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     Szomorú tény, hogy ma már nagyon 
kevesen fognak kézbe egy-egy verses kö-
tetet, hogy elmerüljenek a kö ltemények 
gazdag érzelmi világába. A verseket olvas-
va talán el is felejtkeznének az emberek a 
körülöttük zajló, rohanó világról és átad-
nák magukat a költészet varázsának.  
     De kit is ünnepelünk április 11-én? Ez a 
nap egy költı-óriásunk, József Attila szü-
letésnapja. 106. éve született a budapesti 
külvárosban, Ferencvárosban. Élete a köl-
tészet volt. Legsúlyosabb terhe a szeretet-
hiány, mely  szinte minden versének alapja. 
Legmegrendítıbb verssorai az imádott 
Mamához szó lnak: „most  látom, milyen 
óriás ı!” – o lvassuk a „Mama” címő híres 
versében. József Attila élete kudarcok, 
nélkülözések sora: sikertelen, viszonzatlan 
szerelmek, mellızöttség, a politikai élet-
ben, társakban való csalódottság zsibong a 
szavaiban. Egyetlen lehetısége a menekü-
lésre csak a költészete lehetett, kutatni, 
megtalálni a Társat, Barátot, Szerelmet, 
Istent – ez volt minden gondolata. Magá-
nyosan, kétségbeesetten kereste helyét, 
létezését, célját a világban. Tanítani vá-
gyott, de „nem középiskolás fokon”, azon-
ban kevés idı adatott meg számára. Csu-
pán 32 év! Öngyilkosság, baleset? – a mai 

napig kérdıjel marad. Születés napja – 
1964 óta –  a költészet napja lett, a hálás 
utókor jóvoltából. Kiválasztottam egy ta-
vaszi versét, kérem, o lvassák szeretettel, és 
közben hajtsuk meg t isztelettel a  fejünket a 
hatalmas, életében sokat szenvedett, de a 
szívünket megérintı verseket ránk hagyó, 
költı-óriás elıtt! 
 

József Attila 
Tavasz van! Gyönyörő! 

 
Tavasz van, tavasz van, gyönyörő tavasz, 
a vén Duna karcsú gızösökre gondol, 

tavasz van! Hallod-e?  
Nézd, hogy karikázik 

mezei szagokkal a tavaszi s zél. 
 

Jaj, te, érzed-e? Szeretı is kéne, 
Friss, hóvirághúsú, kipiru lt suhanás. 
İzikém, mondanám, ölelj meg igazán! 
Minden gyerek lelkes, jóíző kacagás! 

 
Tavasz van, gyönyörő! Jót rikkant az ég! 
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél! 
Pattantsd ki a szíved, elı a rügyekkel – 
A mi tüdınkbıl száll ki a  tavaszi szél! 

 
Nádor Mária  

A költészet napja – április 11. 

      Az idén is sor 
került  az eleki 
németség hagyo-
mányápoló tevé-
kenységének, a  
„Böjt közepének” 
a megszervezésé-
re. Ez a nap az 
idén március 30-ra 
esett. Régen a fér-
fiak, legények 
járták a falut és 
győjtötték össze a 
to jásokat , ko l-
bászt , kalácsot. 
Fıleg a lányos 

házakat keresték fel. Sváb dalokat, mondó-
kákat énekeltek és magukkal v itték a 
„puza” nevő bábut. A ház ablakai, az ének 
hallatára kinyíltak és a fiatalok a szereplé-
sért cserébe megkapták a tojásokat, ko l-
bászt és néhol bort is. Az összegyőjtött 
mennyiséggel elmentek valamelyik lányos 
házhoz. Itt a tojásokat a két végén kifúrták, 
és a tartalmát kifújták. A kifú jt üres tojás-
héjakat felfőzték kalárisba. Ezek a füzérek 
olyan hosszúak lettek, amennyi tojás össze-
győlt. Az idén is a Leimen Ház adott helyet 
a rendezvény számára. Az egyesületi tagok 
délután 3 órára érkeztek a házba, mindenki 
hozta magával a tojásait és a darabka kol-
bászt. Lelkesen fogtak hozzá a munkához. 
A tojások kifújásához szükség volt a férfi 
tüdıre is. 150 tojásból készü lt az ízletes 
rántotta, melyet a szorgos asszonykezek 
sütöttek. Közben a többiek elkészültek az 
asztalok terítésével. Az összejövetelt dél-
után 5 órakor Wittmann György  elnökhe-
lyettes nyitotta meg. Szeretettel köszöntött 
mindenkit  és a meghívott vendéget is, 
Kalaman János plébános urat.  
     Késıbb bevonult Szelényi Ernıvel, kéz-
ben tartva a „puzat” és elmondták svábul a 
böjt közepi mondókát. İket  követték a 
gızölgı rántottát felszolgálók. Az asztalok-
ra üdítı, ásványvíz került a Német Kisebb-
ségi Önkormányzat jóvoltából. Mielıtt 
hozzáfogtak a rántotta elfogyasztásához, 
kedves színfolt ja volt az ünnepségnek az, 
amikor Szelényi Ernıt, aki évekig volt az 
Eleki Németek Egyesületének elnöke, a  80.  

Folytatás az 5. oldalon 

Böjt közepe –  
Mitte in der Fasta 

Programok 
Május 1. Kupa kispályás  

labdarúgó bajnokság 
Sorversenyek 

Egészségügyi szőrısátor 
Sport bemutató  
Arc és henna festés 
Fızıverseny 
Ugrálóvár 

 
 
 
 
 

Mősorok  
Elek Táncegyüttes 
Energy Dance Cool 
Beszélı kezek 

Pszichiátriai Betegek Otthona 
színjátszó csoportja 
Pacsirta együttes 
Mercury zenekar 
ZöldÖvezet 
Stageline 
Karaokee 

Elek Város Önkormányzata és a Reibel Mihály Mővelıdési Ház és 
Könyvtár tisztelttel meghívja a város lakosságát 2011. május 1-jén 

10 órakor a Sportpályára a  

VÁROSI RETROMAJÁLISRA 
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    „A  lejárt  idejő határozatok 
végrehajtásáról” szóló polgár-
mesteri jelentéssel kezdıdött. A 
már ismertetetteken kívül /
februári szám/  szerepelt, a  Pszi-
chiátriai Betegek Otthona vo-
n a t k o z á s á b a n , 
„Épületenergetikai fejlesztések 
megúju ló energiaforrás haszno-
sításával kombinálva” nevezető 
TEOP pályázatra benyújtott 
ajánlatokra, a dokumentációról 
elı- és elkészítésére az A lfö ld 
Consulting vállalkozási ajánla-
tát fogadták el. -  
    A Képviselı-testület úgy 
döntött, hogy két pályázatot is 
nyújt be a Reibel Mihály Mő-
velıdési Központ és Könyvtár 
esetében. Az elsı az eszközál-
lomány gyarapítását célozza 
(evıeszközök, tálkák stb.) a 
második benyújtása az intéz-
mény állományának és beren-
dezési tárgyainak gyarapítása 
(ez utóbbi a könyvtárat érinti, 
Ady Endre utca 2.)  
    A  testület ülésén Pluhár 
László polgármester úr elmond-
ta, hogy aggodalomra ad okot a 
magas belvíz, amely különösen 
Újtelepet veszélyezteti. Csator-
natisztításokkal 12 cm-es csök-
kenést sikerü lt elérni, de ezeket 
a munkálatokat folytatni kell. 
Elsı napirendi pont volt „TIOP 
pályázat közbeszerzése”. Dr. 
Kállai Sándor ügyvéd úr sze-
mélyesen ismertette az elıter-
jesztésben olvashatókat. A há-
rom aján lattevı közül a nyertes 
a Balázs-Diák Kft. Interakt ív 
táblák beszerzése a feladat  és  
„A Pedagógiai módszertani 
reformot támogató informatikai 
infrastruktúra fejlesztése” pá-
lyázat keretében. Második napi-
rendként a 2011. évi közbeszer-
zési tervet ismertették. Az eb-
ben szereplı beruházások: ren-
dezvénysátor, az oktatási intéz-
mények részére informatikai 
eszközök beszerzése (TIOP). 
Ezenkívül az élelmiszer nyers-
anyag beszerzése.  
     Harmadik napirend Elek 
Város Önkormányzata Képvi-
selı-testülete Gazdasági Prog-
ramja 2011-2014. „A program 
hosszú távú célja tehát az élet-
minıség javítása, amely a helyi 

