
   Rekkenı hıség fogadta a 
ballagókat és az ünneplı kö-
zönséget, a Dr. Mester György 
Általános Iskola ballagási nap-
ján, június 19-én. Búcsút vettek 
a diákok az iskolától, az ismert, 
talán sok titkot ırzı tantermek-
tıl, a padoktól, melyekben sok-
szor szorongva ültek egy-egy 
dolgozatírás alatt. Búcsúztak 
tanáraiktól, diáktársaiktól és 
egymástól.  
    A központi épület udvarán 
megrendezett ünnepségen elsı-
ként a Himnusz csendült fel. 
Gulyás Hanna 6. osztályos ta-
nuló kö-
szö ntö t te 
az ünneplı 
közönséget 
és külön 
üdvözölte 
a meghí-
vott ven-
dé g e ke t : 
P l u h á r 
L á s z l ó 
polgármes-
ter urat, 
Dr. Ruszné Bódis Edi t 
Mirjamot, a Román Általános 
Iskola m.b. igazgató asszonyát, 
Bereczki Sándornét, a Riha 
Ilona Alapítvány elnök asszo-
nyát, Singer Ferencet, a 
Harruckern János Közoktatási 
Intézmény eleki tagozatának 
vezetıjét, Topsi Bálint plébá-
nos urat, az Újszentannáról /
Románia/ érkezett 7-tagú dele-
gációt – Ana Höniges igazgató 
asszony vezetésével, és a 
kevermesi általános iskolaigaz-
gató asszonyát, Pálné Nagy 
Mártát.  Két búcsúzóvers el-
hangzása után Pelle László 
igazgató úr következett, aki az 
alábbi szavakkal búcsúzott: 
„200l-ben, amikor beléptetek 
ezen iskola kapuján, még mint 
igazi kisgyermek, ıszinte cso-
dálkozással, szorongva vártátok 
az elsı órát, az elsı szünetet, a 
tanító néniket, akik átsegítettek 
benneteket az alsó tagozat ne-
hézségein. Az ötödik osztály-
ban már férfi-kezek vették át a 
staféta-botot, több tanárral, új 
épületben kezdtétek meg a felsı 

tagozatot. És most egy újabb 
megmérettetés vár rátok: a kö-
zépiskola!” 
Majd a szülıkhöz szólt: 
„Meghatottan állnak itt ünnep-
ségünkön és nem gyızik a 
fényképezıgépeket kattogtatni. 
Arra kérem Önöket, hogy akár 
jelképesen is, mindig kísérjék 
szemükkel, érdeklıdésükkel 
gyermekeik további útját, hi-
szen, ha néha már látszólag 
nincs is rá szükségük, egy-egy 
biztató szó jól esik mindenki-
nek. Minden ballagónak köszö-
nöm a nyolcéves munkáját, a 

nyári szü-
netre jó pi-
henést, a 
továbbtanu-
lásotokhoz 
sok sikert, 
jó egészsé-
get kívá-
nok!”  
Igazgató úr 
ezután szín-
padra szólí-
totta a tan-

testület döntése alapján kivá-
lasztott tanulót, aki az „Év Ta-
nulója” címet kapta. Az idén 
ezt a megtisztelı elismerést: 
Dávid Csenge 8. b osztályos 
tanuló a közösségi és tanulmá-
nyi munkájával, valamint a 
versenyeken elért eredményei-
vel érdemelte ki. Az Eleki Kró-
nika nevében mi is szívbıl gra-
tulálunk Csengének, akinek 
néhány verse már megjelent itt 
a városi újságunkban is. Az 
ünnepi beszéd és az elismerés 
átadása után a ballagó 8. osztá-
lyosok átadták a szalagokkal 
feldíszített iskola zászlaját a 7. 
osztályos tanulók képviselıi-
nek. Ezu tán következet t 
Bereczki Sándorné elnök asz-
szony, aki felolvasta, hogy az 
idén a kuratórium kiket részesí-
tett pénzjutalomban, akik a 
legjobban teljesítettek ebben a 
tanévben. 58 tanuló – összesen 
133.000 Ft értékben részesült 
pénzjutalomban. 
1.000 Ft-ot kapott: 
Hoffmann Marcell és  
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   Csodaszép napsütéses idı 
köszöntötte a Román Általános 
Iskolából ballagókat, június 13-
án délelıtt 9 órakor. A tanulók, 
a tanáraikkal, díszbe öltöztették 
az iskola tantermeit és a folyo-
sót. Az ünnepség becsöngetés-
sel kezdıdött. Dr.Ruszné Bódis 
Edit Mirjam, mb. igazgató asz-
szony köszöntötte a szülıket, a 
meghívott vendégeket, kollegá-
kat és a tanulókat.  
    Elsıként a nyugdíjba vonult 
Nisu Cornel urat üdvözölte, aki 
már a szeptemberi iskolakezdé-
sen nem lesz jelen. Köszöntötte 
Pluhár László polgármester urat 
és feleségét, Dr.Szelezsán Já-
nost, a Román Kisebbségi Ön-
kormányzat elnökét és az ıt 
elkísérı Barna Jánosné képvi-
selı asszonyt. A meghívott 
vendégek sorában ült Pelle 
László elnök úr is, az Oktatási,-
Kulturális és Sportbizottságból, 
ıt is köszöntötte.  Az ünnepség 
kezdetén elhangzott a Himnusz, 
majd igazgató asszony néhány 
gondolatban méltatta az eltelt 
tanítási év eredményeit és a 
legügyesebb tanulókat könyv, 
és oklevél átadásával köszön-
tötte. Így Sztojka Dániel, Re-
szelı Miranda és Burai Ildikó 
vehette át a jutalmat az Eleken 
megrendezett Magyar Kultúra 
Napi szavalóversenyen elért 
szép eredményekért. Igazgató 
asszony elmondta, hogy kedd-
tıl elkezdıdik a vakáció. A 
nyár folyamán az iskola bezárja 
kapuit, de ügyelet lesz minden 
kedden 8-13 óráig. 
   Ezután a ballagó nyolcadiko-
sokhoz szólt az alábbi szavak-
kal: 
„Ballagás – az életetek egy 
szakaszának lezárása. Fiatal 
életeteknek egy nagy fejezete. 
Itt és most elbúcsúztok a többé 
vissza nem térı gondtalan és 
boldog gyermekévektıl. 
Mit kaptatok a 8 év során? 
Milyen emberekké váltatok? 

Meg tudtok-e majd felelni a 
kihívásoknak? 
Új feladatok, új kapcsolatok 
várnak rátok, új megpróbálta-
tásokkal kell majd szembe néz-
netek… 
    A megszokottat felváltja az 
ismeretlen, minden szokatlan, 
minden új lesz. Kívánom, hogy 
az itt tanultakat vigyétek maga-
tokkal útravalóul, és úgy alkal-
mazzátok, hogy évek múlva is 
büszkék lehessünk arra, hogy a 
mi tanítványaink voltatok. Kí-
vánok nektek sok sikert a jövı-
ben, az életben.” 
Ezután a tarisznyák átadása 
következett, majd kedves sza-
vakkal, versekkel bocsátották 
útjukra a ballagókat a kisebb 
diákok. Igazgató asszony fel-
kérte Dr.Szelezsán János urat, 
aki a Román Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke, szóljon a 
ballagókhoz. Elnök úr gratulált 
a 8 évi kitartásukhoz és arra 
buzdította ıket, hogy tanulja-
nak tovább. Ezt támasztotta alá 
az átnyújtott ajándék is, mely 
az idén kivételesen nem könyv 
volt, hanem egy mappa/dosszié/ 
és mellétéve egy toll. Biztatás 
volt ez a tanulóknak, arra kérve 
ıket, hogy mindannyian tanul-
janak tovább, mert a társada-
lomnak csak úgy tudnak hasz-
nos tagjai lenni, ha szakmát, 
vagy egyéb tudományt szerez-
nek. Végül 1-1 szál virág kísé-
retében a ballagóknak sok si-
kert kívánt.  Ezt követıen elnök 
úr a nyugdíjba vonuló Nisu 
Cornel igazgató urat köszöntöt-
te. Elmondta, hogy irányítása 
alatt javult az iskola értékelése, 
megszőnt a korábbi integrálási 
láz. Megköszönte azt, hogy az 
igazgatása alatt, milyen jó és 
gyümölcsözı kapcsolatot alakí-
tott ki a Román Kisebbségi 
Önkormányzattal , jó volt 
együttdolgozni Vele. A nyugdí-
jas éveihez kívánt erıt, jó  
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Szabó Rebeka 2.b, Bedı Tibor 
Dániel 3.b, Kis Viktória 4.a 
1.500 Ft-ot kapott: 
Andrási Kornél 1.a, Szabó Vi-
vien 2.a, Purecse Patrícia 3.b, 
Bajaczán Patrícia és Ürmös 
Bianka 4.a, Popa Melinda és 
Zentay Ádám 4.b 
2.000 Ft-ot kapott: 
Szatmári Adél l.b, Bíró Róbert 
2.a, Csuvarszki Andrea és 
Popucza Gergı 2.b, Poptyilikán 
Csenge és Sarkadi Tamás 3.a, 
Mazán Nikolett 3.b, Korcsok 
Kata, Kovács Fatime és Medve 
Bianka 4.a, Gulyás Anna Rebe-
ka, Lırincz Balázs és Török 
Máté 4.b, Horváth Csenge 5.b, 
Gulyás Hanna 6.b, Szántó Me-
linda 6.c, Botás Leila 7.a, 
Darvasi Dolores, Darvasi Gina 
és Szilágyi István 7.b, Marosán 
János 8.a 
2.500 Ft-ot kapott: 
Nisteriuc Ádám l.b, Juhos Do-
minika, Kása Karina Kamilla, 
Mazán Melinda, Morár Jázmin 
Mónika, és Szilágyi Beatrix 
2.a, Kovács Zsófi, Liszkai Ottó, 
Mazán Dóra, Márk Cintia, 
Pilán Gergı és Schmidt Máté 
2.b Csuvarszki Bence és Gu-
lyás Dóra 3.a, Szentiványi Iza-
bella 3.b, Árgyelán Endre 4.b, 
Szaniszlai Patrícia 6.b, Antal 
András 6.c, Tulkán Márk 7.a 
3.000 Ft-ot kapott: 
Baráth Fruzsina és Szelezsán 
Boglárka 2.a, Für Fanni 3.a, 
Pelle László 3.b, Bender Fanni 
6.b 
5.000 Ft-ot kapott: Veres Fru-
zsina 4.a  és Festı Dávid 7.c 
   Elnök asszony minden tanu-
lónak további jó eredményeket 
kívánt. A nyolcadikos tanulók-
nak eredményes továbbtanulást. 
Köszönetet mondott az adók 
1%-ért és továbbra is kérte a 
támogatást. Színpadra lépett 
ezután Brandt Antalné igazga-
tóhelyettes asszony, aki szere-
tettel köszöntött mindenkit az 
iskola 2008/2009-es tanévének 
záró ünnepségén.  Beszédében 
többek között az alábbiakat 
mondta: „A 2008/2009-es tan-
évben, 20 osztályban 400 tanu-
lóval, 8 iskolaotthonos csoport-
tal mőködött az iskola. A hátrá-
nyosabb helyzető tanulókat 
felzárkóztatással igyekeztünk 
segíteni. A tehetséges tanulók 
megkapták azt a többet, ami a 
kibontakoztatásukat segítette. 
…………… 
Iskolánk nevelıtestülete mindig 
arra törekedett, hogy minél 
több legyen az az érték, amit a 

