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    Futótőz vágtatta be Európát, több mint 
másfél századdal ezelıtt. Magyar szavunk, 
forradalom, tökéletes kifejezése az esemé-
nyeknek. Ugye hallják, hogyan ropognak 
az „r”-betők a felcsapó lángok szorításá-
ban, és látni vélhetik a „r”ecsegı, 
„r”opogó korhadt ágak és táko lmányok, 
lerágott csontok megsemmisülését a tőz-
ben. Népünk, nemzetünk legfényesebb 
szikrája, akkor Petıfi Sándor volt. Végig  
„lángolta” rövid életét, oldalán karddal, 
szerelemesen a Hazába és Szendrey Júliá-
ba.  Manapság, Segesvár környékén járva, 
ha ledılünk kicsit pihenni, ott melegebb-
nek érezzük a fö ldet, mert az ı „lángja” 
nem fog nyugodni soha. Emlé-
kezni halottainkra szoktunk. A  
forradalmakat felidézzük, és 
újra éljük. Ez történt Eleken  
is a március 15-ei ünnepsé-
gen. A Himnusz eléneklése 
után, Árgyelánné Tóth Er-
zsébet, a Reibel Mihály 
Mővelıdés i Közpon t és 
Könyvtár vezetı je üdvözölt  
mindenkit, aki ezen a s zép tava-
szi napon eljött. A délelıtt elsı 
mősorszámaként a Dr. Mester 
György Á ltalános Iskola alsó 
tagozatos tanulóit szólította. A 
gyermekek lelkesedéssel arcu-
kon  mes élté k  el  nekün k 
„öregeknek”, hogy tulajdonképpen 
mi is történt 1848-ban ezen a napon, 
a Pilvax kávéháztól az esti frenetikus sike-
rő „Bánk bán” elıadásig. Közben a múze-
um lépcsıjén elszavalt Nemzeti dal, Buda, 
Táncsics Mihály kiszabadítása, a  helytar-
tótanács, ahol aláírták a „Mit kíván a ma-
gyar nemzet” 12 pontját. Gyermekek szá-
jából hallani, régmúlt ıseink szabadságvá-
gyát (pontokba foglalva), még súlyosabb-
nak, igazabbnak tőntek. Ezután a Román  
Általános Iskola színvonalas kis mősora 
következett. „A költı visszatér, amíg a 
Földön ember él...” s zólt az ének.  Itt a 
fiatalok elıször 1849 szomorú  nyárvégét 
idézték fel. „Petıfi megálmodta a szabad-
ságot” Így folytatták. A költı verseibıl 
idéztek a tanulók: „Még kér a  nép, most 
adjatok neki.”  vagy „Föltámadott a tenger 
a népek tengere..”   Március 15-e mégsem 
vérontás volt, hanem ünnep. Elhangzott a 
Magyarország címő dal, gyönyörően éne-

kelve! Az iskolai elıadások után 
Árgyelánné Tóth Erzsébet felkérte Dr. 
Heim Lajosnét mondja el ünnepi beszédét. 
Többek között az alábbiak hangzottak el: 
„ Tisztelt ünneplı közönség, kedves egybe-
győltek! Szeretettel üdvözlök minden meg-
jelentet március 15-e és a szabadsajtó 
alkalmából. Mért is fontos számunkra 
március 15? Mert ez a nap, az a nap amit 
a magyarság kivívott és ünneppé tett. 
Egész Európa figyelte a Habsburg biro-
dalmat, Bécsben kitört a forradalom és a 
márciusi ifjak kis csoportja volt a szikra a 
Pesten lejátszódó eseményeknek. Mind-

annyian ismerjük a fontos napok törté-
netét, amit a gyerekek is az 
elıbb nagyon szépen elmond-
tak. Olvasták, vagy hallották 
már magyarul az olasz him-
nuszt? Feltőnı a hasonló-
sága a Nemzeti dallal. Ez 
nem plágium, sıt! Ugyan-
azt gondolta az olasz, a ma-

gyar és az elnyomott népek. 
Mit jelent ma március 15-e? 

Elıször is nem politikát – gondol-
junk a tavalyi választási kam-
pányra. Politikai hovatartozás 
nélküli összefogást hirdet, mert 
nélküle értelmetlen lenne min-
den harc, minden áldozat! A 

mostani kormány az elsı önálló 
költségvetését nyújtotta be. 

Lássuk, mit tudnak kihozni belıle, 
fogjunk össze, segítsünk munkánkkal, ha  
nem mindig értünk vele egyet is, de mind-
annyian ugyanazért a célokért küzdünk. 
„Nem elég a mai idıkben törvényeket írni, 
de azok iránt szimpátiát is kell gerjeszte-
ni.” /Széchenyi/ Ez az ünnep, ha lehet 
mondani, a magyarság legnagyobb ünne-
pe. Nemcsak példát mutatott a világnak, 
meg is ırizte az ünnepet. Most nem arra  
gondolok, ami utána következett. Arra 
gondolunk hány és hány családban ünnep-
ként ırzik, fenntartják emlékét. Rajtunk 
áll, mit és hogyan ıriznek meg unokáink, 
de az is hogy méltók leszünk-e elıdeink-
hez. İk forradalmat csináltak, mi tegyük a 
dolgunkat, „Jót s jól, ebben áll a magyar 
titok”. /Kazinczy Ferenc/ „Hass, alkoss, 
gyarapíts s a haza fényre derül”.” 
Ez utóbbi idézetet a közönség is kántálta.  

Folytatás a 2. oldalon 

„A magyarok Istenére esküszünk!” 
    Két napig szinte megállás nélkül hu llott 
a hó, a meghirdetett sváb bál elıtt. Február 
26-án, / a bál napján / pedig elállt, de hide-
get és jeget hagyott maga után. Félı volt, 
hogy a meghívott vidéki vendégek nem 
tudnak eljönni. Azonban csoda történt, el-
jöttek a csúszós, rossz idı ellenére is. Ele-
ken a farsangi idıszak második kisebbségi 
bálja volt a sváb batyus bál. Az idén két 
héttel Hamvazószerda elıtt került megren-
dezésre. Tudvalevı, hogy az eleki németek 
szigorúan betartják a böjt i idıszak alatti 
csendet, vagyis ilyenkor már nem rendez-
nek zenés mulatságokat. Ezt  elıdeik is így 
tették. Dís zes meghívó hívta a vidéki és a 
helyi vendégeket a rendezvényre.  
    Mint minden évben és fıleg a szoros 
kapcsolattartás miatt, az idén is meghívást 
kaptak a Békés megyei német kisebbségi 
önkormányzatok tagjai, akik szép számmal 
meg is jelentek a bálon. Eljöttek: Almáska-
marásról, Orosházáról, Békésrıl, Gyuláról, 
Mezıberénybıl és Gyomaendrıdrıl. Mi-
közben a vendégek gyülekeztek a  

Folytatás a 3. oldalon 

Sváb bál – 2011  

     Az eleki fiatalok már nagy izgalommal 
és a napokat számolva várták a nemzet iségi 
bálak után, a magyar bál idıpontját. Az 
idén, 15. alkalommal került megrendezésre 
a már hagyományossá vált eleki magyar 
bál. 1996-ban Zsidó Ferenc tanár úr és az 
újtelep i Jutka Press zóban  do lgozó  
Csuvarszki házaspár hangosan gondolko-
dott és elhatározták, hogy a kisebbségi 
bálak mellett legyen magyar is.  
     Az elhatározásuk valóra vált és ezt a 
bált az óta is megrendezi az eleki Mővelı-
dési Ház, majd most az összevont integrált 
intézmény, a Reibel Mihály Városi Mőve-
lıdési Központ és Könyvtár. Az idei bált 
Árgyelánné Tóth Erzsébet igazgató asszony 
nyitotta meg, március 12-én. Köszöntıjé-
ben elmondta, hogy ez a bál már nem a 
farsanghoz kapcsolódik, mivel az az idı-
szak a Hamvazószerdával lezáru lt, hanem 
az 1848/49es, fo rradalomnak kíván emléket 
állítani. Üdvözlı s zavai után köszöntötte 
Pluhár László  polgármester urat, Dr. Heim 
Lajosné alpolgármester asszonyt, valamint 
a megjelent városi képviselıket,  

Folytatás a 2. oldalon 

Magyar bál - 2011 
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Folytatás az 1. oldalról 
/ „A magyarok istenére…/ 

