkoz-tatásban? 
- A vállalkozók támogatása oly 
módon, hogy a vállalkozások 
számára nyújtott támogatások, 
foglalkoztatást bıvítı bértámo-
gatást jelen-tenek. Munkameg-
ırzı támogatások, ami azt je-
lenti, hogy a megváltozott pro-
filú vállalkozáshoz segíti a dol-
gozók átképzését, hogy ne kell-
jen elbocsátani ıket. 
Magánszemélyeket támogat az 

egyszemélyes vállalkozásban. 
Átvállalja az elsı hat hónapban 
a munkabért és az önkormány-
zatok, állami intézmények ré-
szére nyújtott támogatásokat. 
Az önkormányzat kötelezı köz-
feladatainak ellátásához nyújt 
támoga-tást a munkaügyi köz-
pont a foglalkoztatási alapból. 
Ehhez a közhasznú foglalkozta-
táshoz Elek város önkormány-
zata a költségvetésében még 16 
millió forintot különít el. Így ez 
a keret várhatóan 100-120 fı 
foglalkoztatására ad lehetıséget 
3 hónapos idıszakra. 
- Közmunkaprogramok? 
- A pályáztató szervezetek által 
megjelölt közcélok-megvalósítá
-sára szolgálnak. Ilyen, pl. a 
csatornarendszer, önkormány-
zati utak, járdák karbantartása, 
vagy a köztemetık. 
Fontos megemlíteni, hogy eb-
ben az évben Elek város a 
parlagfőmentesítésére pályá-
zott. Ennek köszönhetıen 18 
fıt lehet foglalkoztatni, leg-
alább 4 hónapig. /folytatjuk/ 

Huszár Gabriella 
 
/Kiigazítás: Székely Lászlóné 
munkahelyi beosztása gyógy-
szertári asszisztens, a hibáért 
elnézést kérünk. A szerk./  

Munkanélküliek képzése és foglalkoztatása 

…az a fekete kábel, amely Ele-
ken , már egy hónapja lóg a 
piacnál a telefonfülke és az 
oszlop között. A talajhoz lévı 
legkisebb magassága kb. lm. 
Hozzá nem értıként, vajon mi 
lehet benne? Telefonkábel eset-
leg áram /volt/. Hintaként funk-
cionál, vagy ruhaszárító, eset-
leg ingatag támasz a támoly-
góknak? Itt a vakáció és a já-
tékra „éhes” gyerekek. Marad-
jon? 
 
 
   Elszaporodtak a tolvajok, 
mint a nyulak. Murphy törvé-
nyei szerint: „Amit el lehet 
lopni, azt el is lopják.” Ne 
hagyjuk szanaszéjjel, ami szá-
munkra fontos! Ezúton kere-

sem, több dunsztolást megért 
zöld befıttes üveg gumimat. 
Különös ismertetı jele, a benne 
lévı esernyı, amelynek pocsék 
tépızára miatt áldoztam fel 
meggy és cseresznyebefıtteket 
megjárt zöld gumimat. Az eltő-
nés színhelye a biciklim kosara. 
    
 
   Visszataszítóak, azok a pira-
mis jellegő levelek, amelyek 
néhol a postaládákba kerültek. 
Tovább küldendı tíz másik 
embernek, különben az illetı és 
családja a „megfenyegetés és az 
elátkozás” és más rettenet sor-
sára jutnak. Szerintem olvasás-
ra sem érdemesek. Hagyomá-
nyos főtésnél van egy kályha 
nevezető berendezési tárgy, 

amúgy meg a kuka nevezető 
szeméttartó. Amit minden héten 
kiürítenek, belefér bıven az a 
levél. Ezzel az erıvel állandóan 
„pattoghatnánk” a fekete macs-
kák elıl. Péntek 13-án pedig 
lebénulna a világ, ha mindenki 
otthon rettegne… 
 
 
   A volt vasút felé, lévı Szılı 
sornak nincs „sorja”. A gaz 
állandósult, „ápol és eltakar” 
olyan magas. Ha olyan az idı, a 
sár térdig ér, amúgy meg hepe 
és hupa. Egy ottlakó szerint /
még a nevét is vállalná! /ritka 
dolog//: „Tiszta ganéj az 
egész!” Nem ártana, ha arra 
tévedne egy „illetékes” és 
„felmérné” a helyzetet. /

Gumicsizmát és bozótvágót, 
ebben az esetben talán célszerő 
vinni/  
 
/Lapzártakor szóltak, hogy a 
fekete kábel nincs már a piac-
nál. Örülünk neki!  
A jó munkához idı kell!/ 

 
 

Huszár Gabriella 

Kishírek a kisvárosból  avagy   
A bögyünkben van... 