gyerekek tudásban, szociális, 
kulturális fejlıdésben kaphat-
nak az iskolától.” 
Beszéde végén kiemelte és 
megdicsérte az iskola kitőnı 
eredménnyel végzett tanulóit, 
úgy érzem, megérdemlik, hogy 
név szerint felsoroljuk ıket és 
gratuláljunk nekik: 
 
Alsó tagozatból: 
1.a osztály: Gyuris Emil Milán, 
Kókai Szabó Nóra, Kovács 
Flávia Kamilla, Miszlai Zsolt, 
Rapajkó Antónia és Suhajda 
Erika 
1.b osztály: Forgács Alexand-
ra, Gyöngyösi Éva, Illés Eszter, 
Lakatos Bálint, Nisteriuc 
Ádám, Sárközi Anita, Sóvári 
Roland és Tolnai Dóra 
2.a osztály: Baráth Fruzsina, 
Bíró Róbert, Festı Brigitta, 
Fodor Nóra, Halasi Tímea, 
Morár Jázmin Mónika és 
Szelezsán Boglárka 
2.b osztály: Bíró Bertold, 
Csuvarszki Andrea, Hoffmann 
Marcell, Kovács Zsófi, Liszkai 
Ottó, Márk Szintia, Pilán Ger-
gı, Popucza Gergı, Schmidt 
Máté és Szabó Máté 
3.a osztály: Erdıs István, Gu-
lyás Dóra, Márki Petra, Nagy 
Fanni és Poptyilikán Csenge 
3.b osztály: Hévizi János, 
Mazán Nikolett, Pelle László, 
Purecse Patrícia és Szentiványi 
Izabella 
4.a osztály: Bajaczán Patrícia, 
Korcsok Kata, Kovács Fatime 
és Veres Fruzsina 
4.b osztály: Árgyelán Endre, 
Lırincz Balázs, Szabó Rebeka, 
Török Máté és Zentay Ádám 
 
Felsı tagozatból: 
5.a osztály: Nagy Marcell 
5.b osztály: Horváth Csenge, 
Simonka Mózes és Szegedi 
Szonja 
6.a osztály: Jenei Kitti és Sajcz 
Richárd 
6.b osztály: Bender Fanni, Gu-
lyás Hanna és Szaniszlai Patrí-
cia 
6.c osztály: Antal András, Dá-
vid Áron, Ottlakán Pálma és 
Szántó Melinda 
7.a osztály: Tulkán Márk és 
Kristóffy Nikolett 
7.b osztály: Darvasi Dolores és 
Darvasi Gina 
7.c osztály: Ferenczi Anna, 
Festı Dávid, Halasi Ramóna, 
Liszkai Zita és Szőcs Vivien 
8.b osztály: Bajkán Kata, Dá-
vid Csenge, Halasi Fanni, Ko-
vács Adrienn, Simonka Kitti és 
Sütı Amanda 

   Igazgatóhelyettes asszony a 
névsor felolvasása után még 
felhívta a figyelmet a követke-
zıkre: 
-- Szeptembertıl – fenntartói 
döntés alapján – az eleki iskola 
összevontan mőködik a 
kevermesi általános iskolával. 
Ez a döntés semmilyen hátrány-
ban nem részesíti a tanulókat. 
--  Az iskola és a fenntartó pá-
lyázatot nyújtott be a kompe-
tencia-alapú oktatás területén, a 
beadott pályázat nyert. Így az 
iskola néhány osztályában 
egyes tantárgyakat eszerint 
tanítanak, szeptember l-tıl. 
--  A Családsegítı nyári napkö-
zis tábort szervez a Reibel Mi-
hály Mővelıdési Központban. 
A tanulók egész nap teljes ellá-
tásban részesülnek. A tábor 
költsége napi 300 Ft és 10 nap-
ra elıre kell kifizetni az össze-
get. Még lehet jelentkezni. 
--  Úszótábor lesz ismét június 
22-július 3. A tábor ára 20.000 
Ft. Jelentkezni lehet Nagyné 
Nádor Gabriellánál, Dávid 
Rémusz és Hoffmann Ferenc 
tanár uraknál. 

--  A Harruckern János Mővé-
szeti Iskolában szeptembertıl 
ismét lehetıség nyílik különbö-
zı mővészeti ágak tanulására. 
--  A tankönyvek árusításával 
kapcsolatos idıpontokat meg-
hirdetik a kábeltévében. 
--  Ügyelet lesz az igazgatói 
irodában minden szerdán 9-12 
óráig. 
 
    Igazgatóhelyettes asszony 
végül mindenkinek jó pihenést 
kívánt a nyári szünet alatt. 
Ezt követıen táncbemutató 
következett, melyet Gera Krisz-
ta tanítónı tanított be a gyere-
keknek. Az ünnepség végén 
ismét Pelle László igazgató úr 
állt a mikrofon elé és bejelen-
tette, hogy a 2008/209-es tan-
évet bezárja. Bejelentését hatal-
mas örömujjongás és tapsvihar 
köszöntötte. Végül a Szózat 
méltóságteljes dallama után 
véget ért a ballagási ünnepség. 
 

 
Nádor Mária 
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   egészséget és kellemes pihe-
nést. Kihangsúlyozta, hogy 
mindig szeretettel fognak emlé-
kezni rá. Majd átnyújtott részé-
re egy szerény ajándékot és egy 
nagy csokor virágot. Elnök úr 
után Pluhár László polgármes-
ter úr kapott szót. İ is a balla-
gókat köszöntötte, majd a szü-
lıket is üdvözölte. Elköszönt a 
nyugdíjba vonuló igazgató úrtól 
és a tájékoztatta a jelenlévıket, 
hogy az idén – a Képviselı-
testület döntése alapján – ı is 
megkapta az „Év Pedagógusa” 
megtisztelı címet, a Városi 
Pedagógus Napon. Ehhez itt is 
szívbıl gratulált igazgató úr-
nak. A Riha Ilona Alapítvány 
minden tanév végén pénzjuta-
lomban részesíti azokat a tanu-
lókat, akik eredményesen és 
szorgalmasan tanultak az év 
során. Az idén Reszelı 
Miranda és Sztojka Dániel ta-
nulók voltak a jutalmazottak, 
mindketten 2. 000-2. 000 Ft-ot 
kaptak.  
   A köszöntések és a pénzjuta-
lom átadása után, Reszelı 
Miranda 8. osztályos búcsúzó 
tanuló sorban köszönetet mon-
dott az ıket 8 év alatt tanító 
pedagógusoknak és az iskolá-

ban dolgozó alkalmazottaknak. 
Szavait 1-1 szál virág átnyújtá-
sa követte. 
   Ezután igazgató asszony 
megkérte a szülıket, hozzátar-
tozókat, hogy adják át virágai-
kat, ajándékaikat a ballagó ta-
nulóknak. Miután elcsendese-
dett az ünneplı közönség, min-
den tanuló elvonult osztályfı-
nökeikkel a tantermekbe, ahol 
átvehették bizonyítványaikat. A 
meghívó kedves idézettel érke-
zett, melyet most megosztok az 
újság olvasóival is: 
„…Azért kaptál tıle lelket és 
szellemet, 
hogy önmagadban vívd meg a 
harcot, 
és amire jutsz, az csak a tiéd, 
és csak téged elégít ki. 
Ragaszkodj a lelkedhez, ne add 
oda senki másnak. 
Találd meg a magad válaszát, 
és akkor a szabadságot is meg-
találtad.”  
/Leon Uris/ 
 
Szívbıl gratulálunk mi is a bal-
lagóknak, az Eleki Krónika 
nevében, és kívánjuk, hogy a 
tanulók találják meg önmagu-
kat a további élet-útjukon. 
 

