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Böjt elıtti mulatság…
Kavargó hópelyhek, hideg idı köszöntötte azokat, akik február 13-án 19 órára
igyekeztek a hagyományos téli sváb bálba.
Bár a zord idı nem kedvezett a szórakozni
vágyóknak, de a Reibel Mihály Mővelıdési Központba belépve, kellemes meleg
fogadta ıket. Messzirıl érkeztek a vendégek: Gyomaendrıdrıl, Almáskamarásról,
Békéscsabáról, Gyuláról, Orosházáról,
Mezıberénybıl és természetesen az eleki
meghívottak is megérkeztek. Az idei bált
is a Német Kisebbségi Önkormányzat és
az Eleki Németek Egyesülete szervezte,
nagyon körültekintı figyelmességgel.
A belépıket ritmusos fúvószene fogadta. Az „Eleki Fúvósok” elnevezéső zenekar 2007. szeptember l5-e óta mőködik a
Leimen Házban, a bált szervezı két testület égisze alatt. Az eltelt idıszakban több
fellépésük volt, melyek között németországi is szerepelt. A zenekar megálmodója és
vezetıje: Reisz György, aki játszik is a
zenekarban.
Február
hónapban
ez volt az
u t o l s ó
szombat,
hogy a németek mulathattak.
Jövı héten,
február 16án, húshagyó
kedden, már vonulnak a maszkák – előzve a
telet. Ezt a napot követi Hamvazószerda,
amely a hosszú, Húsvétig tartó nagyböjt
kezdı napja. E nap után az eleki németek
már nem rendeztek, és ma sem rendeznek
mulatságokat, bálakat. Vendégeket is köszöntöttek az est folyamán: többek között
Tolnai Pétert, a Békés Megyei Képviselıtestület Nemzeti és Etnikai, Kisebbségi,
Ifjúsági és Vallásügyi Bizottságának elnökét. / Ez a bizottság támogatta a rendezvényt/. Pluhár László polgármester urat,
Elek város elsı emberét és a városi önkormányzatban helyet foglaló és a bálon megjelent képviselıket, valamint Nagy László
aljegyzı urat. Megtisztelte a bált
Árgyelánné Tóth Erzsébet, aki az összevont új

Elek Város közéleti lapja

"Hujuj, farsang ki a
fánkkal!"
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Az Eleki Krónika szerkesztıségének
"Huju fasching krapa rauß!" Mondták férfi tagjai nevében az alábbi verssel
annak idején a köszöntı szöveget minden kívánok nagyon boldog nınapot minháznál a farsangolók, azaz a húshagyó
den kedves nıi olvasónknak:

Weöres Sándor: A nı

Fotó:ifj.Árgyelán Gy.
keddi felvonulók. Nagyon régenoi történt
ez, hiszen kezdetben a német lakosok hozták be ezt a szokást, amely az idık folyamán, a település minden lakosának, nemzetiségtıl függetlenül, sajátja lett, hozzátéve a különbözı népcsoportok "ízeit", színeit. Lehet, hogy csak a fánk maradt meg
fánknak változatlanul. Furcsa, de régen a
farsangosok csak nıs férfiak lehettek, akik
jelmezként általában nıi ruhát vettek fel.
Az élen néhány lovas ment magyaros
öltözékben és szekér után kötött egy keréken forgott a bábu pár, Hans és Krédli. No
és a sok móka vidámság, ami kísérte a
menetet. Mindkét háború alatt elmaradt a
farsangi felvonulás, sıt a második világháború után, csak a hatvanas években újították fel ezt a szokást, de egy felvonuló csoporttal, amelyben nemre, korra való tekintet nélkül bárki részt vehetett. Ezt az ısinek mondható hagyományt folytatták február 16-án a felvonulók, a Kétegyházi úton
kezdve masírozták be Eleket.
Változatlanul forgott a két bábú a keréken, mentek a lovasok i, és kínálták a fánkot a kíváncsiskodóknak, legyenek azok
óvodások, iskolából kitóduló gyereksereg,
vagy a lakosság apraja-nagyja. A felvonulás a Mővelıdési Központnál fejezıdött
be. A rendezvény fı szervezıje a Reibel
Mihály Mővelıdési Központ és Könyvtár.
Folytatás a(z) 2. oldalon

