XII. évfolyam 5. szám (137. lapszám)

XXVII. Regionális - Megyei
Nemzetiségi Klubtalálkozó
Május 24-e reggelén hangos népzene
verte föl a Kossuth utca csendjét. Ugyanis
ezen a napon rendezte meg a Mővelıdési
Központ immár 27. alkalommal a Regionális-Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozót.
A hírverı táncot természetesen, mint
ahogy az már évek óta szokássá vált a Gál
László vezette Elek Táncegyüttes ropta.

Ezt követıen a közel 260 fıs vendégsereg
átvonult az intézmény Kamara termében,
ahol a Foaia Romaneasca szerkesztısége
által összeállított „Magyarországi Románok” elnevezéső címlapfotó kiállítás megnyitóját tekinthették meg. A megnyitó
beszédet Jova Éva, a lap fıszerkesztıje
tartotta, aki szívbıl üdvözölte a jelenlévı
csoportokat és kifejezte mennyire örül
annak, hogy a megyében ilyen szép számmal mőködnek hagyományırzı nemzetiségi csoportok. Ezt követıen Árgyelán
György, a Mővelıdési Központ igazgatója
köszöntötte a megjelent vendégeket és a
fellépı csoportokat.
A rendezvény megnyitó beszédét
Völgyesi István a Pénzügyi és Szociális
Bizottság elnöke tartotta, aki hangsúlyozta
a nemzetiségek békés együttélésének fontosságát. Majd Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat képviseletében köszöntötte az egybegyőlteket és tolmácsolta
Domokos László elnök jókívánságait. A
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány képviseletében
Várfalvi Attila is részt vett a rendezvényen, aki szintén köszöntötte a résztvevıket és elmondta mennyire fontosnak tartja,
hogy az országban élı nemzetiségek méltóképp megırizzék és továbbörökítsék
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Elek Város közéleti lapja
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Barátsági szerzıdés
Az idén van a 20. évfordulója annak,
hogy a németországi Gerolzhofen és Elek
között testvértelepülési kapcsolat jött létre.
Ezt a jeles eseményt természetesen mindkét helyen fontosnak tartják, így a kapcsolat elmélyítése céljából május 17-21-én
egy népesebb eleki hivatalos küldöttség
utazott ki az eleki németek egy részének
ıshazájába, onnan pedig az idei világtalálkozóra fognak érkezni
vendégek. Elekrıl, a
városháza mögötti térrıl szombaton két órakor indult el a delegáció, amely a kora esti
órákban érkezett meg
minden különös problém a
n é l k ü l
Gerolzhofenbe.
Itt elıször Ingrid
Krammer polgármesterasszony köszöntötte
az elekieket, majd ezt követöen mindenki
elfoglalta a szálláshelyét a szállodában,
illetve a családoknál. Másnap reggel fél
tízkor ünnepi szentmise volt a Rózsafőzér
királynıje templomban, ahol köszöntötték
a magyarországiakat, de elhangzottak magyar nyelvő könyörgések is! 11 órakor
következett az ünnepségsorozat csúcspontja, amelynek a történelmi hangulatot áraztó
régi városháza úgynevezett fegyverterme
szolgált helyszínül. A gerolzhofeni polgármesterasszony beszédében többek között
arról beszélt, nagyon örül annak, hogy a
nagy távolság ellenére is ilyen nagy számú
érdeklıdı tiszteli meg az ünnepségsorozatot, amely azt bizonyítja, hogy mennyire
fon tos
m in d en k in ek ,
így
a
gerolzhofenieknek is ez a kapcsolat. Megemlítette Csepregi Imre egykori plébános
szerepét is! Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a testvérkapcsolatot élettel
kell megtölteni, ezen kell dolgozni. Szerencsére a Gerolzhofen és Elek közötti
gyökereket sohasem szakították el! Pluhár
László, Elek polgármestere a kapcsolatok
méltatása mellett megemlítette a következı
neveket is: Szántó István, Kecskeméti István, Klemm István, akik sokat tettek a két
település közötti kapcsolatokért.
Ezt Joschi Ament beszéde követte, aki
részletesen bemutatta a két település közötti kapcsolatok történetét, kiemelve 1724.

NEM ZE T I SÉ GE K

április 22-t, amikor is a gerolzhofeniek egy
kis csoportja elindult Elekre. Tragikus volt
azokról is hallani, hogy pl. sem 1936-ban,
sem pedig 1960-ban nem lehetett eljutni
Elekrıl Gerolzhofenbe! Ezt követıen aláírták a Gerolzhofen és Elek városok
testvértelepülési megállapodását jelképezı
okleveleket /a két polgármester, Heim
Lajosné,
Josef
S c h n ei d er ,
J os c h i
Ament/. Az ünnepi ebéd
elıtt még sor került dr.
Csepregi Imre emléktáblájának gerolzhofeni
leleplezésére is, amely
során R.T. arról beszélt,
hogy pl. már nem csak
Eleken van emléktáblája
az egykori plébánosnak,
hanem itt is, hisz méltó
arra, hogy emlékét megırizzék. Ezt a szép napot két fiatal mővésznı esti programja tette még emlékezetesebbé. /Német és magyar zenemőveket adtak
elı nagy lelkesedéssel./
A hétfıi nap folyamán az eleki vendégek
megtekintették a würzburgi, egykori püspöki palotát, utána pedig fogadta ıket dr.
Beinhofer, alsó-frankóniai miniszterelnök
a kormányzati ülésteremben.
/Elfoglaltsága miatt nem sok delegációt
szokott fogadni, az elekiekkkel most kivételt tett!/ A miniszterelnök itt bemutatta
Alsó-Frankóniát, illetve arról beszélt, hogy
mi ennek a régiónak a feladata. Utána ebéd
következett a kormányzati épületben, illetve délután városnézés. /Würzburg volt az
az utólsó nagy német város, amelyet a háború végén szinte teljesen elpusztítottak az
angol bombázók!/ Még aznap este barátsági estre voltak hivatalosak az elekiek, amikor is megismerhették pl. Geroltot /a város
róla kapta a nevét/, a borkirálynıt, a helyi
népzenét, illetve az ételeket. Kedden délelıtt egy belvárosi séta keretében mindenki
megcsodálhatta Gerolzhofen nevezetességeit /van bıven/, illetve délután egy igen
színvonalas kiállítást a gótika korából.
Utána a polgármesterasszony még megmutatta a modern Gerolzhofent is /
rengeteg közintézmény, üzem, munkanélküliség elenyészı!/
Folytatás a(z)2 .oldalon