A délelıtt a  48'-as emlékmőnél 
folytatódott, ahol az Önkor-
mányzat, a pártok, az intézmé-
nyek, civil szervezetek képvise-
lıi helyezték el v irágaikat. Az 
ünnepség végén Pluhár László 
polgármester úr mondott köszö-
netet, akik a 163. évforduló ját 
március 15-ének ezen a városi 
rendezvényen ünnepelték meg. 
„Legyen béke, szabadság és 
egyetértés!” - a  Szózat  dallamai 
hullámoztak a téren. 
-Engedjék meg, hogy a sajtó-
szabadság nevében, amelyhez 
pici pontként az Eleki Krónika 
is tartozik, Kossuthot idézem: 
„...vegyenek el mindent, csak 
szabad sajtót adjanak, s nemze-
tem szabadsága, boldogsága 
fölött kétségbe nem esem; vagy 
nyomtatási szabadság, vagy a 
szabadság elnyomása. Út, kö-
zép itt nincs!” /Kossuth/ Véle-

ményem szerint, ha La Fon-
taine árnyéka lennék, talán azt 
mondanám, minden madárnak 
joga van énekeln i a  saját hang-
ján, akkor is ha frászt kapunk a 
bagoly huhogásától. Szél fútta 
sötét éjszakán, a  varjú  károgá-
sába beleborzongunk, mert hi-
deg telet jelent, a vércse vijjo-
gására befogjuk fülünket, és 
vannak fülemülék, pacsirták, 
verebek..... mindnek joga van 
hangot adni. Ha leragasztjuk 
csırüket, az cenzúra, vagy ál-
latkínzás, amit ugye a törvény 
büntet. Szabadon énekelni - 
mondaná La Fontaine. 
Még egy sort idéznék Petıfitıl, 
amit a gyermekek szavaltak 
arról, amikor a magyar szabad-
ságharc egyedül maradt az ide-
gen túlerıvel szemben. „Európa 
csendes, újra csendes...” Való-
ban az? 

Huszár Gabriella 

Folytatás az 1. oldalról 
/Magyar bál/ 

Botásné Popucza Ildikót és 
Zsidó Ferencet. Üdvözölte még 
az asztalnál helyet foglaló Ko-
vács Antalt, a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat elnökét, 
valamint Árgyelán György ta-
nácsnok urat, aki a  szomszédos 
települést, Kétegyházát képvi-
selte. A köszöntı szavak után 
mősorral szórakoztatták a nagy-
teremben és a  kisteremben is 
helyet foglaló vendégeket.  
     Elsıként az Alapfokú Mővé-
szeti Iskolán belül megalaku lt 
„ P a c s i r t á k”  g y e r me k-
táncegyüttes üveges táncot 
adott elı, nagyon ügyesen tán-
coltak, fejükön egyensúlyozva 
az üveget és közben tánclépése-
ket tettek. A lányok győrőjé-
ben, a kör közepén, a  fiúk botos 
táncot adtak elı. Miután a 
„Pacsirták” mősora véget ért, a 
nagyterem táncra kijelölt részét 
betöltötték, a X. Világtalálko-
zón /2010/ „Elekért” érdem-
éremmel kitüntetett Elek Tánc-
együttes ügyes táncosai. Mőso-
ruk, az ıstehetség és káprázatos 
tánctudással rendelkezı Szil-
ágyi András táncával kezdı-
dött. Hatalmas, szőnni nem 
akaró taps jutalmazta a produk-
ciót. Majd a többi táncos-fiú is 
felsorakozott András mellé és 
azon versenyeztek, hogy ki tud 
jobban táncolni. Fergeteges 
táncokat láthatott a közönség. 
A fiúkhoz késıbb csatlakoztak 

a lányok is, és együtt ropták 
tovább a Gera Kriszta és Gál 
László táncpedagógusok által 
betanított táncokat.  
     Késıbb, mint a kisebbségi 
bálakban is, szétváltak a párok 
és a kisebb táncosokkal együtt 
felkérték a közönség soraiból a 
vendégeket, és ezzel kezdetét 
vette a magyar bál. Ekkor már a 
budapesti Dominó  Zenekar 
játszott. İk már évek óta visz-
szatérı zenészek Eleken, a  ma-
gyar bálon. A hangulat egyre 
fokozódott, egészen az éjféli 
tombolahúzásig. Értékes, ízlé-
sesen becsomagolt nyeremé-
nyek találtak gazdákra. E rövid 
kitérı után ismét a zenéé volt a 
fıszerep. Nagyon sok vendég 
és fıleg fiatalok, ropták még a 
táncot egészen hajnal 3 ó ráig.     
     Dicséret illeti a  rendezık 
ízléses díszítı  munkáját. A  fa-
lakon óriási kokárdák hirdették 
az ünnepet. Az asztalokon, a 
fehér abroszon p iros és zö ld 
szalvéták váltották egymást, 
tükrözve a magyar nemzet szí-
nét és ugyanezt jelezték a vá-
zákban elhelyezett kis magyar 
zászlók is.  A helyek gyors 
megtalálását segítették az aszta-
lokon elhelyezett feliratok.  
      A bál utáni hétfın érdeklıd-
tem pár résztvevıtıl, akiket 
láttam a bálban, és mindenki 
csak magas fokú elismeréssel 
beszélt a bálról és annak szer-
vezésérıl. 

Nádor Mária 

    2011. január 1-tıl ú j parancs-
noka van az eleki rendırırsnek 
Domak Péter százados szemé-
lyében.  Domak Péter /1980-
/  rendıri pá-
lyafu tását a  
f ı v á r o s b a n 
kezdte. Koráb-
ban feleségével 
többször nya-
raltak Gyu-
lán,  mely  so-
rán megtetszett 
nekik a kör-
nyék,  így elha-
tározták, hogy 
rendırként is 
itt szeretnének  dolgozni,  így ı 
megpályázta az eleki állást,  a 
felesége pedig Békéscsabán 
dolgozik szintén rendırként.  
     1998-2001 között Zalaeger-
szegen tanult,  ahol közgaz-
dászként végzett /számviteli 
szakirány/,  majd pedig 2002-
2003-ban tovább folytatta ta-
nulmányait  a rendırtiszti fı is-
kolán,  ahol szintén diplomát 
kapott. Gyakorlati tapasztalata-
it több területen szerezte: Elsı-
ként 2002-2005 között a BRFK 
XIV. Rendırkap itányságán 
a  vizsgálati osztály elıadó-
ja,  2005-2007 -ig  ugyanott 

fıügyeletes,  2007-2008-ig a 
BRFK Központi Ügyeleti Fı-
os ztályán  bevetés i irány í-
tó,  2008-2010-ig a BRFK XIV. 

rendırkap i-
tánys ágán , 
a közrend-
v é d e l m i 
os zt á lyo n 
s zo lgá lat -
i r á n y í t ó 
parancsno-
ka,  2010. 
április 1-tıl 
2010. de-
cember 31-
ig pedig az 

alsórákosi rendırırs ırspa-
rancsnok-helyettese volt.  
     Angol nyelvbıl szakmai /
üzlet i/ középfokú nyelvvizsgája 
van . Hobbija a  sport  /
testépítés,  foci/ és a horgászat.      
     Végül azt kívánjuk az új 
eleki ırsparancsnoknak,  hogy 
minél nagyobb sikerrel védje a 
törvényes rendet mindazokkal 
szemben,  akik nem tudják 
vagy pedig nem is akarják azt 
betartani! 

 
Rapajkó Tibor 

Domak Péter,  az új eleki rendırparancsnok 

RENDİRSÉGI FELHÍVÁS! 
 

     Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy kerék-
párjaikat minden esetben zárják, lakatolják 
le, mivel az utóbbi idıben mind Eleken, mind 
Kétegyházán elszaporodtak azon kerékpárok 
eltulajdonítása, melyeket "csak pár percre" 
hagytak ırizetlenül!!! 