Nádor Mária    



   Ünnepre győltek össze június 
5-én délután 3 órára a Napközi 
Otthonos ebédlıben, hogy kö-
szöntsék a „nemzetünk napszá-
mosait”, a Pedagógusokat. A 
Városi Pedagógusnapra meghí-
vást kaptak a két általános isko-
lában tanító pedagógusok, az 
alkalmazottak, az óvodákban 
dolgozók, valamint a már nyug-
díjba vonuló kollegák. Elsıként 
Elek Város Önkormányzata 
nevében Völgyesi István, a 
Pénzügyi és Szociális Bizottság 
elnöke, köszöntötte az egybe-
győlteket. Méltatta a pedagógus 
pálya örömeit, nehézségeit.   
   Elnök úr szavai után a peda-
gógusokat köszöntı mősor kö-
vetkezett, melyet a Dr.Mester 
György Általános Iskola tanu-
lói adtak elı. A mősort összeál-
lította és betanította: Bellon 
Tiborné tanítónı. Az elsı mő-
sorszámban Pelle László igaz-
gató úr négykezest játszott a 
fiával, ifj.Pelle Lászlóval, zon-
gorán. Azután versek, dalok 
hangzottak el az alsó tagozatos 
énekkar elıadásában, gitáron 
Hoffmann Zsolt kísért. Szegedi 
Szonja furulya-szólójában is 
gyönyörködhettek az ünnepel-
tek. A mősor érdekessége volt, 
amikor az énekkar egy 
Republic dalt énekelt és két 
népitáncos-pár erre táncolt.   
   Szerepelt még a mősorban 
egy négykezes zongorajáték, 
melyet ifj.Pelle László és 
Schaffer Ákos adott elı. A han-
gulatos és kedves mősor után 
Völgyesi  István felkérte 
Dr.Heim Lajosné alpolgármes-
ter asszonyt ünnepi beszédének 
elmondására, aki Elek Város 
Önkormányzata Képviselı-
testülete, a szülık, a tanulók, és 
a város minden polgára nevé-
ben köszöntötte az egybegyől-
teket. Beszélt a pedagógus pá-
lya örömeirıl, szépségeirıl és 
nehézségeirıl. Ezután került sor 
az „Év Pedagógusai” kitüntetı 
cím átadására. Az idén hárman 
kapták meg ezt a megtisztelı 
elismerést: Dávidné Kutasi 
Mária tanítónı, Turla Mihályné 
tanítónı, ık mindketten a 
Dr.Mester György Általános 
Iskola pedagógusai. A Román 
Általános Iskolából nyugdíjba 
vonuló igazgató úr, Nisu 
Cornel lett a harmadik kitünte-
tett. Az elismerést, gratuláló 
szavakkal kísérve, Pluhár Lász-

ló polgármester úr adta át az 
érintetteknek. Az életutat mél-
tató gondolatokat Völgyesi 
István tolmácsolta az alábbiak 
szerint:  
Dávidné Kutasi Mária: 
„1964. szeptember 20-án szüle-
tett Gyulán. Általános iskolai 
tanulmányait Eleken végezte. 
Ezt követıen a békéscsabai, 
akkori Sebes György Közgaz-
dasági Szakközépiskolába járt. 
Majd a debreceni Tanítóképzı 
Fıiskolára felvételizett. A fıis-
kola elvégzése után Eleken az 
általános iskolában kezdte pá-
lyafutását. Házasságkötése 
után két gyermeke született. A 
mai napig osztálytanítói felada-
tokat lát el. Az alsó tagozatos 
gyermekek világa nagyon közel 
áll személyiségéhez, így gyer-
mek szeretete, toleranciája, 
szociális érzékenysége igen jó. 
A tanítványai, a szülık szeretik, 
elismerik tevékenységét. A Né-
metországból érkezı testvéris-
kolai csoportok fogadásában és 
az eleki sportküldöttség kísére-
tében is kivette részét. Mély 
nevelıi attitőddel rendelkezı 
pedagógus, aki érdeklıdı, segí-
tıkész magatartásával oldot-
tabb légkört tud teremteni mind 
kollegái, mind tanítványai köré-
ben. Tanítói munkáját az igé-
nyesség, az átfogó  összefüggé-
sek, és az apró részletekre egy-
aránt figyelni tudás jellemzi. 23 
éve iskolánk tanítója, további 
munkájához kívánunk jó tanít-
ványokat és jó egészséget!”.  
Turla Mihályné, Almási Esz-
ter: 1958-ban született Dobo-
zon. Általános iskolai tanulmá-
nyait is itt végezte. Ezt követıen 
a gyulai Erkel Ferenc Gimnázi-
umba járt. A debreceni Tanító-
képzı Fıiskola tanítói szakát 
végezte el. Házasságkötése után 
Eleken telepedett le, és a helyi 
általános iskolában kezdett el 
dolgozni, a mai napig intézmé-
nyünk tanítója. Két felnıtt gyer-
meke van. Hosszú ideig az alsós 
munkaközösség vezetıje volt. 
Most az ifjúságvédelmi felada-
tokat látja el. Az iskolai élet 
aktív részese. Alkalmazkodóké-
pességével, empátiájával, álta-
lában nyílt, természetes viselke-
désével jó kapcsolatok kialakí-
tására képes, mind a gyerekek, 
mind a szülık körében.  

 
Folytatás a(z)7 .oldalon 

 

    Ki ne hallott volna róla! Sze-
münkben legyızte  Walt Dis-
ney "Bambi"-ját (mármint, ami 
a filmet illeti) hi-
szen ez a kis törött 
lábú ızike  a 
"mienk": "Mátra 
alján, falu szélén 
lakik az én öreg 
néném...". Ismerıs 
sorok a dédik fülé-
nek, és éppen 
olyan könnyedén 
lopódzik be a mai 
gyermekek szívé-
be, mint annak 
idején, a mindig "aktuális" kor-
osztályú csemetékébe. A mese 
délelıttön, amelyet június 10-
én tartottak az Eleki Városi 

Könyvtárban, hasonlóan történ-
tek a dolgok, mint a mesékben. 
Hetedhétországra szóló lakoda-
lom  ugyan ha nem is volt, de 
az ovis korú gyermekek nagyon 
jól érezték magukat. Vetítéssel 
kezdıdött a délelıtt, ahol meg-
ismerkedhettek az ızikén kívül 
a „Telhetetlen méhecské"-vel 
is, amelynek tanulságai a fel-

nıttek számára is ugyancsak 
megszívlelendıek! A mesék 
történetét, közösen megbeszél-

ték a gyerekekkel, 
akik aztán az elıre 
elkészített paravá-
nokon, együttesen, 
többféle technoló-
giával (ezt a kifeje-
zést azért Andersen 
nem használta vol-
na), szép alkotáso-
kat készítettek  a 
mesék eseményei-
nek és szereplıinek 
megfelelıen. A 

munkamegosztás tökéletes volt. 
A fiúk filccel rajzolták  "öreg 
néne házát" vagy a kaptárt, a 
lányok addig színes papírokból 

virágokat, méhecskéket vag-
dostak  ki. Türelmesen, 
örömmel dolgoztak együtt a 
felnıttekkel , a könyvtár 
dolgozóival,  és az óvó né-
nikkel.   
   A gyerekek  meseábrázolá-
sai, nagyon jól sikerültek. 
Ezért számomra nem marad 
más, mint, hogy tolmácsol-
jam a könyvtár munkatársai-

nak azon  kívánságát , 
hogy  "Az érintett  gyermekek 
szüleit, testvéreit és az alkotó 
gyermekeket szeretettel várjuk 
vissza a könyvtárba! Hívják el 
ıket és mutassák meg nekik  az 
általuk készített képeket, ame-
lyek megtekinthetıek minden 
n y i t v a t a r t á s i  n a p o n " 
                    Huszár Gabriella 
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„Öreg néne ızikéje”  

   2009. május 23-án az eleki 
Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzatot öt fı képviselte a 
kiskırösi rétes 
fesztiválon, a meg-
hívó az ottani ki-
sebbségi önkor-
mányzat volt.  Má-
jus 30-án a helyi 
szlovákok loksát /
káposztás lepény/ 
sütöttek Eleken, a 
Barna-féle pünkösdi lovas na-
pon. A rendezvény igen sike-
resnek tekinthetı, hisz pl. az 
eleki szlovákok népviseletben 
jelentek meg, és a vendégeket 

pedig a vadonatúj sátruk alatt 
tudták kínálgatni.  
A rendezvényüket még város-
unk polgármestere is megláto-
gatta romániai vendégeivel, 

akiknek is nagyon 
ízlett ez a süte-
mény. 
 A kisebbségi 
ö nko rmán yza t 
150 ezer forintot 
nyert pályázaton, 
melynek köszön-
hetıen júliusban 

egyhetes tánctábort szervezhet-
nek Eleken,  a kultúrházban. 