K ÖZÉ LE T
ledobta az udvarra. Több milliós kárunk keletkezett, rengeteg
mesteri Hivatal tetejét meg- cserepet is lesodort a szél. Érkezdte a szél.
dekességként elmondom, hogy
- Mely utcákat és épületeket a nagykapunkat kikapta a heérintett ez a hatalmas szélvi- lyébıl a szél és a 20 m-re lévı
parkoló területére ledobta. Hahar?
- A focipályától indulva egy
sávon rohant végig, így természetesen mi is beleestünk, de
érintette a templomot,/ nemrégiben fejezték be a teljes átfedését/ a Polgármesteri Hivatalt,
a Mővelıdési Központot, de
említhetném tovább a Kígyó
utcát és a Zalka Máté utcát is.
Hallottam azonban, hogy a
Táncsics utcában is hatalmas
károkat okozott.
- Milyen károk keletkeztek itt a talmas szerencse, hogy éppen
munkahelyeden?
akkor nem járt arra senki, és
- Amikor beérkeztem a munka- autó sem állt a parkolóban!
helyemre, azt hittem, hogy csa- Ezeken kívül esztétikai kárunk
tatéren vagyok. Itt a telephe- keletkezett a telephely kisgépelyen pusztított legjobban a 80- inél, mivel ezek is megsérültek.
100 km erısségő viharos szél. - Gondolom a kárt szenvedık
A Táncsics utcából látták, hogy közül nem volt mindenkinek
a hatalmas horganyzott lemez a biztosítása. Ki segített ezeken a
tetırıl, táncot jár a levegıben, bajbajutottakon?
azután azt a szél nagy erıvel - Ha nem volt a házra biztosítá-

Óriási vihar volt Eleken
Mint derült égbıl a villámcsapás, úgy csapott le május 5én 15,50 órakor a forgószéllel
érkezı vihar. Azt hiszem, azok
az elekiek, akiket ez érintett,
még sokáig emlegetni fogják.
3-4 perc alatt óriásit pusztított a
szélvihar. Pontosan mi is volt,
milyen károk keletkeztek, emiatt kerestem fel a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési telephelyének vezetıjét: Lukács
Lászlót. Kérdéseket tettem fel,
melyekre ı készségesen válaszolt.
- Hogyan értesültél errıl a nem
mindennapi természeti jelenségrıl?
- Éppen a focipályán intézkedtem, amikor érzékeltem, hogy
óriási szél kerekedik fel, szinte
orkán erejő. Mély, fekete felhık gyülekeztek az égen, de
nem olyanok, mint máskor,
sokkal félelmetesebbek. Én is a
szél elıl menekültem, amikor
telefonhívást kaptam, hogy
gyorsan jöjjek, mert a PolgárFolytatás a(z)1 .oldalról (Barátsági…)

Az est et eg y Ma jn akanyarulathoz való kirándulás
zárta, mikor is szılıültetvényeket lehetett megnézni, utána
pedig meg lehett kóstolni a
frank uzsonnát, illetve hatféle
volkachi bort. Szerdán az
elekiek fél négykor indultak
vissza Gerolzhofenbe, és nem
sokkal este kilenc óra elıtt
érkeztek haza szerencsésen
Elekre. Legvégül viszont mindenképpen arról kell szólnunk,
hogy ez a pár napos németországi, gerolzhofeni utazás minden szempontból sikeres volt.
A vendéglátó német családok
mindent megtettek azért, hogy
tényleg mindenki otthon érezze
magát. Akik családoknál laktak, azok is külön lakrészben,
szállodai körülmények között
tölthették azt a pár napot, még
saját kulcsot is kaptak, mindenkit családtagként kezeltek!
Bizonyára baráti szálak is
szövıdtek, és ha ez így van,
akkor megvalósult a szervezık
eredeti célja. /Az események
fontosságát bizonyítja az is,
hogy a helyi lap kedden és szerdán is részletesen beszámolt a
2

gerolzhofeni-eleki kapcsolatokról: Hídverés kelet és nyugat
között, Rövid vágta Alsófrankónián keresztül címeken--www.mainpost.de./ Köszönet
mindenkinek, akik valamilyen
formában elısegítették, támogatták ezt a fontos, történelminek is nyugodtan nevezhetı
gerolzhofeni kiutazást.

Folytatás a(z)1 .oldalról (XXVII…)

utódaikra hagyományaikat,
szokásaikat.
A köszöntı beszédek után
megkezdıdött a csoportok bemutatkozása. Elsıként az Elek
Táncegyüttes lépett színpadra,
akik tüzes táncukkal megalapozták a rendezvény hangula-

sa az illetınek, a helyi Polgármesteri Hivatal segített a helyreállításban úgy, hogy a katasztrófa-alapból juttatott a rászorulóknak. Aki igényelte, oda
emberi segítséget is adtunk.
- Végezetül azt kérdezem, kik
voltak a segítık? Van-e a
jövıre vonatkozó elképzelésed?
- Természetesen a dolgozóim –velem együtt-,
azonnal igyekeztünk
segítséget nyújtani, de
nagyon sok közhasznú
dolgozót is behívtunk a
rendkívüli állapot miatt.
A jövıre vonatkozóan,
pedig szeretnék egy
olyan 6 fıbıl álló állandó csoportot szervezni, akiket ilyen
vihar esetén azonnal mozgósíthatok, és így rögtön segíthetünk
a bajbajutottakon.
Úgy érzem, hogy erre, ezek
után, nagyon-nagy szükség
lesz!
Nádor Mária
Etnikai Kisebbségi bizottságának tagja segédkezett. A délelıtt befejezéseként közös ebéden vett részt a vendégsereg,
majd a májusfa kitáncolására
került sor.
A rendezvényen az alábbi
csoportok vettek részt: Nyugdíjas Énekkar (Elek); Elek Tánc-