Domak Péter r. szds. 
Eleki Rendırırs Megbízott Parancsnoka 
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Folytatás az 1. oldalról 
/Sváb bál/ 

Mővelıdési Központ nagyter-
mében, pattogós, ritmusos né-
met zene fogadta ıket. Az 
„Eleki Fúvósok” zenekar zené-
szei b iztosították a jó  hangu-
latot. Késıbb elcsendesedett 
a zene és a  színpadról üd-
vözlés és köszöntések hang-
zottak el, az alábbiak s ze-
rint: Elek város elsı embere, 
Pluhár László polgármester 
úr megtisztelte a rendez-
vényt, ıt köszöntötték elsı-
ként, majd Kovács Antal 
urat, a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat elnökét, vala-
mint az integrált intézmény  / 
Reibel Mihály Városi Mővelı-
dési Központ és Könyvtár / 
vezetı jét, Á rgyelánné Tóth 
Erzsébet igazgató asszonyt.  
    S zívbı l jövı  g ratu láció 
hangzott el Dr. Illyés Józsefné 
Edda felé, aki a 2010. évben 
átvehette a „Békés Megyei Ki-
sebbségekért” megtisztelı elis-
merést Gyulán, a  Békés megyé-
ben élı németekért tett fáradt-

ságos munkájáért, melyet éve-
kig végzett a gyulai Regionális 
Iroda élén. A köszöntések után 
Niedermayer Ernı, az eleki 
Német Kisebbségi Önkormány-
zat elnöke lépett a  mikrofon 

elé. Szeretettel köszöntött min-
denkit és megköszönte a támo-
gatók segítségét, a Városi Ön-
kormányzatét, a békéscsabai 
Humán Ügyek Bizottságának a 
támogatását és Gerhard Stengel 
úrnak az adományokat. Ezután 
megnyitotta az idei sváb bált. 
Mindenkinek nagyon jó szóra-
kozást kívánt.  
     Mielıtt elkezdıdött a bál, 
kis mősor-összeállítás szóra-
koztatta a nagyérdemőt, ízelítıt 

adva a német  zene – és tánckul-
túra világából. Elsıként ismét 
zenélt az „Eleki Fúvósok” ze-
nekar, akik 2007 óta gyakorol-
nak és vállalnak fellépéseket. A 
zene kar ve zetı je, Re is z 
György. Gratuláció hangzott 
el a zenekarban játszó és a 
békéscsabai Bartók Béla Mő-
vészeti Szakközépiskola III. 
évfolyamos harsonás tanuló-
ja, Brindás Barnabás felé, aki 
egy olaszországi nemzetközi 
versenyen megosztott elsı 
díjat nyert. 
     Az Eleki Németek Egye-
sületén belül megalaku lt az 

ifjúsági tánc-csoport, akik a 
bálon is bemutatták mősorukat. 
A csoport vezetıje és tanítója, 
Nagyné Nádor Gabriella tanár-
nı. Az eleki sváb bálakban már 
hagyomány, hogy betáncolók 
nyitják meg a bált. Az idén a 
Német Egyesület párjai mögött 
a különbözı nemzetiségi tánco-
kat elıadó Elek Táncegyüttes 
ifjú táncospárjai is felsorakoz-
tak. A bemutatott táncok után a 
meghívott vendégek soraiból 

táncpartnereket kértek fel, és 
ezzel kezdetét vette a bál. A 
talpalávalót  ekkor már a 
véméndi „Baranya Sramli” 
zenekar játszotta, akik egész 
éjjel gondoskodtak a jobbnál-
jobb dalokró l, dallamokró l. A 
zene az éjféli tombola-húzás 
ideje alatt elhallgatott. Nagyon 
értékes, szépen becsomagolt 
tombolacsomagok találtak bol-
dog nyertesekre, melyekben ott 
lapultak a gyu lai Gerhard 
Stengel úrtól kapott adományok 
is. Az idei bál fıdíja, egy több-
funkciós kávéfızı volt. A zené-
szek – e kis szünet után – ismét 
rázendítettek és hajnali 3 óráig 
szórakoztatták a táncolni s zere-
tıket. Igaz, az idén nem volt 
olyan sok vendég, mint az elı-
zı években, de aki eljött, egy 
nagyon jó hangulatú zenés mu-
latságon szórakozhatott.  
     A bált  követı napokon érke-
zett visszajelzések / személyes 
beszélgetések, e-mailek, telefo-
nok / is errı l tanúskodtak.  

 
Nádor Mária 

    Az idén a Harruckern Köz-
oktatási Intézmény eleki telep-
helyén február 24-én tartották a 
s zalagavatót , 
a helyszín  a 
városi sport-
csarnok volt. 
Az ünnepi 
b e s z é d e t 
Miko lán Ró-
bert, a gyulai 
k ö z p o n t ú 
kö zép is ko la 
ig a zg a t ó ja 
mondta, a  vendégek pedig a 
következı személyek voltak: 
Tolnai Péter, megyei képviselı, 
térségi tanácsnok, Simon Mi-
hály, korábbi igazgató, Nagy  
László, tanár /Gyula/, Pelle  
László, általános iskolai igaz-
gató. A szalagok feltőzése, 
illetve az igazgatói beszéd elıtt 
elsıként a megye képviseleté-
ben Tolnai Péter köszöntötte a 
jelen lévıket, aki többek között 
a következıket emelte ki: a  
megyei önkormányzat számára 
is nagyon fontos az oktatás. 
Sok minden megváltozott a  

2007-es integráció óta, de most 
nem csak a múltról kell s zólni. 
Az érettségi nemsokára itt lesz, 
ahol mindenkinek magának 
kell helytállnia. Legvégül pedig  

azt kívánta, 
hogy min-
denki álma 
tel jes ü l jön . 
M i k o l á n  
Róbert pedig  
beszédében a 
szalagavató -
ról mint él-
m é n y r ı l , 
j e l k é p r ı l 

szólt. Külön kihangsúlyozta a 
szülı i segítség fontosságát, 
amit meg is köszönt. A beszé-
dét Arany Jánosra utalva azzal 
zárta, hogy habár útjaink száz-
felé válnak, a  céljaink azonban 
mégis közösek! Ezt követıen 
sor került a szalagok ünnepé-
lyes feltőzésére, melyet a szín-
vonalas mősor koronázott meg. 
A hagyományoknak megfelelı-
en most is palotással kezdıdött 
a mősor, melyet a  gyulai mővé-
szeti iskolások táncoltak. Ez-
után a végzıs osztályok követ-
keztek: a vadászokat ünnepé-

lyesen "vadászokká avattak", 
az eladók „megasztáros stílus-
ban” énekeltek, a 12/C klasszi-
kus táncokat mutatott be, a 12/
D g itáros kísérettel /az osztály-
fınök is/ Bartók Eszter dalát  
énekelte. A mősort a bécsi ke-
ringı zárta, amit s zintén a vég-
zısök táncoltak.. /A végzıs 
gimnáziumi osztályoknak a 
táncokat Mede Olga és Matusik 
Mátyás, eleki középiskolai ta-
nárok tanították be./ Az idén a 
következı osztályok fognak 
ballagni: 12/C-osztályfınök -
Mede Olga, 12/D-osztályfınök: 
Ge r e b e n i c s  Ró b e r t  /
é r e t t s é g i z ı k / ,  1 2 / B -
osztályfınök: Kovács Katalin /
b o l t i  e la d ó k / ,  1 3 / A -
osztályfınök: Nagy Endre /
szakácsok pincérek/, 14 osz-
tály-osztályfınök: Boros Fe-
renc /vadg. technikusok/. 

Rapajkó Tibor  

Szalagavató 2011 Kedves Könyvtárlá-
togatók! 

 
    A 2011. évtıl az alábbi ÚJ 
folyóiratokkal várunk minden 
olvasót a szabadidı kellemes 
eltöltésére. 
Kínálatunkban a gyermekek, a  
tizenévesek és a felnıttek is 
megtalálják a s zámukra legérde-
kesebbeket, melyek az alábbiak: 
Gyerekeknek: Dörmögı Dö-
mötör, K is  Fü les , Sün i 
Tizenéveseknek: Ifjúsági Ma-
gazin , Nat ional Geograph ic 
Kids, Zsiráf 
Fe l n ı t t e k ne k :  A me l ie 
(kézimunka), Anyák Lap ja, 
Autóbild, Autó-motor, Baba 
magazin, Fanny, Kertbarát ma-
gazin , Kiskegyed Konyhája, 
Kistermelık Lap ja, Magyar 
Horgász, Nimród, Pontyvilág,  
Vidé k íze ( recep tú js ág). 
 
Szeretettel várunk minden 
betérıt, aki újságot olvasni, 
könyvet kölcsönözni, vagy 
akár internetezni szeretne.! 



ISKOLAI FARSANGOK 

4 2011. március 30. 

