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Böjt közepe – Mitte in der
Fasta

Március 15-ét
ünnepeltük

Magyar bál 2008.

Az eleki németeknél régi hagyomány a
„Böjt közepének” megünneplése. Egy kis
„turpisságot” jelentett ez a rendezvény.
Ismeretes, hogy a böjti idıszakban húst
nem lehetett fogyasztani, így megrendezték ezt a napot, mely éppen Hamvazószerda és Húsvét közötti idı közepére esett,
hogy becsempésszenek egy kis kolbászt a
böjti ételek közé.

Újkori történelmünk legszebb ünnepe
március idusa. Mindazoknak az, akik átérzik egy olyan diadal nagyszerőségét, amelyik egy nép összefogásának eredményeként született.
„Talpra magyar, hí a haza, itt az idı,
most vagy soha…”! – szavalta Petıfi Sándor, a márciusi fiatalok egyik vezére. A
márciusi ifjak fogalmazták meg elıször
történelmünkben, mit kíván a magyar
nemzet? , vagyis a polgári állam és a függetlenség megvalósítását és Európa szabadságszeretı népeivel való együttmőködést. Az idén 160. alkalommal ünnepelte
az ország ezt a napot. Elek város lakossága
is megemlékezett az ünneprıl, melyet a
Reibel Mihály Mővelıdési Központ szervezett. A városi ünnepségen a megszokottnál is többen tisztelegtek a nagy elıdök
elıtt. Elsıként a „Himnusz” hangjai csendültek fel, a Nyugdíjas Énekkar tolmácsolásában, Aradi Zsolt karnagy vezényletével. İket követte 2 szavalat: Gulyás Hanna és Taután Mária tanulók elıadásában,
mindketten a Dr.Mester György Általános
Iskola tanulói. Majd ünnepi köszöntıt
mondott Pluhár László polgármester úr.

2008. március 15-én került megrendezésre a hagyományos eleki magyar bál. A rendezvény méltó zárása volt az egész napos
ünnepi programnak. A közel 300 bálozó
hajnali 3-ig ropta a táncot. A bál érdekessége volt az erdélyi Kalotaszentkirályról érkezett 2 táncospár, akik nemcsak szépen
díszített hagyományos viseletüket, hanem

Régen a felnıtt fiúk csoportokba verıdtek és a „puca” nevő bábúval végigjárták
az ismerıs /fıleg lányos/ házakat. Az ünnephez kapcsolódó sváb dalokat, köszöntıket énekeltek. Ezért a szereplésért tojást,
kolbászt, bort kaptak cserébe. A kapott
tojásokat összegyőjtötték, kifúrták azok
végeit, és azokon keresztül kifújták a tartalmát. Ezeket a kifújt tojásokat felfőzték
egy hosszú madzagra és kalárisokat készítettek belılük. Majd ezeket kivitték az
artézi kút felett magasodó nıi alak, „Lisi”
nyakába. Ezután a fiatalok visszamentek a
lányos házhoz, ahol már addig elkészült az
ízletes tojásos-kolbászos rántotta. Énekelve, kis borocska mellett, elfogyasztották a
finom ételt. Ma ezt a hagyományt az Eleki
Németek Egyesülete a mai napig ırzi és
megrendezi. Az elızıekben leírtakhoz
képest az a különbség, hogy most már nem
járják végig a házakat, hanem az egyesületi tagok hoznak magukkal tojást, kolbászt,
hozzájárulva a rendezvényhez. Az egyesület az üdítı, ásványvíz és a tea, valamint a
kenyér megvásárlásával járul hozzá a rendezvény sikeréhez.
Február 27-én
Szilbereisz Józsefné elnök asszony szeretettel köszöntötte az egybegyőlteket. Ez
alatt a sok tojásból /az idén 280 db volt/ és
az elıre összevágott kolbászból ügyes,
szorgos asszonykezek nagyon ízletes rántottát készítettek.
Folytatás a(z)2 .oldalon

Nagy tisztelettel köszöntött mindenkit.
Beszédében 1849 tavaszát emelte ki, mert
ezekben a hetekben, hónapokban valóban
gyızött a szabadságharc, és mi magyarok
elértük azt, amit Európa nemzeteinek nem
sikerült: kivívtuk a szabadságot, a függetlenséget.
Idézet beszédébıl: „Mondják, hogy minden ünnep, minden megemlékezés önvizsgálat is egyben. Március 15-e mindenekelıtt azzal szembesít
Folytatás a(z)2 .oldalon

Ü N NE P

szülıhelyük hagyományos néptáncait is
bemutatták a közönségnek. Valamint ígéretet tettek arra, hogy az elekiek IX. világtalálkozóján a táncegyüttes valamennyi tagja
ellátogat városunkba, hogy egy nagyobb
elıadás keretében mutathassák be tradicionális táncaikat. Az est folyamán ugyancsak
bemutatkozott a Gál László által vezetett
Elek Táncegyüttes, akik ez alkalomból

magyar és székely táncokat mutattak be.
Majd csárdással hívták táncba a közönséget. Éjfélkor került sor a tombolahúzásra,
ahol egy családi vacsora és egy erdélyi
hosszúhétvége mellett Csontos Rozália
naív festı értékes alkotása is gazdára talált.
Az est folyamán a talpalávalót a budapesti
Dominó zenekar húzta.
Árgyelán Erzsébet

Ü N NE P -ÚJ TU DÁ S
Folytatás a(z)1 .oldalról (Böjt…)

Külön köszönet Wittmann-né
Ancikának és Stumpfné Rézike
néninek a sok-sok kavarásért.
Az idısebb korosztály mellett
az újonnan alakult fúvószenekar tagjai is részt vettek ezen a
hagyományırzı rendezvényen,
amely a Leimen Házban volt.
Idıközben Reisz Gyuri bácsi
elıvette a gombosharmonikáját,
Pluhár Gábor a trombitáját és
ık ketten remek hangulatot
varázsolt ak
a
n a g yt e r e m b e n
ülıknek. A pompás vacsora elfogyasztása után
most is felkerültek a tojásokból
összefőzött kalárisok a „Lisi” nyakába. Így mindenki tudta, hogy
megvolt a „Böjt
közepe”. A rendezvényt vendégek is megtisztelték: Pluhár
László polgármester és felesége, Pelle László igazgató és
felesége, Brandt Antalné igazgatóhelyettes, Ambrus Attiláné,

a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének elnök asszonya, valamint Tolnai
Péter, a békéscsabai Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és
Vallásügyi Bizottságnak elnöke. Gyuláról is üdvözöltek vendégeket: Gerhard Stengel urat
és Dr. Illyés Józsefnét, férjét és
jött velük egy németet oktató
óvónı is, aki sok érdekes felvételt készített a rendezvényrıl.
Az eseményt az
Elek TV is megörökítette, így a
város lakói is
láthatják majd,
hogyan ünnepeltek az eleki németek. Most már
évek óta a helyi
németet oktató
óvodákban
is
megrendezik ezt
a szép hagyományt. A kis
óvodások az idén
is felakasztották, a már ottlévık
mellé, az általuk készített tojáskalárisokat, az arra repülı galambok és verebek nagy örömére.
Nádor Mária