gazdaság versenyképességének 
fokozásával, illetve a nem 
anyagi jellegő életfeltételek 
javításával érhetı el”. Az elı-
t e r j e s z t é s b e n  e z u t á n 
„Helyzetértékelés” s zerepel 
„Általános helyzetkép” alcím-
mel. Ez tartalmazza: Elek tele-
pülésszerkezete, lakosság átala-
kulása, továbbá tartalmaz törté-
nelmi áttekintést, természet-
földrajzot, mővelıdési jellem-
zıket , oktatást, társadalmi-
gazdasági környezet bemutatá-
sát – itt kiemelném a munka-
nélküliség nagy mértékét (605 
fı) és a fiatalok elvándorlását, 
1990-2011 között (800 fıvel 
lett kevesebb a lakosság).  
      A munkalehetıséget tekint-
ve „az ipari munkahelyek tele-
pítése ma már nem felsı dön-
tés, hanem tıke és piac kérdése. 
Eleken  legnagyobb foglalkozta-
tónak számít az Önkormányzat 
és annak intézményrendszere. 
Eleken  371 vállalkozás mőkö-
dik, ebbıl körü lbelül 271 egyé-
ni vállalkozás. Sok a kényszer-
vállalkozó. Több hiányszakma 
évek óta hiányzik a településen 
(cipész, órás, szabó)”. Otthon 
és lakásteremtési lehetıségét 
„keresni kell azokat a megoldá-
sokat, amelyek a fiatal házasok-
nak, vagy önhibájukon kívül 
lakással nem rendelkezıknek 
valamiféle lehetıséget adjunk.” 
Közrend, közbiztonságot, ener-
giaellátást, közlekedés, hírköz-
lés, vízügy, kommunális ellá-
tást. A helyzetelemzés után az 
Önkormányzati feladatok rész-
letezése következett. Címs za-
vakban idézem terjedelme mi-
att. „Az önkormányzat gazdasá-
gi helyzete és gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok” „A  helyi 
költségvetést meghatározó té-
nyezık” ezen belül „Ágazati 
feladatok fejlesztése – csupán 
néhányat sorolnék fel a  15-bıl: 
Városüzemeltetés. Közlekedés. 
Környezetvédelem. Zö ldterüle-
tek, parkok, játszóterek. Parko-
lás. Környezetbiztonság, stb.  
       K ö v e t k e z i k  a 
„vagyongazdálkodás” és az 
„Egyéb területekkel” zárul a  
beterjesztés. Ide tartozik Egész-
ségügy. Szociálpolit ika. Kultú-

ra. Oktatás. Sport. Ifjúságpoliti-
ka. Településmarketing és Mé-
dia. Az elıterjesztéssel kapcso-
latosan a polgármester úr még 
elmondta, hogy 4 évre elıre 
nehéz prograsztizálni. A 2011- 
es évben úgymond „kép lékeny” 
a helyzet. 2012-ben egészen 
más feltételek mellett kell majd 
dolgozni. A gazdasági progra-
mot változtathat ják, ennek 
megfelelıen 2/3-os törvények-
kel fogják konkret izálni.  
     Az Ügyrendi Bizottság elnö-
ke, Turóczy András elmondta, 
hogy a Bizottság hosszan vitat-
ta  a 4 éves gazdasági progra-
mot, elég korrektnek tart ják 
„sokat dolgozhattak rajta”. A 
Kulturális és Sport Bizottság 
elnöke, Pelle László megje-
gyezte, hogy a terv  akkor ér 
valamit, ha megvalósulnak be-
lıle dolgok. Jó lenne, ha vonzó 
lenne az eleki iskola a  környezı 
települések számára. Nem sza-
bad visszafejleszteni az anyagi 
dolgokat. 
     Az utolsó napirendi pont 
volt a „Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat módosítása” Dr. 
Kerekes Éva jegyzı elıterjesz-
tésében. A „Bejelentések” kö-
zött szerepelt elsıként „Egyéni 
képviselıi beadvány”, amelyet 
Dávid Rémusz nyújtott be. A 
város ifjúsága érdekében elkép-
zelései szerint, a labdarúgó 
pálya melletti lápos, vizes nád-
dal benıtt területen egy 60-80 
cm-es meder kialakítása. A 
kiemelt földbıl szánkópálya 
lehetséges. Bekapcsolható az 
iskolai oktatásba, a tó (téli spor-
tok), nyáron horgászhelyként, 
esetleg csónakázási lehetıség-
ként is mőködne. Egyúttal meg-
szőnne egy illegális szemét lera-
kó hely. Bejelentésként szere-
pelt még, „Szállítási szerzıdés 
módosítása / élelmiszer közbe-
szerzés/”. A MAUS Kft. a mi-
relit áru  és a tej-, tejtermék be-
szállítójaként nyújtott be ár-
emelési kérelmet – az eddigi 
tapasztalatokat és a piaci körü l-
ményeket mérlegelve elfogad-
ták a szállítási szerzıdés módo-
sítását. 
Sorra kerü lt még a közoktatási 
intézmények infrastrukturális 

fejlesztése. Az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be a Belügymi-
nisztérium által meghirdetett 
„Az önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított elıi-
rányzatból származó támogatás 
igénybevétele”.  Ennek kereté-
ben az Elek-Kevermes Közok-
tatási Társulás Dr. Mester 
György Általános Iskola és 
Óvoda Lökösházi u. 10 és 
Lökösházi u. 17-19. telephelye-
inek infrastrukturális fejleszté-
sét kívánja megvalósítani. Az 
igényelhetı támogatás a teljes 
beruházás összköltségének 90 
%-a.  
     Lakossági bejelentésrıl szá-
mol be Turóczy András képvi-
selı úr, amely  szerint átterelı-
dött a közúti forgalom a 
Battyhány és az Arany János 
utcára a Gyulai út és a  
Lökösházi út rossz állapota 
miatt. Viszont ezek az utak 
keskenyek ilyen forgalom lebo-
nyolítására. A zárt ülésen foly-
tatták munkájukat a  Képviselı-
testület tagjai. 
 

Huszár Gabriella 

Képviselı-testületi ülés március 31-én 

 

 
Huszár Gabriella 
Helyesírás 

 
Helye sírás 

/van rá okunk/, 
de lehet okulnunk 
ha helyes ír ás 

biztosan szép az ír 
és az ásása is más. 

Helye sír, ás 
Á, szóval sírt ás 
A nyelvtanit? 

Egyetlen szavunk  
ripityára szedve 

mindig értelmet vált  
vajon a világ 

kietlen 
Hely-e? S írás 
Az örök forrás 

mi értelmünkbıl fakad 
s folyásának medre 
örökkön fennmarad? 
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    Szinte mindenki ismeri ıket, 
azonban, mint Elek Város Ön-
kormányzat i Képviselı-testületi 
tagjai újak. A választások so-
rán.  Az Önök szavazatai alap-
ján lettek településünk lakosai-
nak képviselıi. Az egészség-
ügyben  do lgozik Botásné 
Popucza Ildikó. A tanári pályát 
és ezen belül és kívül is a spor-
tot választotta Dávid Rémusz 

élete hivatásának. Természetes-
nek tartom, hogy szeretnék 
megismerni, akik v iszont a 
mindennapok sodrásában gyak-
rabban találkoznak velük, azok 
is kíváncsiak, milyen lehetısé-
geik és terveik vannak képvise-
lıként, hogy a város és annak 
lakó inak érdekeit szolgálják.   
Minden embert  érint az egész-
ségügy és a pedagógia világa, 

hiszen élünk és tanulunk. Ez a 
két terület mindig  versenyzett 
egymással, nézhetjük úgy is 
mint két testvért, ahol egyiknek 
kedvence mondjuk az úszás, a 
másiknak a futás. Mindketten 
meg vannak gyızıdve, hogy az  
övé az igazi megmérettetés. Ez 
az én személyes véleményem, 
me r t  e g y i k  s z e mme l 
egészségügyisként  látok (12 
évet dolgoztam a mikrobio lógi-
ában), a másik szememmel 

tanárként. Ezért határozottan 
merem mondani, hogy az óriási 
technikai fejlıdés nagyon sok 
új probléma és gond is van, aki 
helyt akar álln i, szívét, lelkét 
bele kell adnia.  
     Az áprilisi Krónikában elı-
ször Botásné Popucza Ildikót 
szeretném bemutatni, a  májusi 
számban pedig Dávid Rémuszt. 
Ugye tudjuk az udvariassági 
szabályok azt diktálják a höl-
gyeké az elsıbbség. 