INTERNETEZZEN A 
VÁROSI 

MŐVELİDÉSI 
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 200 FT/ÓRA 

     A kicsik farsangjával kezdı-
dött február 23-án, ennek a ha-
gyományos ünnepnek az elsı 
Dr. Mester György Általános 
Iskolai „forduló ja”, a nagyok 
24-én délután vették ki részüket 
a szórakozásból. „A színpad 
varázsa”, ez a gondolat kísért 
végig, ahogy néztem az alsó 
tagozatosok mősorát, ahogy a 
gyermekek elıadókká válnak a 
Reibel Mihály Városi Mővelı-
dési Központ nagytermében, 
ahol szép számú közönség és 
taps is volt.  
      A mősor gördülékenységét 
Sebık Ferencné munkaközös-
ség vezetı konferálása biztosí-
totta. Igazi tarka álarcos kaval-
káddal kezdtek az elsısök. A 
másodikosok behozták város-
unkba a vadnyugat „ízét”, úgy 
cowboyosan. İket követte a 
nagy utazásra induló fiúcsoport, 
hogy ezt komolyan is gondol-
ják, zengett a „bırönd Ödön” 
nótája, amit a kezükben lévı 
táskákból láthattuk, komoly a 
dolog. A 3.a-sok mesteri cine-
getolmácsolókká váltak, kézje-
lekkel kísérve. Hessegették a 
madarakat,  ne szálljon rá a 
házra, mert leszakad  a teteje. 
„Ha leszakad, mi lesz velem? 
Hess le onnan cinege” Egyre 
gyorsabban pergett a zene, vele 
a tánc és a kézjelek.  A 3.b 
Demjén Rózsi szeretetvonatját 
játszotta el, szívbıl átélve. A 
4.a osztályos lányok főszok-
nyás tánca napsütötte távoli 
tájakat idézett. Bevonult a ma-
gyar focicsapat a 4. b-vel, úgy 
ahogy  mos tanában  i l l ik 
pompom lányokkal főszerezve. 
„Rúgd el a  labdát, bármilyen 
távol. Te vagy a sztár” szólt  az 
ének. Még egy Szepesi közvetí-
tés részlete is elhangzott.  
     A mősor után következett a 
szórakozás, késıbb a tombola, 
amelynek fıdíja  Csuha Anna-
mária tortája volt.  Másnap dél-
után a felsı tagozatosoké volt a 
„ Mővelıdési Ház”.  
    A  mősort Zsidó Ferenc tanár 
úr vezette le. A címben elhang-
zó rigmussal kezdte, és elme-
s élte  ennek a v igalom-
sorozatnak az eredetét. Enged-
jék meg, hogy „átadjam a szót” 

a tanár úrnak, mert ennél han-
gulatosabban, ízesebben én sem 
tudnám visszaadni: 
 „Isk o lánkban  hagyomány, 
hogy így február végén, mi is 
megtartjuk saját jelmezes mu-
latságunkat. 

Álljon a bál, amíg állhat 
Maskarások, bolondok 
Rázzátok a kolompot! 
Dínom-dánom, vigalom 
Nincs a táncra tilalom! 
Takarodjon el a tél 
Örvendezzen aki él.” 

     Elsıként az ötödik osztály 
tanulói idézik fel bölcsıdés és 
óvodás kori emlékeiket. A  tel-
jes létszámban beöltözött osz-
tályt, Lukácsné Kohut Anna 
biztatta a  felkészülés során. Az 
5.b osztály tanulói olvasták a 
Pál utcai fiúk történetét, és bi-
zonyára nagyon tetszett nekik, 
mert most megelevenednek 
elıttünk az események. A meg-
személyesített szereplık között 
ott találjuk Lénárt Istvánné osz-
tályfınököt is, akik azt  bizony-
gatják, hogy „kócos kis ördö-
gök voltunk, naptól és kosztól 
sötét volt arcunk...” Következik 
a 6 osztályosok jelmezes felvo-
nulása,  Dávid Rémusz és 
Hoffmann Ferenc osztályfınö-
kök irányításával. Megeleve-
nednek elıttünk a filmek hısei, 
mesebeli alakok és elképzelt, de 
valódi lények, emberek cso-
portjai is.  

„Ide csapok, oda csapok,  
itt vannak a jó haverok.  

Télen hideg, nyáron meleg,  
Mit érdekel,  

Ha a kedvem remek. 
A zenészek muzsikálnak 
Fürge lábak táncot járnak 
Járja Sára meg a párja 

Víg a kedvünk itt a bálban.” 
Elıször a 8. osztály tanulói 
mutatják be Dézsiné Németh 
Ilona osztályfınök irányításával 
összeállított produkciójukat. A 
szám címe: Vilage People- 
VMCA. Utána következnek a 
8. b osztályosok a Tóth 
Gáborné biztatásával és segítsé-
gével megvalósított formáció : 
Shakira: Waka Waka. A színpa-
don a 8. c látható, amint varázs-
latos  ruháikban, Jámborné 
Simó Mária útmutatásai alapján 

adják elı mősorukat. Mit látha-
tunk? Hát az Aqua Barbie-Girl. 
„Ebben az évben a 7. osztályos 
szülık készültek a rendezvény 
sikeres lebonyolítására. Nagy 
odaadással sütöttek, fıztek, 
annak érdekében, hogy senki ne 
maradjon étlen-szomjan és min-
denki jó l érezze magát a mai 
délutánon. Az asztalok roskadá-
sig étellel-itallal, de halomban 
állnak a tombolán kihúzandó 
tárgyak is. Biztatásképpen áll-
jon itt néhány strófa: 

„Aki nem vesz tombolát, 
nem nyerheti meg a nap fıdíját, 
irigykedve tátja majd a száját, 

mikor látja a sok értékes  
nyeremény boldog gazdáját. 
Szomorkodhat egész évben 
majda következı bálig, mert 
hiszen jó sokat kell neki várni 

a következı tomboláig.” 
A mősor folytatódik az Energ ie 
Dance Cool lelkes tagjai követ-
keznek Toldi Katalin irányítá-
sával. Ezzel a remek produkció -
val a bemutatók végére értünk. 
Megköszönöm a jelmezeket 
készítı szülık munkáját és a 
szervezésben, mősorban közre-
mőködı kollégáim segítségét.  

„Véget ért a móka mára, 
De nem a jelenlévık számára, 
lesz itt zene, lesz itt tánc is, 
eszem-iszom, dínom-dánom, 
nem maradhat étlen-szomjan, 

senki a mai délutánon.” 
Szóljon hát a zene,kezdıdjék a 
tánc! Minden jelenlévınek jó 

szórakozást kívánok.” 
Részemrıl annyi hozzáfőzn iva-
ló lenne, hogy a két nap farsan-
golása alatt végignéztem az 
elsıtıl a nyolcadikos osztályig 
a mősort, amelyben a szemem 
elıtt pergett le, hogyan válnak 
kisgyermekbıl pályaválasztást 
pedzegetı tanulókká évrı l évre. 
Ne feledjük, hogy csak ezután 
fogak felnıtté válni! Legyen 
minden esztendıben ilyen vi-
dám és felszabadult az iskolai 
farsang, mint az idén volt. 

Huszár Gabriella  

„Körbe-körbe! Csak vidáman!Maszk nélkül, meg maskarában.” 

     A farsangi idıszak a Román  
Általános Iskolába is beköszön-
tött. A tanulók és tanáraik láza-
san készültek a zenés összejö-
vetelre, amely 2011. február 25-
én du. 2 órától kerü lt megrende-
zésre. A jelmezek színes kaval-
kádja vonult fel, melyekbe a 
gyerekek beöltöztek. Seg ítsé-
gükre voltak a tanárok és a szü-
lık. Voltak egyéni jelmezek, de 
volt olyan osztály-közösség, 
akik csoportosan léptek fel és 
ritmusos tánccal köszöntötték a 
résztvevıket. A jelmezek felvo-
nulása és a mősorszámok elı-
adása után a jelmezes tanulók 
csokoládé-jutalmat kaptak.  
     Ezután következett a várva 
várt tombolahúzás. Sok szép  
tárgy sorakozott az asztalon, 
melyek nagy részét a tanárok 
hozták, de az iskola is hozzájá-
rult adományaival. A  tombola-
tárgyak között ott sorakozott a  
két finom torta is, melyet egy-
részt Duma Annamária ajánlott 
fel, más rés zt  a  Lányok-
asszonyok Egyesülete, akik 
jelen létükkel is megtisztelték az 
iskolai rendezvényt. Miután 
minden tárgy, torta gazdára 
talált, megszólalt a zene, melyet 
Gémes László szo lgáltatott.  
     A tanulók 17 óráig ropták 
önfeledten a táncot. Köszönet 
illeti a három támogatót, vala-
mint a szülıket is, akik sütemé-
nyekkel és üdítıvel tették emlé-
kezetessé ezt a kedves farsangi 
rendezvényt a Román  Általános 
Iskolában. 