INTERNETEZZEN A 
 VÁROSI  

MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

 
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 
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Mottónk: „Te egyszer s min-
denkorra felelıs lettél azért, 
amit megszelídítettél.”/Antoine 
de Saint-Exupéry/ 
Elegánsak voltak, az évszaknak 
megfelelıen öltözködve „az 
égszínkék és a hófehér kombi-
nációjában. Komoly tekintettel 
mértek végig, majd összesúg-
tak: „Image-ükın  a jó édesany-
juk sem változtatott, amióta 
kibújtak a tojásból. 
- İk hullámos papagájok- mu-
tatta" be" a kifutóra illı mada-
rakat Dr. Heim Lajos állator-
vos. Szomorúan gondoltam az 
otthon ugráló slampos verebe-
imre és a látszólag alvó, ugrásra 
kész macskákra. 
- A csıre fölötti barázda színé-
rıl meg lehet mondani a nemét. 
A nıs-ténynél világos, a hímnél 
sötét- magyarázta- Tulajdon-
képpen sok száz madárfajtát 
tartanak kalitkában - folytatta a 
doktor úr. - Közülük is legis-
mertebbek a papagájok, nekik 

is van 600 fajtájuk. A legnép-
szerőbb és a legkönnyebben 
tartható, a most látott hullámos 
papagáj. Minden féle színben 
pompáznak, kivéve a pirosat. 
Ausztráliából származik, ahol 
tömegesen lepték el a fá-kat. 
1 8 4 0 - be n  h o z t á k  b e , 
elháziasítása úgy húsz évbe 
tellett. 
18-22 cm hosszú, alakja némi-
leg emlékeztet a fecskéjére. 
Legkönnyebben szaporítha-
tó. Ha párban van-
nak, né-
hány nap után 
elfogadják egy-
mást. 4-5 göm-
bölyő tojást 
raknak né- hán y 
hét múlva kikelnek és rövid 
idın belül röpképesek. Igényte-
len táplálkozásúak. Papagájok-
nak való magkeveréket lehet 
venni, zöldet, egy kis salátát, 
gyermekláncfüvet, sárgarépa 
levelét lehet adni nekik. 

- Sokan hiszik, hogy a papagá-
jok beszélnek. Mi az igazság? 
- A papagájok nem beszélnek, 
kizárólag egymással társalog-
nak.  
/Eszembe jutott, hogy amikor 
megláttak szabályszerően kitár-
gyaltak./  
- Hangutánzásra taníthatóak 

meg -folytatja Dr. 
Heim Lajos- A 
trabantot , nyikorgó 
szekrényajtót remekül 
utánozzák – ez éjszaka 
kellemes lehet gondo-
lom- Szavak utánzá-

sára is meglehet tanítani 
ıket, mint a köszönés, 
"szabad", stb. Az egyedül élı 
papagáj tanítható utánzó mert 
ha párban vannak a másikkal 
beszélget inkább. 
- És a nagy papagájok, mint az 
arara? 
- Vagy a barát papagáj. Drágák. 
Igényesebbek. Nehezebb tarta-
ni. Hozzáértést igényelnek. 

Azonban ideális kalitkamadár a 
kanári. Ugyan nevének megfe-
lelıen a Kanári szigetekrıl 
származik, azonban a sziget a 
kutyáról (latinul canis) kapta a 
nevét és a szigetrıl a madár. A 
kutya elnevezés meg a július 
elején megjelenı "kiskutya, 
kánikula" csillagképbıl szár-
mazik, ilyenkor van a legna-
gyobb hıség. A madár veréb 
nagyságú, szépen énekel. Pár-
ban tartják, körülbelül 5 évig él. 
A kalitkás madarak betegséget 
nem ter-jesztenek 
Régebben "befogtak" fészekbıl 
és neveltek fel madarakat. - 
gondolkozik el Dr. Heim Lajos- 
Ilyenek a pinty, a tengelice, a 
mátyás madár, szajkó, csíz. 
Maradjanak inkább kinn az 
erdıben, kertekben. Kézre lehet 
ıket' szoktatni, de nem simo-
gatni. És hallgas-suk milyen 
szépen énekelnek. 

Huszár Gabriella  

Felelıs Állattartás 4. rész  Kalitkás madarak 

Elekiek IX. Világtalálkozója 2008. augusztus 1-2-3. 
Program 

 2008. augusztus 1. (péntek)  
13.00 - 15.30: Érkezı vendégek fogadása  

16.00: Vendégek köszöntése 
16.15: Ünnepélyes bevonulás  

17.00: Az érkezı vendégek fogadása (Liget) 
17.15: Ünnepi mősor(Liget) 

19.00: Koncert(Liget) 
2008. augusztus 2. (szombat) 

9.00: Német nyelvő szentmise (Kat.Templom) 
10.15: Ünnepi mősor és koszorúzás  
11.30: Koszorúzás a Hısök Kertjében 

12.00: Gerolzhofen és Elek testvérvárosi kapcsolatának 
aláírása (Polg.Hiv.) 