Új arcok a Képviselı-testületben 

    Az orvosi rendelık azok, 
amelyek Elek város „pulzusán 
tartják ujjaikat”, hiszen a cse-
csemıktıl a leg idısebbekig 
mindenki megfordul itt, ha 
megbetegs zik. Mondhat juk 
úgy, hogy a nap 24 órájában 
biztosítja mindezt az ügyeleti 
rendszert. A borús félhomály 
ücsörgött csak a váróban, 
amely napközben nyüzsög a 
sorokra váróktól, de akkor csu-
pán egy nyitott ajtón világított 
ki a lámpa fénye. Ezen az éj-
szakán Botásné Popucza Ildikó 
volt az ügyeletes. Beszélgeté-
sünk, elkalandozott a múltba 
mivel ezt kértem tıle.  
- Gyulán s zülettem 1969. au-
gusztus 1-jén. Tızsgyökeres 
eleki vagyok. Édesapám román 
származású – Popucza Mihály 
– édesanyám sváb – Strifler 
Magdolna. Ötéves voltam, ami-
kor a  szü leim elváltak. 13 éves 
koromig egyedül nevelt minket 
anyukám, varrónıi fizetésébıl. 
Testvérem Kriszt ina, jelen leg 
Gyulán él. Azután újra férjhez 
ment és féltestvérem s zületett. 
Nagy lett a család, mert apu-
kám részérıl hét féltestvérem 
van. Mindenkivel jó a  kapcso-
latom. Anikó például kint él 
Frankfurtban. Én a Vasút soron 
cigánygyerekek közt nıttem 
fel, nagyon szép emlékeim van-
nak –  elmosolyodik, és még 
fiatalabbá válik, ahogy vissza-
gondol az akkori nagy játékok-
ra –  Általános iskolában Eleken 
jártam. Elég sokat betegesked-
tem, így kórházban is gyakran 
voltam. Akkor határoztam el, 
hogy ápolónı leszek. Nagyon 
tetszett a nıvérek kedvessége, 
gondoskodása. Így a gyulai 

Semmelweis Ignác Egészség-
ügyi Szakiskolában általános 
ápolási és asszisztensi végzett-
séget szereztem. Szinte minden 
osztályon voltam, a s zemésze-
ten kezdtem, de az intenzíven 
éreztem magam a legjobban. 
Folyamatosan tanultam munka 
mellett, így lettem felnıtt szak-
ápoló, majd intenzív terápiás 
szakasszisztens.  
-Munka és család mellett - egé-
szítem ki. 
-Két lányom van. 1991-ben 
született Bianka. Vele egy év ig 
gyesen voltam. 1995-ben Leila  
jött a világra. Abban az idıben 
adódott a lehetıség, hogy kör-
zetbe kerü ljek és ez a gyerme-
kek s zempontjából is ideális 
volt. 1997-ben elhagyott a fér-
jem. - Keményen koppannak a 
szavak, pontként értelmezem 
ıket. 
-1997 márciusában – folytatja a 
munkájával – körzetünkben 
kezdett dolgozni Dr. Márki-
Fejes László, sebész, urológus 
orvos. Sokat tanultam tıle, 
szakmai téren. 2003-ban jött 
Dr. Ramasz Káro ly belgyó-
gyász szakorvos, aki munkáját 
tekintve kórház szerte elismert 
volt a békéscsabai Réthy Pál 
intézményében. Jó vele együtt 
dolgozni, jártas az újraélesztés-
ben. Ezt  bizonyítja , meg a ren-
delıkben dolgozók összefogá-
sát egy eset. A beteg M. J. az 
ajtóban lett rosszul, akkor jött 
pont Dr. Szirovicza Éva, a  hírre 
mindenki odasereglett a rende-
lıbıl. Ramasz doktor, Zentay 
doktor, Avramuczné Hajnalka, 
Szávó Attila, Miklóné Év i és 
jómagam. A beteg a klinikai 
halál állapotába került. Elkezd-

tük az ú jraélesztést. Ramasz 
d o k to r  ú r  d e f ib r i l lá l t . 
Szirov icza doktornı és én ada-
goltuk az oxigént, más a mentı-
ket hívta. Mire azok megérkez-
tek a fiatalember újra élt, stabi-
lizálódott az állapota. Mindez a 
hozzáértésnek és mindenekelıtt 
a jó  csapatmunkának köszönhe-
tı. Úgy gondolom, hogy meg-
nyugtató lehet ez az eset az 
elekiek számára.  Bár Demény 
doktor úr akkor nem volt  ott, 
mert sürgısségi ellátást végzett 
egy másik betegnél, de ı is 
biztosan minden tıle telhetıt 
megtett volna. Az ilyen közös 
sikernek lehet talán a legjobban 
örülni.  
- Mindezek ismeretében amit 
elmondtál, sıt hozzátenném, 
hogy a Dr. Mester György Álta-
lános Iskolában a szülıi mun-
kaközösség elnöke is voltál tíz 
évig. Némileg tudom a választ, 
de azért megkérdezem. Miként 
indultál képviselı-jelöltként az 
önkormányzati választásokon? 
- Azzal a kéréssel keresett meg 
Pluhár László  polgármester úr, 
hogy mint egészségügyi szak-
dolgozó amennyiben megvá-
lasztanak, én képviseljem ezt a 
területet. Így jobban tudnám 
segíteni az embereket, az 
egés zs égüggyel felmerü lı 
gondjaikban. 
- Melyek a legégetıbbek? 
-Nagy szegénység, nem tudják 
kiváltani a gyógyszereiket. Na-
gyon sok az admin isztráció, így 
kevés idı jut a betegekre. Nıtt 
a betegek száma. Ezt úgy ér-
tem, hogy a munkahelyek meg-
szőnnek és szinte ráhárul az 
egészségügyre. Az emberek 
idegileg „kikészülnek” amely-

nek testi vonzatai is vannak, és 
itt kötnek ki. Az egészségügy 
lassan úgy mőködik, mint egy 
szociális intézmény. A betegek 
igénylik az elbeszélgetést! Nem 
tudnak egészségesen étkezni, 
mert nincs rá pénz. Nagyon 
hiányzik a helyi tüdıszőrés. A 
nıgyógyászati ráks zőrés itt 
kevés (40) embert tudnak fo-
gadni. A férfiaknak jó lenne az 
urológiai v izsgálata. Ramasz 
doktor úr különösen a megelı-
zés híve, de mi is ezt  valljuk. Itt 
a  rendelıben  es zközökkel 
(tárgyi) maximálisan felszerel-
keztünk. 
    Cs ö rg ö t t  a  t e le f o n . 
Lökösházára kellett menni az 
ügyeletes orvosnak, aki akkor 
Dr .  Eg r i  Gy u la  v o l t 
Zsadányból. Egy gyermek is 
jött édesanyjával ,akinek a fülé-
vel volt gond, és egy férfi is 
érkezett túl magas vérnyomás-
sal, amit „rendbe kellett hozni”. 
Az ügyelet fo lytatódott, fel nem 
tett kérdések kavarogtak a fe-
jemben. Majd máskor. Végeze-
tül Botásné Popucza Ildikó 
üzenetét szeretném tolmácsolni 
mindenki számára. „Abban az 
esetben, ha valaki melletted 
van, még ha nem is beszélget-
tek, az ı létezése miatt mégis 
boldog vagy. Még ha mindent 
el is veszítettél, állj meg és nézz 
körbe! Biztos vagyok benne, 
hogy valaki ott van melletted. 
Ne légy szomorú! Ne veszítsd el 
a reményt! Kérlek ne felejtsd el 
azt, hogy nem vagy egyedül.” 

 
Huszár Gabriella 

„Már gyermekkoromban ápolónı szerettem volna lenni.” 
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    A Zrínyi Ilona Országos Ma-
tematika Verseny megyei for-
dulóján, amit Gyulán rendeztek 
meg, tizenöt tanuló indult a Dr. 
Mester György Általános Isko-
lából.  A nagy létszámú me-
zınyben, az elekiek közül, igen 
jó eredményt ért el:  Hévizi 
János  5. osztály, Popa  Melin-
da 6. o., Medve Bianka  7. o. , 
Nagy Marcell 8. o.  
Iskolánkból a legjobb ered-
ményt, Antal András 8. osztá-
lyos tanuló ért el, a 22. helyen 
végzett . Felkés zítı  tanára 
Jámborné Simó Mária volt. 
    Az Országos Kenguru Mate-
mat ika Versenyt, az iskolában 
tartották meg, olyan értelem-
ben, hogy a feladatlapokat itt 
töltötték ki, amelyeket ezután 
tovább küldtek  a  megyei szintő 
értékelésre. A szép számú je-
lentkezı közül, akik a 2. osztá-
lyosoktól a 8.-ig indultak, az 
alábbi tanulók érték el a leg-
jobb eredményeket : 
Második osztály: Mokán Fan-
ni, Ferenczi Sára 
Harmadik osztály: Gyöngyösi 
Éva,  Sóvári Roland 
Negyedik osztály: Hoffmann 
Marcell, Juhos Dominika, Pilán 