Nádor Mária 

Farsang a Román  
Általános Iskolában 

 

Minden kommentár 
nélkül 

 
"A munka az egyetlen do-

log, ami nem fáraszt 
el."Paul Reynaud /1878-
1966/-egykori francia mi-
niszterelnök, külügymi-

niszter. 
/Forrás:www.gutzi tiert.de/ 

R. T. 
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    Nem gondolná az ember 
Durst Ferencné Veronkáról, 
hogy a nyugdíjasok táborának 
lesz tagja. Megjelenése, gon-
dolkodásmódja egyaránt fiata-
los . Ennek 
ellenére a posta 
tö rténelmének 
óriási átalaku-
lását „dolgozta 
végig”, hiszen 
la p to po kho z 
ragadt ifjúsá-
gunk talán nem 
is tudja, mi az 
a „kézi kapcso-
lás”. Kezdjük, 
úgymond, a  
Zimme rmann 
Feri lányánál 
(hiszen édesap-
ja is Elek-
szerte ismert postás volt).  
   Veronika 1952-ben s zületett. 
Az általános iskolát és a g imná-
ziumot is Eleken végezte. 
1970-ben érettségizett. Tanár 
szeretett volna lenni, de az ak-
kori nagy létszámú „Ratkó-
generációban” ezt nem valósít-
hatta meg. Így elıször egy hó-
napig a Gyulai Gyermekkór-
házban dolgozott segédápoló-
ként. Ezt követıen lehetıség 
nyílt rá, hogy az eleki postán 
rendszeres helyettesként dol-
gozhasson, 1970. szeptember 1-
tıl. Elek községe mint létszám-
hely szerepelt a Szegedi Posta-
igazgatóságnál, amelyhez há-
rom megye tartozott. Helyettes-
k é n t  N a g y má g o c s o n , 
Csanyteleken, Bélmegyeren is 
dolgozott, szép emlékek kötik 
ehhez az idıszakhoz. Egy  év 
múlva elvégezte a  8 hónapos 
segédtiszti tanfolyamot. Ezután 
került az eleki postára, amely 
akkor a jelen legi gazdabolt 
helyén volt. 1972-ben került az 
itthoni posta létszámába végleg. 
Mindig hálával és szeretettel 
gondol Krausz Józsefnére, Gizi 
nénire, aki az akkori vezetıje 
volt a hivatalnak. Gizi néni 
sokat segített neki a postai 
szakma elsajátításában, és rend-
kívül igényes volt az elvégzett 
munkát illetıen. Sok segítséget 
nyújtott még a kezdetekben 
Ujházi László terü leti helyettes 

is. 
- Miként lehetne összefoglalni a 
postai munkában történı válto-
zásokat a 70-es évektıl napja-
inkig? - kérdezem. 

- A posta mőkö-
dése hasonló volt 
a mostanihoz, a  
kiszo lgáló abla-
kok funkció ja 
nem változott. 
Akkor még vi-
szont kézi kap-
csolású telefon 
volt. Elıször csak 
a postáról lehetett 
telefonálni, kevés 
elıfizetınek volt  
otthon készüléke. 
Késıbb már vol-
tak utcai fü lkék 
is.  

    Ennek megfelelıen elıször 
félautomata központ lett, majd 
a teljes automatizálás. Amikor 
a számítógépet betelepítették, 
azt mondtam, hogy én leszek az 
utolsó, aki ezt megtanulja  – 
mosolyodik el –, és én lettem 
az elsı, mert fıpénztárosként 
nálam folytak össze a postai 
munkák. Huszonhat évig vol-
tam ebben a munkakörben. 
Nem csak a technika, az alap-
szolgáltatás is sokat fejlıdött, 
ma már szebb, változatosabb, 
igényesebb a képeslapok vá-
lasztéka, és biztosan sokan is-
merik a Nagykarácsonyon át-
menı ünnepi képeslapokat, leve
-leket. A filatélia által kiadott 
bélyegeket is a posta terjeszti. 
Új szolgáltatásokat is bevezet-
tek, mint a banki tevékenysé-
get, postai biztosítást. 
- Egy nınek, aki anya és fele-
ség, mindig a család a szíve 
közepe. Hogyan kapcsolódott 
éle-tedben az otthon és a hiva-
tás? 
- Ha az utóbbit nézzük, kezdet-
ben felvételes, majd pénztáros, 
késıbb központos és hírlapfele-
lıs lettem (akkoriban még a 
kézbesítık is árusítottak háznál 
újságokat). 1975-ben mentem 
férjhez, 76-ban megszületett 
Norbert fiunk. 78-ban mentem 
vissza dolgozni. Közben Gizi 
nén i nyugd íjba ment , és 
Hegyesi Lászlóné lett a posta-

vezetı. Ezekben az években 
amolyan „mindenkit helyettesí-
tı” lettem a felvételtıl a veze-
tıig. 1982-ben született lá-
nyunk, Beáta. 1984 ıszén men-
tem v issza dolgozni. Addigra 
édesapám nyugdíjas lett, elıtte 
még felvételes volt, így egy 
évet dolgozhattam vele bent, 
hiszen ı amúgy kézbesítı volt. 
Ettıl az évtıl számítva lettem 
fıpénztáros egészen a nyugdí-
jig. A posta fejlıdésének meg-
felelıen fo lyamatos képzéseken 
vettem részt, az utolsó 10 évben 
az „ügyfélcentrikus posta” ki-
alakítása volt a lényeg.  
   Szeretek kapcsolatot teremte-
ni, elbes zélgetn i az ügy-
felekkel. Tulajdonképpen min-
den postai dolgozó a posta élı 
reklámja. Jelenleg a postaveze-
tı Stumpf Jánosné, ıt 1990-ben 
nevezték ki. Igazából vele 
kezdtük a munkát  a jelenlegi 
helyünkön. Sok közös szép 
ifjúkori emlékünk van, a gyer-
mekeink is hasonló korúak. 
Kitartó, hosszú közös munkánk 
volt egymás megértésével és 
tiszteletével. 
- A sok-sok évi lelkiismeretes 
munkád elismeréseként... - 
szándékosan hagyom nyitva a 
mondatot. Elkerekedı szemei 
megértıvé válnak. 
- 2009-ben Kiváló Dolgozó 
kitüntetésben  rés zes ítettek, 
aminek nagyon örültem. 2010. 
december 3-án volt az utolsó 
munkanapom. A ko llégák kis 
ünnepség keretében búcsúztat-
tak el. Szép ajándékot kaptam, 
és egy gravírozott „réz perga-
ment”, amin a munkatársaim 
neve látható. – Elgondolkozik – 
Sokféle tapas ztalatom van 
(pozit ív és negatív is). Elsıdle-
ges mindig  a POSTA, az ügyfe-
lek figyelembevételével. 
     Miközben nézem a grav íro-
zott pergament, arra gondolok, 
hogy Durst Ferencné, Veronka 
lényének egy része a posta. 
Kezdıdött az édesapjával, aki 
naponta rótta Eleket, folytató-
dott vele, és ha ı nem is mehet 
be most már mint munkába 
járó, megy a lánya, Bea, aki 
december elsején vette át a 
„stafétaboto t” édesany játó l. 

Fiatal kora ellenére három éves 
postás múlttal rendelkezik: dol-
gozott Lökösházán, a Csaba-
Centerben és Gyulán  is. Postás-
dinasztia – lehet így is monda-
ni. Az igazi hivatásból nem 
lehet nyugdíjba vonulni, mert 
negyven év ide vagy oda, az 
ember lelkének egy része ö rök-
ké ott marad. 

 
Huszár Gabriella 

40 év az eleki postán – kézi kapcsolástól a számítógépekig 

Nınapi köszöntı 
 
    Bágy János vagyok, eleki 
lakos. Eleken születtem, a nem-
zetközi nınapra s zeretném 
megköszönni a segítséget az 
eleki Idısek Otthonának, nıvé-
reknek munkájukért s zeretném 
megköszönni a faház dolgozói-
nak, rendırségnek, posta, ön-
kormányzat dolgozóinak ki-
emelve gyámomat Tóth Gyön-
gyit, a TSZ Ház dolgozó inak, a 
boltosoknak, patikának, család-
segítı összes dolgozóinak1 éves 
koromban kaptam gyermekbé-

nulást. Bózsvára szoktam járn i 
az adventisták szervezésében és 
a "Tárt Kapu Alap ítvány" támo-
gatásával. Azért nem látnak a 
városban, mert elromlott a ko-
csim, a  bizottság járt nálam, de 
elutasította a kérelmemet, fıor-
vosnál jelentkeztem, de lehet, 
hogy nem lesz belı le semmi 
sem. A kocsi 1 millió forintba 
kerül, saját erıbıl nem tudom 
megvenni. Nınap alkalmából 
üdvözlöm az Adventista Idısek  

Folytatás a 6. oldalon 
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    Megjelent a Harruckern Kró-
nika ez év i elsı száma  
/ 2 0 1 1 .  f e b r u á r  1 8 . /  
     A lapból megtudhatjuk p l. a 
következıket :  Egyre népsze-
rőbbek és keresettebbek a hen-
tesek. Sok gyulai húsos tanuló 
azon gondolkodik,  hogy jó 
lenne s zakmai pályafutását 
Olas zországban folytatni. A 

Harruckern Autósiskola febru-
ártól több helyszínen is várja a 
jelentkezıket,  Eleken február 
24-tıl 14 órától.  
     A Haruckern Esték legutób-
bi vendége Boldogné Horváth 
Ilona volt,  aki korábban mo-
dellügynökséget vezetett,  de 
kés ıbb  éks zerkés zítı  lett .  
 