 /Forrás: dr. Kuruczné 
Czvalinga Judit./ 
Rapajkó Tibor 

Szlovák hírek 
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   Eleken többen elmulasztják a 
szükséges vagyonvédelmet, 
ami miatt pl. több  kerékpárt 
eltulajdonítottak. Volt arra is 
példa, hogy az orvosi rendelı 
elıl, kerékpárról loptak el élel-
miszert!  Balázs Zsolt, eleki 

ırsparancsnok most is arra kéri 
a lakosságot, hogy  értékeiket 
ne hagyják ırizetlenül, a kapu-
kat, ajtókat, ablakokat csak 
akkor  hagyják hosszabb ideig 
nyitva, ha valaki otthon tartóz-
kodik.  A családon belüli prob-
lémák néhány esetben zaklatás-
sá, veszélyes  fenyegetettséggé 

is váltak, amivel a helyi rend-
ıröknek is foglalkozniuk  kell.       
    Megtudtuk azt is, hogy az 
eleki családsegítı és az eleki 
rendırség  között  az együttmő-
ködés sikeresnek tekinthetı.  
 

 
Rapajkó Tibor 

Rendırségi hírek  

   Az egyes számú óvodában 
tizenhárom gyermek, a kettes-
ben is tizenhárom, a hármasban 
tizenöten. Az évzáróval egybe-
kötött ünnepségen, az óvó né-
nik arra törekedtek, hogy min-
denki szerepeljen, verssel, 
énekkel tánccal.  
   Május 29-én délelıtt az 
egyes, délután a hármas, 30-án 
délelıtt a kettes óvodában tar-
tották a hangulatos ballagáso-

kat. A szép idı is hozzájárult, 
hogy  nagy nézıközönsége 
legyen a kis ünnepségeknek. 
Így városunk polgármestere, 
Pluhár László is részt vett két 
óvodai ballagáson (ahogy el-
foglaltsága engedte) és köszön-
tötte  a gyermekeket. Bár a va-
káció szó inkább az iskolás 
korosztály  ujjongó kifejezése, 
de nyári szünetrıl itt is beszél-
hetünk, amely alatt  folyamatos 

ügyeletet tartanak, hogy azok a 
gyermekek is (jelenleg 25-30-
an), akiknek az otthon maradás-
ra nincs lehetıség,  "szakszerő" 
gondozói ellátásban részesülje-
nek  az óvodai nevelési év kez-
detéig (szeptember 1).  Jelenleg 
az 1-es óvoda az ügyeletes. 
Júliusban  a 2-es számú, au-
gusztusban a 3-as. Június elsı 
hetében kezdıdtek meg az 
Óvodákban a "szépítési-
javítási" munkálatok, azaz me-
szelések, karbantartás, amelye-

ket folyamatosan egész nyáron 
á t  v é g e z n e k . 
    Igaz, hogy az idén májusban 
e l ba l l ago t t  negyveneg y 
"kisember", hogy az életbe 
(mármint az iskolaiba) lépjen, 
de jönnek majd újak szeptem-
ber elsején, lehet, hogy bátorta-
lanul vagy kíváncsian, de min-
denféleképpen elkezdik a szá-
mukra  nagybetős ÓVODÁT. 
 

Huszár Gabriella 

A "kicsik" közül is elballagtak a "nagyok" 

 
Kiírták a vezetıi 

pályázatot Eleken a 
Román Általános Iskola 

élére. A Képviselı-testület 
Nisu Cornel igazgató nyug-

díjba vonulása miatt hozta meg 
ezt a döntést.    

N. M. 

   Ha valaki valamikor azt 
mondta volna nekem, hogy 
egyszer alkalmam lesz Habs-
burg Ottóval beszélgetni,  ak-
kor nem hittem volna el neki.    
    Azt is valószínőtlennek tar-
tottam,  hogy egyszer Elekre 
fog ellátogatni az utolsó ma-
gyar király utolsó gyermeke, 
aki egykoron magyar trónörö-
kös is volt, és akivel én fogok 
majd riportot készíteni, ami 
minden szempontból történelmi 
dolog, hisz pl. ez az interjú is 
az egész látogatás anyagával az 
archiválásnak köszönhetıen 
"örök idıre" megırzésre kerül, 
és minden szempontból egyfaj-
ta üzenetnek, korrajznak is fel-
fogható az utókor számára.  
    Az ezek után megírandó,  
Elek XXI. századi történetébıl 
nem maradhat ki az a tény sem, 
hogy Eleken járt 2009. május 
23-án dr. Habsburg Ottó! Má-
jus 20-án, még a képújságba 
kerülés elıtt tudtam meg 
Klemm Balázstól, az EVI Kft. 
vezetıjétıl, hogy Elekre fog 
érkezni az egykori magyar trón-
örökös, és akivel esetleg az 
Elek Tv riportot is készíthetne, 
és az a személy esetleg én is 
lehetnék, amire természetesen 
igent mondtam, mert az ember 
életében nem sok ilyen nemes 

feladat adódik! Természetesen 
mint mindenre,  erre is fel kell 
készülni, de azért csak izgul az 
ember, legalább úgy mint egy 
komoly vizsga elıtt. Ez a fe-
szültség szinte azonnal meg-
szőnt, amikor Elekre érkezett 
Habsburg Ottó,  és 
amikor megláttam 
élıben,  hogy 
mennyire barátsá-
gos mindenkivel. 
Különösen a város-
házi beszéde alatt 
lehetett azt tapasz-
talni,  hogy mekko-
ra a pozitív kisugár-
zására, milyen jó a 
környezetében len-
ni. Még most is 
érezhetı, hogy jó 
szónok, választéko-
san beszél magya-
rul. Amirıl beszél, azt a hallga-
tóság nagy tetszéssel fogadja, 
azonosul vele. Az ember úgy 
érzi, Habsburg Ottó azon kevés 
politikusok egyike, akire azt 
lehet mondani, hogy amit mond 
tényleg igaz, nincs mögötte 
semmi hátsó szándék! Még 
most is a fülembe cseng az, 
amikor többször Isten áldását 
kéri a jelenlévıkre, illetve di-
cséretként használja a bravó 
szót. Nagyon megható volt az 

is, ahogy a fiáról beszélt, kor-
rekt módon nem említette soha-
sem, hogy  mely párt színeiben 
indul  /MDF/, de nagyon hatá-
sosan,  egy francia közmondás-
sal buzdított az uniós választá-
son való részvételre. Azon nem 
kevés ember, aki hallotta ilyen 
stílusban beszélni İt, ha akarta 

észrevehette, lehet 
így is politizálni! 
Valószínőleg, hogy 
pont ezekért, és 
nem csak kora mi-
att kapott minden 
helyszínen nagy 
tapsot, illetve kér-
tek tıle autogra-
mot. /Az Eleki 
Krónika olvasóinak 
is jutott ebbıl az 
üdvözletbıl!/      
    Tényként az is 
elmondható, hogy 
pl. a magyar titkára 

İfelségének szólítja annak elle-
nére, hogy Habsburg Ottó soha-
sem uralkodott. A riport elké-
szítése elıtt azonban a titkárától 
azért megkérdeztem, hogy el-
nök úrnak szólíthatom-e, amire 
a válasz igen volt. A Páneuró-
pai Unió örökös elnökének még 
arra is volt energiája, hogy elsı 
válaszában arról beszéljen, 
hogy pl. hazánk még mindig 
elég nagy, így nem járt még sok 
helyen, így eddig Eleken sem, 

ami szónoki fogásként is értel-
mezhetı. Második válaszában 
érdekes módon jellemezte 
Putyint is /İ vetette fel./.    
    Ehhez hasonló  véleményét 
az osztrák die Presse egy ko-
rábbi számában találtam meg 
utolsó helyen, de pl. a magyar 
médiában még sohasem! Az 
utolsó válasza alapján olyan 
szempontból is igazi politikus-
nak tekinthetı,  hogy kitart 
eredeti elvei mellett, mert arra a 
kérdésre, hogy a mai EU-ban 
miért nem jelennek meg hang-
súlyosabban az eredeti alapel-
vek /keresztény Európa/, azt 
válaszolta, hogy még dolgozni 
kell érte, de az irány jó! Csodá-
latra méltó dolog volt azt is 
tapasztalni, hogy az eleki prog-
ramja alatt nem fáradt el, az 
interjú alatt nagy lelkesedéssel 
válaszolt a feltett kérdésekre, és 
búcsúzáskor a kézfogásakor is 
éreztem, hogy most egy rendkí-
vüli embert kérdezhettem!  
    Azt Eleken is megtudhattuk, 
hogy milyen kiváló politikus 
még ma is, de azt hogy esetleg 
milyen magyar király lett volna 
belıle, csak sejthetjük. Aki 
akart,  sokat tanulhatott Habs-
burg Ottótól Eleken is. Köszö-
net mindazoknak, akik lehetıvé 
tették ezt a történelmi látoga-
tást!  

