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     Úgy látszik késıbbre sikeredett a vasár-
napi ebéd és még sokan a kávéjukat kavar-
gatták otthon, amikor az augusztus 20-i 
délutáni ünnepség elkezdıdött 2 órakor a 
Polgármesteri Hivatal mögötti téren. 
Azonban gyızött a kíváncsiság a kora dél-
utáni lagymatagság fölött, és a kezdetben 
fogatlan széksorok fokozatosan foglalttá 
váltak, vastapsokra alkalmas közönséget 
alkotva. Az ünnepséget Dr. Heim Lajosné 
alpolgármester asszony nyitotta meg.  
     Elıször a romániai delegációkat kö-
szöntötte: Petru Claudiu Batranut, Ottlaka 
po lgármesterét ,  Vio rel  Enachét , 
Újszentanna polgármesterét, Nagy Etelkát 
és Siska Szabó Zoltánt és feleségét, az 
Aradi Demokrácia Központ képviselıit és 
a Mácsai alpolgármestert. Köszöntötte 
még az Ottlakai „Bujori” tánccsoport tag-
jait, az Újszentannai „Busuiocul” tánccso-
port tagjait, valamint az Elek Táncegyüttes 
tagjait és vezetıiket. Ezen kívül a Képvise-
lı-testület tagjait, az intézményvezetıket 

és a Kisebbségi Önkormányzatok elnökeit, 
képviselıit és Elek Város minden polgárát.   
     A hagyományoknak megfelelıen, az 

idén is elıször városunk legidısebb lako-
sát a 99 éves özvegy Kneller Jánosnét tisz-
telték mag nagy tapssal a jelenlévık. Bár 
sajnálatos módon nem tudott jelen lenni, 

ezért Pluhár László polgármester úr más-
nap köszönti ıt otthonában, az Önkor-
mányzat nevében. „Kneller Jánosné Ele-
ken született, 1912. március 21-én. Hatan 
voltak testvérek, mindannyian lányok. 17 
évesen ment férjhez, házasságából egy 
leánygyermek született, Franciska. 1945-
ben ıt és családját sem kerülhette el a né-
metek üldöztetése, ami által közel három 
évig vett részt Malenkij-roboton férjével 
együtt. Meghurcolásuk és a kényszermun-
kával töltött idı alatt lányát és szüleit kiőz-
ték Németországba. Hazaérkezésükkor 
minden vagyonuktól megfosztották ıket, 
életüket teljes egészében újra kellett kezd-
jék, mert mindent elveszítettek. Ezt köve-
tıen egész életében a ház körüli teendık-
kel foglalkozott, segítette a családi gazda-
ság újraépítését és jó családanyaként tar-
totta össze a körülötte lévıket. 1983 nya-
rán veszített el férjét, akivel 1929 óta 54 
évig élt boldog házasságban, 99 évesen  

Folytatás a 3. oldalon 

A legidısebb, a legfiatalabb, no meg az ünnepi torta fergeteges néptánc „alátéttel” 

      Augusztus 20-
án reggel ragyogó 
napsütés köszöntöt-
te a Szent István 
szobor elıtt gyüle-
kezı megemlékezı-
ket. Amíg gyüle-
keztek a meghívott 
vendégek és a 
város lakó i , 
„István, a király” 
címő rockopera 
zenéje szólt.     

      Árgyelánné Tóth Erzsébet, a Reibel 
Mihály Városi Mővelıdési Központ és 
Könyvtár igazgató asszonya tisztelettel 
köszöntött minden résztvevıt, majd 
felcsendült nemzeti énekünk, a Him-
nusz. Igazgató asszony felkérte Dr. 
Heimné Máté Mária alpolgármester 
asszonyt ünnepi beszédének elmondásá-
ra. Az ünnepi szónok elıször a meghívott 
vendégeket, közremőködıket köszöntötte, 
az alábbi sorrendben: Calin Emil 
Camarasan román fıkonzult, Petru 
Claudiu Batranut, Stír Mihályt, a lökösházi 
határrendészeti kirendeltség helyettes ve-

zetıjét, Dr. Tábi Tibor kapitány urat. Kü-
lön szeretettel köszöntötte az ottlakai és az 
újszentannai tánccsoportok tagjait, vala-
mint az Elek Táncegyüttes tagjait és veze-
tıit. Nem maradtak ki a köszöntésbıl a 
képviselı-testület tagjai, az intézményve-
zetık és a kisebbségi önkormányzatok 
elnökei és képviselıi sem. Külön üdvözöl-

te az eleki Polgárırség tagjait, akik a rend-
re, fegyelemre vigyáztak. Ezt követıen 
személyes élményét mesélte el: emlékezett 
arra a régi idıkre, amikor a nagymamája 
erre az ünnepre mindig sütött friss kenye-
ret és mielıtt a friss ropogós kenyeret 

megszegte, elıtte keresztet vetett rá.  
     Azután így folytatta: Ez a nap az új 
búza, az új kenyér ünnepe. De Szent István 
ünnepe is. İ a magyar történelem legfon-
tosabb személyisége volt, neki köszönhet-
jük az egységes Magyarország létrejöttét. 
Sok-sok belsı és külsı harcok árán érte ezt 
el az elsı szent királyunk. Hogy a belsı 
rendet megteremtse, kemény törvényeket 
alkalmazott / pl. ha valaki lopott, levá-
gatta az illetı kezét! / Azért ünnepeljük 
İt ezen a napon, mert ekkor avatták 
szentté. 1000-ben királyi koronát kapott 
a pápától és ezzel elkötelezte magát a 
kereszténységnek. 
       Az ünnepi gondolatok után 
Árgyelánné Tóth Erzsébet igazgató asz-
szony felkérte a koszorúzókat, helyezzék 
el a koszorúikat és a megemlékezés virá-
gait a Szent István szobornál. Ezután 
köszöntötte Kalaman Jánost, a katolikus 

egyház plébánosát, Virágh György lelkész 
urat, a református egyház részérıl és Seres 
Sándor parókus urat, aki az ortodox egyhá-
zat képviselte. Felkérte ıket a hagyomá-
nyos kenyérszentelésre. Mindhárom egy-
házi  

Augusztus 20-a, az államalapítás és az új kenyér ünnepe 
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/Augusztus 20…/ 
elöljáró Isten áldását kérte az új 
kenyérre, ezután Pluhár László 
polgármester úr felszeletelte a 
friss megszentelt kenyeret és 
szétosztotta az ünneplık között. 
A délelıtti megemlékezı mő-
sor, a téren, a Szózattal zárult.  
     Az ünnepi délelıtt a katoli-
kus templomban folytatódott, 
ahol ünnepi szentmise kereté-
ben celebrálta a misét Kalaman 
János plébános úr. Szentbe-
szédében ı is kihangsúlyozta 
Szent István jelentıségét, ho-
gyan küzdött a király azért, 
hogy a magyarság ısi pogány 
hitét felváltsa a keresztény val-
lás. A délelıtti események sora 
még a misével nem fejezıdött 
be. A Polgármesteri Hivatalban 
állampolgársági eskütételre 
került sor, délelıtt 11 órától. 
Huszonöten tettek esküt, mind-
annyian Romániából, Aradról 