Rapajkó Tibor

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA

tát. Az együttes a nap folyamán
többször is színpadra lépett és
bemutatták a kistérségben élı
valamennyi nemzetiség 1-1
jellegzetes néptáncát. Ezt követıen egymást váltották az ének
és táncbemutatók. Felcsendültek szlovák, német, magyar és
román népdalok is.
Az elıadások végeztével
került sor az oklevelek és ajándékok átadására, amelyben
Turóczy András a Békés Megyei Önkormányzat Nemzeti és
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együttes; Orgován Népdalkör
(Békéscsaba); „HORENKA”
Szlovák Hagyományırzı Népdalkör (Kétsoprony); „Csaba”
Pávakör (Békéscsaba); Vadvirág Pávakör (Lökösháza); Szlovák Pávakör (Békéscsaba);
Vadvirág
Pávakör
(Szabadkígyós); Eleki Németek
Egyesülete; Május 1.- Nyugdíjas Klub Nótaköre (Gerla).
Árgyelán Erzsébet

Á LL AT TAR TÁ S - TER MÉ SZ ETVÉ DE L EM
Felelıs Állattartás 3. rész
Kis rágcsálók
Mottónk: „Te egyszer s mindenkorra felelıs lettél azért,
amit megszelídítettél.”/Antoine
de Saint-Exupéry/
A kis rágcsálók elterjedt
"hobby állatok" lettek, Dr.
Heim Lajos állatorvos szerint. /
Mibıl lesz a “ceserebogár"
gondolom, és eszembe jut egy
régi jelenet, amikor öt visító nı
állt a labor asztalon lombikok
és titrálok között, egyetlen tılük frászt kapó egértıl/
- Szóval egy aranyhörcsög vagy
tengeri malac, dagu társállatként fogadható el? - kérdezem.
-Feltétlenül! - válaszol - Ezek a
kis "fickók" közelrıl megismerve nagyon aranyosak tudnak lenni. Fıleg kezdıknek
igen hálás foglalatosság. Kis
gyerekeknek igen nagy örömet
okozhatnak. Megtanulhatják az
állatokkal való bánásmód alapjait. Tartásuk egyszerő, sem
sétáltatni sem oltatni nem kell
ıket. Legelterjedtebb az aranyhörcsög - folytatja- 5-8 cm-es
rágcsáló, sivatagi állat, Szíria
környékérıl. Mai léte a véletlenen múlott. A XX. század elején kipusztultnak hitték, és akkor, egy ember talált hármat,

két lány és egy fiú hörcsögöt.
-Mint a mesében?
- Valahogy úgy. Ebbıl a háromból van az összes ma elı
aranyhörcsög. Változatosak,
színükben, szırük hosszúságában, jóformán nincs farkuk
szemben a többi rágcsálóval.
Tartásuk könnyő. Kis terrárium, faforgács. Eredetileg magokat,
zöld
n ö v é n ye k e t
ettek, most
megeszik a
sajtot, csokoládét is.
Sz el íd ek.
Éjszakai
állat. Szapora.
16
nap 4 óra a
vemhessége /ó, ha az embernél is ilyen
pontos lenne a szülés, üzenni
lehetne, nem érek rá egy óra
múlva szülök -képzelgek/. Az
aranyhörcsögnek 6-8 kölyke
lesz, amelyek három hónap
múlva ivarérettek. Egy-két évig
élnek csupán.
-Úgy tudom a tengerimalac is
kedvelt "társállat rágcsáló"kérdezem gyorsan, hogy ne

Természetvédelmi Nap
Május 9-én az Eleki Állat és
Természetvédık Egyesülete, a
Reibel Mihály Mővelıdési
Központ és a Dr. Mester
György Általános Iskola közös
szervezésében Elek város általános iskolás tanulói természetvédelmi napon vehettek részt.
A rendezvény elsıdleges célja
az volt, hogy a gyermekek játékos formában ismerkedjenek az
állat és környezetvédelem fontosságával.
A rendezvény felépítése a
„régi idık” honvédelmi napját
idézte, környezet és állatvédelemmel kiegészítve. A program
a reggeli becsengetéssel vette
kezdetét. Az osztályok osztályfınökük kíséretében egy tudás
teszt kitöltése után indulhattak
el az iskolából a város különbözı pontjain felállított állomások

felé (templomkert, ’56-os emlékmő, könyvtár, mővelıdési
központ, sportpálya, liget stb.).
A nebulóknak minden állomáson érdekes, vidám, néha viszont meglehetısen nehéz
feladatokat kellett
megoldaniuk. Fizikai
erınlétre és logikus
gondolkodásra egyaránt
szükségük
volt, hiszen minden
egyes jó megoldás a
győjtött pontok számát
gyarapította. A feladatok között
volt akadálypálya, kirakó, memóriajáték, tudáspróbák, agytréningek. A legnépszerőbb
feladatnak a gólyalábon járás
bizonyult. A verseny a sportpályán fejezıdött be, ahol a tanulók az utolsó állomást találták.
Itt került sor az eredményhirde-

legyen túl gyászos a hangulat
az aranyhörcsögök eme rövid
földi pályafutása miatt.
- Bár visít, semmi köze a malachoz! -vágja ráPeruból
"jött" a tengeren túlról, innen a
neve is /mint a kukoricánaktengeri, az is átkelt "a nagy
vízen"/. Peruban háziállatként
tartják. Lucullusi vacsorák elengedhetetlen kelléke. 2030 cm-re nı, 8-9 évig él.
Mindig háromszínő. Úgynevezett "fészekhagyó"
utódokat ellik, ami azt
jelenti, hogy már egy
naposan rendesen
eszik, e-mellett 2-3
hétig még szopik.
Terráriumban
tartandó, mert
a ládából kirúgja magát.
- Milyen rágcsálókat tartanak
még társként, "hobbyként"?
- Egereket is. Sok változat van.
Csinos, jópofa állatok. Tarthatóak befıttes üvegben, akváriumban, terráriumban. A fehér
egereket leginkább orvosi, kísérleti célokra tenyésztik, de
legnagyobb "fogyasztójuk” a
kozmetikai ipar. Az egzotikus