Gergı, Schmidt Máté, Márk 
Cintia, Kovács Zsófia, Liszkai 
Ottó 
Ötödik osztály: Purecse Patrí-
cia, Pelle László, Bálint Áron, 
Nagy Fanni 
Hatodik osztály: Árgyelán 
Endre 
Hetedik osztály: Nagy Mar-
cell, Málik Richárd, Szegedi 
Szonja 
Nyolcadik  osztály: Bender 
Fanni, Antal András, Szabó 
Roxána, Szanis zlai Patricia, 
Gulyás Hanna 
     A feladatok megoldásának 
összesítése után, Békés megyé-
ben, az alsótagozatosok közül, 
Mokán Fanni  /2. osztály/ a 29. 
lett a versenyen. A felsı tago-
zatosok közül , Purecse Patrícia 
5. osztályos tanuló, a kiemelke-
dıen jó , 6. helyezést érte el! 
     Úgy gondolom, csak gratu-
láln i lehet a  tanulóknak és az 
ıket felkészítı pedagógusok-
nak: Sebık Ferencnének, Kecs-
kemét i Jánosnénak, Miszlai 
Jánosnénak, Gera Krisztinának, 
Lukácsné Kohut  Annának, 
Jámborné Simó Máriának és 
nem utolsó sorban  Brindás 
Györgynének! 

1+1= 2 matematika verseny 

     Az eseményekrıl Nagyné 
Nádor Gabriella  a Dr. Mester 
György Á ltalános Iskola tanára 
tájékoztatott.  Március másodi-
kán barátságos kosárlabda 
meccseket játszottak a nyolca-
dikosok a Márki Sándor Általá-
nos Iskola tanulóival. A fiúk 
általában nyertek,  a lányok 
felváltva. Gyalogtúrával kötöt-
ték össze ezt a tornát, hiszen 
hazafele már így  jöttek. Kosár-
labda-találkozó március köze-
pén is volt Kétegyházán, ahol 
az ötödik, hatodikos fiúk nyer-
tek. 
     Háromfıs csapatokban ját-
szottak. Gyulán minden évben 
kétszer, tavasszal-ısszel meg-
rendezik a mezei futóversenyt. 
5. helyezett lett Halasi Viv ien 
(8/c.) hetedik helyezett Halasi 
Daniella  (7/b.) nyolcadik helye-
zett Judea Edda (8/c). 
Kosárlabda házi bajnokságot 

tartottak a sportcsarnokban 
lányoknak délutánonként.  
Eredmények:  
5/a-5/b =31:7. 
6/a-6/b =32:15 
7/b-7/a =37:5 
8/c-8/a =18:14 
Március 16-án iskolai magas-
ugró verseny volt, szintén a 
lányoknak. 
Eredmények: 
5. osztály: 1. Mazán Nikolett 
(1,05 méter), 2. Házse Anett (1, 
03 méter), 3. Gulyás Dóra (1,00 
méter)              
6. osztály:  1. Darvasi 
Dzsenifer (1,08 méter), 2. Nagy 
Vanessa (1,05 méter), 3. 
Árgyelán Stella  (1 méter) 
7.  osztály: 1. Halasi Daniella  
(1,15 méter), 2. Horváth Csen-
ge, (1,13 méter), 3. Iván Ivett, 
(1,,05 méter) 
 
Mindig örömmel írok sportese-

ményekrıl, akkor is ha csak 
néhány fiatalt, vagy netán fel-
nıttet érint. 
     Tudnivaló a mozgásszegény 
világunkban, ezt rendkívül érté-
kesnek tartom, fı leg egészsé-
günk érdekében. Akik ezért 
tesznek valamit, szerveznek és 
buzdítanak a sportért, köszönet 
illeti ıket. 
 

    Ámulunk és bámulunk, hogy 
milyen kiváló eredményeket 
értek el a  Dr. Mester György 
Általános Iskola alsó tagozatos 
tanulói a különbözı megyei 
versenyeken a közelmúltban. 
Még februárban rendezték meg 
Mezıkovácsházán  a Dél-
Alföld i Mesemondó versenyt, 
ahol Szelezsán Boglárka 4. a 
osztályos tanuló a dobogós 3. 
helyezést érte el. 
    A gyulai várban megrende-
zett VIII. Mátyás király  monda- 
és mesemondó verseny meg-
hozta a tavasz virágba borulását 
márciusban Szelezsán Boglárka 
(4/a.) számára, ugyanis elsı 
helyezett lett.  
    A Gyulai A lapfokú Közokta-
tási Intézmény Géniusz palánta 
program keretében megrende-
zett Implom József vers és pró-
z a mo n d ó  v e r s e n y t  a 
Mogyoróssy  János  Város i 
Könyvtárban tartottak április-
ban. Ebben a szeszélyes hónap-
ban is sikerült napsugaras ered-
ményeket elérni tanuló inknak. 
Vers kategóriában elsı helye-
zés Oszlács Márton (2/b.) próza 

kategóriában  elsı helyezés 
Ferenczi Sára (2/a.) harmadik 
helyezés Szelezsán Boglárka 
(4/a.). Méltón lehetünk büszkék 
a gyermekek által elért eredmé-
nyekre, his zen megyeszerte 
öregbítették iskolánk h írnevét, 
hiszen a Békés Megyei Hírlap 
és a Gyulai Hírlap is tudósított 
róla.  
     Elmondható, hogy a negye-
dikes Szelezsán Boglárka ruti-
nos versenyzınek számít. Sok 
szép eredményt ért már el. Fel-
készítıje, segítıje Lupné Soós 
Tünde pedagógus volt. A máso-
dikos Os zlács Márton és 
Ferenczi Sára is nagyon tehet-
ségesek, szorgalmasak, ezt  bi-
zonyítja, hogy a Magyar Kultú-
ra Nap ján, Eleken is remekel-
tek. Eredményeik eléréséhez 
felkés zítı  tanára, Bellon 
Tiborné is nagymértékben hoz-
zájárult.   
     Gratulálunk! Remélhetıleg 
lesz még alkalmunk arra a jö-
vıben, hogy ehhez hasonló 
sikerekrıl számolhassunk be 
olvasóinknak. 

A „kicsik” nagy sikerei a békés megyei 
vers és prózamondó versenyeken 

Az iskolai sportéletbıl szemezgetve 

     Ennek a megmérettetés-
nek területi fordulóját még 
februárban tartották Gyulán, 
ahol nyolc tanuló képviselte 
a Dr. Mester György Általá-
nos Iskolát. (beszámoltunk 
róla) A megyei fordulót 
2011. április 09-én rendezték 
meg Békéscsabán. Iskolán-
kat két tanuló Árgyelán End-

re és Lırincz Balázs képvi-
selte. Mindketten 6/b osztá-
lyosok. Kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak  a rendkí-
vül erıs mezınyben. Felké-
szítı neve lıjük Tóth 
Gáborné volt.  
     Gratulálunk és sok sikert 
kívánunk az újabb verse-
nyekhez. 

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny 

 

Az oldalt összeállí-
totta a Dr. Mester 
György Általános 
Iskola tudósítója:  

 

Huszár Gabriella 
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    „Egy jó szakma felér egy 
diplomával” volt a szlogenje. 
Ennek igazságával teljesen 
egyetért Pelle  László  Elek-
Kevermes Közoktatási Társulás 
Dr. Mester György Általános 
Iskola és Óvoda igazgatója, aki 
egyben vezetıje volt a fıváros-
unkba induló csoportnak. Be-
számolója szerint kizárólag  a 
hetedik osztályosok mentek, 29 
t a n u ló  E le krı l  é s  8 
Kevermesrıl. Rajta kívül még 3 
kísérıpedagógus volt, Nagyné 
Nádor Gabriella , Restyéné Csil-
la és Zsidó Ferenc.  
     A SZAKMASZTÁR néven 
ismert országos találkozót min-
den évben megrendezik a 
Hungexpo terü letén. A kétna-
pos program elsı napján április 
18-án mentek. A  bemutatóval 
egyidejőleg zajlott le a SZAK-
MA KIVÁLÓ TANULÓJA  
verseny. A nagy érdeklıdést 
bizonyítja , hogy 4500 általános 
és középisko lás tanuló jött el az 
ország különbözı részérıl. A 
versenyzık elkerített területe-
ken mutathatták be a különbözı 
szakmákat, mint fodrász, koz-
met ikus, villanyszerelı, aszta-
los, vízvezeték-szerelı, kımő-
ves, burkoló, kárp itos és így 
tovább... A közönség pedig 
nézelıdhetett és drukkolhatott. 
Érdekességként megemlíthetı, 