és környékérıl érkeztek. Az 
ünnep a Himnusszal kezdıdött, 
együtt énekelték a teremben 
tartózkodók. Pluhár László 
polgármester úr szívélyesen 
köszöntötte az egybegyőlteket 
és elmondta: „Nagy nap ez a 
mai az Önök és a mi életünk-
ben is. Gondolom régóta vár-
nak erre a pillanatra. Mindig az 
volt a cél, hogy maradjunk a 
Kárpát medencében. A trianoni 
események miatt szétszakadt az 
országunk. Elvették a magyar 
állampolgárságot, de most 
Önöknek újra lehetıségük nyílt 
arra, hogy felvehessék. Ami 
összetartozik, az össze is fog 
tartozni. A határon túl magyar-
nak lenni, nem azt jelenti, amit 
a határon belül, mi magyarok 
érzünk.” Gratulált a honosítást 
kérıknek és hangosan, elıre-
mondta az állampolgársági 
eskü szövegét, mely az alábbi 
volt: „Én /mindenki mondta a 
saját nevét/, esküszöm, hogy 

Magyarországot hazámnak 
tekintem. A Magyar Köztársa-
ságnak hő állampolgára leszek, 
alkotmányát és törvényeit tisz-
teletben tartom. Hazámat 
erımhöz mérten megvédem, 
képességeimnek megfelelıen 
szolgálom. Isten engem úgy 
segéljen!” Eskü után mindenkit 
név szerint szólított és minden-
kinek adott egy Szent Istvánnal 
díszített „Honosítási okiratot”, 
egy Elekrıl szóló brosúrát és 
nemzeti szalaggal átkötött fris-
sensült kis cipót. Ezt követte a 
pezsgıs koccintás, polgármes-
ter úr mindenkivel külön-külön 
koccintott és gratulált.  
      A Szózat zárta a nem min-
dennapi, megható ünnepélyes 
eskütételt. Ez idáig Eleken, 70-
en kérték a honosítást.  Tulaj-
donképpen visszafogadta ıket 
az anyaország. Otthonról érkez-
tek és hazajöttek. 

 
Nádor Mária 

    Megkértem Dr. Heim 
Lajosné alpolgármester asz-
szonyt, hogy szakítson egy kis 
idıt és válaszoljon néhány kér-
désemre. 
- Júliusban járt Gerolzhofenben 
néhány napra az eleki delegá-
ció Pluhár László polgármester 
úr és az ön vezetésével. Milyen 
élményekkel tértek haza? Lehet 
hogy szavaim túl földhözragad-
tak, de „hozott-e valamit a 
konyhára” ez a látogatás vá-
rosunk lakosai számára? 
- Úgy vélem, hogy kapcsolat-
tartásunk testvárvárosunkkal 
most van a csúcson – mondta 
elgondolkozva az alpolgármes-
ter asszony. - A második kér-
déshez kapcsolódóan elmond-
hatom, például  felmerült annak 
lehetısége, hogy fiatal szakkép-
zésben lévı diákok nemzetközi 
cseréjét indítsuk el. Nemzetközi 
tapasztalatcsere és természete-
sen nyelvtanulás céljából. Az 
ottani vállalkozások szabják 
meg a szakmai irányultságot. 
Fontosnak tartom a 2012-es 
májusi meghívásukat is, amikor 
Gerolzhofen az összes testvér-
városát látja vendégül 
(francia, olasz és más helysé-

gekrıl van szó). 
- Ezzel bıvülhetne kapcsolat-
tartási rendszerünk Európa 
újabb országai felé. - jegyez-
tem meg. 
- A mostani látogatásunkról 
csak a legjobbakat tudom mon-
dani – kanyarodik vissza a kö-
zelmúlthoz az alpolgármester 
asszony. - A vendéglátó csalá-
dok szeretetteljes barátsággal 
fogadtak bennünket és a jó gaz-
da gondosságával látták vendé-
gül a csoportot. Az összeállított 
program is kielégíttethette 
mindannyiunk igényét. Szá-
momra nagy élmény volt a 
Mercedes oldtimer bemutatója. 
Vendéglátóinkat viszont elvará-
zsolta Zimmermann Kornélia 
gyönyörő énekével és az Elek 
Táncegyüttes virtuóz bemutató-
jával. Az események összessé-
gérıl beszámolni hosszadalmas 
lenne, de arról a légkörrıl ami 
körülvett bennünket ott tartóz-
kodásunk alatt, úgy gondolom 
hogy a búcsúzáskor Sigi 
Brendel szavai érzékeltették a 
legjobban. „A héten nem esett 
az esı, mert az angyalok örül-
tek, hogy itt vannak az eleki 
barátaink. Hazautazáskor esik 

az esı, sírnak az angyalok is, 
hogy elmennek.” 
- A 2012-es Eleki Világtalálko-
zóra természetesen meghívták a 
gerolzhofenieket is. Milyen 
elképzelései vannak a rendez-
vénnyel kapcsolatosan? - kér-
deztem. 
- Szóba került, hogy így a tize-
dik találkozó után megkellene 
újulni - kezdte az alpolgármes-
ter asszony, majd folytatta – 20 
év nagyon sok idı. Változtak a 
résztvevık és az igények. 
Olyan rendezvényt kell tervez-
nünk, amivel kapcsolatosan át 
kellene gondolni a programo-
kat. Az az elképzelés, hogy 
egy-egy delegációval tudjunk 
annyit foglalkozni, mint ahogy 
a gerolzhofeniek tették. Ugyan-
akkor én azt szeretném, hogy a 
Világtalálkozóból többet nyúj-
tani az elekieknek. Elképzelhe-
tı, hogy egy hétre is elhúzódna 
és így nem kellene ide-oda siet-
ni a programok között, hanem 
naponta lenne valamilyen érde-
kesség. Akkor csak az 
elekiekkel foglalkoznánk és a 
hétvégén érkeznének meg a 
delegációk egy közös napra. 
Megemlíteném a kétegyházi 
Pogácsafesztivált, amely nem-
régiben volt, nekem nagyon 

tetszett! Olyan volt, mint egy 
kis vásárváros. Ültek az embe-
rek és beszélgettek, kellemesen, 
jó hangulatban. 
- Egy ilyen légkör megteremté-
se, nem csupán a szervezıkön 
múlik, hanem az odalátogató 
embereken is. - morfondíroztam 
hangosan – Errıl jut eszembe, 
lesz-e augusztus 20-án tőzijá-
ték? 
- Nem lesz. Volt, aki igencsak 
negatív kritikával jelezte nem-
tetszését, kijelentve, hogy 
„Még egy vacak tőzijátékra 
sincs pénz?” Egyrészt sajnálom 
(és sokan mások is) a gólyákat, 
a kutyákat és minden más ré-
mült állatot. Azonban még en-
nél jobban is sajnálom, hogy 
embereket kellett elküldeni a 
munkahelyükrıl és ilyenkor 
nem ildomos tőzijátékot ren-
dezni. 
- Köszönöm az alpolgármester 
asszonynak az interjút. 
 

Huszár Gabriella 
 
A gerolzhofeni útról a www. 
elekfoto.hu oldalon részletes, 
meghitt hangulatú beszámolót 
találhatunk, rengeteg színes 
képpel Klemm Tamás összeál-
lításában.  

 
Szilágyi Domokos 

 
Új kenyér 

 
Mosolyog a nyári dél, 
az asztalon friss, fehér 

    új kenyér – 
-- Honnan van az új kenyér? 