16.00 Kiállítások megnyitója 
19.00: Utcabál(Polg.Hiv. mögötti tér) 

20.00: Hagyományos batyus sváb bál(sportcsarnok) 
2008. augusztus 3. (vasárnap) 

10.00: Ünnepi szentmise  
11.15: Megemlékezı mősor  

14.00: Elek város 12. születésnapja  
Elek legidısebb, legfiatalabb polgárának köszöntése, majd 

a születésnapi torta szeletelése 
15.00: Fergeteges folklórdélután 
19.00: Magna Cum Laude koncert  

22.00:Tőzijáték 
22.20: Elekiek bálja folytatódik 

(A részletesebb mősor késıbb kerül kiadásra) 
Forrás: www.elek.hu 

FELHÍVÁS 
 

A Reibel Mihály Mővelıdési Központ a hagyományokhoz 
híven az idei évben is megrendezi  

Nemzetiségi-, képzımővész-, napközis 
Gyermektáborát. 

 
Ideje: 2008. július 14– július 23.  

Helye: Reibel Mihály Mővelıdési Központ  
Korhatár: 6-14 év 

Részvételi díj: 200 Ft / nap.  
Tervezett programok:  

-Ismerkedés a kistérségben élı nemzetiségek szokásaival, 
múltjával játékos vetélkedık keretében 

-Népi kézmőves foglalkozások 
-Ismerkedés a kistérségben élı nemzetiségek  

gasztronómiájával 
-Honismereti vetélkedık 

 
Tervezett kirándulások: 
-Biciklitúra Kétegyházára  

-Kirándulás a romániai Mácsa településre,  
 

Jelentkezési határidı: 
2008. június 23. 

Jelentkezés és bıvebb információ: 
Reibel Mihály Mővelıdési Központ Elek, Kossuth u. 13.; 

Tel: 66/240-032 vagy 70/935 4069 
rmmkelek@freemail.hu  



JELES NAPOK-PROGRAMAJÁNLÓ 
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Július hónap – SZENT JA-
KAB HAVA, régen Oroszlán 
havának is nevezték. Névadója 
Julius Ceaser, aki e hónap ti-
zenkettedikén született. 
Július 2. - Sarlós Boldogasz-

szony napja 
    A római egyház az áldott 
állapotban lévı Máriáról és 
Mária Erzsébetnél tett látogatá-
sáról emlékezik meg e napon. 
Népünk nem Péter-Pálkor 
kezdte az aratást, hanem e Bol-
dogasszony ünnep másnapján. 
Az ünnep hiedelem és hagyo-
mánykincse nagyon gazdag. 
Virágszentelés, szegények istá-
polása, de legfıképp az aratás a 
tárgya. Az ezen a napon szedett 
főszernövények és a gabonafé-
lék szentnek számítottak. E 
napon csak jelképesen dolgoz-
tak. A szerszámokat megáldot-
ták a pappal, a búzából szoba-
dísznek és koszorúnak valót 
szedtek. Az aratást másnap 
áhítattal kezdték, tiszta fehér 
gyolcsruhában, levett kalappal 
a búza elé térdeltek és imát 
mondtak. A munkát a föld 
szent, keleti sarkában kezdték. 
E napon sokfelé tartanak temp-
lom-búcsút is, így Eleken is, 
mivel a katolikus templom vé-
dıszentje: Sarlós Boldogasz-
szony. Ugyanakkor a németor-
szági Leimenben is e napon van 
a búcsú /annak idején sok eleki 
németet ide őztek el/. 
Július 13.—Antiochiai Szent 

Margit napja 
Vértanú volt és szőz, aki e na-
pon halt mártírhalált. Pogány 
apja képtelen gyermekét a po-
gány hitre visszatéríteni. Margit 
a börtönben legyızi a sárkány 
alakjában megjelenı kísértıt, 
de a hóhéraival szemben már 
védtelen. A magyar Árpád-kor 
kivételesen tisztelt szentje volt. 