hogy a fodrászoknál Hajas 
László volt a zsőri elnöke.  
    Változatossá tette az esemé-
nyeket és vonzóbbá a szakmá-
kat, hogy késıbb a sorban álló 
fiataloknak is csináltak frizu rát, 
vagy sminket. A  nagy színpa-
don pergı mősor folyt, divatbe-
mutató, ének, zene, néptánc. A 
szervezıktıl kis, élelmis zer úti 
csomagot is kapott mindenki. 
 - Mért pont a hetedikesek men-
tek? - Kérdezem Pelle  László 
igazgató urat, mert végig ez 
motoszkált a fejemben. 
- Idıben, a hetedik osztályban 
kell elkezdeni a pályaválasztást. 
Mindig az volt  a véleményem, 
hogy ne a nyolcadikban kap-
kodjunk. Saját példámból kiin-
dulva még a nyolcadik osztá-
lyosok legtöbbje sem tudja, 
hogy tulajdonképpen mit akar. 
Éretlenek. A tegnapi kirándulá-
sunk és a Csaba Center is szo-
kott hasonló szakmai bemutatót 
tartani, ahova szintén elme-
gyünk, s mindezekkel a látoga-
tásokkal az a célunk, hogy sike-
rüljön tanulóinknak olyan pá-
lyát választani, amelyben kedv-
vel, szeretettel és eredményesen 
dolgozhatnak, amikor elbúcsúz-
nak isko lánktól. 

 
Huszár Gabriella 

Hetedik osztályosok a szakmák  
fesztiválján, Budapesten     Felkerestem a Román Á ltalá-

nos Iskolában Szelezsán Péter 
igazgató urat, akitıl az alábbia-
kat tudtam meg és errıl tájé-
koztatom az újság olvasóit. 
Mozgalmas hetet zártak, április 
11 – 17. bezáróan, amikor meg-
rendezték a Román Hetet. Ek-
kor a  gyerekek mélyebben 
megismerkedhettek a román 
hagyományokkal, t radíciókkal, 
mivel közeledtek a húsvéti ün-
nepek. Az idén egybeesik az 
ortodox és a keresztény ünnep. 
A tanítási órákon is errıl hallot-
tak a gyerekek, a  Virágvasárnap 
és a nagyhét eseményeirıl.  
    A tanulók - a héten - tojás-
festésen is részt vettek és az 
elkészü lt alkotásokat hazavihet-
ték. A román szakos kollega-
nık felügyelték a hetet, délelıtt 
és délután is. Megismertették a 
tanulókkal Elek történetét és 
nevezetességeit.  
     Kü lönleges élményt jelentett 
a tanulóknak a Kétegyházára 
szervezett kirándulás, április 
14-én. Az eleki önkormányzat 
által biztosított mikrobusszal 
vitték át a gyerekeket és peda-
gógusokat a szoms zédos tele-
pülésre. Ott megnézték az or-
szágban egyedül mőködı Ro-
mán Tájházat, Grósz György 
idegenvezetésével. A gyereke-
ket lenyőgözték a rég iségek: a 
rokka, a tulipános láda, a csiz-
malehúzó, vagy a petróleum-

lámpák. Minden a régi idıkrıl 
mesélt, a berendezett szobák is 
ıseik bútorait ırzik. A látogatás 
nagy élményt jelentett a tanu-
lóknak és másnap a látottakat 
kiértékelték az ó rán.  
     A Román Hét azzal fejezı-
dött be, hogy a tanulók vetélke-
dı keretében számot adtak a 
héten tanultakról. Ott jártam-
kor, április 19-én volt az utolsó 
tanítási nap, melyen rövidített 
órák után az udvaron minden 
tanuló irányított programon vett 
rés zt . Vo lt  it t  as zfa lt -
rajzvers eny  és  kü lönbözı 
ügyességi vetélkedık. A tavaszi 
szünet utáni elsı tanítási nap, 
április 28-án lesz.  
     Elızı nap – április 27-én – 
ismét kirándulást szervez az 
iskola, de most az uticél, Gyula 
városa lesz. Szeretnék a tanu-
lókkal megismertetni a kedves 
fürdıvárost, a csodaszép szökı-
kútjaival és természetesen a 
híres gyulai várral. Igazgató úr 
beszélt a távlati tervekrıl: szor-
galmasan készülnek a bensısé-
ges Anyák napi mősor összeál-
lítására, és felkészítik az alsós 
tanulók közül a legügyesebbe-
ket, a békéscsabai Meseházban 
megrendezésre kerülı, román 
mesemondó versenyre, ahol ık 
is szeretnének részt venni a 
megmérettetésen. 

 
Nádor Mária 

Román Hét az iskolában 

Folytatás az 1. oldalról 
/Böjt közepe../ 

szü letésnap ján kös zöntötték. 
Wittmann György kívánt az 
ünnepeltnek nagyon 
jó egészséget, majd 
átadta részére az 
ajándékot. A vacsora 
jó hangulatban telt 
el. Az est záró moz-
zanata az vo lt, ami-
kor az egyesületi 
tagok a felfőzött 
to jás -ka lár is okkal 
elindultak a fıtérre 
és a füzéreket fel-
akasztották a kút 
fölött magasan álló sváb leány-
alak, „Lisi” nyakába. Másnap 
mindenki láthatta a városban, 
hogy az Eleken élı németek 

ismét  megszervezték a hagyo-
mányırzı rendezvényüket. 
     Az I. és a II. sz. óvodákban 
is megrendezik a németséghez 

kapcsolódó hagyományokat, 
mivel ezekben az óvodákban 
németül is tanulnak a gyerekek. 
Így került sor arra, hogy most 

már évek óta csatlakoznak az 
Eleki Németek Egyesületének 
ünnepéhez és ık is betervezik 
az óvodai programjukba a „Böjt 

közepének” 
a megren-
dezését. Ez 
a nap az 
óvodákban 
is március 
30-a volt. 
Itt azonban 
d é l e l ı t t 
fújták a 240 
db tojást.  
Ez alkalom-
mal köszö-

netét fejezi ki, Papp Lászlóné 
óvodavezetı, a tojásokat ado-
mányozó Barna János vállalko-
zónak. Az óvó nénik és a  

daduskák segítettek a tojások 
fújásánál.  A tojás-héjak főzé-
sében már a gyerekek is tevéke-
nyen részt vettek. A finom rán-
totta elfogyasztása után, elin-
dultak mindkét  óvodából a  gye-
rekek a tojás-koszorúkkal, és a 
két csoport a kútnál találkozott. 
Miután felakasztották a füzére-
ket a kút fölött magasan álló 
leányalak nyakába, a gyerekek 
visszaindultak az óvodákba az 
óvó nénikkel, hogy egy újabb 
nagy eseményre, a Húsvétra 
készülıdjenek. 

 
 

Nádor Mária  
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     Az utóbbi  években több 
mint 100 hivatalos figyelmez-
tetés jelent meg egyes pszichi-
átriai szerek káros mellékha-
tásairól  az egész világon. 
      A Gyógyszer kompendium 
(hivatalos kiadvány) alapján a 
pszichiátriai szerek mellékhatá-
sai magukba foglalják többek 
között a  következıket : szoron-
gás, nyugtalanság, a vérkép 
kóros elváltozásai, hallucináci-
ók, ellenségesség, pszichotikus 

depresszió, halálos szív izom-
gyulladás, agyérgörcs, szívro-
ham, pszichózis, májkárosodás, 
cukorbetegség, öngyilkosság, 
erıszakos viselkedés vagy ha-
lál. Egy közelmúltban végzett 
hazai felmérés azt  mutatja, 
hogy az emberek 80%-a nem 
tud arról, hogy az észlelt káros 
mellékhatásokról nem csak a 
háziorvosnak szólhatnak, ha-
nem ezeket ık maguk is jelez-
hetik az Országos Gyógyszeré-

szeti Intézetnek – amellyel em-
beréleteket lehet megmenteni. 
     Az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alap ítvány 
szeretné felh ívni a nagyközön-
ség figyelmét arra, hogy a 
gyógyszerek és pszichiátriai 
szerek szedése közben tapasz-
talt mellékhatásokat az érintet-
tek is jelenthetik közvetlenül az 
Országos Gyógyszerészeti Inté-
zetnek. Ezzel hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az adott gyógyszer 

mellékhatásairól sokkal többet 
tudjanak meg  a szakemberek, 
és a túl veszélyes szereket ha-
mar kivonhassák a forgalom-
ból. A mellékhatásokat jelent-
hetik a patikákban kérhetı 
nyomtatványon vagy az Orszá-
gos Gyógyszerészeti Intézet 
hon lap ján : www.ogy i.hu ." 
 