Errıl ír a Katolikus Hírmondó
Az eleki katolikus lap 2008
márciusi, elsı számában olvashatunk egy hosszabb elmélkedést,
Nagybıjt---kibékülés önmagunkkal, emberrel és Istennel címen.
Eb b ı l né há n y go n d o l a t:
"Miközben Jézus szenvedéseinek
titkaiba merülünk/ mélyedünk,
állítsuk magunkelé saját szenvedésünket. Akár akarjuk, akár
nem, egyszer minket is megérint
a szenvedés.Meghal valaki, akit
szeretünk, -nem úgy fejlıdnek
gyermekeink, ahogy reméltük, megoldatlan családi vagy munkahelyi konfliktus gyötör bennünk e t , me gb e t e g s z ü n k é s
perelkedünk sorsunkkal...Aki
ıszinténjárja az útját, az nem
kerülheti ki saját életében a szenvedést. Egyszer mindenkinek
szenvednie kell végessége, mulandósága, gyarlósága miatt.".
Megtudhatjuk azt is, hogy egy
eleki 2008. december 28-án
egyedüliként eljutott Genfbe, egy
ökumenikus találkozóra, ahol 45
ezre n
vette k
részt:
"Megtanítottak mennyire fontos a
szeretet és a másikra való odafigyelés. arra is rá kellett jönnöm,
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hogy ez a megvalósítás manapság nem is annyira egyszerő.".
Beszámolnak arról is, hogy lapzártáig a templom belsı festésére
2. 487. 500 forint adomány győlt
össze, közlik az adományozók
neveit is. A márciusban megjelent húsvéti lapszámban elolvashatjuk Topsi Bálint, eleki plébános elmélkedését is, melyben
többek között ez is szerepel:
"sokkal könnyebb a világot megérteni, a nagy kérdésekre választ
találni, a nehézségek közepén
elırelépni, a család problémáit
újra megoldani próbálni, saját
erınket ismét összeszedni, ha
tudjuk, hogy Krisztus feltámadt,
hogy gyızött a halálon, hogy
gyızedelmes zászlaját fogva
mellettünk áll és bátorít.". Sok
érdekesdolgot tudhatunk meg a
húsvéti szokásokról, illetve a
nagypénteki szertartásról. Kiderül az is, hogy folyamatosan növekszik a templom belsı festésére adományozott pénz összege,
húsvét elıtt ez 2. 769. 000 forint
volt.
Rapajkó Tibor

Folytatás a(z)1 .oldalról (Március …)

mindannyiunkat, hogy hogyan
is állunk mi a szabadsággal?
Élünk-e vele? És ha már egyszer, bı másfél
évtizeddel ezelıtt, a diktatúra megdöntésével megküzdöttünk érte, akkor
hajlandóak
vagyunk-e újra
és újra megvédeni, ha kell?
Vajon
igaz-e
ránk is az, amit
Illyés Gyula írt:
„Ha megvizsgáljuk a magyar lelki tulajdonságait, valamennyi alján
a
szabadság
szeretetét leljük…”
Az elıttünk álló emlékmő
emlékeztet bennünket, hogy „itt
élned, halnod kell”. Minket az
élet nem állít ilyen választás
elé, de az, hogy ennyien itt vagyunk, és együtt ünnepelünk,
azt jelenti, tudjuk: ma is nagy a
tét. A mögöttünk hagyott közel
két évtizedben megtanulhattuk,

hogy a szabadságot nemcsak a
diktatúrában, a nyílt erıszak és
a hatalmi terror világában fenyegeti veszély. A szabadság
egy demokráciában
is könnyen elenyészhet, látszattá
válhat, ha elvtelen
alkuk megkötésével
áruba bocsátjuk,
vagy egyszerő nemtö rı d ö ms ég g el
feladjuk, és önként
lemondunk róla.”
Az ünnepi beszéd után Elek város önkormányzata,
a
polgármesteri
hivatal, az eleki
intézmények,
a
pártok és a civil
szervezetek képviselıi elhelyezték
koszorúikat és virágaikat az 1848-as emlékmőnél.
A koszorúzás ideje alatt az
énekkar ’48-as toborzó és Kossuth-nótákat énekelt. A megemlékezı ünnepséget a felcsendülı „Szózat” hangjai zárták.
Nádor Mária

Új Tudás - Mőveltség Mindenkinek
Hiller István oktatási és kulturális miniszter, valamint Arató Gergely, a szaktárca államtitkára a Magyar Védınık Egyesületével, a Magyar Óvodapedagógusok Egyesületével, a
fejlesztıpedagógusokat tömörítı Pozitív Országos Szakmai
Egyesülettel és a Nevelési Tanácsadók Egyesületével vitatta
meg az Új Tudás - Mőveltség
Mindenkinek program korai
fejlesztésre vonatkozó fejezeteit. Az egyeztetés résztvevıi
üdvözölték, hogy az Új Tudás Mőveltség Mindenkinek program a gyermekkor teljes vertikumát átfogja, és konkrét javaslatokat tartalmaz a korai fejlesztés idıszakára is. Az oktatási tárca vezetıi ismertették a
program korai fejlesztésre vonatkozó javaslatait. Ezek: a
védınıi hálózat megerısítése
három év alatt 300 fıvel, a hal-
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mozottan hátrányos helyzető
gyerekek óvodába íratásának
ösztönzése, a bölcsıde- és óvodahálózat bıvítése. Az OKM
ígéretet tett arra, hogy az „Új
Tudás" programhoz kapcsolódóan a Gyermekesély Tárcaközi Munkacsoport - melynek
feladata az egységes eljárásrend
és protokoll kidolgozása, az
ágazatai adatgyőjtések összehangolása - mőködtetése során
a civil érdekképviseleti szervek
véleményére is figyelemmel
lesz. A megbeszélésen konszenzus alakult ki abban: még
hangsúlyosabbá kell tenni a
szektorközi együttmőködést a
korai fejlesztés, kora gyermekkori nevelés területén.
Forrás: Oktatási és
Kulturális Minisztérium
Közreadta: arlan

Ú J S O RO Z AT
Felelıs állattartás: A kutya 1. rész
Az Eleki Krónika új sorozatában a felelıs állattartásról oszt
meg velünk hasznos tudnivalókat Dr. Heim Lajos állatorvos.
A sorozat elsı részében a kutyák tartásáról, gondozásáról,
etetésérıl olvashatnak.
Mottónk: „Te egyszer s mindenkorra felelıs lettél azért,
amit megszelídítettél.”/Antoine
de Saint-Exupéry/
- Tulajdonképpen hány kutya
lehet egy háznál?
- Az állattartási rendelet szerint,
két kutya engedélyezett.
- Sokféle ember van és sokféle
és fajta eb is, tulajdonképpen
milyen szerepet töltenek be az
életünkben?
- A kutyákat feladataik, funkcióik szerint lehetséges csoportosítani. Elsı helyen szerepel a
házırzés, amihez szorosan hozzákapcsolódik biztonsági szerepük. A kutya mindent észrevesz, ami idegen és jelez, ugat,
sok bőncselekményt elızhetnek
meg. Munkakutyaként is jó
segítı lehet. Hajtó avagy terelıként /tehén, birka/, itt nagyon
jól megállják a helyüket a keverék kutyák. A vadászatoknál
fontos segítıje, vadásztársa az
embernek.
No és ki ne hallott volna Kántorról, és az ıt követı kiképzett
rendırkutyákról.
- I g en
o tt
van
a
„katasztrofális” Mancs és utódai, akik ha nagy baj van más
országokban is segíthetnek emberek, túlélık felkutatásában –
jegyzem meg.
- Na és ne feledjük el a kutya
társállat funkcióját – folytatja –
mondják hobby állatként, de az