Július 20.—Illés napja 
   Illés az Ószövetség egyik 
legnagyobb prófétája, akirıl a 
Királyok 2.könyve így ír: „egy 
tüzes harci kocsi jelent meg 
tüzes lovakkal… Így ment föl 
Illés forgószélben az égbe”. 
Évszázados megfigyelések sze-
rint ezen a napon gyakoriak a 
viharok. Mennydörgéskor azt 

mondják, hogy Illés abroncsolja 
a hordókat. E napon munkatila-
lom volt, mert attól tartottak, 
hogy aki ilyenkor a mezın dol-
gozik, abba belecsap a villám. 
A gazdálkodók féltek ettıl a 
naptól, hogy a villám felgyújtja 
a kazlakat. 
Július 22.—Mária Magdolna 

napja 
   Annak a Mária Magdolnának 
az ünnepe, aki az evangéliumi 
történet szerint megtért a bőnös 
életbıl. Mivel dús hajával 
Krisztus lábát törölgette, ezért a 
néphagyományban szokás volt 
a kislányok hajából egy keveset 
levágni, hogy még hosszabb 
legyen. A fodrászok, fésősök, 
kozmetikusok védıszentje lett. 
Idıjárásjósló hiedelem is főzı-
dik e naphoz, egyes vidékeken 
úgy hitték, esnie kell az esınek, 
mert Mária Magdolna siratja a 
bőneit.  

Július 25.—Jakab napja 
    Szent Jakab az apostolok 
közül elsınek szenvedett vérta-
núhalált. A búcsújárók, a hajó-
sok, az utasemberek védıszent-
je. A néphagyomány szerint 
Jakab napra le kell aratni a za-
bot, mert ami kint marad, az 
odavész. A Jakab napi idıbıl 
jósoltak a várható téli idıjárás-
ra. Úgy vélték, ha e napon sok 
a felleg az égen, akkor télen sok 
hó lesz. Július 25-én egy másik 
szentet is ünnepelt a régi egy-
ház, Kristófot, aki éppúgy az 
utasemberek, legújabban az 
autósok védıszentje. 

Július 26.—Anna napja 
   Szent Anna, Szőz Mária any-
ja. A keddi napot évszázadok 
óta neki szentelik, ezért Kedd 
Asszonyának is hívják. A kato-
likus hivı asszonyok hozzá 
könyörögtek gyermekáldásért. 
A kender töve Anna napján 
szakad meg, ezért ilyenkor 
kezdték a kender nyüvését. 
Szép idı esetén, e napon szed-
ték az ún. annababot. 

Július 27.—Szent 
Pantaleonnak napja 

    İ orvos volt, Diocletianus 
háziorvosa. Számos csodás 
gyógyítás főzıdik nevéhez. 

Nádor Mária 

Jeles napok júliusban A Reibel Mihály Mővelıdési Központ 
az Elekiek IX. Világtalálkozója alkal-

mából tervezett programjai:  
 

 
 

Augusztus 1. péntek 
18:00 Csoportos kiállítás megnyitó 
Helyi és környezı települések mővé-

szei, eleki győjtık kiállítása,  
fotókiállítás  

 
 
 

Augusztus 2. szombat 
 „Kultúrák Gasztronómiája –  

Gasztronómiák Kultúrája” 2008. 
9.00: Ünnepélyes megnyitó és köszöntı 

9.30-13.00 
- Városi Fızıverseny  

- Nemzetek Gasztronómiája 
Ételkóstolás, ételbemutató  

- Süti sütı verseny 
- „Elek legízesebb pálinkája” verseny 

Közremőködik és zsőriz a Dél-Alföldi Borlovagrend.  
- Aszfaltrajz verseny gyermekeknek  

- Gyümölcs szobrász verseny gyermekeknek 
11.00 Nemzetiségi Kulturális mősor 

13.00 Eredményhirdetés  
14.00  I. Eleki Autó-Motor Találkozó 

- Tuning autó bemutató, Motoros bemutató, Hangnyo-
más mérés, Autó szépségverseny  

16.00 Energy Dance Cool tánciskola bemutatója 
17.00 Eredményhirdetés 

17.30 The Batteries együttes koncertje 
18.30 Békés Vihar zenekar koncertje 

19.30 Szekció zenekar koncertje 
21:00  Tőzijáték 

 
 

Ezen kívül 9.00-15.00 óráig folyamatosan az alábbi 
programokkal várjuk a látogatókat: 

- Kemencében sütés a mővelıdési központ felújított 
kemencéjében a Magyarországi Románok Gasztronó-
miai Egyesülete közremőködésével– hagyományos 

népi sütemények (lekváros kifli, pogácsa, túrós-kapros 
lángos, fánk stb.) 

- Népi mesterségek bemutatkozása élıben, lehetı-
ség van egyes mesterségek kipróbálására. 

Kovácsolás szabad tőzön,  népi szövés, agyagozás, 
fafaragás, népi hímzés és csipke horgolás 

- Gyermekeknek: ugrálóvár, bohócok, lufihajtogatás, 
játszóház egész nap. 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 