További  információ: 
Állampolgári Bizottság az Em-

beri Jogokért A lapítvány 
info@cchr.hu 

www.emberijogok.hu  

Figyelmeztetés a pszichiátriai szerek káros hatásaira 

     Még 1995-ben jelent meg 
ilyen címmel  egy érdekes kötet a 
Suevia Pannonica /Heidelberg/ és 
a Nikolaus Lenau Kultúregyesü-
let Pécs kiadásában száz olda-
lon,  magyar nyelven Bonyhá-
don, ami önmagában is érde-
kes,  hisz pl. Bonyhádon alakult 
meg a Hőségmozgalom is 1942 
januárjában,  de itt adtak ki egy 
o lyan  könyvet  is  1994-
ben,  mely a Hőségmozgalmat 
mutatja be pozitívumként.  /Az 
1995-ös kiadvány inkább elgon-
do lkod tat ,  árnyal do lgo-
kat!/  Sajnos, mi nem tudtuk elol-
vasni ezt a Hőségmozgalom 
s zems zögébı l megírt  kiad-
ványt,  csak az 1995-ös könyv-
bıl vehettünk át idézeteket,  de 
mindentıl függetlenül így is ta-
nulságos ezekrıl a dolgokról is 
szólni,  hisz pl. az eleki németség 
tragédiáját is könnyebben meg-
érthetjük.  
    Mint köztudott a Volksbund 
elsı csoportja 1939. április 30-án 
alakult meg a Tolna megyei 
Cikón,  Eleken pedig 1940. októ-
ber 20-án. /Kezdetben kulturális 
szervezetként mőködtek,  vagy 
1940-tıl nyíltan felvállalták az 
akkori németországi politikát./ A 
Hőségmozgalom késıbb, szintén 
a Tolna megyei Bonyhádon ala-
kult meg,  Eleken pedig 1943. 
április 10-én. Az utóbbi szervezet 
nevében is arra utalt,  hogy Ma-
gyarországon belül képzelik el a 
jö v ı jü ket .  1944-b e n  a 
Volksbundban 300 ezren,  a  Hő-
ségmozgalomban "csak" kb. 20-
25-ezren politizáltak,  Eleken is 
az elıbbi volt a szervezettebb! 
Mielı tt  azonban  bárki is 
"Ítélkezne",  jobban meg kell 
vizsgálni ezt a bonyolult korsza-

kot, most elsısorban a Hőség-
mozgalom bonyhádi dokumentá-
ciójával foglalkozó kiadvány 
alapján.   
     A könyvben négy kritika ol-
vasható:  dr. Johann Till:  A Hő-
ségmozgalom felértékelése anti-
fasiszta szövetséggé?,  Friedrich 
Spiegel-Schmidt:  Bíráló meg-
jegyzések a hőségmozgalom 
dokumentációjához,  dr. Paul 
Ginder:  "Veszedelmes uszítások 
sodrában",  Franz Wesner:  Szati-
rikus válasz. Az is nagyon tanul-
ságos,  hogy a szerzık elfogad-
ják,  követik Tilkovszky Ló-
ránt /1927-/,  kiváló magyar tör-
ténész még a rendszerváltoztatás 
elıtt megfogalmazott gondola-
tat,  vagyis azt,  hogy a Hőség-
mozgalom azáltal,  hogy a tisztán 
magyar nyelvő oktatásért szállt 
síkra,  ezáltal erısítette a 
Volksbundot,  mert ez utóbbi 
szervezet azt hangsúlyozta,  hogy 
aki belép a Hőségmozgalom-
ba,  annak le kell mondania a 
németségérıl.  
     Most pedig nézzünk néhány 
olyan példát arra,  hogy a szerzık 
szerint miért volt meddı a bony-
hádi kísérlet,  vagyis mi az,  ami 
vitatható az 1994-ben megjelent 
könyvben!  Nem volt egy sikeres 
dolog pl. az,  hogy a Hőségmoz-
galom is felvállalta ezt,  a még az 
1 9 3 0 - a s  é v e k  e l e -
jén megfogalmazott gondolko-
dásmódot:  "Nem akarunk nem-
zetiség lenni,  amely egyéni cél-
jait követi." Önmagáért beszél ez 
a "hőséges induló" is,  melyet az 
akkori bonyhádi apátplébános írt 
németül.  "Magyar vagyok és 
keresztény maradok,  A vezetım 
Horthy Miklós,  Magyar vagyok 
és keresztény maradok,  A veze-

tım Horthy Miklós." Itt nyilván-
valóan a tartalom a legfonto-
sabb,  és nem a mővészi érték /pl. 
Krist,  ist rímek/,  hisz a katoli-
kus egyház is a Hőségmozgalmat 
támogatta. A kötetben szerepel 
Reibel Mihály,  egykori eleki 
plébános is /1931-59/,  aki szin-
tén "hőséges" volt,  tıle azt eme-
lik ki,  hogy mindig arról be-
szélt,  hogy hazánkban sohasem 
volt tervszerő beolvasztás,  de 
ami volt, az csak önkéntes 
volt,  és ami  a  magyarság vonze-
rejére vezethetı vissza!  
     Az egyik szerzı viszont idéz 
Rákosi /Kremser/ Jenıtıl /1842-
1929/,  ami azt bizonyítja,  hogy 
igenis volt igény a beolvasztás-
ra:  "Milyen csodálatos erıt is 
képvisel a magyarosítás...Vannak 
itt tót, oláh, sváb, sokác, bunye-
vác, sıt spanyol, francia, olasz és 
angol eredető magyarok." Az is 
érdekes,  hogy a Hőségmozga-
lom alapító között találunk fajvé-
dı magyarokat,  pl. Gömbös 
Miklóst, elmagyarosodott svábo-
kat /a könyvben így szerepel/,  pl. 
Lehmannt,  Kunsztot. /Ezek a 
tények sok szempontból hiteltele-
nítették ezt a politikát./ Az vi-
s zon t  közis mert ,   hogy 
a  "hőhások" a Volksbundot min-
dig hazaárulással vádolták,  az 
utóbbiak viszont az elıbbieket 
vádolták a németség elárulásával. 
A könyv a Volksbundot a követ-
kezıkkel kívánja "védeni":  A 
szervezet csak mővelıdési egylet 
volt, a német nemzetiségi kong-
resszus követelése mindvégig 
függıben maradt,  az 1940. au-
gusztus 30-i bécsi egyezmény 
aláírása után a viszonylag függet-
len vezetınek, Baschnak /1901-
46/  parancsátvevıként   /
Befehlsempâger/ kellett tevé-
kenykednie!  

      Az is igazsághoz tarto-
zik,  hogy pl. Szabó De-
zsı /1879-1945/ a magyarság 
ellenségének tartotta a zsidóságot 
és a németséget is,  ami valószí-
nőleg nem jó hatással  
volt a hazai németekre sem. Eb-
ben a bonyolult idıszakban csak 
n agyon  kev es en  vo l ta k 
azok,  akik már a kezdetek kez-
detén megjósolták a tragédiát.  A 
Neues Sonntagsblatt már a 1937. 
szeptember 10-i vezércikkében 
többek között ezt lehetett olvasni: 
"...A radikalizálódás szükségsze-
rően be fog következni. A kitörı 
harc mindkét oldalon mély sebet 
ejt. A népi túlélésért küzdı német 
népcsoport Németországban ha-
talmas támogatóra fog lelni. 
Amire híd -szerep várt vol-
na,  elválasztó szakadékká válik. 
A sajnálatos fejlemény bekövet-
kezik,  mert elmulasztották a 
maga idejében a magyarországi 
németség nyelvi jogait nemcsak 
elméletben,  de a valóságban is 
megfelelıen biztosítani. Még 
ennek az ideje nem következett 
be,  de válaszúton állunk már." 
Sajnos,  az újság jó jósnak bizo-
nyult,  a tragédia bekövetke-
zett,  pártállástól függetlenül 
mindenkit érintett... Kár,  hogy a 
Hőtlenség a "hőségben címő 
kötet a jelentıségéhez képest 
nem kapott nagyobb nyilvánossá-
got,  pedig az itt írtak megisme-
rése után / is / elmondhat -
juk,  hogy különösen a politiká-
nak van óriási jelentısége ab-
ban,  hogy pl. az állampolgárok 
számára olyan helyzetet teremt-
sen,  hogy ne csak a rossz és a 
kevésbé rossz között lehessen 
választani,  hanem a jó és a még 
jobb között!  
 

Rapajkó Tibor 

Hőtlenség a "hőségben"  
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Kiigazítás 
„40 év az eleki postán” címő 
cikkben helyesbítenék Újházi 
Lás zló  te rü let i e lnökre. 
(tévesen területi helyettesként 
írtam.) 