R.apajkó Tibor 

Harruckern Krónika  

Rendırségi hírek 
 

İrizetben az idıs ember ki-
rablói (Gyula RK.) 

   Otthonában törtek rá egy idıs 
férfire Eleken. A 68 éves bácsi-
hoz 2011.01.25-én 21 óra körül 
kopogtatott be egy nı. Az idıs 
ember nem engedte be, mire a 
nı két férfival benyomta a ház 
ajtaját. A bácsit a  ruhájánál 
fogva lerángatták a földre, el-
vették tıle a pénztárcáját, majd 
a benne talált 3700 forinttal 
elmenekü ltek. Az idıs ember 
aznap este nem tett bejelentést 
az esetrıl, csak másnap értesí-
tette a rendırséget a történtek-
rıl. Eleki Rendırırs beosztottai 
az általa  adott személyleírás 
alapján nagy erıkkel keresni 
kezdték a nıt, akit  késıbb elı is 
állítottak. Társairól nem tudott 
túl sokat mondani, de a rend-
ırök ıket is megtalálták. A 47 
éves eleki nıt, valamint a 20 
éves eleki és 21 éves kecske-
mét i fiatalembereket csoportos 
rablás bőntett elkövetésével 
gyanúsítják. Mindhárman ıri-
zetben vannak. 

 
Tévé a farakás alatt - Betörıt 
fogtak a rendırök Eleken 

    Telev íziót , hegesztıt rafót, 
sarokcsiszolót és különbözı 
szerszámokat loptak el egy ház-
ból még  január elsı hetében 
Eleken. A ház tulajdonosa pár 
napra elutazott, és mikor január 
9-én hazaért, akkor vette észre, 
hogy a lakásából több tárgy 
hiányzik. A tolvaj a ház bejárati 
ajtaját berúgta, átkutatta a he-
lyiségeket és kb. 50 ezer forint 
értékben vitt el mőszaki cikke-
ket, szerszámokat. A Gyulai 
Rendırkapitányság és az Eleki 
Rendırırs nyomozást indított, 

és január 31-én, hétfın elfogták 
azt a férfit, aki a gyanú szerint 
hetekkel ezelıtt betört a családi 
házba. A bőncselekményt való-
színőleg nem egyedül követte 
el. Feltételezett bőntársát egy 
ugyancsak Eleken történt rablás 
egyik gyanúsítottjaként ırizetbe 
vette a rendırség. Az elfogott 
férfinél elıállítását követıen 
házkutatást tartottak. Az ello-
pott dolgok nagy része elıke-
rült, a gyanúsított egy farakás 
alá rejtette a televíziót, a he-
gesztıtrafót, a sarokcsiszolót és 
a többi szerszámot. A Gyulai 
Rendırkap itányság Bőnügyi 
Osztálya lopás bőntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja 
miatt ind ított ellene eljárást 
 
Tetten érték a betörıt az eleki 

körzeti megbízottak 
    Zö ldségeket és gyümölcsöket 
kíséreltek meg eltulajdonítani 
egy élelmiszerüzlet udvaráról 
január végén Eleken. Az elkö-
vetıt az eleki körzeti megbízot-
tak tetten érték miközben meg-
kísérelt a helyszínrı l elmene-
külni. Szo lgálat ellátása a során 
a hajnali órákban gyanús alakra 
lettek figyelmesek a rendırök, 
aki a Lıkösházi úton egy zsá-
kokkal megrakott kerékpárt 
tolt. Intézkedés alá vonták, és 
ekkor derült ki, hogy a kerékpá-
ron lévı zsákokban zö ldség, és 
gyümölcs van, melyet a férfi az 
igazo ltatás helyszínétıl nem 
messze lévı élelmiszerüzlet 
udvarára bemászva lopott el. 
Az eljárást a Gyulai Rendırka-
pitányság Bőnügyi Osztálya 
folytatja lopás bőntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt. 

 
Forrás: Eleki Rendırırs 

    Szerény évfordulóhoz érke-
zett az eleki TAEKWON-DO 
csapat. 2010 februárjában Rusz 
István (III. dan) teakwon-do 
mester a Reibel Mihály Mőve-
lıdési Központ segítségével 
elindította Eleken ezen küzdı-

sport mővelésének lehetıségét. 
Az edzések folyamán  a résztve-
vık elsajátíthatják a formagya-
korlatokhoz és a küzdelmekhez 
szükséges tudást, technikát. A 
helyi közönségnek elıször ta-
valy március végén mutatkoz-
tak be, majd május 1-jén  a 
sportpályán a medgyesegyházi 
és kétegyházi csapatokkal kie-
gészülve mutatták be tudásukat, 
képességeiket. Részt vehettek 
még  a nyáron egy saját szerve-
z é s ő  e d z ı t á b o r b a n 
Nagyvisnyón, valamint október 
9-én a Gödöllıtıl nem messze 
lévı Dányban elsı versenyükön 
mérték össze tudásukat az otta-
niakkal. Szép eredményekkel 

(arany-ezüst-bronz) és élmé-
nyekkel gazdagodva tértek ha-
za. Döntıen általános iskolás 
korú fiúk és lányok jártak, jár-
nak az edzésekre, de az idısebb 
korosztály is képviselteti ma-
gát. Jelenleg az Eleki DSE ke-

retein belül a sportcsarnokban 
tartják edzéseiket heti 2 alka-
lommal 2 ó rás idıtartamban. Ez 
év március 12-én  - szülı i felve-
tésre - egy kis finomsággal ün-
nepelte a csapat elsı születés-
napját. A szokásos edzés végén 
egy különleges, az edzıruha 
felsı részét mintázó csokitortát 
fogyasztottak el a csapattagok – 
maradéktalanul. A  teakwon-do 
alap tanaival kívánunk nekik 
további sikeres mőködést, ver-
senyeket: 
Udvariasság - Becsületesség - 
Állhatatosság - Önuralom - 
Rettenthetetlen küzdıszellem 

 
Lırincz Attila 

TEAKWON-DO Eleken 

Folytatás az 
5. oldalról 

/Nınapi  
köszöntı/ 

Otthona min-
den lakóját  
és nıi dolgo-
zóját és kö-
szönöm ne-
kik a lapto-
pot, amivel meg-
ajándékoztak. Az 
újságírókat is üd-
vözlöm és köszö-
nöm a segítségü-
ket. Csak így tu-
dom megköszönni 
a hozzám való  
jóságukat. Köszö-

nöm. Festek is, az ösz-
szes eleki nıi lakost 
köszöntöm és a rokon-
ságomat. 
 

Szivárvány-dal  
nınapra 

 
Szivárvány-udvara 
lett ma a holdnak, 
ezüstösen csillan  

a hó.... 
Jégvilágot tör át, 
porcelánszirom 
fagyos hajnalon  
tavaszt-hozó.  