elıbbi a megfelelı kifejezés.
- Hogyan tartsuk a kutyát? –
kérdezem.
- Szabadon. – rövid válasz és
szerintem magyarázatra sem
szorul. – Megkötve is lehet
„komfortosan” tartani az állatot
– folytatja a doktor úr.- Lehetıleg ne rongyot tegyünk a házáb,
hanem szalmát, azt nem húzza
ki. A legrosszabb a boksz, vagy
ahol gyakorlatilag 2x2 m-es
vagy annál
kisebb helyen éli mindennapj ai t .
Amikor sétáltatják
kedvencü ket, ne felejtsék magukkal vinni
azt a kis
tasakot, és összeszedni az ürüléket.
- A kutyákra legyenek büszkék
ne a hátrahagyott kupacokra. –
kotyogok közbe - Ha már a
végterméket említettük, hogyan
etessük ıket? – kérdezem.
- Ugyan húsevı fogazatuk van,
de nyers hússal ne etessünk.
Tartsuk vegyes „házi koszt”-on
ıket. Fıtt hús, csont, rizs, sárgarépa. Amit ne kapjanak borsó, bab, lencse /puffaszt/ és a
krumplit a kutya egyáltalán
nem tudja megemészteni. Lehet
a boltokban olcsó kutyaeledeleket is kapni, a konzervek is jók,
a szárított „ropik” már kevésbé.
Az ebek nem igényelnek változatosságot, ugyanazt a „menüt”
is szívesen elfogyasztják.
- Hányszor adjunk enni?
- Felnıtt kutyának naponta egy-

HIRDETÉS

szer reggel vagy este. A kölyöknek többször. A legfontosabb: víz mindig legyen elıttük!
- Ha már víz, akkor fürdetés,
lelocsolás nyáron?
- A kutya magától nem fürdik,
kivétel a labrador, csak zsákmányért vagy parancsra megy
vízbe. Nyáron csak megijed a
locsolástól, esetleg megfázik,
megvan a saját párologtatási
rendszer e
meleg esetére.
Kutyánk
egészsége a
védıoltások –
mondom szinte tankönyvszerően.
- 3-5 hónapos
korban
nagyon sok kis
kutya múlik ki gyomor-bél
gyulladás miatt, csúnya módon
néhány nap alatt, amit a Parvo
vírus okoz. Erre van a 6, 8 és a
12 hetes korban beadott védıoltás. A harmadik oltás már hétféle betegség ellen védi az állatot. Amennyiben jó egészségben szeretnénk látni kutyánkat,
négy éves koráig évente egyszer ismételni kell az oltást.
- Veszettség ellen?
- Kötelezı! Súlyosan büntetni
fogom, aki nem oltatja be a
kutyáját. A veszettség 100%
halál. Nem túlélhetı az ember
számára – most elıször tapasztalok heves indulatot a hangjában – Tudom, hogy pénzbe
kerül az oltás, de a gyermekünk
vagy saját életünk semmit sem
ér? Ráadásul csúnya halál –
teszi hozzá csendesen.

- Bélférgesség? – kérdezem.
- Bélféreg is sok van, ami az
emberre is ártalmas lehet, de a
kutya is nagyon szenved. Hiába
eszik nem hízik. A veszettség
elleni oltásnál szoktam féreghajtót is adni az állatnak, de ezt
évente kétszer kell adni, így
biztonságos.
- Szaporodás?
- A szukák kétszer tüzelnek
évente, tavasszal és ısszel. Itt
talán a megelızés a legfontosabb. A nem kívánt kölykök
érdekében el lehet a szukát zárni, amíg tüzel. Vagy marad az
ivartalanítás. Nıstényeknél
állatkórházban történik, hím
kutyáknál háznál is lehet.
Bár e legfontosabb dolgokat
talán megkérdeztem, de még
sok minden érdekelne. Arról
sem beszéltünk részletesen,
hogy a kutyák „elaltatása”,
idıs nagyon beteg kutyáknál
indokolt, de néhány saláta kirúgásáért azért mégsem. Meg,
hogy a kutyák támadásainál,
harapásainál zömében a kutyának van igaza. És még sok
egyébrıl, lehet, hogy nyílik
majd rá lehetıség.
A végén egy találós kérdés: Dr.
Heim Lajos állatorvosnál miért
van fordítva a kilincs a kapunál? /Válasz: Csövi megtanulta
kinyitni az ajtókat és így fordítva még nem tudja./

A sorozat következı részében a
macskákról olvashatnak.
Huszár Gabriella

Eleken a Táncsics u.-ban épülı 12 lakásos társasházban
lakások kulcsrakész vagy szerkezetkész állapotban korlátozott
számban még leköthetık.
Hasznos alapterületek:
- fsz. és emelet 37-56-56-57 nm,
- tetıtér 33-43-48-48 nm.
A lakások nm ára:
- Kulcsrakész: fsz – 185 eFt/nm, emelet – 190 eFt/nm, tetıtér – 175
eFt/nm
- Szerkezetkész: minden szinten 110 eFt/nm
Érdeklıdni:
Körös House Kft., 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. 2.em. 223.Tel:
(30) 99-53-889,
E-mail: info@koroshouse.hu
2008. március 27.

3

I NN E N- ON NA N
Német tánccsoport
megalakulása
Az Eleki Németek Egyesületében évekig eredményesen
mőködött az ifjúsági német
tánccsoport, Strifler Józsefné
vezetésével. Sajnos az utánpótlás elmaradt, így két éve nem
büszkélkedhet az egyesület
önálló tánccsoporttal. E hiány
pótlására gondolták azt az
egyesület vezetıségének tagjai,
jó lenne újraéleszteni a tánccsoportot. Ehhez az elképzeléshez kapóra jött egy pécsi
gyermektáncoktatói tanfolyam
pályázati lehetısége, mely sikeres is lett. Két tanárnı vett
részt ezen az oktatáson: Gera
Krisztina és Nagyné Nádor
Gabriella. Az utóbbi tanárnı
kapta azt a feladatot, hogy szervezzen a Dr. Mester György
Általános Iskola 1-4. osztályos
tanulóiból egy ügyes kis csoportot. A propagandamunka
után meglett az eredmény: öszszesen 27 gyermek jelentkezett,
elsı osztályostól negyedik osztályosig: 22 lány és 5 fiú. A
próbák rendszeresen folynak, a
gyerekek igyekeznek majd
elsajátítani a német táncok fortélyait és a csoportot vezetı
tanárnı azon van, hogy a nyáron megrendezendı Világtalálkozón már bemutatkozhassanak tánctudásukkal. Az egyesület mindenben támogatja a csoport munkáját, és ezért újabb
pályázatot nyújtottak be csizmák, kalapok, német népviseleti ruha-anyagok megvásárlásához. A nyertes pályázat hozzájárulna majd ahhoz, hogy csodaszép ruhákban mutatkozzanak be a táncosok, a nyári szép
ünnepségen.
Zárszó: Nagyné Nádor Gabriella azért vállalta el a német
táncok oktatását, mert ezzel
szülei emlékének kíván adózni.
İk ugyanis évek hosszú során
át aktívan részt vettek a német
„Röpülj Páva Kör”, majd az
Eleki Németek Egyesületévé
alakult német nemzetiségi csoport munkájában.

Ég a nádas!