Rapajkó Tibor 

Habsburg Ottót kérdezhettem 

Fotó:  
Lırincz Attila  
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  „Az  önkormányzat intézmé-
nyeinek bevételei és kiadásai. 
Az EVI Kft. Éves beszámolója. 
Intézményvezetıi pályázatok. 
Gyermekjóléti és gyermekvé-

delmi feladatok.  
Közfoglalkoztatási terv.” 

   A felsoroltak a napirend elı-
terjesztéseinek mondattöredé-
kei csupán. Figyelemfelkeltı 
sz ándékka l   í r tam l e 
„elızetesként” a fentieket, az-
zal a céllal, hogy érdemes min-
denkinek betekinteni a testüle-
ti-ülés munkájába, amely sok-
rétő, sokoldalú és több szem-
pontból meghatározó is város-
unk életében. A képviselı-
testület határozatképes volt 
május 25-ei ülésén.  
   Elıször Pluhár László polgár-
mester úr jelentésében, a „ le-
járt határidejő határozatok vég-
rehajtásáról”, szó volt Elek 
város Háziorvosi Rendelıjének 
felújításáról (amely augusztus 
31-ig tart). A helyi vállalkozá-
sok támogatásáról (részletesen 
az elızı lapszámban). Az ener-
getikai fejlesztési munkálatok-
ról (Pszichiátriai Betegek Ott-
hona, Idısek Klubja és Ottho-
na, a volt Gyermeknevelı) 
szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányainak elkészítésével 
a Vierendel Bt. lesz megbízva.    
    Kiemelte, hogy  Elek város 
Önkormányzata és Képviselı-
testülete, az „Év Pedagógusa” 
k i t ü n t e t e t é s be n :  Tu r l a 
Mihályné, Nisu Cornel Bojur 
valamint Dávidné Kutasi Mária 
közalkalmazottakat részesíti. 
Kiegészítésében még elmondta, 
hogy a Polgármesteri Hivatal 
felújítása folyamatban van. Az 
Ottlakai út- Lıkösházi út, Gyu-
lai út felújítására a NIF Zrt. 
elkészítette  a pályázatot. Hi-
ánypótlást nem kértek. Elbírá-
lás alatt van az anyag. Tájékoz-
tatta még a jelenlévıket, Dr. 
Habsburg Ottó ıfelsége, Eleken 
tett látogatásáról, és az alka-
lomnak megfelelı színes prog-
ramról. A jelentés egyhangúan 
elfogadta a testület. Ezt követı-
en a polgármester úr sajnálattal 
közölte, hogy Elek volt tanács-
elnöke, Borgye György el-
hunyt.  Rövid megemlékezı 
beszédét  követıen, tisztelet-
adásul, egy perces csenddel 
adóztak emlékének.  
   Elsıként szerepelt a napiren-
den a „Tájékoztató elemzés az 
önkormányzat intézményeinek 
bevételeinek és kiadásainak 

alakulásáról” A részletes és 
számszerősített elemzés után 
azt a következtetést is le kellett 
vonni, hogy a tervezett bevéte-
lek realizálása teljesíthetı, a 
kiadások vonatkozásában szük-
ségszerővé válik további taka-
rékossági lépések megtétele.  
    A második napirendi pont az 
Eleki Víz-és Csatornamő Üze-
meltetı Kft. 2008. évi tevé-
kenységérıl szóló beszámoló 
és az egyszerősített mérleg 
volt, Klemm Balázs ügyvezetı 
igazgató elıterjesztésében. A 
képviselı-testület, némi vita 
után a beszámolót és az egysze-
rősített mérleget elfogadta.   
    A testület a polgármester úr 
javaslatára  egyhangúan azt a 
határozatot hozta, hogy napi-
renden kívánja tárgyalni az 
ivóvízprogram megvalósulását 
és a hulladék elhelyezés problé-
makörét, az EVI  beszámolójá-
val kapcsolatosan.  A harmadik 
napirendi pontban, igazgatói 
pályázatok kiírása szerepelt. Az 
egyik meghirdetett munkahely: 
Román Általános Iskola igaz-
gató. A másik: Elek-Kevermes 
Közoktatási Társulás DR. Mes-
ter György Általános Iskola és 
Óvoda igazgató. Mind a két 
pályázat megtekinthetı az Ok-
tatási Közlönyben, valamint a 
KSzK honlapján. Kiegészítésé-
ben, Dr. Kerekes Éva jegyzı 
hozzáfőzte, hogy mind a két 
esetben a minimum feltételeket 
szabták meg, és nem javasolta 
kibıvíteni a feltételrendszert. A 
negyedik napirend a helyi ön-
kormányzat 2008. évi átfogó 
értékelése a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, Kun Istvánné iroda-
vezetı elıterjesztésében. Ez az 
értékelés minden évben május 
31-ig megtörténik, amelyet a 
képviselı-testület megtárgyal. 
Az értékelést el kell küldeni a 
megyei gyámhivatalnak is, 
amely javaslattal élhet az ön-
kormányzat felé.    Az értéke-
lésben szerepelt az önkormány-
zat által nyújtott pénzbeli, ter-
mészetbeni ellátások biztosítá-
sa, a jegyzıi hatáskörbe tartozó 
gyámhatósági intézkedések, 
s z a km a i  e l l e n ı r z é s e k 
(felügyeleti szervek), a jövıre 
vonatkozó javaslatok és célki-
tőzések, az önkormányzat és a 
civil szervezetek közötti 
együttmőködés. (A felsorolás 
nem teljes.) A képviselı-
testület elfogadta  az értékelést 

a kiegészítésekkel. A napirend 
bejelentésekkel folytatódott. 
Ezek közül is kiemelendı, az 
„I. sz. módosított közfoglalkoz-
tatási terv.”, amely magában 
foglalja:  
1. Az önkormányzat milyen 
területeken kíván foglalkozta-
tást szervezni. 2. A foglalkozta-
tás szervezését befolyásoló 
szempontok és irányelvek és a 
módosítások indoklása.  Elsı 
pont, a munkanélküliek létszá-
mának folyamatos növekedése. 
A második, a költségvetési for-
rások beszőkülése. 3. Az egyes 
munkaterületek és munkák 
konkrét meghatározása 4. A 
foglalkoztatás költségterve és 
idıterve.   
    Pluhár László polgármester 
úr kérte fogadják el a tervet az 
elıterjesztésnek megfelelıen, 
mert nagy munka a terv elıké-
szítése és még nagyobb a vég-
rehajtása. A bejelentések között 
szerepelt a Védınıi Szolgálat 
mőködtetése. A képviselı-
testület határozatba foglalta, 
hogy tekintettel a Dél-alföldi 
Regionális Egészségbiztosítási 
Pénztár Békés Megyei Kiren-
deltsége felkérésének a védınıi 
szolgálatoknál a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen, 
2009 július 1. napjától 3 védı-
nıi szolgálat helyet kettıt kíván 
mőködtetni. A testület a beje-
lentések között foglalkozott 
még a külterületi utak helyreál-
lításával. A szilárd hulladék 
rekultivációjával. A Szent Ist-
ván utcai bérlakás szellıztetı 
berendezésének megoldásával. 
Rédei Zoltán képviselı kérvé-
nyezte egyhavi tiszteletdíjának 
átutalását az Eleki Szabadidıs 
Lovas Klub számlájára. Elek 
város Önkormányzata és Kép-
viselı-testülete méltányolta a 
felajánlást. Elfogadták még az 
orvosi rendelı felújításával 
kapcsolatos kiviteli tervet. 
Megtörtént a Gyula és Környé-
ke Többcélú Kistérség Egész-
ségképének és a Sportkoncep-
ciójának elfogadása is. 

 
Huszár Gabriella 

A képviselı-testület májusi ülése Határon túli együttmő-
ködés Szentanna, 
Ottlaka és Elek 
települései között 

 
   Szentanna és Elek közös pá-
lyázatának romániai kulturális 
rendezvénye 2009. május 10.-
én, a szentanna-i Sfanta Ana 
Általános Iskolában került meg-
rendezésre, melyen részt vettek 
az eleki, szentannai és ottlakai 
tánccsoportok, valamint azon 
települések tánccsoportjai, me-
lyek a Szentannai Közösségfej-
lesztı Társaságot alkotják.  
   Elek városát a Román 
Hagyományörzı Táncegyüttes, 
az Eleki Tánccsoport, a német 
Gyermek Tánccsoport, valamint 
Bágyné İz Ibolya dalénekes 
képviselte. Az eleki delegáció 
produkciója elkápráztatta a ro-
mán közönséget, a szentannai 
Polgármesteri Hivatal kulturális 
referense, Pasca Rozalia méltat-
ta a romániai és magyarországi 
tánccsoportok elıadásait, vala-
mint kijelentette, hogy van még 
mit tanulniuk az eleki táncosok-
tól. 2009. május 17.-én eleki, 
sz ent annai , simándi  é s 
újzimándi fiatalok részvételével 
k e r ü l t  m e g r e n d e z é s r e 
Szentannán a labdarúgás és asz-
talitenisz sportrendezvények.  
   A szentannai Unirea Labdarú-
gó csapat sajnálatunkra legyızte 
az elekieket. Szabó Bálint, az 
Elek csapat elnöke kifejtette, 
hogy a mérkızés szép volt, még 
akkor is, ha veszítettünk. Lát-
szott, hogy Szentanna csapata 
egy erısebb ligában játszik.  
   Az asztalitenisz bajnokságban 
számunkra kedvezı eredmény 
született, hiszen a versenyt 
Szkaliczki János az eleki aszta-
litenisz klub elnöke nyerte meg. 
Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a vendéglátóknak a kul-
turális és a sportrendezvények 
megszervezését. Mind két ren-
dezvény kellemes környezetben 
és sok érdeklıdı elıtt zajlott le.  
    Örülünk neki, hogy mióta a 
kultúra és a sport terén együtt-
mőködik a két város, polgárai 
közelebb kerültek egymáshoz és 

jobban megis-
merhették egy-
mást és a kultu-
rális hagyomá-
nyaikat. 