B Ö J T- N İ N A P

A nı: tetıtıl talpig élet.
A férfi: nagyképő kísértet.
A nıé: mind, mely élı és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderrıl egy csomó
A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga a világot dolgokká széthabarja
s míg zúg körötte az egy-örök áram,
címkék között jár, mint egy patikában.
Hiába száll be földet és eget,
mindég semmiségen át üget,
mert hol egység van, részeket teremt,
és névvel illeti a végtelent.
Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér,
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik ha nık szemébıl rá élet sugárzik.
A nı: mindennel pajtás, elven
csak az aprózó észnek idegen.
A tétlen vizsgálótól összefagy;
mozogj és mozgasd s már királya vagy:
ı lágy sóvárgás, helyzeti erı,
oly férfit vár, kitıl mozgásba jı.
Alakja, bıre hívást énekel,
minden hajlása életet lehel,
mint menny a záport, bıven osztogatva;
de hogyha bárki kétkedıen fogadja,
tovább-libeg s a legény vérig-sértve
letottyan címkéinek bővkörébe.
Valóság, eszme, álom és mese
úgy fér hozzá, ha az ı köntöse;
mindent, mit párja bölcsességbe ránt,
ı úgy visel, mint cinkos pongyolát.
A világot, mely észnek idegenség,
bármeddig hántod: mind ınéki fátyla;
és végsı, királynıi díszruhája
a meztelenség.

Árgyelán György
fıszerkesztı

BÁLI SZEZON
Folytatás a(z) 2. oldalon
Folytatás a(z) 1. oldalról(Böjt)
intézmény /Mővelıdési Központ és Könyvtár/ újonnan kinevezett igazgató asszonya.
Részvételükkel megtisztelték a
rendezvényt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részérıl
Drágos József elnök úr, és a
Román Kisebbségi Önkormányzat részérıl Dr.Szelezsán
János elnök úr. Gratuláció
hangzott el Dr.Abonyi Lajos
elnök úr felé, aki az orosházi
Német Kisebbségi Önkormányzat elsı elnöke. İ 2009-ben a
gyomaendrıdi Megyei Kisebb-

ségi Napon megkapta a „Békés
Megyei Kisebbségekért” Díjat.
A kitüntetett ugyan már Orosházán él, de gyökerei Elekre
nyúlnak vissza és ezt büszkén
vállalja is. A köszöntések és a
gratuláció után Niedermayer
Ernı, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének üdvözlı
szavai következtek, aki egyben
meg is nyitotta az idei téli batyus sváb bált. Mősor is gazdagította a bál hangulatát. Elsıként az Eleki Németek Egyesületében megalakult ifjúsági
tánccsoport körtáncokat adott
elı. A csoportot vezeti, és a
táncokat betanította: Nagyné
Nádor Gabriella. İket követték
a 2008. áprilisa óta mőködı
felnıtt énekkar tagjai. Három
német dalt adtak elı. Az ének
után ismét tánc következett: az
Elek Táncegyüttes elıadásában
mazurkát, polkát és keringıt
látott a közönség. A táncokat
Gera Kriszta és Gál László
táncpedagógusok tanították be.
A sváb bálban évek óta hagyomány, hogy betáncolók nyitják
meg a báli mulatságot. Ez alkalommal az Eleki Németek
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Egyesületének táncospárjai
mögött, az Elek Táncegyüttes
ifjú táncosai is felsorakoztak.
A meghívott vendégek soraiból táncpartnereket kértek fel és
ezzel kezdetét vette a bál. Mielıtt a párok bevonultak üdvözölték a messzirıl érkezett és a
nehéz hóakadályokat leküzdı
véméndi „Baranya Sramli”
zenekar zenészeit. Régi, jó ismerısként köszöntötték ıket,
akik 10 éve vissza-visszatérnek
Elekre és hozzák a jó, szinte
megállás nélkül játszott muzsikájukat, szórakoztatva a táncparketten táncolókat. Csodásan
ráéreznek
arra,
hogyan kell a hangulatot fokról-fokra
emelni!
A táncolást abbahagyók, a folyosón német nemzetiségi
ruhavásárt
tekintettek meg. A
mezıberényi
Schönné
Ildikó
szép ruhakölteményei új gazdákra
találtak, a vendégek nagy örömére. A báli hangulat a tetıfokán állt, amikor
vendég érkezett a bálba,
Dr.Kovács József, a gyulai
Pándy Kálmán Megyei Kórház
fıigazgató-fıorvosa személyében. A színpadról köszöntötték
a nem mindennapi vendéget.
Éjféltájban elhallgatott a zene,
mert tombolahúzás következett.
Mindenki elıvette a jegyeit és
várta, ráköszönt-e a szerencse?
Nagyon értékes csomagok sorakoztak az asztalokon és köztük
az idén két fıdíj is, egy komoly
késkészlet és egy kenyérsütı
várta a szerencsés nyerteseket.
A kenyérsütıt egy eleki származású hölgy nyerte, aki már
Orosházán él. Nagy örömmel
vitte haza nyereményét. A tombolahúzás után ismét rázendítettek a zenészek és hajnal 3
óráig abba sem hagyták. Azután a búcsúzó számukkal elköszöntek a táncolóktól, mert
elıttük még sok-sok kilométer
állt, amíg otthonukba értek.
Lassan kialudtak a Mővelıdési
Központ fényei is és mindenki
egy vidám hangulatú bált a háta
mögött hagyva, nyugovóra tért.