2008 a víz éve

/”jó hecc”, pirománia, ócskavas, stb./

2008 a víz éve, ezért kiemelt
aktualitása van annak, hogy a víz
értékérıl beszéljünk. A 21. században a klímaváltozás eredményeképp a víz szerepének jelentıs
felértékelıdése várható, a víz
válhat a legfıbb természeti kincscsé. Olyan értékké, amely pusztító erıvé is válhat, ha nem vigyázunk rá. De a víz az élet elsı számú szimbóluma is, nélkülözhetetlen kincs, ezért tisztaságának
megırzése, és gazdaságos felhasználása közös érdekünk és
feladatunk - fogalmazta meg üzenetét Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter a március 22-i Víz Világnapja alkalmából. A világon 1994-óta, az ENSZ
felhívására ünnepelik a Víz Világnapját. A rendezvény idei mottója „Víz, Egészség, Élet" a víz
éltetı erejét, a fürdızést, a hévizek egészségmegırzı hatását
helyezi elıtérbe. Magyarország
mindig is bıvelkedett hévizes
forrásokban, lehetıséget teremtve
a fürdı- és gyógyvízkultúra mai,
népszerő formáinak kialakulására,
ami országunk nemzetközi hírnevét is meghatározza. A víz az élet
minden területén nélkülözhetetlen, mégis, a vízhez való viszonyunkat sokszor a pazarlás jellemzi, holott egyértelmő, hogy a
vízkészletek sérülékenyek és korántsem végtelenek. A magyar
háztartások átlagos vízfelhasználása 110 liter/ fı naponta
(Afrikában kevesebb, mint 20 l),
azonban ha összeadjuk saját vízfogyasztásunkat látjuk, hogy ennél jóval nagyobb mennyiséget
használhatunk el akár egyetlen
fürdés alkalmával. A klímaváltozás hatására a 21. században a víz
veheti át az olaj szerepét: ha fogyásnak indul, egyenlıtlenül oszlik meg, vagy elszennyezıdik
komoly konfliktusok kirobbantója
lehet. Fodor Gábor kiemelte,
hogy már akkor is sokat tehetünk
a vízkészlet védelméért, ha háztartásunkban tudatosan figyelünk
a vízfelhasználásra. Ha víztakarékos háztartási gépeket használunk, megszereltetjük a csöpögı
csapokat, fogmosás és mosogatás
közben nem folyatjuk feleslegesen a vizet és a kádban fürdés
helyett a gyors zuhanyzást választjuk, éves szinten több tízezer
liter ivóvizet takaríthatunk meg,
ezzel kímélve a környezetet és
pénztárcánkat is.
Forrás: Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium
Közreadta: arlan

Láttak már, szinte a horizontig, elérı hatalmas feketeséget,
amiben hófehér nyulakat kergetnek, skatulyából kihúzottnak, egyáltalán nem nevezhetı
tőzoltók? Érezték már, hogy
éget, pedig a lángok húsz méteren túl csapkodnak az ég felé,
és „fél fogukra” se elég harapás
lenne a kinti WC? Látott már
utcabeli embereket lapáttal verni a tüzet, parazsat, mintha egy
bolha szállna szembe a hegygyel? Kérdezte Önt már fáradt
tőzoltó: „Asszonyom mennyi a
káruk,?” „Semennyi...” feleltem
bágyatagon. „Köszönöm, hogy
a nyulakat összeszedték!-és a
101 kiskutyaszerő lények felé
néztem. Mi ezt minden évben,
valamilyen variációban végig
csináljuk, ott a Vécsey sor és a
Szılı sor közötti nádassal.
Demi, kutya létére, kezdte
„túlugatni” önmagát valamelyik
este. Elsı gondolat „Ki ólálkodik?”. Második: „Iszonyatosan
ugat meg kell nézni miért!”
Füst lengedez a nádas távolabbi
sarkából. Ki az, aki ilyenkor és
márciusban szalonnát süt, vagy
gazt éget. Á, csak a „szokásos
nádaségés”, semmiség! Gondoltam mérgesen. Felhívtam a
szomszédomat, ık is érintettek,
szó szerint a nádtól. Nézzék
meg ık is, tőz lesz-e a füstbıl,
mire Tünde szól „Gabi néni
hívja a tőzoltókat!” már lángol.
A Békéscsabán lévı központ
azt mondja, úgyis Eleken van
kint kocsi /hallottam is a szirénázást, „villant be/ ,. „Hova
küldjük a kocsit?” „Úgyis meglátják” mondtam lakonikusan,
ha már Eleken így áll a bál. Két
tőzoltókocsi jött, eloltották. És
jöttek a „ha „ gondolatok. Ha
már alszom... Ha az ugatásra
nem megyek ki... Ha a leengedett redınyök mögött és az üres
utcák mellett, késın veszik észre… és így tovább.
Nem tudom elképzelni, hogy
valaki ép emberi ésszel, EMBERI ÉLETEKET /állatokat,
értékeket/ képes veszélyeztetni
Nádor Mária ily módon. Szomorúan nézek
végig az itt lakók házain, amelyek elég sok beteg, esetleg
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ágyhoz kötött ember, otthona.
Ilyen áron egyikınk sem akar
„Benne lenni a TV-ben”, újságokban. Ennyi „öngyulladás”
nincs. Mennyi ócskavas anyagi
értéke egyenlı egy szívinfarktussal? Sokan szeretik nézni
szalonnasütésnél, vagy kandallóban a lángok játékát. De azt
hallani, hogy gyerekek kiabálnak az ablak alatt „Gabi néni
jöjjön ki, mert leég a ház!” és
akkor esik le a tantusz, hogy a
bámészkodók nem a házat
„kukkolták”, hanem a mögötte
tomboló tüzet, valahogy nem
kellemes élmény.
Néhány nap múlva, Demi
ugatása után, megint kigyulladt /?/ a nádas, csak most a
másik sarka. Akkor más telefonált, én csak a lámpák kék villogását láttam a „visító” kocsikon, este volt megint. Valamivel késıbb a szirénázás után,
Zoli, a szomszédom /beteg/, azt
mondta a feleségének -Hallod Ica pattog a nád.
Ica csendesen csukta be az ablakot, és szinte hálásan suttogta:
-Eleredt az esı, az kopog...
Most, nagypéntek van, és én
megint itt állok a házam mögött
és figyelem a tőzoltókat ahogyan oltják a tüzet a kinti
WC-m körül. A kutyák ugatnak, a szomszédok rémült arccal nézik a gomolygó füstöt.
Végre leégett! ...Mármint a nád.
Vége a világos éjjeleknek, vége
az éjszakai rémült virrasztásoknak…...Vége…
...Legalább is egy idıre...
Huszár Gabriella
KÖSZÖNET
A Városi Könyvtár köszönetét fejezi ki azoknak az állampolgároknak, akik 2007. évben
személyi jövedelemadójuk 1
%-át az intézménynek ajánlották fel.
A kapott összeg: 19.745 Ft,
amelyet könyvvásárlásra fordítottunk. Segítségüket köszönjük, továbbra is kérjük támogatásukat.

Adószámunk:
16655049-1-04
Juhászné Kiss Henrietta

2008. március 27.