 
Három traktor földet szántott, 

a vetıgép búzát vetett, 
felhı hullatta az esıt, 
nap hullatta a meleget, 

szökkent a szár szép magasra, 
jött a kombájn, learatta, 
learatta, kicsépelte, 

a gızmalom megırölte, 
teherkocsi hazahozta, 
anya pedig megsütötte. 

 
Mosolyog a nyári dél, 
az asztalon friss, fehér 

új kenyér.  

Gerolzhofeni út 2012! 
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Folytatás az 1. oldalról 
/A legidısebb…/ 

a mai napig gondozza az utcát 
és a kertjét, egész életében elkí-
sérte a virágok és növények 
szeretete, ami a mai napig is 
megmaradt számára. Széles 
körben nagyon híresek voltak a 
tortái és süteményei, gyakran 
készített a szomszédoknak, 
alkalmakra is tortákat, több 
lakodalomra is vállalt sütéseket. 
Nagyon sajnálja, hogy látása 
romlik, mert nem tud már meg-
felelı mértékben azokkal a 
dolgokkal foglalkozni, amivel 
még szeretne. Két unokája, 
három dédunokája és két ük-
unokája van, akit szíve minden 
szeretetével elhalmoz. Francis-
ka néninek ezúton 
kívánunk Elek Vá-
ros Önkormányzata 
nevében is jó egész-
séget.”. Egy idıs 
ember életútját kü-
lönösen ha rögös 
volt tisztelettel néz-
zük, de hátrafelé 
tekintünk. Egy új-
szülött elsı sírásá-
nál, ott a kíváncsi-
ság, mi is áll elıtted 
kisember? Elek 
legfiatalabb lakosát Zsóri Iza-
bellának hívják. - Jelentette be 
az alpolgármester asszony - és 
szomorúan mondta, hogy eddig 
mindig 4-5 gyermek is 
„pályázott” erre a címre. 
(megjegyezte azokat a szabá-
lyokat, amely szerint eldıl, kié 
legyen az elsıbbség) de, jelen-
leg hónapok ó ta nincs 

„jelentkezı” és ez városunk 
jövıjét nézve egyáltalán nem 
ad örömre okot. „Köszöntjük 
Elek legfiatalabb polgárát, 
20111-ben Zsóri Izabellát, aki 
Gyulán a Pándy Kálmán Kór-

házban 4080 grammal és 52 
cm-rel látta meg a napvilágot 
2011. június 27-én. Szülei har-
madik gyermekként 
már nagyon várták ér-
kezését. Édesanyja, 
Zsóriné Szabó Annamá-
r i a ,  a  h e l y i 
Napköziotthonos Óvo-
dában dolgozik óvónı-
ként, édesapja Zsóri 
Tibor informatika tanár-
ként  do lgozi k a 
Harruckern János Köz-
oktatási Intézményben. 
Elsı gyermekük Tamás 
most 7 éves, kishúga 
Zsófia 5 éves. Mindkét gyer-
mek vágya június 27-én telje-
sült, amikor Izabella megérke-

zett a családba, azóta nagyon 
szeretik kistestvérüket és sokat 
vigyáznak rá. Izabella nagyon 
jó baba, sokat eszik és szinte az 
elsı pillanattól végigalusz-
sza az éjszakát, szülei leg-
nagyobb örömére. Arra a 
kérdésünkre, hogy Izabella 
mi szeretne lenni, édesapja 
egyetlen szóval válaszolt, 

miszerint: gaz-
dag. A szülık 
tervei között 
nem szerepel 
több gyermek 
vállalása, de ahogy a 
mondás is tartja „az 
esı és a gyerek min-
dig jókor jön.” Ezt 
szem elıtt tartva 
kívánunk Izabellá-
nak és családjának 
hosszú, boldog éle-

tet, mindannyiuknak jó egész-
séget.” Példaértékő - tette hoz-
zá Dr. Heim Lajosné-  aki ma-
napság 3 gyermeket vállal. Ter-
mészetesen a nagyszülıknek is 
gratulált, akik Elek tiszteletre-

méltó polgárai. Ezután Pluhár 
László polgármester úr nyújtot-
ta át az Önkormányzat ajándé-

kát és gratulált a családnak. 
Következett az ünnepi torta, de 
elıtte még közhírré tétetett, 

hogy a határ Ottlaka 
felé két napig nyitva 
van és mivel falunap 
lesz Ottlakán, szere-
tettel várják a ven-
dégeket. Megkezdı-
dött a gála!  Így 
nevezném azt a népi 
t ánc pr o du kc i ó t , 
amely tulajdonkép-
pen egy hosszabb 
tanulási folyamat 
záróvizsgájaként is 
tekinthetı, hogy 

miért? Azt elmondta Ruszné 
Szabó Mariann konferálásában 
és Szelezsán Péter igazgató úr 
román tolmácsolásában. Misze-

rint városunk önkormányzata 
2010 januárjában sikeres pályá-
zatot nyújtott be a Magyaror-
szág-Románia Határon Átnyúló 
Együttmőködési Program 2007-
2013 keretében. A cél a hagyo-
mányok és népszokások újra-
élesztése, az Elek-Újszentanna-
Ottlaka határon átnyúló öveze-
tében. Ennek keretében július-
ban 5 napos tánctábor volt a 
romániai Menyházán, ahol há-
rom település táncaiból közös 
produkciót hoztak létre. Ennek 

a folytatása történt Eleken a 
Reibel Mihály Mővelıdési 
Központban, augusztusban, 

ahol folytatódott a 
koreográfia tanítása. 
Mindezek is hozzájá-
rultak a nagy sikerő 
fellépésükhöz, ezen a 
délután. Elsıként az 
Ottalaki  „Bujori” 
tánccsoport varázsolta 
elénk a „körösök völ-
gye” táncait. Utánuk 
az  Új s zent annai 
„Busuiocul” nevő 
csoportja perdült a 
színpadra, amely kü-

lönbözı tájegységek táncait 
mutatta be. İk már több nem-
zetközi versenyen is részt vet-
tek és jártak például Svájcban, 
Ausztriában is. (a közönség 
soraiban többen dúdolták az 
ismerıs dallamokat románul). 
Harmadikként lépett színpadra 
az Elek Táncegyüttes, az Ele-
kért Érdemérem tulajdonosai, 
szintén jártak már a határainkon 
túl is, a táncokat betanította és 
koreografálta Gál László és 
Gera Krisztina. Miközben lop-
ták a Mérai táncokat, vagy a 
Marosmenti verbunkot, büsz-
kén konstatáltam hogy dübör-
gött a vastaps a nézıtéren. A 
mősor fénypontja a nagy közös 
produkció volt – Ottlaka-
Újszentanna-Elek- táncosaiból 

összeállítva a színpadra 
lépıket. Olyan volt a lát-
vány, mint egy ünnepi 
fonott kalács. Talán a 
copfokról jutott eszembe, 
vagy a pántlikák libegésé-
rıl és a szoknyák fodro-
zódásáról. A három tele-
pülés táncosait összefonta 
a zene, a ritmus. Élmény 
volt nézni és örömet je-

lentett, hogy tapsolhattunk ne-
kik! Estébe nyúló délutánon a 
Mácsai „Party Mix” zenekar 
szórakoztatta az ünnepség 
résztvevıit. 
 