Távol-Keleti származású táncoló egér, igazi csemegének számít, ugyanis cseresznye nagyságú. Mostanában divat tartani.
Fehér, fekete, tarka is lehet.
Szapora, de csak l-2 évig él.
Néhány szót szólhatunk még a
deguról, mókusszerő és nagyságú állat. Nagy mozgásigényő,
szapora, 4-5 évig él. Majdnem
kifelejtettem a patkányokat, az
egerek után kellet volna beszélni róluk. Köztük is sokféle van,
az egyik például a fehér csuklyás patkány.
"Kicsengettek"- Rezzenek öszsze, mert megszólal a kapucsengı és a kutyák megfelelı
lármával "védik a házat"
- Összefoglalva- fejezi be Dr.
Heim Lajos- Annak tanácsolom
a kis rágcsálók tartását, akik
szeretik nézni az állatok életmódját.
Szer etik
a
természetközeli kapcsolatokat.
Tartásukhoz nem kell tudás. Ne
keverjük ıket össze a kártékony
és hívatlan vendégekkel!

tésre is. A szervezık végül
igazságosan osztották ki az
ajándéktárgyakat a résztvevı
osztályok között. Így mindegyik osztály labdákat, tollas
szettet, ping-pong készletet,
valamint sok egyéb játékot vihetett magával. A képviselı testület nevében
Sípos Sándor képviselı csokoládét
osztott ki valamennyi résztvevı
diáknak, pedagógusnak és a szervezıknek. Kovács János
az egyesület elnöke és egyben a
rendezvény fı szervezıje elmondta az ajándéktárgyak költségeihez nagy segítséget kapott
az egyesület az OTP Banktól,
valamint a lakosságtól, akik
h ónapokon ker esztül
„dobálták” a város számos
pontján kihelyezett üvegekbe

az 1-2 Ft-os érméket. Elmondta
továbbá, nagyon örül annak,
hogy a gyermekek és pedagógusok visszajelzéseibıl leszőrve a vártnál is nagyobb sikerrel
végzıdött a rendezvény. Kovács János ezen kívül megköszönte a pedagógusok, az egyesület tagjai, valamint a mővelıdési központ munkatársainak
munkáját. Valamint azt is elmondta szeretné ha ebbıl a
rendezvénybıl sikerülne egy
szép hagyományt teremteni a
városban, hiszen környezetünk
megóvása egyre égetıbb problémává válik napjainkba. Ezért
fontos, hogy a felnövekvı nemzedékek számára ne csak egy
jól ismert szlogen legyen a természetvédelem, hanem valódi
tartalommal bíró, élı, mőködı,
alapvetı emberi tevékenység.

2008. május 28.

A sorozat következı részében a
Kalitkás madarakról olvashatnak.
Huszár Gabriella

Árgyelán Erzsébet
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K ÖZÉ LE T
Elıször a rendszeres szociális segélyeztetésrıl kérdezem Székely Lászlót...
...az Eleki Polgármesteri Hivatal álláskeresı és foglalkoztatás
ügyi munkatársát. Természetesen elsı kérdésem az, hogy
mióta
dolgozik
a
"hivatalnál"? /ahogy az emberek hívják/. Elmondja, hogy
1966. óta, akkor ugyanis a Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány
kihelyezett irodája alkal-mazta
négy órás munkaidıben.
“Elıtte két évig munkanélküli
voltam" /Itt az origó, a nullapont- gondolom, aztán csendesen "körmölöm" az emelkedı
teljesítményeket, teszem azért,
hogy mások is reménykedhessenek./ A munkaügyi központ
szervezésében elvégzett egy
tanfolyamot, amely mezıgazdasági integrátor végzettséget
adott. Német nyelvet is tanult.
Ezek után lett köztisztviselı,
nyolc órás munkaviszonnyal.
2005-tıl a Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Fıiskolai karán
tanult szociális munkás szakon.
Tehát tíz éve végzi ezt a /
szerintem könnyőnek egyáltalán nem mondható/ munkát.
Felesége, Erzsike, gyógyszerészként dolgozik Eleken. A
nagyobbik fia, László, Németországban dolgozik, a kisebbik,

Tamás Pécsett az egyetemen
közgazdaságtant tanul. Véleményem szerint az az ember, aki
maga is végigjárta a munkának
eme lépcsıfokait, jobban átérzi
azok gondjait, akik küszködnek
a szőkös lehetıségekkel, és a
meredek lépcsıkkel.
-Lényegében jelenleg mi a feladata? - térek a lényegre.
-Három területet említenék: Az
elsı a rendszeres szociális segélyeztetés, a második a munkanélküliek foglalkoztatása, ehhez tartozik a közhasznú munka, együttmőködés az önkormányzattal és a kistérségi intézményekkel. A harmadik a közérdekő foglalkoztatás /benne
polgári védelem, katasztrófavédelem, stb./
- Nézzük akkor az elsı nagy
területet! Kik kaphatnak rendszeres szociális segélyt?
-Aki kimerítette a munkaügyi
központ /mi Gyulához tartozunk/ által folyósított álláskeresési járadék folyósítási idejét,
és a megélhetése más módon
nem biztosított, azaz jövedelme, vagyona, más mobil dolgok /pl. kocsi/ nincsenek.
Rendszeres szociális segély
állapítható meg még annak,

akinek nem volt munkaviszonya, és 365 napot tud igazolni,
mint regisztrált munkanélküli.
- C s a l á d o k n ál h o gy a n
“mőködik" a rendszeres szociális segélyeztetés?
- Egy család kapja. Az élettársi
kapcsolat is számít. A családon
belül a felnıttek és gyermekek.
Külön háztartásnak számít a 20.
illetve, amennyiben tanul, a 25.
életévet betöltött személy.
- A család esetében, mi az, ami
a segély összegét meghatározza?
- A jövedelemhatár és a család
tényleges jövedelmének különbözete. Ez a különbözet nem
lehet több a minimálbér nettó
összegénél. A jövedelemha-tár
összege egyenlı a fogyasztói
egységek összege szorozva az
öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 90%ával.
- Mi a fogyasztási egység?
- A gázártámogatásnál ismert.
Ahol a kérelmezı 1 egységet
kap, házastárs /élettárs/ 0,9
egységet, az elsı két gyermek
0,8 és 0,8-at, a harmadik gyermek 0,7 egységet. Ez összeadva
4,2, ez a fogyasztási egységek
összege. A már említett mini-