I S K OL A– NY UG DÍJ K OR R EK CI Ó
Mesemondók találkozója
A mohácsi Mővelıdési Ház
adott otthont a XI. Sebestyén
Ádám Országos Székely Mesemondó versenynek. A verseny
névadója néprajzkutató volt, a
bukovinai székelyek életét és
múltját kutatta. A Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége
és a Bukovinai Székelyek Mohácsi Baráti Köre közösen rendezte meg a 2008. március 15én tartott megmérettetést. 4
korcsoportban szerepeltek a
versenyzık /alsós, felsıs, gimnazista, felnıtt/. A legfiatalabb
mesemondó 6 éves gyermek, a
legidısebb 70 éves bácsi volt.
Minden korcsoportban elsı,
második, harmadik helyezést és
egy különdíjat adott ki a zsőri.
Délelıtt volt az elsı forduló és
délután a második. Két székely
népmesét kellett a versenyzıknek elmondani – kívülrıl. Érdekessége volt még a versenynek
az, hogy a két népmesét tájszólással kellett elıadni, bukovinai
székely népviseletben. Elek

Szalagavató 2008

város színeit Veres Fruzsina, a
Dr.Mester György Általános
Iskola 3.osztályos tanulója képviselte, /Bellon Tiborné tanítványa / a ki c s o da s zé p
(kölcsönkapott) székely népviseleti ruhában állt a zsőri elé.
Szereplését különdíjjal jutalmazták: elismerı oklevelet és
könyvet kapott. Szívbıl gratulálunk az elıadásáért! Rangos
zsőri bírálta, pontozta a fellépıket: elnöke volt Dr.Andrásfalvy
Bertalan, etnográfus, a néprajztudományok doktora, de mellette ült Lırincz Etel iparmővész,
Dr.Forrai Ibolya néprajzkutató,
Csibi Krisztina muzeológus, a
népszerő színész, Levente Péter, és a verseny névadójának
fia is, Sebestyén Imre Dezsı.
Az országos verseny célja az
volt, hogy felelevenítse a hagyományos székely mesemondást, azt továbbra is életben
tartsa, és egyben emléket állítson ezzel a névadó Sebestyén
Ádámnak.
Nádor Mária

Szabó Katalin Zsófia:
Eljött-e az idı?
Kopasz fák aludtak az éj leple alatt,
míg lassan elillant a csillagtalan homály.
Száraz, gyenge cserjék cipelték a havat,
a földön dér-takaró suhogása szállt…
Mégis egy kismadár az ablakomba ült,
és hangja a szívem közepéig csendült…
Megmozdult és lüktetni kezdett a világ,
s e lüktetésre rügyek pattogtak széjjel.
Színes pillék szárnyaltak az ég kék vásznán,
jöttek, még többen, színesebbek és méhek…
Keblükön ág-gyermeket nevelnek a fák,
a nagy tél után átöltözik a világ…
De megállj! Várj, hiszen még nincsen május!
Még odakint a fagyos február kopog,
egy kakas minı hiába kukorékult
korai reggelt a távoli dombokon…
Még nincs tavasz: szertelen káprázat ez,
ne higgy kósza sugárnak, mely félrevezet…

Az idén február 22-én, pénteken került megrendezésre a
s z a l a g a v a t ó
a z
eleki középiskolában, a helyszín pedig a városi sportcsarnok
volt. A mostani azonban rendhagyónak is tekinthetı, hisz ez
az elsı ilyen jellegő rendezvény
az integráció óta. Az intézmény
igazgatója, Zámbó András beszédében a következıket emelte
ki: A szalagavató nem csupán
társasági rendezvény, hanem
egy életszakasz lezárása is!
Akik az idén fejezik be tanulmányaikat, azok teljesen
más környezetben kezdték el
azt, hisz Magyarország pl. azóta az EU tagja lett. A diákok
az út egy részét megtették, de a
legnehezebbje még hátravan.
Az iskola eddig is odaadott
mindent, amit lehetett. Jó érzés
tudni, hogy a tanulók mögött
ott van a szeretet és a reménység. "Kívánom, hogy legyen
feladatotok."- Zárta az ünnepi
b e s z é d ét a z i n t eg r ál ó dott intézmény igazgatója. Utá-

Elırehozott nyugdíjkorrekció
A miniszterelnök javaslata
alapján az év elsı felére elırehozzák az idei nyugdíjkorrekciót - mondta Korózs Lajos, az
Országos Idısügyi Tanács titkára. A mindenkori, januárban
megállapított nyugdíjakat az év
második felében, novemberben
kell korrigálni, ha eltérı inflációs folyamatok vannak. Erre az
idén - a miniszterelnök javaslata értelmében - nem novemberben, hanem az év elsı felében,
várhatóan májusban vagy júniusban kerülne sor. Korózs La-

jos a januárig visszamenıleges
korrekció pontos mértékét nem
nevezte meg. Mint mondta,
számításokat kell végezni, annak során figyelembe kell venni
az infláció eltérését a januárban
tervezetthez képest. Mivel a
jegybank korrigálta az infláció
mértékét, ennek kapcsán a miniszterelnök közölte: nem novemberben, hanem most kívánja korrigálni a nyugdíjakat. Az
errıl szóló rendelet áprilisig
elkészülhet.
Közreadta: arlan

Pillanatképek a 2008.
március 15-i magyar
bálról

Hiszen látnod kell, érezned: van-e új vágy,
vagy csak régi héved vezet egy tavaszban,
mely messze még, oh, messze, el sem jött talán;
de benne él szívedben, benne szavadban…
Eljött-e az idı, hogy nyíljon a virág,
rügyezik-e, honnan elindul a világ?
Ott legbelül, hol érzelmek száz tornya nyúl',
s törtet a szent dolog felé, mely : az élet;
magasan a lélek hegyei csúcsán túl
születtek-e már új hitek, szenvedélyek?
Fáidon és virág'idon már rügy ül,
mondd, május van-e a szív kapuin belül?

na következett a szalagok feltőzése. 2008-ban a következı
osztályok fognak ballagni: 12/
d.---gimnáziumi osztály, osztályfınök: Sterkovics Edina,
12/c---gimn. oszt., oszt.fınök:
Megyeri Zsolt, 12/a--vadászok,
osztályfınök: Boros Ferenc, 11/
b---gyorsétkeztetık, osztályfınök: Schreyer Józsefné. Ezek
után a nagyszámú közönség
igen színvonalas mősort láthatott, melyet a végzıs osztályok
adtak elı nagy sikerrel. Legtöbb tapsot az angolkeringıt és
a bécsi keringıt bemutató gimnazisták /12/d-c/ kapták, akik
igazi báli hangulatot tudtak
teremteni. /Felkészítı tanáraik
voltak: Mede Olga és Matusik
Mátyás. Az iskolai rendezvényt
a következı személyek is megtisztelték: Mikulán Róbert, általános igazgató-helyettes, Nádor
Mária, kuratóriumi elnök,
TPelle László, a Mester György
Ált. Iskola igazgatója, Tolnai
Péter, megyei képviselı.
Rapajkó Tibor