Román bál
2010. február 6-án az eleki
Román Kisebbségi Önkormányzat szervezésében román
batyus bálat tartottak, a helyszín pedig a Reibel Mihály Mővelıdési Központz és Könyvtár
volt. A külföldi
vendégek legnagyobb része a
következı testvértelepülésekrıl
é r k e z e t t :
Borossebes,
Facsád,
illetve
Ottlaka, de szép
számmal jöttek
Mácsáról
is,
ahonnan pl. a
zenekar és a fellépık egy része is
érkezett. /Mácsa azért is érdekes, mert rokoni kapcsolatok is
összekötik Elekkel!/.
A bálat dr. Szelezsán János, a
helyi kisebbségi önkormányzat
elnöke nyitotta meg román és
magyar nyelven, majd következett a nyitó tánc, melyet 20 pár
táncolt. /Három generáció is
képviseltette magát, mint ahogy
a Hagyományırzı Tánccsoport

is, és az általános iskola táncosai is./. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pluhár László,
Elek város polgármestere is. A
bál hajnal kettı óráig tartott,
melyen kb. 250-300 vendég

Folytatás a(z) 1. oldalról
A lebonyolításért köszönet illeti
meg az alábbi személyeket és
szervezeteket:
Pluhár
László polgármester,
Harruckern János Közoktatási I ntézmény
kollégiumának diákjai és
pedagógusai, a helyi
rendırörs munkatársai,
az eleki Polgárır Egyesület, a napközi konyha,
a Szabadidıs Lovasklub, a Városüzemeltetési és Karbantartó
Szolgálat, Drágos József képvi-

sok hagyományaitól és ne tőnjünk el egy divat és pénz orientált "világhullámban", ahol a

volt jelen. A bál sikeresnek
mondható, hisz azt a kisebbségi
önkormányzat elnöke így értékelte: "Ezt a bálat még a rosszindulatúak is csak dicsérhetik.".
Forrás: dr. Szelezsán János,
a helyi kisebbségi
önkormányzat elnöke.
Rapajkó Tibor

Valentin napi szívek halmazába
belefullad egy eleki "Hans és
Krédli". Vigyázni kell örökségünkre és új ötletekkel
csatlakozni hozzá. Más
helyen is vannak farsangi, karneváli felvonulások. Az ott lakók
hagyományait, emlékeit, jelenét mutatják be
játékos komolysággal.
Azonban bármennyire
Fotó:ifj.Árgyelán Gy. töröm a fejem, úgy
selı. Hagyományaink vannak tudom, hogy a Földön csak
olyanok is, amelyek csak a mie- egyetlen egy Elek nevezető
ink. Az a feladatuk, hogy meg- kisváros van.
különböztessenek minket máHuszár Gabriella
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X . VI L Á G TA L Á L K O Z Ó
A X. Elekiek Világtalálkozója program tervezete