Az április végi testületi ülésrıl
Az április 28-ai ülés elején
lejárt határidejő határozatokat,
illetve zárszámadási mellékletet
fogadtak el a képviselık. Utána
az önkormányzat 2007. évi
zárszámadásának, és annak
belsı ellenırzési jelentésének
az elfogadása következett. A
mostani ülésen nem tárgyalták
az Evi Kft. beszámolóját, mert
elıtte még másoknak is meg
kell tenni ugyanezt. Ezt követıen viszont kisebb vita alakult
ki, mert 2010-tıl emelkedni
fognak a szennyvízdíjak. A
következı napirendi pontban
arról volt szó, hogy 2008-tól a
napközi otthonos konyha csak
úgy juthat élelmiszeri alapanyagokhoz, ha elıtte a cégeket
megpályáztatják. A nyilvános
ülés végén még támogatták a
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mál nyugdíj 28500 Ft, ennek
9O%-a 26950Ft. Tehát a három
gyermekes család esetében a 4,
2-vel megszorozzuk a 26950
Ft-ot, így 107730 Ft jön ki. Ez
az összeg jelen esetben a jövedelemhatár. Ebbıl kivonjuk a
család tényleges jövedelmét,
ebben az esetben a csalá-di
pótlékot /48000Ft/, akkor
107730 – 48000 = 59730. Mivel a se-gély összege nem lehet
több, mint a minimálbér nettója, ezért a család 57270 Ft támogatást fog kapni.
Lehet, kérem számolni! Papíron
ceruzával, számológépen, esetleg fejben, a számok számok
maradnak. Eleken a rendszeres
szociális segélyben részesü1ık
száma 270 /ez is csak egy szám
lenne?/.
A következı, nem könnyő témakör, a munkanélküliek foglalkoztatása varosunkban. Ezek
a "témák” /segély, munkanélküliség, közérdekő foglalkoztatás/ átfedik egymást, úgyis
mondhatjuk összenıttek, majdnem úgy, mint a sziámi ikrek.
Ezért a beszélgetés Székely
Lászlóval júniusi lapszámunkban folytatódik.
Huszár Gabriella

Rendırségi hírek

városi könyvtár kérelmét, illetve megtárgyalták a Dél-alföldi
Regionális Hivatal levelét,
mely a kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatos formai
hibára hívta fel a figyelmet.
Ezek után öt önkormányzati
képviselı a templom belsı részének a felújítására felajánlotta
egyhavi képviselıi illetményét.

Az elmúlt idıszakban két
nagyobb értékő lopás történt
a városban. Egy eleki házból
150.000. Ft készpénzt tulajdonítottak el feltehetıen
bessuranók, az otthon alvó
tulajdonos mellıl. Valamint
egy lakatlan ház melléképületébıl légpuskát, kisgépeket, szerszámokat tulajdoníRapajkó Tibor tottak el. Az utóbbi idıszakban is történt néhány kisebb
súlyú kerékpár és mobiltelefon lopás (szabálysértési
értékek). Pozitívumként értékelhetı a lakosság részérıl
az alábbi eset: a figyeljünk
egymásra égisze alatt szomszédok észlelték, hogy egy
idıs nénit reggel óta nem
2008. május 28.

láttak, ezért koradélután bejelentést tettek a rendırségen. A néni orvosi segítségre
szorult, és a bejelentés nélkül már nem lenne közöttünk.
Hamarabb és nyugodtan
szóljanak a rendırségnek,
még ha nem is történt baj,
mert az intézkedéseket is
hamarabb foganatosíthatjuk
és így meg tudjuk elızni a
nagyobb problémákat.

Balázs Zsolt
r.hdgy. ırsparancsnok

OB JEK T Í V FEL EL İS S É G-I SK OLA
Közlekedési szabálysértési bírságok 2008. május 1-tıl

Szalagavató 2008
Az idén május 10-én tartották a
ballagást a Harruckern János Középiskola eleki telephelyén.
A hagyományoknak megfelelıen elıször most is az iskola legjobb tanulóit méltatták, akiknek a
nevei rákerültek a bölcs bagolyra. /Ebben az évben Oszlács Katalin, 12. b és Kiss Imre, 12.c/ Utána megkoszorúzták az iskola udvarán lévı millecentenáriumi
emlékmővet, majd az ünneplık

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Sorszám

A természet védelmére

1.

A gépjármővel engedély nélkül történı közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozottan védett természeti területen

2.

Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a
védett vagy fokozottan védett természeti területen

A természet védelmérıl szóló
1996. évi LIII. törvény
38. § (1) bekezdés j) pont

Bírság összege Ft-ban
a) 150 000
b) 300 000

38. § (1) bekezdés j) pont
100 000

2008. május 28.