Fotó: ifj.Árgyelán
György

2008. március 27.
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S O R OZ AT-E GY Ü T T MÚ K ÖD É S
„Nimfából” lesz a kullancs
Lyme-kór, tibola, avagy a baktériumok alvilága 6. rész
Mottónk: „A baktériumok alapvetıen jók! Azonban, akadnak
közöttük rosszak is, kórokozók,
ez az ı alviláguk.”
Vegyél egy „csokor nimfát”,
vetkıztesd le és már van egy
„adag” kész kullancsod. Humorizálhatnánk, ha az egész nem
lenne „véresen” komoly. A
nimfa-állapot az emberi kor
tinédzser idıszakának felel
meg. A kullancsbébibıl lesz a
nimfa, amely növekedvén, levedli „ruháját” és kifejlett rovarrá avanzsál. Egy kullancs
„szerelmespár” légyottjából
2000 pete lesz, amikbıl újra
bébik lesznek, majd nimfaállapot és így tovább. Mivel az
idén korábban érkezett meg a
tavasz, ezek a vérszívó paraziták is korábban „jelentkeztek”.
Szerintem a kullancs olyan,
mint egy közlekedési eszköz,
szállítja a kórokozókat. Van
benne vírusos agyvelıgyulladás, baktériumos Lyme-kór és /
valószínőleg rickettsiás/ tibola.
A Texasláz esete volt , amikor a józan paraszti ész gyızedelmeskedett a laborok felett.
Paul de Kruf írja könyvében,
hogy Kilborne szerint „a farmerek -hülye- teóriája”, hogy a
kullancs az oka a marhák puszt ul ásának. Jó val késı bb
Th e o bo l d S m it h m á r

„népészleletnek” nevezte, amikor bebizonyosodott, hogy ahol
nincs kullancs ott nincs
Texasláz! Rengeteg állatnak
kellett elpusztulnia, amíg ezt a
„kirakós játékot” sziszifuszi
munkával „megfejtették” az
ezernyolcszázas évek vége felé
Amerikában.
A
„hazai”
kullancsok régebben, jobbára
az agyvelıgyulladást elıidézı
vírust terjesztették. A Lymekór baktérium
okozta betegség,
amelyet
l976-ban írtak
le Lyme városában /USA/, magát a baktériumot, pedig csak
l982 -ben i zol ált a, Wi ll y
Burgdorfer. Így a baktérium a
Borrelia burgdorferi nevet kapta. Spirohéta mint a vérbaj kórokozója, tehát dugóhúzó alakú.
A betegség, az esetek nagy
többségében, tünetmentesen
folyik le. Néha súlyosbodik.
Láz nincs. Jellegzetessége a
kokárda alakú Lyme-folt,
amely terjeszkedik. Égı érzés
az izületeknél, fáradékonyság,
görcsök lehetségesek. Gyógyítható, mivel baktérium okozza,
a n t i b i o t i ku m o k k a l . A

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Határon átnyúló közös programok lehetıségeirıl egyeztettek a
Békés-Arad Vegyes bizottság
albizottságainak elsı közös ülésén
Aradon. A február közepén megrendezett találkozón szó volt az
M44-es út kapcsolódási lehetıségeirıl román oldalon, melyrıl
február 13-án egyeztetett Domokos László, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke, Lezsák Sándor, az
Országgyőlés alelnöke, Szilágyi
András, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztı Zrt vezérigazgatóhelyettese, román részrıl pedig
Iosif Matula, az Arad Megyei
Tanács elnöke, valamint Ioan
Malita, a Regionális Nemzeti
Közutak Igazgatósága igazgatója.
A román partner felismerve az
út megépítésének fontosságát,
újabb egyeztetést javasolt a
nyomvonal kijelölése ügyében és
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arról is szó volt, hogy akár már
szeptemberben elkezdıdhetnek az
úttal kapcsolatos munkálatok. A
február 14-i találkozón a 3 albizottság külön-külön is tárgyalt a
közös programokról a felkért
szakmai szervezetek bevonásával.
Mivel az Arad-Békés Megyei
Vegyes Bizottság célja a határon
átnyúló együttmőködési kapcsolatok erısítése a terület- és infrastruktúra fejlesztés, gazdaság, kultúra, oktatás, környezetvédelem,
sport és turizmus területén, ezért
ezeken a területeken keresték az
együttmőködés lehetıségeit. A
Terület- és Infrastruktúra fejlesztési Albizottság ülésén részt vettek a Magyar Közút Kht., a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány képviselıi. Az Aradi

borreliákhoz több baktérium is
tartozik. A borrelliák a kullancs
gyomrában szaporodnak és
legalább 24 órás vérszívás után,
vagy a kullancs eltávolításakor
kerülnek a szervezetbe, a vérárammal terjednek tovább. Végül nézzük a „fiatal” tibolát /
angol betőszó/, amelyet l996
májusától kórisméznek hazánkban, jóllehet a
tüneteket, már
régebben észlelték, de nem
gondoltak
új
betegségre. A
k ó r o ko z ó j á t
még nem sikerült azonosítani.
Azért foglalkozom itt vele,
mert valószínőleg rickettsia
okozza a megbetegedést, amely
kórokozók a vírusok és a baktériumok között találhatóak, reagálnak az antibiotikumokra.
Szintén a kullancs „szállítja”.
Embereket ritkán, inkább szırös állatokat /birka támad meg.
Ezzel magyarázható, hogy a
hajjal borított fejbır a kedvenc
helye. Általában tíz év körüli
gyerekekre „specializálódik”. A
betegség nem súlyos lefolyású,
nincsenek szövıdmények. A
kullancs csípése után 9 nappal
lehetséges rossz közérzet, fej és

izületi fájdalmak, megduzzadt
nyaki nyirokcsomók, a fej forgatása fájdalmas. A csípés helyén göb, hólyag keletkezhet és
a foltos hajhullás is velejárója
lehet a tibolának. A lényeg a
megelızés! Nem a magasból
ugrálnak le a kullancsok, hanem a bokrokon, a főszálakon
vannak. Nadrágszárat a zokniba, inget, trikót a nadrágba kell
betőrni. A rovarirtó néhány
órás védelmet nyújt. A kullancs, különösen az éretlen
nimfa csípése nem fáj, az utóbbi alig észrevehetı /pici/. Lehetıleg ne fojtsuk meg a kullancsot petróval, krémmel, csak
késlelteti az eltávolítást. Csipesszel, enyhe csavarintással
kivehetı. Ha a kullancs feje
beszakad, nem olyan nagy baj,
a gyomra tartalmazza a kórokozókat. Az agyvelıgyulladás
ellen van, a Lyme-kór és a
tibola ellen nincs védıoltás.
Sajnos, a kullancs által
„hurcolt” néhány betegség esetében is elmondhatjuk, hogy az
antibiotikum nem „alkalmi”,
hanem „munkaruha”, így tartsa
be orvosa utasításait és hallgassa meg gyógyszerésze véleményét. - Sikeres megelızést!