Huszár Gabriella  
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    Ahhoz, hogy ez a jól sikerült 
tánctábor létrejöhessen, egy 
sikeres „HURO” pályázat el-
nyerése kellett, amely a határon 
átnyúló Európai 
Uniós projekt. A 
pályázaton belül 
vezetı partner Elek 
város önkormányza-
ta és a projekt part-
nerek, a társtelepü-
lések, a romániai 
O t t l a k a  é s 
Újszentanna. A 
pál yázat  címe: 
„Népi kultúra böl-
csı je Elek – 
Újs zent anna – 
Ottlaka”. A pályázat végrehaj-
tásának elsı állomása a románi-
ai Menyháza volt, ahol közös 
tánctábor megrendezésére ke-
rült sor. Ott a román 
partnerek táncai t 
Nistor Viorel, a nép-
mővészet mestere 
tanította be a tánco-
soknak. A tánctábor 
célja a három telepü-
lés táncaiból összeállí-
tott közös koreográfia 
megtanítása és elıadá-
sa. Ezt a koreográfiát 
Nistor Viorel állította 
össze, melyet már 
Eleken tanított be a 
táncosokkal Gál Lász-
ló „aranysarkantyús” 
táncos. Az eleki tánctábor hely-
színe a Reibel Mihály Városi 
Mővelıdési Központ lett és a 
ku l t u r á l i s  me n ed z s e r e 
Árgyelánné Tóth Erzsébet igaz-
gató asszony. Itt zajlottak a 
próbák és az étkezési ellátás. A 
tánctábor ideje: augusztus 17-
21. tartott. Ottlakáról 24 táncos, 
Újszentannáról 20 táncos érke-
zett és hozzájuk csatlakozott az 
Elek Táncegyüttes 24 táncosa. 
Az ottlakai csoportot Fericean 
Cornelia kísérte el , az 
Újszentannáról érkezetteket a 
Mővelıdési Ház igazgatója, 
Pasca Rozalia Mariana. Ke-
mény próbákra került sor eze-
ken a napokon, délelıtt és dél-
után is 3-3 órát próbáltak. Szor-
galmasan, minden tudásukat 

bevetve dolgoztak a fiatalok 
Gál László irányításával, mivel 
az eleki augusztus 20-i ünnepi 
rendezvé nyre már kész pro-

dukcióval kellett fellépniük. 
Ezen a programon az önálló 
mősorukat adták elı a csopor-
tok, és a fináléban a közös pro-

dukciót láthatta a nagyérdemő. 
Ezzel az eleki tánctáborral nem 
fejezıdik be a projekt, mert 
decemberben, Karácsony táján, 
„kolindálni” mennek az Elek 
Táncegyüttes tagjai, mindkét 
romániai településre és ık is 

átjönnek Elekre. Ezzel a tábor-
ral ismeretségek, barátságok 
alakultak ki. 
Az elnyert pályázati pénzbıl 

már az alábbi-
ak valósultak 
meg eddig: 
c s o d a s z é p 
ruhákat kaptak 
a lányok, és 
elegáns öltö-
nyöket kaptak 
a fiúk. Új csiz-
máknak is 
ö r ü l h e t t ek . 
Természetesen 
m i n d h á r o m 
település tán-

cosait érintette a ruhavásárlás. 
Lehetıvé vált még az is, hogy 
Elek és Újszentanna hangszert 
is vásárolt. Ottlaka település, 

erısítı berende-
zéssel gazdago-
dott. Ezen kívül 
mindhárom, – a 
pályázatban részt-
vevı település – 
informatikai és 
irodai berendezé-
sekkel lett gazda-
gabb. Megörökítik 
majd egy közös 
kétnyelvő kiad-
ványban az egész 
pályázat ideje alat-
ti eseményeket, a 
néphagyományo-

kat, a közös táncokat, rendez-
vényeket, bıséges fotókkal 
illusztrálva. Ez az Európai Uni-
ós projekt 2012. március 31-én 
záródik. 

 
Nádor Mária 

„Népi kultúra bölcsıje Elek – Újszentanna – Ottlaka” 
Tánctábor Eleken 

Fızıverseny 2011. 
 

    2011.augusztus 6.-án került 
megrendezésre a hagyományos 
fızıverseny Eleken. Az idén 
elıször a télire eltett savanyú-
sággal és befıttel is lehetett 
nevezni. Hoztak is az asszonyok 
lekvárokat, dzsemeket, befıttet, 
savanyúságot, sıt még télire 
eltett lecsót is kóstolhatott a 
zsőri. De nem csak a gyümöl-
csök, hanem azok lepárolt levei 
is segítettek a versenyzés köz-
ben az ízek harmóniáját megta-
lálni a bíráknak. A zsőri elnöke 

hagyományosan most is Dr Pap 
István a Szent Vince Borlovag-
rend lovagja volt. Munkáját 
segítette Dr Heim Lajos Elek 
állatorvosa és Mazán Árpád 
a  Békéscsabai Kolbászklub 
elnöke. A nagy meleg ellenére 
is hat csapat mérte össze erejét a 
bográcsok mellett. Az eredmé-
nyek kategóriánként a követke-
zıképpen alakultak: Elek legfi-
nomabb sütije Pap Jánosné 
meggyes sütije és vaníliás tej-
színes sütije lett. Elek legfino-
mabb és legmutatósabb befıttje 
és savanyúsága cím elsı helye-
zettje Hanusz  Zoltánné  

Folytatás a 6. oldalon 
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    Az Eleki Románokért Egye-
sület 2005-ben alakult azzal a 
céllal, hogy segítse az eleki 
románság anyanyelvének ápo-
lását, hagyományainak megır-
zését és ez által a román identi-
tás erısítését. Eleken ugyanis 
jelentıs román kisebbség él.  
     Az egyesület elnöke Dr. 
Szelezsán János, aki egyben a 
Román Kisebbségi Önkor-
mányzat elnöke is. A kétévente 
megrendezésre kerülı „Elekiek 
Világtalálkozója” jó alkalom 
arra, hogy ezekre a rendezvé-
nyekre meghívást kapjanak a 
romániai testvér,- valamint 
baráti városok. Így Mácsa tele-
pülés is számításba jön, mint 
baráti város. Az eleki románság 
2009 óta minden évben elláto-
gat az Arad megyében lévı 
Mácsa /Macea/ településre.  