átvonultak a városi sportcsarnokba ./Az idei ballagó osztályok: 12.
a, b., c., d./ Itt elıször Zámbó
András, az intézmény vezetıje
mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte, hogy a most ballagók az élet jelképes kapujában
állnak. A mostani ballagás rendhagyó, mert az integráció óta ez
az elsı. Az iskola mindent oda
adott, amit lehetett, és a diákok
pedig befogadtak mindent, amit
tudtak! Az út legnagyobb részét
már mindenki megtette, de a legnehezebb, a vizsgák még hátra
vannak. Ezek után pedig Domokos László, a megyegyőlés elnöke
mondta el ünnepi gondolatait. Az
elnök többek között arról beszélt,
hogy a most ballagók az iskolában olyan fontos értékrenddekkel
ismerkedhettek meg mint pl.
:tiszteség, becsület, szorgalom,
kitartás. A megye várja a most
végzetteket. A beszédek után
Singer Ferenc, telephelyvezetı
jutalomkönyveket adott át, amit a
"maradók" és a ballagók nevében
elmondott búcsúbeszédek követettek, a Szózat elhangzása elıtt
azonban még az iskolazászlóra
feltőzésre került a ballagók szalagja is. Az ez évi középiskolai
ballagást megtisztelte jelenlétével
Pluhár László, polgármester,
Pelle László, általános iskolai
igazgató, Tolnai Péter és Turóczy
András megyei képviselı is.
Rapajkó Tibor
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ÜNNE PE K
Horváthné Ibolya
Anyám, Édesanyám !

Meghitt „anyák napja” volt a klubban

Anyám, anyám, édesanyám, megköszönöm néked,
mindazt a sok segítséget, mivel éltem egyengetted.
Bíztál bennem és szerettél, a sok bajon átsegítettél.
Adjon Isten még sok erıt és szeress tovább engem,
mert ha itt vagy énmellettem, könnyebb az életem.
İszes hajú édesanyám, összeteszem két kezem,
S imádkozom az Istenhez, hogy nagyon soká éltessen…
Tudd, ha itt vagy énmellettem és fogod néha két kezem,
boldognak és egyszerőnek tőnik az én életem.
Tanítottál szépre, jóra, mindig az igaz szóra,
s azt a sok-sok szépet és jót, amit adtál nékem,
átadom majd én is gyermekeim szívébe.

V a g yi s a g yu l a i ú t i
„faházban”, ahol május 5-én,
amikor a szakadó esı éppen
annyi idıt engedélyezett, hogy
jöttében mentében ne ázzon el
az ember. A kis ünnepséget,
Mazánné Fodor Andrea, az
Eleki Nyugdíjas Klub vezetıje
nyitotta meg, aki elsısorban az

Tudom egyszer ık is anyák, apák lesznek,
s az összegyőjtött kincset átadják gyermekeiknek.
Most már tudják ık is a legszebb érzést a világon,
amikor az „édesanya” szót kimondják.

édesanyákat köszöntötte, ezt
követıen a megjelent vendégeket, elsıként Pluhár László
polgármester urat és a kistérséghez tartozó tagintézmények
S a szép májusnak vasárnapján nyílik a sok gyöngyvirág,
vezetıit és minden egyes résztnéked szedem egy csokorba drága jó édesanyám.
vevıt. „Oly sokat köszönhetünk
Teszek közé tulipánt is, még tarkább legyen e kis csokor,
édesanyánknak, hogy az év
szívem teljes szeretetével adom át majd e szép napon.
minden napja kevés hálánk
Ezen a szép vasárnapon kitárul a szeretet,
mert „ÉDESANYA” csak egy van a világon, több nem lehet! lerovására.”- mondta. Üde színfolt volt az óvodások szereplése, a leginkább többszörös
nagymama klubtagok számára.

Fáklyás felvonulás és zenés ébresztı
2008. április 30-án este városunkban fáklyás felvonulásra
került sor. A mintegy 100 fı a
már hagyománnyá vált magyar
temetıtıl indult. A város központjában még többen csatlakoztak a felvonulókhoz. A
sportpályára érkezıket az
útvonalon gépkocsira szerelt hangosítóból zene kísérte végig. Az elıre elkészített máglyatüzet Pluhár
László polgármester, Sípos
Sándor önkormányzati képviselı és Kiss József a
Munkáspárt titkára gyújtotta meg. Amikor a tőz már jól
égett a hangszóróból elhangzott
a Himnusz, ezt követıen Hotya
Pet er kösz önt ött e a
felvonu1ókat és méltatta május
l-jét. Zárógondolatként külön
nagy szeretettel köszöntötte az
édesanyákat, majd felhangzott
az Intrnacionale. A köszöntık
és megemlékezések után következett a nosztalgiaest. A szoká-
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sos kis kupica pálinkát ezúttal
Sípos Sándor osztotta a megjelenteknek. Meglepetés volt a
Munkáspárt és néhány civil
kezdeményezése, ajándéka.

Friss kenyérbıl készített zsíros
kenyér újhagymával. Nem
gyızték készíteni a finom falatokat a szervezık. Az idıjárás
miatt a rendezvényen a vártnál
kevesebben voltak, de a hangulat jó volt. Majus 1-jén reggel a
város lakói zeneszóra ébredhettek. A zenés ébresztıt Kiss József és Hotya Péter vezették.
A közelgı anyák napja

A nyugdíjasok énekkara a tılük
megszokott színvonalas mősort
nyújtotta. Szép volt a klubtagok
kis versekbıl és dalokból álló
ös s z eál lít ás a, am el yet
Szkaliczky Jánosné, Horányi
G yör g yn é , Bog á r - S z a bó
Mihályné, Kecskeméti Jánosné,
Kulik Kálmánné és Hittmann
Jánosné adott elı. A
Kétegyházáról érkezı Grósz György
népdalokkal és magyar nótákkal tette
hangulatossá a délutánt. Ezt követte
Pluhár László polgármester meleg
hangú ünnepi köszöntıje, és az
alkalom tiszteletére minden
jelenlévı édesanyának jelképesen egy tábla csokoládéval kedveskedett. A délután szendvics
melletti beszélgetéssel folytatódott a kissé zsúfolt faházban
(ne feledjük a klubtagok száma
100 felett van) csak úgy csendesen, családiasan, két májusi
esı között.
Huszár Gabriella