Kereskedelmi Kamara képviselıje
elmondta, hogy fontosnak tartják,
hogy a Békés Megyei Önkormányzat bevonta ıket az expo
terület fejlesztési projektjébe partnerként és meghívta a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselıit egy látogatásra
az Aradi Expo Központba, hogy a
továbbiakról együtt lehessen gondolkodni. A Környezetvédelem,
Sport és Turizmus Albizottság
ülésén Bak Sándor a KörösVidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója négy
vízgazdálkodással kapcsolatos
projektet javasolt. Ovidiu Pirv a
Maros Ártéri Tájvédelmi Park
igazgatója a természetvédelemmel
kapcsolatban tett együttmőködési
javaslatot, mellyel Tirják László a
Körös – Maros Nemzeti Park
Igazgatóság igazgatója is egyetértett. Ezekrıl a késıbbiekben még

egyeztetnek. A Humán fejlesztési,
Kulturális és Egészségügyi Albizottság munkájában a Békés Megyei Önkormányzat fenntartásáb an lé vı in té z m é ny e k /
Harruckern János, a Farkas Gyula
és a Hunyadi János Közoktatási
Intézmények, a Békés Megyei
Jókai Színház, a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága, a Békés
Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum, a Tessedik Sámuel Fıiskola és a Pándy Kálmán
Megyei Kórház/ képviselıi vettek
részt. Békés és Arad megye
együttmőködése oktatási, gyógyászati, sürgısségi betegellátás,
könyvtár, digitalizálás, közmővelıdési és mővészeti területeken
indulhat el.
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Huszár Gabriella

Békés Megye
Képviselı Testülete
Közreadta: arlan

K Ö Z ÉR D EK Ő IN FO R M Á CI ÓK
Rendırségi információk
Az ırsparancsnoknál, Balázs
Zsoltnál, érdeklıdtem arról,
hogy milyen események történtek Elek városában, amelyek a
rendırség hatáskörébe tartoznak. Elmondta, hogy bőncselekmény, különösebb rendbontás nem történt Eleken. Legfeljebb kisebb értékek eltulajdonításáról /pl. Mobil telefon/ lehet
beszámolni. A március l5-i
Nemzeti Ünnepen és a népszavazáson sem történt rendbontás.
Ismételten felhívta a figyelmet a megelızés fontosságára,
különösen a besurranó tolvajok
esetében. Nyitva hagyott kapuk, bezáratlan ajtók, látható
helyen hagyott pénz, pénztárca,
értékek esetén, könnyő a rossz

szándékú emberek dolga. Változatlanul legyünk bizalmatlanok az idegenekkel szemben.
Ne engedjünk be bárkit otthonu nkba! Fi gyel mezt essü k
szomszédainkat, ha ismeretlen
embereket látunk ólálkodni a
környéken! Feltétlenül hozzátartozik a bőncselekmények
megelızéséhez a gépjármővek
bezárása /riasztók alkalmazása/, a kerékpárok lelakatolása,
még akkor is ha csak egy pillanatra ugrunk be valahová.
Az „Alkalom szüli a tolvajt”
aranyszabálya , minden percben érvényes. Ezúton is szeretné a lakosság figyelmét felhívni
arra, hogy amennyiben, sürgıs,
rendırségi bejelentést szeretnének tenni, a 107-es telefonszá-

mot hívják. Errıl a számról
azonnal történik intézkedés,
hiszen kapcsolatban állnak az
eleki rendırökkel, bárhol végzik feladatukat. A hivatalos
munkaidın túl, a rendırség
épületében /Eleken/ nemigen
érhetı el senki. Fontos megemlíteni még, a ll2-es segélyhívó
számot is! A tőz esetekkel kapcsolatban, a tőzoltóság részérıl
megkeresés a rendırség irányába ez idáig, nem történt. Mindenesetre a gyakori nádas tüzek
miatt, itt sem árt odafigyelni a
„rosszban sántikálókra”!
Befejezésül egy „kis színes
hír”: Lesz kutyás rendırjárır
Eleken. Hogy ki örül a hír hallatán, és ki bosszankodik, én
azt nem tudhatom...
Huszár Gabriella

Alsós farsang

Errıl ír a Harruckern
Krónika februári száma
A lap címoldalon számol be
arról, hogy 2008. február 15-én
a Munkácsy Mihály tagintézetben megrendezésre került a
hagyományos szalagavató bál.
A helyszín a gyulai városi
sportcsarnok volt. /Az idén hét
osztályból 177 diák fog ballagni./ Képes beszámolót olvashatunk az V. Gyulai Reneszánsz
Karneválról, illetve a másfél
milliárdos fejlesztésekrıl is.
Megtudhatjuk azt is, hogy az
MTV 1. február 13-án bemutatta a Nagy Lászlóról szóló interjúfilmet, amibıl az is kiderült,
hogy a gyulai intézményegység-vezetınek több mint száz
bambuszfaj-győjteménye van!
Olvashatunk még Kanka Andor
egykori mőszaki igazgatóhelyettesrıl, de a montessori alternatív pedagógiai programról
is.
Rapajkó Tibor

A Dr.Mester György Általános Iskolában nemcsak a felsısök farsangoltak, hanem az alsó
tagozatosok is. Ez a rendezvény
február 6-án volt a sportcsarnokban.
A bohókás felvonulást
a harmadik
osztál yo s o k
tartották
kézben:
Miszlai Jánosné – Bellon
Tiborné /3.a/, Morár Péterné –
Radnóti Lászlóné /3.b/ tanítónık irányításával. A mősor
szóvivıje az alsós pedagógusok
munkaközösség-vezetıje: Sebık Ferencné volt. A mősorban
színes jelmezes felvonulás szerepelt – osztályonként. Háromhárom ötletes jelmezt jutalmazott a szülıkbıl felkért zsőri.
Amíg ık értékeltek, a néptáncosok szórakoztatták a közönséget. A táncokat Gera Krisztina tanította be. A néptáncosok
mősorát a hip-hap csoport bemutatója követte, akiknek felkészítıje Toldy Katalin volt.
Színesítette a délutánt a tombola-húzás, sok-sok értékes nyereménnyel. A legszerencsésebb
nyertes az volt, aki Duma An-

Köszönet!
Az eleki román görögkeleti
egyház vezetıi és hívei megköszönik a Román Kisebbségi
Önkormányzatnak és annak
elnökének, Dr. Szelezsán János
úrnak, hogy fáradságot nem
ismerve pályázat útján új haranghoz juttatta az eleki román
görögkeleti egyház híveit. Köszönjük Elek város képviselı
testületének és Pluhár László
polgármesternek, hogy a pályázati pénzhez hozzájárultak
150.000 Ft-tal és a harang probléma megoldódott.
Még egyszer köszönjük.
Tisztelettel:
Árgyelán János
egyházgondnok és
Seres Sándor
parókus

namária által felajánlott fıdíjat,
Huszár Gabriella:
egy tortát nyerte meg. A 3. és a
4. osztályos gyermekek szülei
Április lehetett
kitettek magukért, nagyon finom süteményekrıl, szendviÁprilis lehetett,
csekrı l
amikor született az ember,
és inniparányi levelekkel
valókról
keveredett a hó,
go ndo ss a változó fényben
ko dtak.
elgondolkozva kavargott az ok:
A
jó
a tél és a tavasz.
hangulatért,
a
Csak áprilisban
zenéért ,
születhetett az ember,
Lovas
amikor szeszélyes szelekkel
Róbertet illeti a köszönet. A
kavarogtak
fıdíjas támogató mellett Pluhár
a parányi szirmok,
László polgármester úr is megs fehér csillagokat ontott
lepte a jelmezbe bújt gyermekea földre a részeg ég.
ket, egy-egy „Kinder-tojással”,
Dermedten állt a tavasz,
a Polgármesteri Hivatal ajándés tétován a tél.
kaként. Gratulálunk a szervezı- Él!
munkát végzı tanítónıknek.
- szólt az orvos
Nádor Mária
és kezet mosott
a végtelen idıben,
Helyesbítés!
s benn
A februári számban megjelent
felsírt az újszülött
„Felsıs farsang” címő cikkbıl
és a hangja békét kötött
sajnálatos módon kimaradtak a
a téllel.
6.c osztályosok, Lukácsné
Kohut Anna tanárnı vezetéséBiztosan április volt,
vel. İk csíkos ruhás raboknak
amikor az ember született,
és börtönıröknek öltöztek fel.
s felvette az utolsó kenetet
Elnézést kér tılük a cikk írója :
a csend…
Nádor Mária
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J E LE S NA P OK -É L E TÚ T
Jeles napok áprilisban
Április hónap régi magyar
neve: SZENT GYÖRGY HAVA, amit a legnépszerőbb
szentje után kapott.