Huszár Gabriella 

  „Sasfiókák” a Mővelı-
dési Központban 

Kellemes idıtöltésben részesül-
tek azok a nyugdíjasok, akik 
április 14-én délelıtt 10 órától 
beültek az eleki Mővelıdési 
Központ nagytermébe. A buda-
pesti Mikroszkóp Színpad mő-
vészei szórakoztatták a nagyér-
demőt. Színvonalas mősoruk-
ban az alábbiak szerepeltek: 
jelenet a Házasságközvetítı 
Irodában, ének szóló, újabb 
bohókás jelenet egy öregasz-
szony és egy kislány párbeszé-
dével, ének /duett/ hangzott el a  
Csárdáskirálynı címő nagyope-
rettbıl. Közben a mősort meg-
szakították egy idıre és tájé-
koztatás hangzott el az Alkony 
Programró l.  
    Ez a program egy egész évre 
szóló program, melynek fı cél-
ja a gondoskodás önmagunkról 
és szeretteinkrıl. Azért, hogy 
közelebbrıl is meg ismerhessék 
a résztvevık a program valósá-
gát, egy kisfilmet vetítettek, 
amely egy életutat mutatott be a 
születéstıl – óvodába járás, – 
ifjúsági élet, házasságkötésen 
keresztül a gyermekek születé-
séig, majd nagyszülıkké válás 
után az elmúlás gondolatáig, 
egészen a temetésig. A vetítés 
után folytatódott a mősor.  
     A TV-bıl jó l ismert színész, 
Bereg i Péter, csattanós vicceket 
mesélt és sor került a népszerő 
„Hacsek és Sajó”, a félreértések 
sorozatát felvonultató komikus 
kabaré jelenetére is, melyben 
Bereg i Péter és Heller Tamás 
„párbajozott” egymással. A 
mősor végén értékes nyeremé-
nyek kihúzására került sor.  
     A résztvevık közü l négy 
szerencsés nyertes vihette haza 
a Zeppter kávéfızıt és az aján-
dékcsomagokat. Egy hangula-
tos kikapcsolódást nyújtó dél-
elıttön vettek részt a nyugdíja-
sok, valamint a  Szociális Ott-
hon lakói. 
Húsvéti Játszóház 

    A  Húsvét, a kereszténység 
második legnagyobb ünnepe, a 
Karácsony után. Ezekben a 
napokban emlékezünk meg 
Jézus Kris ztus kereszthaláláról 

és a harmadnapi feltámadásá-
ról. Az ünnephez számos nép-
szokás is társul. Pl. legnépsze-
rőbb a hétfıi locsolkodás, de 
ilyenkor a tojásfestés is elma-
radhatatlan. A közeledı ünne-
pet szerette volna az integrált 
intézmény /Reibel Mihály Vá-
rosi Mővelıdési Központ és 
Könyvtár/ emlékezetessé tenni 
a gyerekek számára, ezért úgy 
gondolták, hogy szerveznek 
részükre egy ünnepi játszóhá-
zat. Az április 21-i napot sok-
sok elıkészítı munka elızte 
meg. A könyvtárban készítették 
elı a húsvéti kellékeket, melye-
ket a gyerekek fantáziája re-
mekmővé alakított.  
       Az intézmény dolgozóinak 
ügyes rajzkészségének köszön-
hetıen és az ötleteik alap ján 
születtek meg  a nyuszi-figurák, 
kis csibék, apró kicsi v irágok, 
ablakdísz-keretek. Így a Dr. 
Mester György Általános Isko-
lából, a Román Általános Isko-
lából és az óvodákból érkezı 
gyerekeket ezek az elıkészített 
kellékek várták már az asztalo-
kon, a Mővelıdési Központ 
kistermében. Negyvennél is 
több gyerek érkezett a h ívásra, 
akik lelkesen dolgoztak. Ez a 
létszám nagyon kedvezı volt, 
mivel már mindkét iskolában 
elkezdıdött a tavaszi szünet.  
    A  szorgalmas és kreat ív ke-
zek közü l kikerültek a színes 
ablakdíszek, az asztalra szalvé-
ta-tartó készült, kis kosárkák is 
elkészü ltek, melyben fő  lapult 
és a nyuszis-tojástartók is ott 
díszelegtek az asztalokon. Min-
den gyermek az által elkészített 
remekmővet elvihette haza.  
     A hangulatos, a Húsvét illa-
tát is magában hordozó rendez-
vényt az Oktatási,- Kulturális 
és Sportbizottság támogatta. 
Ugyanitt a kisteremben a meg-
hirdetett „Tojásfa díszítı ver-
seny” remekmőveit csodálhat-
ták meg a résztvevık.  
A kis asztalokon elhelyezett 
csodás tojások kü lönféle tech-
nikával készültek: aranyesı-
gally tartotta azokat a  tojásokat, 
melyeken kézzel horgolt csip-
ke-csíkok és gyöngyök dísze-
legtek. Megcsodálhatták azokat 

a tojásokat is, melyeket külön-
bözı festett mot ívumok /
virágok, nyuszikák, csibék, 
aranyesı-ágak / d íszítettek. 
Szemet gyönyörködtetı volt a 
színes horgolt kakas, amely a 
tojásra kerü lt és a kis horgolt 
tojástartó is ötletes volt. Érde-
mes megnézn i ezeket a  gyönyö-
rő, kézügyességet igénylı alko-
tásokat, mely még  április 28. 
lesz látható a Mővelıdési Köz-
pont Kamaratermében. 

Nádor Mária 

A Mővelıdési Központ életébıl... Szabó Kata 
Ahol semmi nem fáj... 

 
-Hazajöttem a nagy alföldre, 

itt születtem,  
hát itthon vagyok én. 

Itt nincs gondolat, mely gyötörne 
s mellettem marad a vak remény. 

 
Itt semmi nem fáj, a Nap ragyog. 

Miért nem ide épült a ház, 
hol napjaim töltöm, hol lakok? 
Ide, ahol semmi nem fáj.... 

 
Ide...a nagy erdı közepébe, 
de kivágták a fiatal fákat 
s valaki karcolgat törzsébe 

az idıseknek s az erdı kiszárad. 
 

Nézd a rókát, rálıttek szegényre, 
csak etette pedig a kicsiket.... 
igaz, baromfit hozott ebédre, 

de mit tegyen,  
ha ravasznak született...? 

 
És a sün megint gömbölyő lett, 

valaki bántani akarta, 
pedig az avarban heverészett... 
Oh, mekkora e táj fájdalma! 

 
Nézd a hangyát, cipeli a morzsát, 
hogy kis teste majd beleszakad 
s az égre néz, hogy viselje kínját, 
hol repkednek fáradt madarak... 

 
-Hazajöttem a nagy alföldre, 

de most néztem meg csak jobban 
én. 

Itt nincs gondolat,  
mely gyötörne, 

de mennyire fáj e tájnak,  
hogy él.... 

 
Mindenkinek áldott húsvéti  

ünnepeket kívánok! 

Megjelent a Katolikus 
Hírmondó húsvéti  
lapszáma 

 
      Az elsı oldalon olvashatjuk 
Nagyné Nádor Gabriella  írását 
a nagyhétrıl,  melybıl egy 
részlet :  "A feltámadt Krisztus 
ma is itt van köztünk és velünk. 
Keresi a szegényeket,  az el-
nyomottakat,  a jelentéktelene-
ket,  mert tudja,  hogy min-
den,  amit mondott igaz és 
szükséges a mai v ilágnak."     
     Kalaman  János,  eleki plé-
bános arra keresi a  vá-
laszt,  hogy hogyan születik 
egy boldog család:  "Három 
dolog vezet a családban a bol-
dogsághoz:  a vasárnap,  az 
ölelés, és a kötelesség teljesíté-
se." Durstné Veronika Isten 
akaratáról ír:  "Minden pillanat-
ban szerethetjük Isten akaratát 
a fájdalmainkban,  az öröme-
inkben,  a  mellettünk lévı sze-
mélyben,  a kü lönbözı tevé-
kenységeinkben.  Hallgatni a 
legrejtettebb hangra,  a lelkiis-
meret hangjára,  b iztosan vezet 
minket a  megvalósításhoz." 
Olvashatunk még a hálá-
ról,  illetve a gyulavarsándi 
templomról is,  ami egykoron 
az eleki járáshoz tartozott. /
Friss plébániai információk a 
www.elek.plebania.hu oldalon 
olvashatók./ 

Rapajkó Tibor 

Anyakönyvi hírek 
 
Keresztelések: 2010. december 
26. Kráder Ferenc Marcell és 
Zalai Bíborka Zenóbia,  2011. 
január 22. Godó Barba Dorka. 
Temetések.  Zsóri Péterné 
2010. december 15.,  id. Hor-
v á t h  Jó zs e f  d e cemb e r 
28.,  Klemm József 2011. feb-
ruár 9.,  Frank Éva Lujza febru-
ár 12., Gál Mihályné február 
17.,  Strifler József április 13. 
 