 
Pluhár László 
polgármester 



     Méltán tekinthetı történel-
minek dr. Habsburg Ot-
tó /1912---/, az utolsó magyar 
király, IV. Károly /1916-18/ 
utolsó gyermekének május 23-i 
eleki látogatása, akit egyik leá-
nya, Mónika hercegnı is elkí-
sért.  
   Dr. Habsburg Ottóról köztu-
dott, hogy egész életét a politi-
kának szentelte, ez irányú tevé-
kenységét ma is elismerik. Volt 
uniós képviselı is, illetve a 
Páneurópai Unió tiszteletbeli 
elnöke még ma is. Jól ismeri 
hazánk történelmét, történész-
ként is magyar témából dokto-
rált! Könyveit németül, franciá-
ul és magyarul írja. Az esetle-
ges uralkodási jogáról már 
1961-ben lemondott. Sokat tett 
azért is, hogy Magyarország az 
EU tagja legyen. Példás család-
apa is, öt leánya és két fia van. 
Szombat délelıtt, nem sokkal 
tíz óra után kis,de ugyanakkor 
nagyon lelkes tömeg várta a 
városháza elıtt a mindenkép-
pen illusztris vendéget, akit 
Pluhár László, Elek város pol-
gármestere köszöntött elsıként, 
İfelségeként. Utána Habsburg 
Ottó néhány szót váltott a neki 
bemutatott személyekkel, majd 
a fogadás a városháza tanács-
termében folytatódott, ahová az 
érdeklıdık is bemehettek. Itt 
elsıként Pluhár László köszön-
tötte a vendégeket. A polgár-
mester Elek történetébıl két 
tragédiát tartott fontosnak ki-
emelni, a Monarchia szétveré-
sét, illetve a II. világháború 

utáni német 
kiőzetést. A 

mostani helyzetrıl pedig azt 
mondta, hogy Elek él az uniós 
lehetıségekkel, a cél pedig az, 
hogy a település élhetıbbé vál-
jon, végül pedig azt mondta, 
hogy nagyon örül annak, hogy 
Habsburg Ottó megtisztelt min-
ket. Habsburg Ottó pedig ezek 
után szólt magyarul a jelenlé-
vıkhöz. Az egykori magyar 
trónörökös azzal kezdte monda-
ni való j át , 
hogy na-
gyon örül 
a n n a k , 
hogy itt 
lehet. Éle-
tébıl pl. azt 
is kiemelte, 
hogy ko-
r á b b a n 
B rü s s zel -
ben csak ı 
volt az egyetlen olyan uniós 
képviselı, aki tudott magyarul, 
és akit pártállástól függetlenül 
késıbb több magyar politikus is 
felkeresett! Az EU-ban ı a ki-
sebbségeket is képviselte. Gra-
tulált azokhoz a dolgokhoz is, 
amit az elekiek eddig közösen 
tettek. A jeles személyiség még 
a város könyvébe is írt néhány 
sort magyarul. Végül ezzel zár-
ta mondandóját: „Isten áldja 
meg Önöket! Köszönöm, hogy 
itt lehettem.”  
   A fogadás után Habsburg 
Ottó és kísérete egy rövid idıre 
betért a templomba is, majd a 
program a kiőzetési emlékmő-
nél, koszorúzással folytatódott, 
ahol a magyar himnusz mellett 

elhangzott a magyarországi 
németek himnusza is. /A ma-
gyar himnuszt H. O. is énekel-
te!/ Utána az eleki Német Ki-
sebbségi Önkormányzat szék-
házában köszöntötték dr. Habs-
burg Ottót és Mónika herceg-
nıt. Az udvaron az eleki fúvós-
zenekar, Reisz György vezeté-
sével rövid mősort adott a jeles 
vendégek tiszteletére.  
     Ezek u tán Wit tmann 
György, német kisebbségi kép-

v i s e l ı 
ismertette 
Habsburg 
Ottóval a 
székházuk 
létrejötté-
nek a tör-
t é n e t é t , 
majd a 
vendégek 
megtekin-
tették a 

néprajzi kiállítást, illetve a ven-
dégkönyvbe itt is beírásra ke-
rült néhány gondolat. Innen a 
vendégek a Reibel Mihály Mő-
velıdési Házba mentek, ahol 
akkor zajlott a XXVIII: Békés 
Megyei Nemzetiségi Klubtalál-
kozó, melyre Habsburg Ottó is 
kíváncsi volt. Itt többek között 
arról beszélt, hogy a Kárpát-
medence egy többnemzetiségő 
terület, ahol minden ellentét 
mindenkinek árt! Együtt kell 
mőködni, ha nincs összefogás, 
akkor a veszély nagy. A közel-
gı uniós választásra utalva egy 
francia közmondást idézett:”Ha 
valaki nem megy el, akkor ve-
szít!” Itt is nagy szeretettel fo-
gadták, itt is sokan autogramot 

kértek tıle. /A Krónika május 
27-i száma részletesen beszá-
molt a látogatás ezen részérıl./    
   Az eleki programja végén az 
elnök úr nyilatkozott az Elek 
Tv-nek is, a riporter R. T. volt. 
A kérdések a következıkre 
vonatkoztak: dr. Habsburg Ottó 
miért látogatott el Elekre? Mi a 
véleménye a magyarországi 
rendszerváltozásról, az uniós 
tagságunkról, a mostani és a 
régi egyesült Európáról? Habs-
burg Ottó elmondta, hogy járja 
az országot, ami még most is 
elég nagy, itt még nem járt! 
Szerinte a munkához biztonság 
kell, ezt a célt szolgálja az EU 
is. Az oroszok nincsenek mesz-
sze ettıl a térségtıl, és ıt mint 
idıs embert Putyin tevékenysé-
ge Hitlerre emlékezteti! Szerin-
te még sokat kell tenni a ke-
resztény Európáért, de jó úton 
járunk. A mostani pápa is jó 
barátja, aki egykoron az uniós 
választásokon mellette kortes-
kedett. György fia is képviselı 
akar lenni, aki ıt szeretné kö-
vetné Brüsszelben. A riport 
ezzel zárult: „Köszönjük, hogy 
velünk volt, köszönjük, hogy 
Önnel lehettünk ezen a szép 
délelıttön.”  
   Nem sokkal dél után dr. 
Habsburg Ottó visszautazott 
Gyulára, ahol a programja foly-
tatódott. 2009. május 23-tól az 
elekiek is büszkék lehetnek 
arra, hogy vendégük lehetett az 
utolsó magyar király fia, és 
egyik unokája is,  vagyis dr. 
Habsburg Ottó és Mónika her-
cegnı! 

Rapajkó Tibor 

 U.I.:  Habsburg Ottó így kö-
szönti a Krónika olvasóit: 

„Szívbıl köszöntöm eleki honfi-
társaimat,  a "Krónika"  

olvasóit. „ 
 

Habsburg Ottó 
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   1956. október 29-én a szovjet 
csapatok megkezdték kivonulá-
sukat hazánkból, de ugyanakkor 
a szuezi válság is háborúba 
torkollott ezen a napon. Eleken 
errıl a napról, vagyis az októ-
ber 29-i történésekrıl B. Kun 
István és Fazekas József ezt 
jelentették 1957. február 28-án: 
„Másnap 29-én behívatták a 
Tanácsházához a leváltott volt 
tanács függetlenített három 
vezetıjét hivatal átadásra. Ek-
kor a Forradalmi bizottmány 
által megválasztott elnök Kiss 

István, Szabó Nándor, Dr. Bo-
ronás Ádám átvették a hivatalt. 
Eközben volt vb. Függetlenített 
vezetıi nem voltak jelen hivata-
lukba, ténykedésükrıl azonban 
megjegyezve megszervezték a 
tszcs-kben, a malomban, sütı-
ipari üzemben a Munkás Taná-
csokat akiket azután Burján 
Gyula és Balogh Sándor egyéni 
kiskirálykodással irányították.” 
Vagyis ezen a reménykeltı 
napon volt az igazi hatalomvál-
tás Eleken, mert a helyi forra-
dalmi hatalom átvette a hiva-

talt! Ekkor kezdıdött. a Mun-
kástanácsok szervezése is lakó-
helyünkön, ami egyhetes eltérés 
az országos megalakulástól. 
Csak érdekességképpen:. az 
MSzMP is támogatta a munká-
sok ez irányú szervezıdését 
október 26-tól, de mégis ık 
voltak azok, akik 1957. novem-
ber 17-én mégis betiltották! 
A címkézés a jelentéstévıket 
minısíti, mint ahogy a helyes-
írás is! /Az eredeti írásmódot 
most is meghagytuk./ 
Folytatjuk. 
 