Így ırizték azt a hitet, hogy a
tőz tisztító ereje védi az állatok
egészségét. Az egész magyar
nyelvterületen hittek abban,
hogy a Szent György-nap elıtt
fogott gyíkkal megelızhetı a
torokgyík, ha megkenegetik a
torkukat vele. Általában ilyenkor vetették a kukoricát, babot,
uborkát. Köszöntsük a névnaposokat az alábbi verssel:
„Ezen a szép napon,
neked azt kívánja,
Minden jó barátod,
a neved napjára,
hogy amennyi juh van
legelın a gulya.
Olyan sok boldog nap
virradjon rád Gyurka.”

Április l. -Hugó napja
E nap idıjárásából a terméskilátásokra következtettek. Ez a
nap az indásnövények vetésnapja volt, minden más munka
végzésére szerencsétlennek
tartották, mert a nép úgy hitte,
Júdás ezen a napon akasztotta
fel magát. Április l-jén ugratták
egymást a felnıttek, de elsısorban a gyerekeket tréfálták meg.
Például a gazda a szomszéd
tanyára küldte a kiskanászt szúnyogzsírért. Az „április bolondja” az ókori tavaszkezdı tréfás
Április 25. -Márk napja
örömünnepekre vezethetı viszMárk evangélista ünnepe, a
sza.
négy evangélista egyike. E nap
jellegzetes szokása a búzaszenÁprilis 24. -Szent György
telés, amelyet általában Márk
napja
Sárkányölı Szent György ün- napjának délelıttjén tartottak.
nepe, aki évszázadokon át a Mise után a hívek kereszttel,
lovagok, katonák, szíjártók, lobogókkal, a feltámadt Kriszvándorlegények és utóbb a tus szobrával megkerülték a
cserkészek patrónusa volt. Le- templomot, majd kivonultak
gendája szerint legyızi a sár- egy közeli búzaföldre, ahol a
kányt és kiszabadítja fogságá- pap megszentelte a vetést. Minból a királylányt. Az igazi ta- denki vitt haza a megszentelt
vasz kezdetét a néphagyomány búzaszálból, melyet nap becse naptól számítja. Az állatok ben tartottak. Az imakönyvben
Szent György-napi elsı kihajtá- tett búzaszálnak gonoszőzı erıt
sához számos hiedelem és szo- tulajdonítottak. Idıjárás-és terkás főzıdik. Ez a nap volt a mésjóslás is főzıdik e naphoz:
pásztorok, béresek szegıdteté- „Ha megszólal a pacsirta, a
sének ideje. Sokáig élt a Szent béka, jó termést várhatsz, ellenGyörgy-napi tőzgyújtás szoká- ben, ha hallgat a fülemüle, aksa. A pásztorok elıre bejárták kor változékony lesz a tavasz.”
és megtisztították a pihenı heNádor Mária
lyeiket, és itt gyújtották meg a
tüzet a szent tiszteletére.

Horváthné Ibolya verse:
Tavaszodik…
Illat felhı, ezerjó,
trillázik már a rigó.
Hangos már a nagy határ,
zöldbe borulnak a fák.
Virágzik a tarka rét,
szálldogálnak a lepkék.
Virágról-virágra,
a szél zenél alája.

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA

Aki mindig eleki maradt
Az 1946-os német kiőzetés
után nagyon sok eleki tartotta,
tartja a kapcsolatot
egykori szülıfalujával, Elekkel. Közéjük
tartozik Reisz György
is, aki azonban mégis
különbözik tılük,
hisz ı az egyetlen, aki
a helyi Német Kisebbségi Önkormányzat képviselıje, sıt
1998-200-ig annak
elnöke is volt!. Ezeket a dolgokat nyilván csak olyan ember tudja
megtenni, aki annyira ragaszkodik szülıföldjéhez, hogy azt a
történelem különbözı viharai
között sem tudja, de nem is
akarja elfeledni, vagyis mindig
eleki maradt! Reisz György
1928. március 17-én született
Eleken.
Elemi iskoláit is itt végezte,
utána úri szabó akart lenni /
édesapja molnár volt, az édesanyja pedig a hattagú család
háztartását vezette/, de a háború
közbeszólt! A szakmát az eleki
Rónai /Ruck/ Ferenctıl kezdte
tanulni. Az 1940-44-ig tartó
idıszak egy szép korszak volt
számára, mert akkor játszott
baritonon az eleki leventezenekarban is. Ebben az idıben a
következı személyek vezették
ezt a sikeres zenekart: Lenz,
Farkas, Wittmann, illetve Sámson János. Az ifjú Reisz György
jól játszott baritonon, hisz még egy
békéscsabai katonazenekarba is hívták! Édesapja /
Reisz Antal/a II.
v i l á g h á b o rú b a n
magyar katonaként
harcolt, de a tífusz
miatt 1943-ban leszerelték.
1945-ben édesapjával és egyik
leánytestvérével, mint oly sok
eleki német, málenkij roboton
Szo vj etu nió ba n vo lt,
ahonnan1947-ben szerencsésen
hazatértek, de a többi családtagot már nem találták itthon!
1947-ben ık is követték a családot Németországba, ahol akkor
nagyon nehéz helyzet volt, különösen a menekülteknek, elüldözötteknek! 1948-ban Reisz
György befejezte tanulmányait

Aschafenburgban /Würzburg
mellett/, így szabó lett. 1949ben nısült, a felesége egy szudétanémet. Utána azonban
váltania kellett, mert
mu nkanélkü livé
vált, pedig már volt
két fiuk is. Volt
útépítı, de dolgozott
fémipari gyárban is.
1959-tıl 1989-es
nyugdíjazásáig a
stuttgarti repülıtéren dolgozott, ahol a
munkáját igen megbecsülték,
mert pl. 1972-tıl mindig beválasztották a kilenc fıs üzemi
tanácsba, így fıállásúként képviselte a munkavállalók érdekeit. 1964 óta rendszeresen járnak
vissza Elekre, régebben gyermekeivel és unokáival is., ma
már "csak" feleségével, de már
tíz éve Eleken is laknak! Arra a
kérdésre, hogy miért olyan aktív
még most is Eleken, illetve Németországban is, ezt válaszolja:
"16 éves koromig éltem Eleken,
a honvágy örökké megmaradt
bennem. Szociális érzékenységő
vagyok, szeretek problémákkal
foglalkozni.”
Számos német adomány az ı
közremőködésével jutott el
Elekre. Egyik legnagyobb sikerének azt tarja, hogy végre megalakult a tíztagú fúvószenekar,
mely a legutóbbi eleki svábbálon lépett fel Reisz György te-

vékeny részvételével! Reisz
György a történelem érdekes
alakulása miatt fontos missziót
tölt be Eleken, hisz azt a jogfolytonosságot jeleníti meg, ami
1945 után kényszerbıl megtört,
de ugyanakkor azt az értékrendet is képviseli, ami mindenki
számára példa lehet!
A 80. születésnapján azt kívánjuk, hogy még nagyon sokáig tudjon munkálkodni a köz
javára Eleke!
Rapajkó Tibor
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