    E település zenekara már 
hosszú évek óta az eleki hagyo-
mányos román bálakon bizto-
sítja a zenét. Ezzel még szoro-
sabb kapcsolat alakult ki a két 
település között. Egy egyesületi 
ülésen felvetıdött annak a lehe-
tısége, hogy egy utat szervez-
zenek Mácsára. Az út anyagi 
hátterének biztosítása érdeké-
ben az egyesület pályázatot 
nyújtott be. Megjelölték az uta-
zás dátumát is, 2011 augusztu-
sát. Ez a kirándulás augusztus 
13-án meg is valósult, az egye-
sület szervezésében. 50 fıs 
bérelt autóbusz vitte a vendége-
ket Romániába. Igaz az eredeti 
„Paradicsom-fesztivál” helyett, 
” Nemzetközi Humorfesztivál”-
lal egybekötött Falunapon vet-
tek részt az elekiek.  
     Az Eleki Románokért Egye-

sület tagjait elkísérték a városi 
vezetık közül: Pluhár László 
polgármester úr és öt, a városi 
képviselı-testületben helyet 
foglaló képviselı, ugyanakkor 
képviseltette magát a Román 
Kisebbségi Önkormányzat 4 
képviselıje is. A kiérkezett 
vendégeket szeretetteljes foga-
dáson üdvözölték a mácsai ven-
déglátók. A Mővelıdési Ház-
ban megrendezett „Nemzetközi 
Humorfesztivál” megnyitóján a 
nyitótáncra az elekieket kérték 
fel. Két idıs és két fiatal táncos 
fergeteges román tánc bemuta-
tásával szórakoztatta a nagyér-
demőt, melyet ık nagy tapssal 
jutalmaztak.  
     A táncbemutató után Pluhár 
László, Elek város elsı embere 
ment a színpadra és köszönetét 
fejezte ki a szeretetteljes fogad-

tatásért. Külön megköszönte, 
hogy a táncosokat is ilyen nagy 
lelkesedéssel fogadták. Kifej-
tette még azt, hogy mennyire 
örül a két város között kialakult 
kapcsolatnak. Az eleki szerve-
zık ebéddel vendégelték meg 
az autóbusz utasait. Ebéd után, 
szabad program keretében, aki-
ket érdekelt, meglátogathatták 
Mácsa nevezetességeit: a múze-
umot, a csodás arborétumot és a 
Csernovics kastélyt. 
     A nap zárásaként az elekiek 
abban a reményben búcsúztak 
el a mácsaiaktól, hogy találkoz-
nak az eleki augusztus 20-i 
ünnepi rendezvényen. Az uta-
zás a pályázati programnak 
megfelelıen zajlott le és a jó 
hangulatú társaság 9 és 10 óra 
között hazaérkezett Elekre. 

 
Nádor Mária  

Látogatás a romániai Mácsa városában 

     Szó sincs arról, hogy ripsz-
ropsz beerdısítették volna a 
magyar tenger déli partját. Az 
ok ennél „prózaibb”, mondhat-
juk úgy gyakorlatiasabb, össze-
kötve a kellemest a hasznossal. 
A TÁMOP – 2008 – 3.1. 4/08 
0012-es Kompetenciaalapú 
oktatás keretein belül, az „Erdei 
Iskola” fenntarthatósági köve-
telményeit valósította meg a 
Dr. Mester György Általános 
Iskola pedagógusok vezette 
tanulókból álló csoportja július 
11. és 16-a között.   
     Zamárdi törzshelyének szá-
mít az eleki iskola gyermekei-
nek így nyaranta. Régóta, im-
már 15 éve hagyományosan ide 
járnak táborozni. A Balaton az 
idén is a helyén volt, a gyere-
kek összetétele, de legfıképp a 
program jellege változott az 
„Erdei Iskola” kritériumainak 
megfelelıen, melynek az volt a 
célja, megismerni legnagyobb 
tavunk kialakulását, növény- és 
állatvilágát, valamint neveze-
tességeit. Ennek megfelelıen 
építették fel a pedagógusok a 
napi fejlesztı foglalkozásokat, 
természetesen játékos, szóra-

koztató formában négy csopor-
tot alkotva. Pillantsunk bele a 
ha t  nap  e s eménye i nek 
„albumába”! Az erdei túra azért 
nem maradhatott el, hiszen az 
alföldi gyerekeknek ez jelenti 
az újdonságot. Kézzelfoghatóvá 
válik a lombkorona, cserje és 
gyepszint, amit annyit kell ma-
golni és ha szerencsénk van, 
egismerkedhetünk az állatvilág 
egy részével is. (Mellesleg, 
„Hogyan ne kerüljünk kapcso-
latba kullancsokkal?” Gondo-
lom ez is szerepelt a listán.)  
     Na és a cápakiállítás 
Zamárdiban. Nincs az az inte-
raktív tábla, amely az „élı elı-
adást” pótolná. A tenger, az 
óceánok élıvilága hetedikes 
tananyag. Közelrıl látni a ko-
rallok virágoskertjét pompázni 
(különben állatkák) és a rette-
gett cápát. A nyaraló tanulók 
csoportja „kicsit visszagyalo-
golt a múltba”, amikor az 1834-
ben épült Zamárdi tájházat 
meglátogatta. A huszadik szá-
zad elejének életmód-
ját, kultúráját ismer-
hették meg a helyi 
adottságoknak megfe-
lelıen. Mezıgazdasági 
eszközöket, mint csép-
lıgép, fonó eszközö-

ket láthattak és megtudhatták 
mi az a nyitott kémény. Ott állt 
a kor postakocsija, tőzoltóautó-
ja. Annak idején a csizmalehú-
zó sem porosodott a sarokban, 
mert  mindig használ ták. 
Balatonlellére is elutaztak vo-
nattal, hogy az ottani neveze-
tességeket is megnézzék. Jártak 
régiségboltban is, és a Vidám-
parkban , ettek a McDonald's-
ban. Na és a Nemzeti Cirkusz 
elıadása káprázatos volt! Ide is 
belopózott kissé a biológia, az 
elefántok, tevék, amely távoli 
tájak állatvilágát képviselte. A 
remek idıt és a mindennapos 
lubickolást is beleszámítva jól 
sikerült eltölteni az idıt 
Zamárdiban. 
     Ne feledkezzünk meg a pe-
dagógusokról sem, hiszen nekik 
köszönhetıen állt össze ilyen 
kerek egésszé a kép. A táboro-
zás fıszervezıje már tíz éve 
Miszlai Jánosné tanárnı, de 
Brandt Antalné igazgatóhelyet-
tes és Sebık Ferencné tanárnı 

is kivette a részét a feladatok-
ból. Miért is írom ezt a szót? 
Hiszen ez „csak” egy nyaralás 
– mondhatják. Azonban minden 
kirándulás, minden túra, min-
den lubickolás számukra mun-
ka is. Gondoljanak bele egy 
családba, két gyermeket szem-
mel tartani is milyen nehéz, hát 
még ennél sokkal többet, min-
dig számolni, megvannak-e 
mindannyian. A forgalom, a víz 
veszélyei, az elcsatangolás. No 
és ebben az esetben az „Erdei 
Iskola” projektjének megfelelı-
en még egy icipicit tanulni is 
úgy, hogy szinte észre se ve-
gyék. Rásimítva, mint vajat a 
kenyérre. Igen, ık itt is részben 
dolgoznak.  
       Úgy gondolom, az ország 
összes iskolatábláján, ha letö-
rölve is, de ott van egy szó 
VAKÁCIÓÓÓÓ. Ennek egy 
„Ó”-ja volt ez a Zamárdi tábo-
rozás az eleki gyermekek kis 
csoportjának. 

 
 

Huszár Gabriella 

„Erdei Iskola” a Balatonnál, Zamárdiban 
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Szabó Kata 
Nem adhatok többet.... 

 
-Az arc még túl fiatal, a láb túlságosan  kicsi, 
mindenki értetlen, hogy ki alig lett huszonegy 

hát hogyan is akarhatna ı hódítani, 
ki még alig üdvözölte ezt az életet? 

Nem adhatok többet, de adom az életemet 
s kérem, hogy hibákkal, örömökkel rá vessetek! 

 
Bármit megtennék, hogy boldogok legyenek az meberek, 
hogy tőz és víz egymás mellett békében meg legyen; 

tanítanék, de még hiányos az ismeret, 
beszélnék mindarról, mit egy költı megélhetett. 
De tudom, nem adhatok többet, csak az életemet, 
ami nagyon kevés, hogy értsenek az emberek! 