 
Bágy János 
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OKTATÁS-TÖRTÉNELEM 

     Emlékezetes dátumként je-
gyezhetik be a Dr. Mester 
György  Á ltalános Is ko la 
„nagykönyvébe” március 5-ét. 
A színvonalas szakmai nap 
záróakkord ja egy kis kellemes 
nınapi ünnepség volt, amit 
vendégmővészek tettek még 
színesebbé. A programsorozat 
megszervezése Pelle László 
igazgató úr és Brandt Antalné 
igazgatóhelyettes  érdeme. 
(Tulajdonképpen a március 14. 
hétfıjét helyettesítette ez a 
szombat) Elıször az alsó tago-
zatban Miszlainé Vera mutatott 
be egy matemat ika ó rát, máso-
dik osztályosoknak, az ú j Apá-
czai tankönyvbıl és interaktív 
anyagból, amely köztudottan 
követi a jelenkor követelmé-

nyeit. Laptop és projektor segít-
ségével vezette le  színvonala-
san és érdekesen a tananyagot. 
Az órán részt vettek az alsó 
tagozatos  nevelık és  a 
kevermesi isko la és óvoda pe-
dagógusai is. (Köztudott, hogy 
az intézmény neve: Elek-
Kevermes Közoktatási Társulás 
Dr. Mester György Általános 
Iskola és Óvoda) A felsı tago-
zatban a hatodik osztályosok-
nak volt „rendkívülinek” mond-
ható órájuk, amelyet Horváth 
Miklós a természet ismeret  tan-
könyv szerzıje tartott, akit az 
iskola vezetıi h ívtak meg, és 
elızı nap érkezett Szombat-
helyrıl. Elıször az iskolában 
kalauzolták végig a vendéglá-
tók, amely nagyon tetszett neki. 

Óráját, amely méltán magas 
mércéjő volt, „az erdık élıvilá-
gából” tartotta, szintén laptop 
és projektor segítségével.  
    A témából adódóan a színes 
óra csúcspontja mégis a néhány 
hetes gekkó (rovarevı apró 
gyík) jelentette, amit a  zsebébıl 
vett elı. A pedagógusok hivata-
losan „motivációnak” neveznék 
ezt a  gesztust, de mindenféle-
képpen elmondható, hogy nagy 
váratlan élményt jelentett a 
gekkó-bébi elıvarázsolása, és 
ráadásul meg is lehetett simo-
gatni. A bemutató órát megtisz-
telte jelenlétével Berecz Aran-
ka, az Apáczai Kiadó békés 
megyei referense is. Természe-
tesen itt voltak a kevermesi 
pedagógusok. Délben kezdı-

dött a nınapi ünnepség, ahol 
meg lepetésként a Jókai Színház 
képviseletében is léptek fel 
mővészek. Versekkel, humoros 
jelenetek bemutatásával arattak 
nagy sikert az elıadók Nagy 
Erika, Tomanek Gábor és Mé-
száros Mihály.  
    A jó hangulatú ünnepségen 
Pluhár László  polgármester úr 
és felesége is megjelent és ter-
mészetesen ott voltak a nap 
eseményeiben részt vevı ven-
dégek és pedagógusok is. A 
szakmai órák délelıttje így vált 
kellemes nınapi virágcsokorrá 
ezen a délutánon. 

 
Huszár Gabriella  

Hogyan került a gekkó Horváth Miklós tankönyvszerzı zsebébe? 

    2011. március 7-én Eleken  
tartott elıadást dr. Pukkai Lász-
ló, galántai közép iskolai törté-
nelemtanár, helytörténész, a 
helyszín a városi Reibel Mihály  
Mővelıdési Ház volt. A törté-
nész fıképpen az 1919-49 kö-
zötti csehszlovákiai földreform-
okkal foglalkozott. Az elıadá-
sából sok érdekes és tanulságos 
dolgot tudhatott meg a hallga-
tóság, mely valamilyen szinten 
elszenvedıje volt ennek a tragi-
kus korszaknak. / 
    A németek kiőzetése után 
viszonylag sok felvidéki ma-
gyar érkezett Elekre is!/ Az 
elıadó többek között az alábbi-
akról szó lt: A második világhá-
ború után a magyarországi 
s zlovákok önkén t  mentek 
Csehszlovákiába, az ottani ma-
gyarok viszont erıszak hatására 
jöttek Magyarországra! A szlo-
vákok gyakorlat ilag 1916-ig  
nem gondoltak arra, hogy kö-
zös államban éljenek a csehek-
kel. A  késıbbiekben ezt azon-
ban meg is bánták, h isz p l. a  
két világháború közötti Cseh-
szlovákiában a szlovákok lét-
szám tekintetében csak a cse-
hek, és a  németek után követ-
keztek, nem sokkal elızték 
meg a magyarokat. / 
     Csehszlovákia létrejötte az 
egykori nagyhatalmi akarattal 

magyarázható./ Már az 1920-as 
években úgy próbálták megtör-
ni a  magyar egységet, hogy pl. 
a Szlovák Liga szlovák telepe-
ket hozott létre, de ezt  a célt  
szolgálta az úgynevezett cseh-
szlovákizmus is. Az v iszont 
tényként mondható el, hogy az 
I. v ilágháború után Csehszlová-
kiában nagyobb volt a demok-
rácia, mint Magyarországon, 
hisz p l. sok cseh, szlovák po li-
tikus tanult korábban nyugaton.   
     A nemzetiségi isko lák sza-
badon mőködhettek, igaz az 
iskolák nagy része egyházi 
kézben volt. Tallóson, ahonnan 
pl. 1945 után Elekre is jöttek, 
már 1924-tıl létezett nyolcosz-
tályos általános iskola. Az is  
igaz, hogy 1938-ban nagy lel-
kesedéssel fogadták a bevonuló 
magyar csapatokat, de az is, 
hogy azok közül, akik a magya-
rokat köszöntötték, 1945 után 
sokan szlováknak vallották 
magukat! Edvard Benes /1884-
1948/, egykori csehszlovák 
államelnök 1938-ban Londonba 
emigrált, ahol kidolgozta az 
úgynevezett dekrétumait, amit  
1946-ban a törvényerıre emel-
tek. Ezek a magyarokat nagyon 
rosszul érintették, hisz pl. úgy 
vették el tılük a fö ldet, hogy 
nem kaptak semmiféle kárpót-
lást, amire v iszont 1918 után 
sor került Csehszlovákiában.. 
Az úgynevezet t  magyar-

csehszlovák lakosságcsere so-
rán pl. Gustáv Husák /1913-91-
egykori kommunista vezetı/ is  
megjelent Békés megyében, 
ahol pl. azt is megígérte, hogy a 
hazánkbó l Cs ehs zlovákiába 
áttelepülı szlovákok még  a 
halottaikat is magukkal viheti. /
Ez is hazugság volt./  
     Az is érdekes, hogy az átte-
lepítést sem az USA, sem pedig  
Nagy –Britannia nem támogat-
ta. Sok áttelepülı élete igen  
keserő volt, mert pl. az odaér-
kezı hazai szlovákokat az otta-
ni magyarok lenézték, h isz je-
lentıs részük szegényebb volt, 
mint ık., de nem mindenki 
értett a földmőveléshez sem, 
pedig az fontos lehetett volna 
Dél-S zlovák iában , p l.  a  
Mátyusföldön is. A Magyaror-
szágra érkezı  felvidéki magya-
rok legnagyobb része dolgos 
volt, így jó be tudtak illeszked-
ni pl. Eleken is. Még a mostani 
demokráciában is érzıdik a 
múlt hatása Szlovákiában az 
ıslakók és az egykori áttelepü-
lık között! Legvégül meg lehe-
tett vásárolni a  szerzı  könyveit. 
Reméljük, hogy még több ha-
sonló magas színvonuló elı-
adásnak leszünk tanúi Eleken. 

 
Rapajkó Tibor  

Lakosságcsere Horváthné Ibolya 
Fájdalom 

 
Fáj a csend és fáj a szó, 
s minden, ami izgató. 

İrület, hogy mi lett velem, 
kezem, lábam remeg, remeg. 

 
Nem fázom, ez nem az oka, 

nagyobb a baj,  
mely oly mostoha. 
Kegyetlen világ és  

düh-roham, 
a szívemben hatalmas  

nyomot hagy. 
 

Mindenütt sírás és ártalom, 
sok kínzó vegyszer,  
mely árt nagyon. 

Rettegés és bántalom, 
szívekben nagy a fájdalom. 

 
Fázom… 

Lelkem zilál,  
kínzó égés járja át 
testem minden táját. 

 
Még mindig fáj a csend  

és fáj a szó, 
és minden ami izgató. 

Tegyünk érte most emberek, 
hogy szebb és jobb jövınk 

legyen. 
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Április hónap régi magyar ne-
ve: SZENT GYÖRGY HA-
VA, amit a legnépszerőbb 
szentje után kapott. Április an-
tik eredető megszemélyesítıje, 
zöld ruhás, mirtuszkoszorús 
ifjú, s zárnyakkal, jobbjában 
ibolya és más virágok, baljában 
kosár, zsenge borsóval, zöld-
babbal, mandulával. E hónap 
régi magyar neve még: SZE-
LEK HAVA. 
 