Rapajkó Tibor 

Az új kormány megalakulása után III. 

Habsburg Ottó Eleken 

Fotó: Lırincz Attila  
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EGYÜTTMŐKÖDÉS-PEDAGÓGUSNAP 

Folytatás a(z)3oldalról (Városi...) 
Munkája mellett még sokat 
segített a pályakezdı pedagó-
gusoknak is.   
   A feladatai elvégzése mellett 
továbbképzési lehetıségekkel is 
élt, néhány ezek közül:  ECDL 
vizsga, Számítógép-kezelıi tan-
folyam, Gyermeklélektan, Báb-
készítés. 29 éve kitartó, lelkes 
dolgozója az iskolánknak, kívá-
nunk neki a továbbiakban is jó 
munkát és jó egészséget!”.  
Nisu Cornel: „1949. április 
16-án született Temesváron. 
Általános és középiskolai tanul-
mányait, majd az egyetemet is 
Temesváron fejezte be, 1973-
ban. 1974-ben szakedzıi képe-
sítést szerzett, atlétikai szakon. 
Évekig versenyszerően is atleti-
zált. A diploma megszerzése 
után Romániában általános és 
középiskolai tanárként dolgo-
zott, 1992. 1992 ıszén Magyar-
országra jött családjával és itt 
telepedett le, magyar állampol-
gár lett. Orosházára költöztek 
és Magyarbánhegyesen az álta-
lános iskolában kapott állást, 
ahol testnevelı tanárként 1994. 
év végéig tanított. A jobb mun-
kalehetıségek miatt Gyulára 

költöztek, és 1995. január 1-jén 
az eleki Román Általános Isko-
lánál kapott munkát. Évekig 
napközis nevelıként, majd test-
nevelı és román tanárként dol-
gozott. Eleinte nehezen boldo-
gult a magyar nyelvvel, de az 
évek során a tanítványaival 
ügyesen tanították egymást.  
   A gyerekek románul tanultak 
a tanár úrtól, a tanár úr, pedig 
megtanult magyarul a tanítvá-
nyaitól. Nagyon jól beilleszke-
dett a tantestületbe, majd las-
san a város életébe is. Munká-
ját vezetıi, kollégái elismerték, 
és 2004. augusztus 1-jével Elek 
Város Képviselı-testülete meg-
bízta az iskola igazgatói teen-
dık ellátásával, melyet 2009. 
április 15-ig, nyugdíjazásáig 
sikerrel végzett. Nisu Cornel 
tanári pályára született. Nagy 
tisztelettel, türelemmel, odafi-
gyeléssel nevelte, oktatta a gye-
rekeket. A szinte kezelhetetlen 
gyermekkel is megtalálta a 
megfelelı hangnemet. A mai 
napig úgy jönnek a volt tanítvá-
nyok az iskolába, hogy Cornel 
tanár urat keresik. A gyerekek-
kel megszerettette a sportot, 
foci meccsekre készítette fel és 

vitte a különbözı kupákra ıket. 
Megmagyarázta nekik, hogy 
mivel kicsi az iskolai létszám, 
nem lehet erıs csapatot kiállí-
tani a meccsre, de nem a gyıze-
lem a fontos, hanem az, hogy 
ott voltunk és játszottunk, is-
merkedtünk, barátkoztunk. So-
sem jöttek haza letörten a gye-
rekek a sport rendezvényekrıl.   
   A szülıkkel mindig jó kapcso-
latot tartott, humánus hozzáál-
lása miatt tisztelték, tudták, 
érezték, hogy gyermekeik na-
gyon jó nevelést kapnak. Min-
dig törekedett arra, hogy a vá-
ros intézményeivel, az ország 
román iskoláival, szervezetek-
kel jó kapcsolata legyen a Ro-
mán Általános Iskolának. Rend-
szeresen részt vett minden ren-
dezvényen vendégként, tolmács-
ként vagy szervezıként. Munká-
ját tisztelettel, becsülettel vé-
gezte, precizitását oktatni kelle-
ne. Lelkiismeretes munkáját 
bizonyítja az a bejegyzés, amit 
a magyarbánhegyesi iskola 
igazgatója írt a munkaviszony 
m e g s z ü n t e t ı  l a p j á r a : 
”Kollégánk iskolánknál végzett 
lelkiismeretes munkájáért hálás 
köszönetet mondunk.” Közvet-

len munkatársai, a Román Álta-
lános Iskola dolgozói tisztelték, 
mint iskolavezetıt, és mint ba-
rátot szerették.”  
   Az elismerések, kitüntetések 
és a kollegák gratulációi után, 
megvendégelés következett, 
melyet megelızött Pluhár Lász-
ló polgármester úr pezsgıs po-
hárköszöntıje. Zárszóként azt 
kívánom a Pedagógusoknak, 
hogy világítsanak kedves gyer-
tyalángként, mutassák a tanít-
ványaiknak a helyes utat, vezé-
reljék lépéseiket, és szeretve 
neveljék tovább is ıket. 

 
Nádor Mária 

 

   A ballagás és az évzáró ün-
nepség után még egy fontos 
esemény történt június l9-én, a 
Dr.Mester György Általános 
Iskolában. Héttagú delegáció 
látogatott el a romániai 
Újszentannáról, /Elektıl 70 km-
re esik ez a település/ Ana 
Höniges iskolaigazgató asszony 
vezetésével. Fontos mozzanat 
részesei lehettek a vendégek és 
az iskola tantestületének tagjai.     
    Egy születendı határon túli 
kapcsolat elsı állomásának 
résztvevıit köszöntötte Pelle 
László igazgató úr, majd Ana 
Höniges üdvözölt minden részt-
vevıt és külön-külön bemutatta 
a vele érkezı delegáció pedagó-
gusait. Pluhár László polgár-
mester úr beszédében kihangsú-
lyozta, hogy sok az azonosság a 
két település múltja között és 
sok azonosság tükrözıdik a két 
település iskolái között is.  
   Az „Együttmőködési Megál-
lapodás” aláírása után azt kí-
vánta, hogy az aláírt dokumen-
tum szolgálja majd sikeresen a 
két település, a két iskola érde-

keit. Pezsgıs köszöntés és meg-
vendégelés zárta az eseményt.    
   Gondoltam, kihasználom az 
alkalmat és interjút készítettem 
Ana Höniges igazgató asszony-
nyal, az Eleki Krónika olvasói-
nak. İ készségesen válaszolt 
kérdéseimre: 
Nádor Mária.: Hogyan indult 
el ez a kapcsolat a két iskola 
között? 
Ana Höniges: Újszentanna és 
Elek között már létezett egy 
kapcsolat és engem is meghív-
tak ide, mint iskolaigazgatót. 
Meglepıdtem, hogy milyen 
lehetıségeket tartogat Elek, egy 
nem túl nagy, de nagyon rende-
zett város. Megcsodáltam a 
megfontoltságot, amit a polgár-
mester úr és a tanári kar részé-
rıl tapasztaltam. Határon át-
nyúló pályázati projektben ve-
szünk részt, és ehhez kerestünk 
egy magyarországi települést, 
így találtunk rá Elekre. 
Újszentanna a gesztor szerepét 
tölti be, Elek a partnere lett. Az 
iskolánk is nagyon régóta érde-
kelt egy ilyen kapcsolatban, 

boldogok vagyunk, hogy ezt a 
kapcsolatot megtaláltuk Eleken. 
N.M.: A mai  nap már 
„Együttmőködési Megállapo-
dás” aláírására kerül sor, mire 
kötelezi ez az aláíró feleket, 
vagyis a két iskolát? 
A.H.: Az aláírás után kölcsönö-
sen segítjük egymást az alábbi 
területeken: 
-- tapasztalatcserék szervezését 
az igazgatók között, 
-- kölcsönös tájékoztatást a 
fontosabb pályázati lehetısé-
gekrıl, 
-- tanulók és pedagógusok kö-
zötti kapcsolatok létrehozása és 
támogatása, 
-- kölcsönös meghívások kü-
lönbözı iskolai rendezvények-
re, 
-- közös szervezéső kulturális a 
sportrendezvények lebonyolítá-
sára, 
-- diákok csereüdültetése, nya-
raltatása. Fı cél, hogy találjunk 
egy közös Európai Uniós kap-
csolatot, anyagi támogatások 
elérésére. 
N.M.: A sport- és kultúra terü-
letén kívül milyen területen lesz 
még együttmőködés ? 