 
Kelet felıl vihar, nyugat felıl örvény közeleg, 
látom, hogy a felhıket nekem kell szétoszlatni. 

De mit mondtam, mit tanítottam Nektek, Emberek? 
Tudom, nem vagyok jó, de jó lenne megfogadni. 
Kevés, de nem adhatok többet, csak az életemet, 

a színes kövekkel kirakott rongyos létemet. 
 

Megsózva és megpaprikázva, édesítve ritkán, 
úgy, ahogy az Úr adta meg nekem éveimet. 

-Látjátok? Mégis minden helyzetben jut egy jó tanács, 
csak néha hallgat a költı, ki még sokat nem élhetett. 

Ennek ellenére adom a kurta életemet, 
hogy  tanuljatok, vágjátok hozzám vétkeimet! 

 
Amit megírtam, megírtam, csak a Tietek 

s mondtam, annak otthona a szívem gyökere, 
talán hasztalan, nem ér semmit a verseskötet, 
lehet jobb, ha némán elvegyülök Köztetek. 

-Kell, nem kell? Ahogy van, Nektek adom életemet, 
cserébe annyit kérek: Mindig emberek legyetek! 

„Szántó István, egykori eleki 
polgármester meghalt” 
     Még a változás elıtt történt 
ez a bátor lépés: 1988. június 
26-án Szántó István aláírta a 
barátsági szerzıdést Stephan 
Franzcal, egy NSzK-beli város, 
Gerolzhofen polgármesterével. 
Magyarország akkor még kom-
munista uralom alatt volt, és a 
keleti blokkhoz tartozott.  
     Ez a dolog abban az idıben 
még nagyon szokatlannak szá-
mított, vagyis az, hogy a vas-
függöny két különbözı oldalán 
található települések ilyen vi-
szonyban legyenek egymással. 
Most az egykori polgármester, 
Szántó István halt meg 74 éves 
korában. „Támogatjuk a népek 
közötti barátságot, és reméljük, 
hogy a fiatalok továbbviszik 
azt, ami 1984-ben megkezdı-
dö t t  „,  mondta Szántó 
István1988-ban bölcs látnok-
ként. A reménybıl valóság lett., 
a partneri kapcsolat élıvé vált, 
és elmélyült a látogatásoknak 

és a diákcseréknek köszönhetı-
en. Már júliusban 44 fıs kül-
dö t tség érkezik Elekrı l 
Gerolzhofenbe. „Egy jókedélyő 
személy, akivel jól megértettem 
magam”, írja egykori kollégá-
járól Stephan Franz. A kezde-
tekben Szántó István ugyan 
nem volt biztos a partneri kap-
csolat sikerében, de azt a ké-
sıbbiekben is figyelemmel kí-
sérte, és támogatta. Szántó Ist-
ván halálhírét Elekrıl a partneri 
kapcsolat felelısei is megkap-
ták /Hannelore Hippel i , 
Siegfried Brendel, illetve 
Irmgrad Krammer,  polgármes-
ter is/.  
     Pluhár László polgármester 
írja: Szántó István sokat tett az 
Elek és Gerolzhofen közötti 
kapcsolatokért, illetve az eleki 
kiőzöttekért is. Halála nagy 
szomorúság és veszteség Elek 
számára.” 

Forrás: a würzburgi  
Main Post 2011. június 17-i 
lapszáma,www.mainpost.de 

    Még 2010-ben adott be egy 
közös uniós,  határ menti pályá-
zatot Elek városa és Arad me-
gye Tanácsa /ott most is így 
nevezik/,  amely szerencsére 
nyertes,  hisz pl.  ennek követ-
keztében megépülhet az Eleket 
Ottlakával összekötı útszakasz, 
is   illetve az Ottlakát 
Szentmártonnal összekötı új út,  
így városunkon keresztül fog 
áthaladni a Békéscsabát Arad-
dal összekötı útvonal,  amely a 
legrövidebb elérést fogja jelen-
teni a két megyeszékhely kö-
zött! A magyar oldal munkála-
taiba az is beletartozik még,  
hogy a határra menı eleki utat 
is fel fogják újítani.  
     Az Eleket Ottlakával össze-
kötı út,  illetve a felújítások 
költségével legkésıbb 2012. 

december 31-ig kell elszámolni 
Brüsszelben,  ami persze nem 
azt jelenti,  hogy hamarabb nem 
készülhet el./A magyar oldalon 
a munkálatok 2, 2 millió euróba 
fognak kerülni./  
     A pályázat megvalósulása 
után ismét helyreállhat  a régi 
helyzet,  vagyis Arad újra be-
töltheti vezetı szerepét a térsé-
günkben is,  mint pl. ahogy volt 
az I. világháború végéig! A 
Gyula és Elek közötti út felújí-
tásáról most annyit lehet tudni,  
hogy azt is fel fogják újítani,  
de a pontos dátum még nem 
ismert,  mert az állami utak 
felújítására többen pályáznak,  
de döntés még nincs. 

Forrás: Pluhár László,  
Elek város polgármestere. 

Rapajkó Tibor 

Útépítések és - felújítások 

Minden kommentár nélkül 

Folytatás a 4. oldalról 
/Fızıverseny…/ 

sárgabarack lekvárja,második 
helyezett Lup Jánosné 
sár gabarack dzs em-
je,harmadik helyezett 
Nedró Lászlóné kovászos 
uborkája lett. Az Elek 
legjobb pálinkája cím elsı 
helyezettje Braun József 
2009-es szilva pálinká-
ja,második  Nedró László 
2006-os vegyes pál inká-
ja,harmadik pedig Süle József 
2009-es vegyes pálinkája lett. 

A fızıverseny elsı díját Süle 
Józsefné és férje marhahúsos 
babgulyása kapta. Második 

helyezett a BDK (,,Békés" De-
mokratikus Koalíció) köröm-
pörköltje ,harmadik helyezett a 

PBO(Pszichiátriai Betegek Ott-
hona) csapata dámvad pörkölje 
lett. A nyertesek értékes és 
hasznos ajándékokkal térhettek 
haza a Kultúrális Bizottság jó-
voltából. Köszönjük minden 
kedves résztvevınek a részvé-
telt , támogatóinknak a támoga-
tást,polgármesterünknek Pluhár 
Lászlónak, hogy végig kóstolta 
a repertoárt és végig figyelem-
mel kísérte a versenyt ezzel is 
buzdítva a versenyzıket . Jövı-
re a világtalálkozón újra talál-
kozunk! 