Április 1. -Hugó napja 
E nap idıjárásából a terméski-
látásokra következtettek. Ez a 
nap az indásnövények vetés-
napja volt, minden más munka 
végzésére s zerencs ét lennek 
tartották, mert a nép úgy hitte, 
Júdás ezen a napon akasztotta 
fel magát. Április 1-jén ugrat-
ták egymást a felnıttek, de el-
sısorban a gyerekeket tréfálták 
meg. 
Íme egy csúfoló vers: 

„Április bolondja,  
május szamara. 

Fölnézett a toronyba,  
megnézte, hogy hány óra: 

Fél tizenkettı,  
bolond mind a kettı!” 

Az idén április végén már 
„nagyhét” lesz. Húsvét mozgó 
ünnep. A Hold  változásaival 
együtt az ünnep is változik, 
nem mind ig ugyanarra a napra 
esik. A húsvéti hiedelmek egy-
részt ısi, pogány eredető ta-
vaszt igézı szokások, másrészt 
egyházi eredetőek: Kris ztus 
keresztre feszítésérıl és feltá-
madásáról emlékezik meg. A 
húsvéti ünnepek elıtt negyven 
napig tart a nagyböjt. A húsvé-
tot megelızi a nagyhét, amely 
virágvasárnappal kezdıdik. Ez 
a nap Krisztus jeruzsálemi be-
vonulását idézi. Emlékére a 
hívık virágdíszbe ö ltöztetik a  
templomokat, barkát szentel-
nek, amelynek gyógyító erıt 
tulajdonítanak. A nagyhéten 
van „nagycsütörtök”, a Bib lia  
szerint e napon volt az utolsó 
vacsora, amikor Krisztus a jeru-
zsálemi Getsemáné kertben 
búcsút vett tanítványaitól. Erre 
az eseményre utal az a  régi 
szokás, hogy nagycsütörtök 

este a harangok elhallgatnak, és 
csak a feltámadás napján szó-
lalnak meg ú jra. Azt mondják : 
„a harangok Rómába mentek.”      
    „Nagypéntek”: Krisztus ke-
reszthalálának a napja. Ilyenkor 
nagyon szigorú böjtöt tartottak, 
volt, aki egy falat ételt  sem 
fogyasztott. Mások zsíros étele-
ket nem vettek magukhoz, és 
nem ettek a jóllakásig. A böjt 
ezen fajtája napjainkig fennma-
radt. Ezen a napon a templo-
mok oltárát, a szobrokat és a 
képeket letakarták, a gyertyákat 
eloltották, ezzel emlékeztetve a 
hívıket Kris ztus halálára. Más-
nap,” nagyszombat” reggel a 
sötét, dís zeitı l megfos ztott 
templomokat zöld ágakkal és 
virágokkal d íszítették fel. Nap-
lemente után, pedig körmenet-
ben énekelve-imádkozva járták 
körül az Isten házát. Azután 
megszólaltak a harangok, mivel 
visszatértek Rómából. 
     Harangzúgás közepette a 
hívek bevonulnak a templomba, 
az oltárokon meggyújtják a 
gyertyákat és ünneplik a feltá-
madást. A hagyományos húsvé-
ti sonkát már a körmenet után 
megkezd ik. Ezzel lezárult a  
nagyböjt. Húsvét” vasárnap-
ján” /április 24. / a sonka mellé 
fıtt, festett tojást, reszelt tormát 
és kalácsot fogyasztanak. Ma-
gyarország egyes tájain „húsvét 
hétfıjét” /április 25. / v ízbevetı 
hétfınek is nevezik. Az elneve-
zés a locsolás módjáról áru lko-
dik.  Régen a legények odavon-
szolták a lányokat a kúthoz és 
leöntötték ıket egy vödör víz-
zel. A lányok minden egyes 
locsolás után tiszta ruhát váltot-
tak. Az a lány büszkélkedhetett 
a legnagyobb népszerőséggel a 
faluban, akinek a legtöbbször 
kellett átöltöznie. Az emberek 
hittek a víz t isztító, gyógyító 
erejében. Ezt  a kedves szokást 
napjainkra felváltotta a  kö lnivel 
való öntözés. 
Íme egy locsolóvers: 

„Szépen kérem az anyját,  
adja elı a lányát, 

hadd locsolom a haját! 
Hadd nıjön nagyra,  
mind a csikó farka, 

még annál is nagyobbra,  
mint a Duna hossza! 
Szabad-e locsolni?” 

 
„Április 24. - Szent György 

napja 
Sárkányölı Szent György ün-
nepe, aki évszázadokon át a 
lovagok, katonák, vándorlegé-
nyek és utóbb a cserkészek 
patrónusa volt. Legendája sze-
rint legyızte a sárkányt és ki-
szabadította fogságából a ki-
rálylányt. Az igazi tavasz kez-
detét a néphagyomány – e nap-
tól számít ja. Az állatok Szent 
György-napi elsı kihajtásához 
számos hiedelem és szokás 
főzıdik. Ez a nap  volt a  pászto-
rok, béresek elszegıdtetésének 
ideje. Sokáig élt a Szent 
György-napi tőzgyújtás szoká-
sa. A pásztorok elıre bejárták 
és megtisztították a pihenı he-
lyeket, és itt gyújtották meg a 
tüzet a szent tiszteletére. Így 
ırizték azt a hitet, hogy a tőz 
tisztító ereje védi az állatok 
egészségét. Az egész magyar 
nyelvterületen hittek abban, 
hogy a Szent György-nap elıtt 
fogott gyíkkal megelızhetı a 
torokgyík, ha megkenegetik a 
torkukat vele. Á ltalában ilyen-
kor vetették a kukoricát, a ba-
bot, és az uborkát. Idıjóslás: 
azt tartják, hogy a Szent 
György napján hulló esı ara-
nyat ér, vagy: Szent György 
napján fogott lepke, irtózatos 
nagy szerencse. 
Köszöntsük a névnaposokat 
egy mondókával: 

„Ezen a szép napon, 
eked azt kívánja, 
minden jó barátod, 
a neved napjára, 

hogy amennyi juh van 
legelın a gulya, 

olyan sok boldog nap 
virradjon Rád Gyurka!” 

 
Április 25. -Márk napja 

Márk evangélista ünnepe, a 
négy evangélista egyike. Állító-
lag ı  volt Alexandria elsı püs-
pöke, ott is szenvedett mártír-
halált. E nap jellegzetes szoká-
sa a búzaszentelés, amelyet 
általában Márk napjának dél-
elıttjén tartottak. Mise után a 
hívek kereszttel, lobogókkal, a  

feltámadt Jézus Kris ztus szob-
rával megkerü lték a templomot, 
majd kivonultak egy közeli 
búzaföldre, ahol a pap meg-
szentelte a vetést. Mindenki v itt 
haza a megszentelt búzaszálból, 
melyet nagy becsben tartottak. 
Imakönyvbe tették és vitték 
magukkal a  templomba. Go-
noszőzı erıt tulajdonítottak 
neki. 

Nádor Mária  

Jeles napok áprilisban 

 

Szabó Kata 
Ezer fájdalmon át 

 
-Ezer fájdalmon át sikoltok 
hiszen, ami bárki másnak fáj 
bennem is vérezni kész dolog. 

S ezrek hordanak egyforma hibát, 
de mi nekem a legjobban  fáj, 
mind elneveti azt a világ. 

Ha kell, leszek országok szája, 
Hirdetem a jót s élem a rosszat, 
s a Lantom leteszem az ágyra, 
jól betakarom s nézem hosszan. 
İrá sokkal nagyobb szükség van, 
hiszen İ a Mindenség hangja. 

 
Ma én alszom a földön inkább, 

s reggel felkelvén a kemény padlón 
tovább játszom egy életen át. 
De az Égre nézek immár, 

feleszmélek miért nem hisznek 
nekem, 

hisz e sorokon kívül nincs helyem. 
Az egész hatalmas világban, 
ezer és ezer fájdalmon át, 
hontalanul a hazában, 

egyet érzek csak, egyetlen hibát. 
Egy torok kiált ezer fájdalmon át, 

s ezer súgja egy világ baját. 
 

Bennem alvó, gyilkos gondolatok, 
talán szunnyadnak, nem kelnek fel, 

de vannak dolgok, feladatok, 
az eszméknek lázadni kell. 

A sors ellen fegyverben állnak, 
mindig az eszmék és nemes szálak. 
S ki számít, hisz fontos igazán, 

a fájdalmon át áttörhet-e 
vagy egy az ezer közül csupán, 
s csak az érzés marad örökre? 
Ezer ér viszi egy szív baját, 

s egy helyen ezer ér révbe hát…  