alkalmábó1 üdvözlı képeslapFELHÍVÁS
okkal és 1-1 szál virággal is
köszöntötték az édesanyákat,
nagymamákat. Megható pilla- A Reibel Mihály Mővelıdési
nat volt, amikor egy nagymama Központ a hagyományokhoz
híven az idei évben is
szeme könnybe borult a kömegrendezi
szöntéskor. A város központjáNemzetiségi-,
képzımővész-,
ban már a városi televízió
napközis
Gyermektáborát.
is bekapcsolódott a rendezvénybe és felvételeket kéIdeje: 2008. július 14–
szített.
július 23.
A polgármester külön
minden
nap
9:00-16:00-ig
megköszönte az ébresztıt.
A zenés ébresztı a polgármesteri hivatal mögött Helye: Reibel Mihály Mővelıdési Központ
felállított színpadnál fejeElek
Kossuth u. 13.
zıdött be, a Május l-i renKorhatár:
6-14 év
dezvény itt folytatódott. E
sorok írója köszönetet mond a
Jelentkezési határidı:
helyi Rendırségnek, akik segí2008. június 23.
tették a rendezvények lebonyolítását, az önkormányzati dolgoJelentkezés és bıvebb
zóknak, akik szintén elısegítetinformáció:
ték a rendezvény sikerességét
Reibel
Mihály Mővelıdési
( máglyatőz, asztalok, székek,
Központ
színpad stb.), és a Városi TeleCím:
Elek,
Kossuth u. 13. ;
vízió dolgozóinak, akik az eseTel:
66/
240-032
ményeket végig kísérték és
rmmkelek@freemail.hu
rögzítették.
Hotya Péter

2008. április 28.

É LE T ÚT
Akik elérték a 80. életévet…
Bensıséges és megható ünnepség megtartására került sor
április 26-án, két 80 éves köszöntése alkalmából. Kik is
voltak ık? Reisz György és
Strifler József, akik mindketten
az Eleki Németek Egyesületének tagjai. A Napközi Otthonos
ebédlıben ízlésesen megterített
asztalok fogadták a vendégeket,
melyeken csodaszép asztali
díszek voltak.
A meghívott
vendégek
ebédre gyülekeztek. Mielıtt a nagyon
ízletes csigalevest és a pompásan elkészített pörköltet
elfogyasztották, köszöntések
hangzottak el. Gratulált és átadta az Eleki Németek Egyesületének ajándékait, Szilbereisz
Józsefné elnök asszony.
Kocsisné Erzsike a tıle megszokott színpompás virágcsokrokkal köszöntötte az ünnepelteket. A Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Wittmann
György kisebbségi képviselı
üdvözölte a születésnaposokat,
majd átadta az ajándékokat,
meleg kézfogás és gratuláció
kíséretében. Gyuláról is érkezt ek vendégek: Dr.Ill yés
Józsefné és férje, akik a gyulai
Német Kisebbségi Önkormányzat köszöntését és ajándékát
hozták. Elhangzott egy vers is,
melybıl most idézek:
„Ich werde achtzig, so Gott
will. Und wer dir Achtzig
überlegt, zielsicher an die
Neunzig strebt.” vagyis: „Én
80 leszek, ha Isten akarja. És
aki a 80-at átéli, célegyenesen
a 90 felé halad.”
A köszöntéseket ünnepi mősor követte: elsıként a
Dr.Mester György Általános
Iskola alsós csoportjának tagjai
köszöntıket, énekeket adtak
elı, a zenei kisérıjük Brindás
Barnabás volt, akinek szólójátékában is gyönyörködhettek a
vendégek, melyet harsonán
adott elı. A csoportot Bellon
Tiborné tanítónı készítette fel.
Nagyné Nádor Gabriella néme-

tül köszöntötte a két ünepeltet,
majd bemutatkozott az újonnan
alakult német ifjúsági tánccsoportjával. A kis táncosok körjátékukkal elıször szerepeltek
nyilvánosan, nagy sikerrel. Az
áprilisban újjászervezıdött
egyesületi énekkar is bemutatkozott, Zimmermann Ferenc
gombosharmonika kíséretével,
néhány vidám énekkel köszöntve a születésnaposokat. A
hangulat
az
egekbe szökött,
amikor az Elek
Táncegyütt es
táncbemutatója
következett.
Profi módon
táncolták
a
német, román és a magyar táncokat, nagy tapsvihar közepette. Az ünnepeltek teljesen meghatódtak a nívós mősor láttán,
mivel ezekrıl ık egyáltalán
nem tudtak.
Meglepetés volt ez számukra, de a vendégek számára is.
Az ünnepeltek nevében Reisz
György megköszönte mindenki
jókívánságát és elmondta, hogy
gyermekkorukban együtt játszottak Strifler Józseffel a focipályán. Akkor még nem gondolta azt, hogy a 80.évet is
együtt fogják ünnepelni! A délután folyamán a jó hangulatról
Zi mm er mann Fer en c és
Niedermayer Attila gondoskodott, akik sok szép sváb dallamot varázsoltak elı
g om b os h a r m on i k á j u k ból ,
Pluhár Gábor pedig trombitán
kísérte ıket. Az egész születésnapi összejövetelt a két ünnepelt és családja fedezte. Minden
egyesületi tag szerepelt a meghívottak listáján, akik szép
számmal meg is tisztelték a
nem mindennapi bensıséges
ünnepséget. Bizony 80 év felett
már minden év, hónap, sıt nap
is óriási ajándék, és ezt már
érzik, tudják a mostani ünnepeltek is. Szívbıl gratulál az
Eleki Krónika Szerkesztıbizottsága is a születésnaposoknak.

Szabó Katalin Zsófia
Fényévek
—Itt vagy velem, nappalba nyúló éjeken
által minduntalan lélegzeted hallom.
Megfordulok és Téged lát a két szemem,
mégis köztünk az idı malma, a Malom.
Fényévek állnak közötted és közöttem,
nem ér el, feszülésig kinyújtott kezem.
Velem vagy, megpróbálom, megérintelek,
—Te beleszuszogsz a véges végtelenbe—,
S a Fényévek nyelik el a kinyújtott kezet…
Mellettem vagy s mégis távolodsz örökre.
A csillagok mind-mind látják, hogy szenvedünk,
de csak nevetnek, hiszen tudják, hogy szeretünk.
Láva tör ki a tőhegynyi sötétségbıl,
s az őrben régi helyünk nem ismerjük már…
Pedig ott éltünk mi együtt, születéstıl,
de nem hiszed s köztünk már millió Fényév áll.
Az Élet egy hővös és sötét alagút,
s több Fényév Feléd a kis, karnyújtásnyi út.
A kisujjal is áthidalható árkot,
—mit talán egy köröm is képes—, köd fed be,
a pár „centis” szakadék néha feltátong,
ami nincs távolság, könnyeimmel tele.
A sok bolygó, mely messze s mi vagyunk a pár,
köztük ezer s köztünk millió Fényév áll.
Köztünk a Malom alig fér el, de ıröl,
mindent, ami mi vagyunk, múltat, jelent s jövıt;
csak csinál, készít tovább, vissza nem hıköl,
messzeségnek kenyeret, aprítja az idıt….
Az univerzum egy hidegkeblő anya,
s Fényéveket érzek, ha megszorítalak….