T.S. 
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KÖZÉLET 

    Kellemes nyári meleg este 
köszöntött azokra a résztvevık-
re, akik kíváncsiak voltak a régi 
zenészekbıl álló elıadókra, az 
augusztus 13-án megrendezett 
retro-bulin. Gál István eleki 
zenész immár 5. alkalommal 
hívta a régi helyi zenésztársait 
és a környéken élıket is egy kis 
nosztalgiázásra, együttzenélés-
re, emlékezésre. Folyamatosan 
érkeztek hangszereikkel az elı-
adók. Felváltva léptek fel az 
Üvegház Büféje melletti téren 

felállított színpadon, ahol egy-
másnak adták át a mikrofont.  
      A sörpadoknál helyet fogla-
lók csupa régi dalt hallgathattak 
és dúdolhattak, többek között: 
Omega, Beatr ice, Edda, 
Republic, Illés slágerek hang-
zottak el, de Szécsi Pál és Máté 
Péter egy-egy közkedvelt dala 
is szerepelt a repertoárban. 
Azok sem unatkoztak, akik a 
mulatós, vagy az operett dalo-
kat kedvelik, mert ilyenek is 
felcsendültek. A kellemes zene-
szolgáltatás mellett frissensült 
kolbász, mindenféle behőtött 

innivaló, köztük csapolt sör is, 
emelte az est hangulatát. Ezt 
Gagna Éva biztosította a vendé-
geknek, aki jelenleg az Üveghá-
zi Büfé üzemeltetıje.  
      A táncot kedvelık még 
táncra is perdültek a padok kö-
zötti aszfalton. Aki ezen a 
szombaton nem a kétegyházi 
”Pogácsafesztivál”-t választot-
ta, igazán kellemes hangulatú 
retro-esten vehetett részt, és jól 
szórakozhatott. 

 
Nádor Mária  

Retro-buli Eleken Huszár Gabriella 
Élni, csak élni tovább 

 
Tulajdonképpen 

Senki sem kíváncsi rád. 
Elképzelhetı  

hogy te se másra. 
Beleszületünk egy családba, 
és elkezdhetjük a trappolást. 
Ne feledd, csak élni tovább! 
Színesen, mint a szivárvány, 
Vagy szürkén, mint az egér. 
S ha jı a szenvedélybetegség 

(a legkíméletlenebb) 
A Szerelem! 

 
Megszőnik ész és értelem. 

Borzongás, lángolás 
búskomorság mellett  
settenkedı halál 
mind velejár. 

Ne feledd, élni tovább! 
Hisz itt az új család a Tiéd! 

Rád ragyog vagy szakad az ég? 
A sors forgószél 

Tollpiheként dobál. 
Ne feledd, csak élni tovább! 

 
Ó, barátság! 

Labilis láp, ingovány 
vagy védett, ritka virág. 
Elsüllyedsz? Megleled? 
Továbbélni ne feledd! 
Gıgös vagy, add alább! 
Neked világegyetem  

az oroszlán 
s bolhaként pattogsz csupán  

a hátán. 
 

Élni tovább! 
Hiszen a szíved  

véresen lüktetı dobogás 
Nem Valentin napi  

ripacskodás. 
Bármiképp, de élni tovább! 

Mint a szılıszem külön-külön 
Mégis egy a fürt, 

Összetart a szár, a kocsány 
És egyedül de mindannyian 

Menetelünk a prés alá. 

      Ma Magyarországon a da-
ganatos megbetegedések miatti 
halálozás a szív és érrendszerit 
követıen a második leggyako-
ribb halálok. 2001 óta Nép-
egészségügyi Program kereté-
ben a hölgyek emlıszőrésre és 
méhnyak szőrésre kapnak meg-
határozott idınként meghívóle-
velet. Emlıszőrésre kétévente a 
45-65 éves korcsoportba tartozó 
hölgyek, méhnyak szőrésre 
háromévente a 25-65 éves kor-
csoportba  tartozó hölgyek kap-
nak névre szóló meghívást.  
     Emlıszőrésre a meghívóle-
vélben pontosan megírják, hogy 
hová és mikor várják a szőren-
dı hölgyet, ha az idıpont nem 
felel meg, akkor lehetısége van 
az idıpont módosítására a meg-
adott telefonszámon. Méhnyak 
szőrésre a meghívólevél mel-
lékletében felsorolt szakrende-
lıket lehet felkeresni, elıtte a 

szakrendelıvel idıpont egyez-
tetés szükséges, hogy a várako-
zási idı minimális legyen.  
     A meghívólevelet mindenki 
vigye magával. Az emlırák a 
nık leggyakoribb daganatos 
betegsége, ritkán elıfordul fér-
fiaknál is. Magyarországon 
évente mintegy 7500 új megbe-
tegedés fordul elı, és mintegy 
2800 nı veszti életét évente a 
betegség következtében.  
     Az emlıráknál - csakúgy, 
mint a legtöbb tumornál - is 
igaz az a megállapítás, hogy a 
terápia eredménye annál haté-
konyabb minél korábbi stádi-
umban kerül a betegség felis-
merésre. Éppen ezért fontos, 
hogy minél hamarabb orvoshoz 
forduljon mindenki, aki az em-
lıben csomót tapint. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az emlırák 
többnyire fájdalmatlan, sıt, 
minél inkább fáj egy csomó, 

annál kevésbé valószínő, hogy 
megjelenése rosszindulatú da-
ganatra utal. Éppen ez a fájdal-
matlanság az, ami a betegeket 
megtéveszti és ami miatt sok-
szor csak hónapokkal, évekkel 
a csomó észlelése után fordul-
nak orvoshoz. Ugyancsak jelen-
tıs esetszámmal, évi 1000 új 
esettel fordul elı méhnyak rák 
Magyarországon, a megbetege-
dés miatti halálozás pedig éven-
te meghaladja a 400 fıt.  
     Hazánkban a méhnyak sző-
rése megoldott, de sajnos a nık 
tekintélyes hányada nem él e 
lehetıséggel, részben ezért nem 
ismerik fel korai stádiumban a 
betegséget.  

 
Kérem, tegyen mindenki az 
egészségéért, vegyen részt az 

ingyenes szőréseken  
Önmagáért, családjáért.  

KÖZÉRDEKŐ KÖZLEMÉNY - Felhívás emlıszőrésre! 

     Dr. Orbán Viktor,  hazánk mi-
niszterelnöke 2011. július 5-én 
Strassburgban össze-
gezte a magyar uniós 
elnökség eredménye-
it. Elsıként azt emel-
te ki,  hogy Magyar-
ország fı célja az 
Európai Unió meg-
erısítése volt. A mun-
k á t  a z o n b a n 
több,  elıre nem lát-
ható dolog is megne-
hezítette,  mint pl. az 
eurózóna válsága, a japán nukleáris 
katasztrófa és az észak-afrikai me-
nekü l t hu l l ám is !  F o n t o -
sabb eredményként a következı-
ket nevezte meg: a gazdasági kor-

mányzás reformját jelentı hat jog-
szabályt, a roma-, a Duna-

stratégiát,  illetve a 
horvát csatlakozást 
is. Az utóbbi azért is 
rendkí vül fon-
tos,  mert az elıse-
gíti a Nyugat-
Balkán uniós integ-
rálódását. Az elnök-
ség alatt Orbán 
Viktor 13-szor tár-
gyalt Herman von 
Rompuy-jel,  az 

Európai Tanács elnökével,  13-szor 
José Manuel Barrosóval, bizottsági 
elnökkel és kilencszer Jerzy 
Buzekkel,  az Európai Néppárt 
elnökével. O. V. fontosnak tartotta 

elmondani azt is,  hogy a magyar 
elnökség jól elıkészítette a mosta-
ni,  vagyis a lengyel elnökség mun-
káját,  ezáltal is színesebb,  erısebb 
lett az E U. 
      Az összegzés után J. M. 
Barroso így méltatta Magyarország 
munkáját:  "...a nagyon nehéz kö-
rülmények ellenére a magyar el-
nökség felnıtt a kihíváshoz,  és 
nagyon kompetens munkát végzett 
a Tanács elnökeként." Ezt követı-
en,  mint minden demokratikus 
intézményben,  így ott  is elhang-
zottak bíráló vélemények is,  va-
gyis pl. a Szocialisták és a Demok-
raták frakciója szerint a magyar 
elnökség nem szolgált példaképül a 
tagállamok számára,  a Zöldek 
pedig akkor  is hevesen támadták a 
magyar médiatörvényt. Ezekre 

válaszként a magyar miniszterel-
nök elmondta azt, hogy pl. a ma-
gyar alkotmány természetét tekint-
ve modern európai alkotmány,  de 
a következıt is:  "Ragaszgodnak 
ahhoz,  hogy az alkotmányt a ma-
gyarok alkossák meg." A vita vé-
gén J. Buzek pedig emlékeztetett 
arra,  hogy a bizottsági javaslatok 
alapján a magyar kormány módo-
sította a médiatörvényt! 