/Forrás:  az eleki Katolikus Hír-
mondó 2011. V. évf. 22. lapszá-
ma./                      

R. T. 
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    Elsıként két tragikus hír: 
Nem régen elhalálozott két  
polgárır,  Samu Gábor és 
Hégely Sándor. Az eleki pol-
gárırség létszáma ma 18 
fı,  ebbıl négy fı a közelmúlt-
ban lépett be. 
2011 jú lius 16-án Eleken kerü l 
megrendezésre a megyei pol-
gárırnap,  ami mindenképpen 
nagy dolog,  hisz az eleki szer-
vezet viszonylag újnak s zámít! 
Tudomásunk szerint ekkor a 
tőzoltóság,  a rendırség és a 
katasztrófavédelem is bemuta-
tót fog tartani,  a helyszín pedig  

a városi sportpálya lesz. 
      Manapság egyre többen 
kérik a polgárırség segítsé-
gét,  hisz pl.  városunkban 
2011. január 1-tıl nincs mezı-
ırség! 
Az eleki po lgárırök tavasszal 
továbbképzésen is részt  vesz-
nek,  a  téma a baleset-
megelızés. Az iskolák környé-
kén mostanság azért nem lehet  
a polgárıröket látni,  mert a  
KRESz változása miatt szüksé-
ges lenne itt veszélyre utaló  
táblák kihelyezésére is,  de 
ezek anyagi p roblémák miatt  

még nem valósultak meg,  de 
errıl már korábban tárgyaltak a 
városvezetéssel is. 
Továbbra is igen jónak mond-
ható az eleki rendırırs és a 
városi polgárırök közötti kap-
csolat. 
     Elek bőnügyi szempontból 
továbbra is listavezetınek te-
kinthetı a megyében,  mert a  
bőnözési arány nem nıtt,  ha-
nem inkább csökkent,  ami 
részben a helyi polgárırségnek 
is köszönhetı! 

Forrás:  Málik János,  
az eleki polgárırség vezetıje. 

 
Rapajkó Tibor 

Az eleki polgárırség hírei 

Május régi magyar neve PÜN-
KÖSD HAVA, a hónap legje-
lesebb egyházi ünnepe után. 
IKREK HAVÁNAK is nevez-
ték. Ismert az ÍGÉRET HAVA 
elnevezés is. 
 

Május l. 
A szeszélyes „bolondos” április  
elmúltával májusban kiv irul, 
megúju l a természet. Ezért kü-
lönböztetik meg régóta az em-
berek május elsejét, mint öröm-
ünnepet. A május 1-jei szoká-
sok közül megismertebb a má-
jusfa, vagy májfa állítása. Le-
gények állít ják hajnalra a  lány  
házához, általában az ajtó elé 
az udvarban, de pl. egyes he-
lyeken a kémény mellé tőzik, 
hogy jobban lehessen látni. A  
májusfa általában nyárfa, de 
vannak vidékek, ahol orgona. 
Éjszaka, s zalagokkal feld íszítve 
tőzik a kedves udvarára, és a  
földre odaírják a monogramju-
kat, hogy tudják a házbeliek, 
kik jártak ott. Ha valamelyik 
lányra haragudtak, annak a 
házához a kémény mellé kuko-
ricaszár-csomót kötöttek, amit  
fekete szalagokkal „díszítettek” 
fel.  A májusfa állításával szo-
ros kapcsolatban volt a májusi 
szerenád, amit a legények vi-
ráglopással szoktak egybekötni. 
Május elseje 1890 óta a  dolgo-
zók nemzetközi ünnepe. 
 
Május 4. - Flórián napja 

Róma i  katonat is zt  vo lt  

Novicumban, a mai Ausztriá-
ban. Keresztény hitéért  vérta-
núságot szenvedett. A legenda 
szerint már gyermek-korában 
megmentett egy égı házat. A 
tőzzel do lgozók – fazekasok, 
tőzoltók, pékek – védıszentje 
lett. A gyakori tőzesetek miatt a  
barokk kortól kezdve már min-
den tehetısebb polgár házának 
homlokzatán fülkébe állították 
szobrocskáját. Egyes falvakban  
– ezen a napon – nem raktak 
tüzet, nem sütöttek kenyeret és 
a kovácsok nem dolgoztak. 

 
Május 12-13-14. - Pongrác, 
Szervác, Bonifác, azaz a fa-

gyosszentek napja 
A májusi fagy rettegett szentjei, 
de közéjük sorolja a néphit  
Orbánt is. Sőrőn elıfordul, 
hogy ezek a szentek névnapju-
kon „leszüretelnek”, pusztító  
fagyot hozva a gabonára, szılı-
re és a virágzó gyümölcsfákra. 
 
Május 16. - Nepomuki Szent 

János napja 
A gyónási titkot megırzı cseh 
vértanú ünnepe, akinek a szob-
ra általában vizek közelében 
áll. A hajósok, vízimolnárok 
védıszentje. 
 
Május 25. - Orbán napja 

A III. században élt Orbán pá-
pát kegyes életéért szentként 
tiszteli a  nép. A  magyarság 
körében Orbán a földmővelık 
és a szılımővesek védıszentje 

lett. Évszázados népi tapaszta-
lat alapján ugyanis a fagyos-
szentek elmúltával május utol-
só hetében – Orbán napja táján  
–  jöhet még fagyveszély, s  
elviheti a jónak ígérkezı ter-
mést. A szılısgazdák a XVIII. 
század közepétıl kereszteket, 
Szent Orbán  tiszteletére emelt  
kápolnákat, szobrokat állítanak 
fel a szılıhegyen. Ha szép az 
idı, virágokkal, koszorúkkal, 
énekkel köszöntik Orbánt. Egy-
egy pohár jó borral is meg lo-
csolják a szobrot, így hálálják 
meg a védelmet. Ha rossz az 
idı, akkor jelképesen megvesz-
szızik, kicsúfolják a szobrot. E 
régi hagyományt egyre több 
bortermelı vidéken elevenít i 
föl a lakosság. Borversenyt, 
borvásárt rendeznek e napon. 
 
Május 30. - a  Szent Jobb 
megtalálásának emléknapja 
Miután Szent László királyunk 
1083. augusztus 20-án Szent  
István fehérvári sírját felnyittat-
ta, a tetem jobb keze, a király i 
pecsétgyőrővel, nem volt a  
sírban. Késıbb kiderült , hogy 
azt Merkúr fehérvári p répost 
„mentette át” saját monostorá-
ba. Szent László  elfogadta a 
prépost magyarázatát, s a hely-
színen megépíttette a Szent  
Jobb monostort. Államalapító  
királyunk kézereklyéje a ma-
gyar államiság jelképe lett. 

 
Nádor Mária 

Jeles napok májusban Horváthné Ibolya 
Anyák napján:  
Szüleimnek 

 
Anyák napja alkalmából, 
megnyitom a szívemet. 
Szétfeszít i odabenn 

a hatalmas nagy szeretet. 
 

Nem is tudom,  
hogy mondjam el, 

mit jelent ez énnekem, 
hiszen annyi sok-sok szeretetet 

kaptam én már Tıletek. 
 

A legelsı és a legszebb 
ez volt, az én életem. 
Éveken át taníttatást, 

sok boldog órát és éveket kap-
tam Tıletek. 

 
Most vezeti az életutam 
boldogság és tisztelet. 

Ezt szeretném viszonozni, 
hogy boldog legyen éltetek. 

 
Május elsı vasárnapján, 
felveszem az új ruhám, 
virágcsokor a kezemben, 

neked szedtem Édesanyám. 
 

Nem veszek én győrőt, láncot 
és nem hozom le a  napot, 
de azt az egyet megígérem, 
vigyázok Rád minden napon. 

 
Anyám, Anyám, Édesanyám, 

összeteszem két kezem, 
mert az élet rögös útján, 
mindig fogtad a kezem. 

 
Ezért a  kis csokor mellé, 
fogadd el a lelkemet, 

s mellette még d íszítésként, 
szívbıl jövı szeretetemet.  

 
Radnóti Miklós 
Április 

 
Egy szellı felsikolt,  
apró üvegre lép 

s féllábon elszalad. 
Ó április, ó április, 

a nap se süt, nem bomlanak 
a folyton nedvesorrú  
kis rügyek se még 
a füttyös ég alatt.  