Majális 2008.

ja, valamint bemutatót tartott a
Mővelıdési Központ Hip-hop
csoportja.
A rendezvényre
látogatókat ezen
kívül sült kolbász
és zene várta.

2008. május elsejét kulturális
programmal ünnepelte a város.
A polgármesteri Hivatal mögötti téren felállított színpad jelezte, hogy a szervezık nem ijedtek meg a hajnali esıtıl. Bátorságukat egész napos szikrázó
napsütéssel díjazta a természet.
A program keretében fellépett a
Nádor Mária
Nyugdíjas Énekkar, az Elek
Táncegyüttes mindkét csoport2008. május 28.
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J ELE S NA P OK
Jeles napok júniusban
Június régi magyar neve
RÁK HAVA, illetve SZENT
IVÁN HAVA. A hónap névadója Junó.
ÚRNAPJA
A pünkösd kettıs ünnepe utáni
10.napra a katolikus naptárban
Úrnapja esik. Ezen a napon
„Krisztus titokzatos testét”, az
oltári szentséget ünnepli az
egyház.

Keresztelı Szent János az utolsó próféta és Jézus elıfutára.
Az ı személye kapcsolja össze
az Újszövetséget az Ószövetséggel. A nyelvünkben máig
élı Szent Iván név a bizánci
egyház kultikus befolyására
emlékeztet. Szent Iván a nyári
napforduló ünnepe, a szertartásos tőzgyújtás egyik jeles napja. A napfordulókat már a keresztény egyház létrejötte elıtt
megünnepelték. Az egyház a
középkori liturgiájába építette
és megszentelte a Szent Iván
napi tüzet. Az ekkor gyújtott
tőzrıl azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégesı és a dögvész ellen és elısegíti a jó termést. Az e napi tőzugrásnak
tisztító és termékenységfokozó
hatást tulajdonítottak és jósoltak belıle.

Június 8. - Medárd napja
Közismert idıjárásjósló nap.
Ha ezen a napon esik az esı,
negyven napig nem hagyja abba. Szent Medárd püspök, a
legenda szerint egy
„ünneprontó” társaságot, akik a
táncolást a püspök intésére sem
hagyták abba, úgy kergetett
szét, hogy 40 napos esıt imádkozott a nyakukba.
A Medárd-napi esızés a tengeri
Június 27. - László napja
eredető légtömegek beáramlá- I.László király a magyar lovagkor mintaképe. Pogány íző
sával magyarázható.
mondák és legendák vitéze. 49
éves korában érte szélhődés.
Június 10. - Margit napja
A vértanú Szent Margit ünnepe. Halálát követıen kultusza szinÁltalában esıs napnak tartják. te azonnal virágba szökkent.
Margitot „legyes Margitnak” is Sírja csodatévı zarándokhely
hívják, ezen a napon nem sza- lett. Szentté avatását csak
bad kinyitni az ablakot, mert III.Béla kezdeményezte 100 év
akkor abban az évben sok lesz a múlva.
légy. Úgy védekeztek a legyek
ellen, hogy mise idején a szán- Június 29. - Péter-Pál napja
tóföldrıl hozott földet szétszór- Szent Péter és Szent Pál apostolok voltak, akik ezen a napon
ták a házban.
szenvedtek vértanúhalált. Elsısorban Szent Péter apostol ünJúnius 13. - Páduai Szent
nepe, akit a halászok patrónusAntal napja
Kultuszát a ferencesek terjesz- ként tiszteltek. Péter és Pál naptették. Magyarország templo- ján úgy tartották, hogy a búza
maiban szinte mindenütt meg- töve megszakad, kezdıdhet az
található a szobra, a pénzgyőjtı aratás. Az alábbi rigmussal
persellyel. E naphoz kapcsoló- bíztatták egymást a munkások:
dik a „Szent Antal tüze”, vagyis „Elmúlott már Ézsaiás,
az orbánc gyógyítása ráolvasás- Vágd a búzát, pıre gatyás!”
sal. Férjjósló nap is, de dologtiltó napnak is tartották. Az
Nádor Mária
asszonyoknak nem volt szabad
lisztbe nyúlni, mert kelések
nınek a kezükön.
INTERNETEZZEN A
Június 21.
A csillagászati nyár kezdete, a
Nap az égen megtett útja ezen a
napon a leghosszabb.
Június 24. – Szent Iván napja

A Reibel Mihály Mővelıdési Központ
2008. június 8-án

VÁROSI GYERMEK – JUNIÁLIST
rendez

Program:
10:00 - Megnyitó
10:00 - 14:00
- Aszfaltrajz verseny
- Sorverseny
- Gólyaláb verseny
- Óriás sakk-party
- Óriás társasjáték
Játszóház (gyöngyfőzés, gipszfestés, szélforgó, térfonás)
- Junior IQ-teszt
10:30 – Hip-hop bemutató
10:45 – Szépségverseny
Mr és Miss Elek Junior 2008. bemutatkozás
11:00 – Taekwon-Do bemutató
13:00 – Eredményhirdetés
Ezenkívül lovaskocsikázás, tőzoltóbemuató, autó
bemutató valamint még számos
meglepetés, ajándék és édesség
várja a gyermekeket.
Helyszín:
Mővelıdési Központ és környéke
A versenyekre jelentkezni a
helyszínen lehet!
Minden gyermeket szeretettel várunk!

VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA
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