Forrás:  www.eu2011.hu. 
Rapajkó Tibor 

Magyarország teljesítette elnökségi céljait 
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A hónap régi magyar neve: 
SZENT MIHÁLY HAVA, de 
MÉRLEG HAVÁNAK is ne-
vezik. Ismert a FÖLDANYA 
HAVA elnevezés is. 
 
Szeptember l.  - Egyed napja 
E napon kezdıdik a búza, má-
sutt a rozs vetése. Azt tartották, 
aki Egyed napján veti el a bú-
zát, bı termésre számíthat. 
Ilyenkor fogták hízóra a disz-
nót, ha karácsony táján akarták 
vágni. 
 
Szeptember 8. – Kisasszony 

napja  
Ez a nap a „Kisasszony Napja”, 
amely a kereszténységben Szőz 
Mária ünnep. A falusi hagyo-
mány a Nagyboldogasszony és 
a Kisasszony napja közötti idı-
szakot „kétasszony közének” 
nevezte. Sok, manapság már 
elfeledett babona főzıdik ehhez 
a három héthez. Fecskehajtó 
Kisasszonynak is nevezték ezt a 
napot, mert sok helyen úgy 
vélték, hogy ezen a napon in-
dulnak útnak a fecskék és más 
vándormadarak. 
 
Szeptember 12. - Mária napja 
Szőz Mária neve napja, máig 
kedvelt névünnep. A hagyo-
mány szerint 1683-ban Bécs 
ostroma alatt Lipót császár a 
passaui Mariahilf kegyképe 
elıtt imádkozott a gyızelemért. 
A kegykép a török uralom alóli 
felszabadulás szimbóluma lett. 
Köszöntsük ıket az alábbi vers-
sel: 

„Valahányat ugrik 
mókus az erdıben. 
Valahányat dalol 
madár a mezıben. 
Valahányat csörren 
csörgı patak vize. 
Kedves Máriánkat 
annyi áldás érje!” 

   
Szeptember 15. - Hétfájdalmú 

Szőzanya napja 
Mária anyai fájdalmára való 
emlékezés. Költészetünk egyik 
legrégibb emléke, az Ómagyar 
Mária – siralom is tanúsítja 
ennek a kultusznak a régiségét. 
 

Szeptember 21. - Máté napja 
Máté apostol és evangélista 
emléknapja, az elsı evangélium 
szerzıje. Adószedı és vámos 
volt. Épp a vámházban ült és 
tette a dolgát, amikor Jézus 
felszólította, hogy kövesse İt. 
Máté hetében vetették a búzát. 
A szertartáson a gazda meg-
szentelte a vetımagot, tiszta 
ruhába öltözött, szótlanul tette 
meg az utat a gabonaföldig. 
Vetés közben tilos volt károm-
kodnia. Miután végzett, magas-
ra dobta a vetıabroszt, hogy 
nagyra nıjön a gabona. 
 

Szeptember 29. – Szent  
Mihály napja 

A hagyomány szerint Szent 
Mihály arkangyal a túlvilágra 
költözı lelkek kísérıtársa. Ez-
zel függ össze a halottszállító 
saroglya, a „Szent Mihály lova” 
elnevezés. Sokféle idıjárással 
kapcsolatos szólás, közmondás 
ismeretes erre a napra vonatko-
zóan. Ha a fecskék nem mentek 
el még e napig, akkor hosszú 
ıszre lehet számítani. A pászto-
rok, pedig az állatok viselkedé-
sébıl jósoltak az idıjárásra. Ha 
Szent Mihály éjszakáján a ju-
hok vagy a disznók összefeküd-
tek, esıs telet vártak. Ez a nap 
1945 óta a Magyar Honvédség 
napja is, ekkor emlékeznek 
meg az 1848-as szabadságharc 
gyıztes csatájáról, a pákozdi 
ütközetrıl. 

 
Nádor Mária 

 
 
 

Radnóti Miklós 
 

Augusztus 
 

A harsány napsütésben, 
oly csapzott már a rét, 

és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét.  

Mókus sivít már és a büszke 
vadgesztenyén is szúr  

a tüske. 

Jeles napok szeptemberben 
    A hamarosan életbe lépı új egyházi törvény biztosíthatja, hogy 
ne politikai alapon ismerjenek el egyházakat, hanem objektív 
kritériumrendszer alapján. Ezt nyilatkozta Gáncs Péter, a Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Azokat az egy-
házakat, melyek valóban hitéleti tevékenységet folytatnak, az év 
végéig bejegyezhetik magukat a parlament kétharmados döntése 
alapján. A jogszabály 2012. január 1-jén lép életbe. 
Az alábbi 14 új egyházat ismerte el az Országgyőlés Magyaror-
szágon: 

1. Magyarországi Katolikus Egyház, 
2. Magyarországi Református Egyház, 
3. Magyarországi Evangélikus Egyház, 
4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége,  
5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, 
6. Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközség, 
7. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, 
8. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus, 
9. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház, 
10. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye, 
11. Orosz Ortodox Egyház Magyarországi Egyházmegyéje, 
12. Magyarországi Unitárius Egyház Magyarországi  
      Egyházkerülete, 
13. Magyarországi Baptista Egyház, 
14. Hit Gyülekezete. 

Azok a felekezetek, melyek ebbıl a bővös 14-es számból kima-
radtak, rendkívül csalódottak lehetnek – méltán. 

Forrás: Békés Megyei Hírlap, Internet.                     
 Lejegyezte: Nádor Mária 

Új egyházi törvény 

Horváthné Ibolya 
Térjetek észhez! 

 
Akinek nem inge, ne vegye magára, 

aki meg úgy érzi, kössön néha csomót a szájára. 
 

Mi lett veletek emberek?! 
A győlölködés tönkre teszi az életeteket. 

 
Sok gonosz lélek, ártalmas a létnek, 

fáj, kínoz, és egyre mérgez. 
Tanuljatok meg újra szeretni, 

embertársakkal jóban, rosszban együtt élni. 
 

Annyi sok rossz van ezen a világon, 
miért kell szaporítani minden áron. 

 
Csak egy kicsit kellene figyelmesebb lenni, 

s így lehetne békésen 
egymás mellett élni. 

 
Rövid az élet és oly nehéz, 

könnyítsünk rajta, 
ennyi az egész. 

 
Töltsük fel barátsággal, 
ne csak közönnyel, 

és a boldogság könnyeit 
nyeljük majd örömmel. 