A.H.: Lehetıség nyílik még a 
közös angol és német nyelvta-
nulásra, valamint különbözı 
szabadidıs tevékenységek szer-
vezésére is. Alkalmunk van 
meghívni az eleki iskolát ren-
dezvényeinkre és egyéb össze-
jövetelekre.  
N.M.: Végül szeretném megkér-
dezni, mi a benyomása errıl az 
eleki látogatásról? 
A.H.: Minden jobb és szebb, 
mint ahogy elképzeltem. Na-
gyon kedves fogadtatásban 
részesültünk itt. Ez a kapcsolat 
számomra demokratikus mo-
dellt jelképez és tiszteletet a 
magyaroknak.  
    Az interjú után még kötetlen 
beszélgetés zajlott a teremben, 
angol, román, német és magyar 
szavak váltották egymást. Idı-
vel a vendégek elköszöntek, 
mert elıttük még 70 km út 
megtétele állt. „La revedere! 
Auf Wiedersehen! Good by! 
Viszontlátásra” – köszönések-
kel távoztak, a viszontlátás re-
ményében. 
 

Nádor Mária 

Határon átnyúló Együttmőködési Megállapodás 

 
Kiírták a 

Kevermessel közös 
fenntartású általános is-

kola igazgatói pályázatát 
Eleken. Az eleki Dr.Mester 
György Általános Iskolát és a 
kevermesi általános iskolát, 
valamint a kevermesi óvodát 

ısztıl irányíthatja az új  
megválasztott vezetı.  

N.M.  



    Szentanna és Elek város kö-
zös pályázatának záró rendez-
vényére városunkban 2009. 
június 11-én, Szentanna város-
ában 2009. június 12-én került 
sor. A záró rendezvényeken 
részt vettek az érintett városok 
p o l g á r -
mesterei, 
a projekt 
lebonyo-
lítói és a 
résztvevı 
csoportok 
veze t ı i . 
P l u h á r 
L á s z l ó 
Elek Vá-
r o s , 
E n a c h e 
Viorel Szentanna Város és 
Petru Claudiu-Batranuc Ottlaka 
település polgármesterei kifej-
tették, hogy a megrendezett 
programokkal sikerült elérni a 
pályázatban kitőzött célokat, 
közel 300 ember ismerte meg 
egymás kultúráját, hagyomá-
nyait. A polgármesterek ösz-

szegfoglalói után a projekt le-
bonyolítói ismertették a szám-
szaki eredményeket, valamint a 
kultúra és sport vezetıi fejezték 
ki köszönetüket a projektben 
való részvétel lehetıségéért. A 
projekt teljes összköltsége 

4 3 . 0 0 0 
E u r ó 
v o l t , 
amit a 
r endez -
v é n ye k 
megszer-
vezés én 
túl, han-
gosí tá si 
és sport 
felszere-
l é s e k r e 

lett felhasználva. Elek városa 
reméli, hogy még sok közös 
Európai Unió által finanszíro-
zott projektet tudunk együtt 
megvalósítani. 
 

Pluhár László  
polgármester  

Lezárult a határon túli együttmőködés Szentanna, 
Ottlaka és Elek települései között 
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     Július – SZENT JAKAB HA-
VA, régen az OROSZLÁN HA-
VÁNAK is nevezték. Névadója 
Julius Ceaser, aki e hónap 12. 
napján született.  
 
Július 2. --  Sarlós Boldogasz-

szony napja 
A római egyház az áldott álla-
potban lévı Máriáról és Mária 
Erzsébetnél tett látogatásáról 
emlékezik meg – e napon. Ek-
kor sokfelé tartanak templom-
búcsút. Eleken is e napon van a 
búcsú, mivel a katolikus temp-
lom védıszentje Sarlós Boldog-
asszony. A városi címerünkben 
is megjelenik ez a nıi alak. A 
németországi Leimenben is e 
napon tartják a búcsút, mely 
nap az idén július 5-re esik. 
 

Július 13.  
Antiochiai Szent Margit vérta-
nú és szőz e napon halt mártír-
halált. A vakbuzgó pogány apja 
képtelen volt gyermekét a po-

gány hitre visszatéríteni. Felje-
lenti lányát a hatóságoknál. 
Margit a börtönben legyızi a 
sárkány alakjában megjelenı 
kísértıt, de hóhéraival szemben 
védtelen. A magyar Árpád-kor 
kivételesen tisztelt szentje volt. 
 

Július 20. – Illés napja 
Illés az Ószövetség egyik leg-
nagyobb prófétája volt. Évszá-
zados megfigyelések szerint e 
napon gyakoriak a viharok. 
Ilyenkor azt tartják, hogy „Illés 
szekere zörög”. Munkatilalom 
volt e napon, mert attól tartot-
tak, hogy aki ilyenkor a mezın 
dolgozik, abba belecsap a vil-
lám, a termést, pedig elveri a 
jég. 
 
Július 22. --  Mária Magdolna 

napja 
A keresztény legenda irodalom-
ban és mővészetben, a vallásos 
néphitben a bőnbánat megsze-
mélyesítıje. Olyan megszállott, 

beteg asszony volt, akibıl Jézus 
kiőzte az ördögöket. Ott állott a 
kereszt alatt és egyike volt 
azoknak, akik eltemették a 
Mestert. Kibontott, hosszú, dús 
hajjal ábrázolják, mivel a hajá-
val törölte meg Jézus lábát. A 
fodrászok, kozmetikusok, féső-
sök védıszentje lett. 

 
Július 25. --  Jakab napja 

Szent Jakab az apostolok közül 
elsınek szenvedett vértanúha-
lált. A búcsújárók, a hajósok, az 
utasemberek védıszentje. E 
napra le kell aratni a zabot, 
mert ami kint marad, az elvész. 
A Jakab-napi idıbıl jósoltak a 
várható téli idıjárásra. Úgy 
vélték, ha e napon sok a felleg 
az égen, akkor télen sok hó 
lesz. Egy idıjóslás: „Jakab-nap 
veszedelmes, nagy viharokat 
hoz, dőt, borít, sok kárt csinál”. 
Jakab napján abbahagyja növé-
sét a szılı, kezdıdik a szılı-
érés. Július 25-én egy másik 
szentet is ünnepelt a régi egy-
ház, Kristófot, aki éppúgy az 

utasemberek, legújabban az 
autósok védıszentje, mint apos-
toli társa, Jakab volt. 
 
Július 26.  --  Anna napja 

Szent Anna Szőz Mária anyja 
volt. A keddi napot évszázadok 
óta neki szentelik, ezért Kedd 
Asszonyának is hívják. A kato-
likus hívı asszonyok hozzá 
könyörögtek gyermekáldásért. 
A szabók és a bányászok tartot-
ták védıszentjüknek. A kender 
töve Anna napján szakad meg, 
ezért ilyenkor kezdték meg a 
kender nyüvését.  
Két rigmus:   
„Anna – lyukas a kanna”, 
„Anna – tele van a kanna”.          
 

Július 27. 
Szent Pantaleonnak napja. Le-
gendája szerint Diocletianus 
háziorvosa volt, számos csodás 
gyógyítás főzıdik a nevéhez. 
 

Nádor Mária    

Jeles napok júniusban 

Tisztelt Eleki  
Lakosok! 

 
Az Eleki Víz és Csatorna-

mő Üzemeltetı Kft ezúton is 
felhívja a Tisztelt Lakosok fi-
gyelmét arra, hogy Július 16. –
án az Eleki Hulladéklerakó 
Telep a környezetvédelmi elı-
írások módosulására való tekin-
tettel a Környezetvédelmi Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelıség elıírása szerint be-
zár. A telep bezárása után sem-
milyen kommunális hulladékot 
nem áll módunkban fogadni. 
Fentiek miatt a kommunális 
hulladékot az Európai Unió 
elıírásainak megfelelı hulla-
déklerakó telepre kell szállítani, 
melynek költsége évrıl évre 
emelkedni fog, és jelentısen 
megterheli mindenki pénztárcá-
ját. Ezúton kérünk tehát min-
denkit a környezettudatos gon-
dolkodásra, és ezáltal a hulla-
dék mennyiségének csökkenté-
sére való törekvésre. Kérjük 
önöket, hogy használják a vá-
rosban már hat ponton elérhetı 
szelektív hulladékgyőjtıket az 
üveg, a papír és a mőanyag 
palackok győjtésére, valamint, 

aki teheti készítsen házi kom-
posztot. A ház körül összegyőj-
tött zöldhulladék, valamint a 
biológiailag lebomló hulladé-
kok teszik ki a szemétmennyi-
ség nagy részét, emiatt ennek 
elszállítása és ártalmatlanítása a 
hulladék díjának jelentıs része 
lehet. A komposztálással elké-
szített nagy humusz tartalmú 
föld az egyik legjobb természe-
tes eredető tápanyag kertünk 
részére. A komposzt önmagától 
elkészül, nem kell megvenni, 
hasonlóan egyszerő kijuttatni, 
mint a kereskedésekben kapha-
tó virágföldet. Mőanyag kom-
posztáló ládában győjtve a 
zöldhulladékot felgyorsítható a 
folyamat, akinek ilyen eszközre 
igénye van, de nem elérhetı 
részére, kérem, jelezze Kft- énk 
felé, és megfelelı mennyiségő 
igény esetén igyekszünk egy 
alacsony költségő komposztáló-
val a lakosság rendelkezésére 
állni. 

 
Klemm Balázs 

Eleki Víz és Csatornamő Üze-
meltetı Kft 

A zöldhulladék sorsa 
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