Rendırségi hírek

- Dr. Heim Lajosné alpolgármester asszony tájékoztatója"Ne érje szó a ház elejét",
morfondíroztam a régi szóláson
magamban, miközben a beszélgetésre készültem. Sokszor
lehet hallani, hogy "Nem is
tudtunk róla, sehol sem hallottunk, láttunk, olvastunk róla.."
és így tovább. Idıben tájékoztatni! Ez ennek az interjúnak a
célja. Úgy vélem, hogy amikor
a farsangi fánk illata még itt
úszik a levegıben, és a dideregve induló bálozók vágynak kimelegedni a tánc forgatagában,
egy kiemelkedı nyári
rendezvénysorozat elızetes
ismertetése elég korai kedvcsináló az érdeklıdıknek, illetve
mindenkinek!
- Mikor kerül sor a jubileuni X.
Világtalálkozó megrendezésére?- kérdezem az alpogármester
asszonyt, aki egyben a rendezvény fı szervezıje is.
- Húsz év óta szervez a város
világtalálkozókat Eleken. Hagyományai vannak ennek a
rendezvénynek, az ideit augusztus 6-7-8-án szeretnénk megtartani. Nagyon nagy az érdeklıdés a testvérvárosok és a baráti
városok részérıl, azonban bıven vannak magánszemélyek is,
akik (akár telefonon) tudakozódnak a találkozóval kapcsolatban. Jelezte érkezését Gerolzhofen, Mammers,
Allerheim, Leimen és a környezı települések: Borossebes,
Faget, Otlaka, Mácsa küldöttsége.
- Milyen jelentıségőek a testvérvárosok Elek szempontjából? Volt, aki úgy fogalmazott:
"Milyen hasznot hoznak lakosságunk számára"?
- Ebben a városban, békességben élnek a nemzetiségek. Szeretnénk a hagyományokat tisztelni!- válaszolta Dr. Heim
Lajosné- Szükség van baráti
kapcsolatokra, amelyek nem
anyagi, hanem emberi, erkölcsi
értékeket hoznak számunkra,
hiszen mindig öröm valakit
vendégül látni, barátságokat
ápolni, kötni.
- Az ideérkezık, hazatérve "mesélnek" Elekrıl, élményeikrıl. - főzöm hozzá véle-

ményemet- Nyersebben fogalmazva, "reklámértéke" van
minden idelátogatónak. Gondolom, nem mindegy milyen benyomással távoznak. Mely városokat ismeri személyesen az
alpolgármester asszony?
- Borossebest több mint húsz
éve ismerem. Fagethez főzıdı
testvérvárosi kapcsolatban is
részt vettem. Gerolzhofenben is
több mint húsz évvel ezelıtt
jártam magánemberként, családostól, autóval. Azért ezek számomra idıben és mélységben is
nagy jelentıségő kapcsolatok.
Alpolgármesterként nyolc év
alatt kétszer jártam Németországban, Gerolzhofenben és
Allerheimben. Jelenleg, azonban úgy gondolom a legfontosabb a X. Világtalálkozó és
annak programtervezete. - tért
vissza a beszélgetés fı céljához
Dr. Heim Lajosné- Az összeállításnál figyelembe vettük,
azoknak a hagyományos elemeknek a megtartását, amelyek
sikeresek voltak. Így elképzeléseink szerint az események
vázlata a következı lenne:
Augusztus 6. péntek:
16.00: A vendégek ünnepélyes
fogadása és köszöntése a város
határában.
16.15: Ünnepélyes bevonulás
hintókkal, zenei kísérettel Elek
város fıterére, ahol harangszó
várja az érkezıket.
17.00: Ünnepélyes megnyitó (A
Polgármesteri Hivatal mögötti
téren)
- Megszépült, impozánsabb lett
a Polgármesteri Hivatal és környéke- jegyzem meg
- Nem csak errıl van szó, hanem innen elérhetı közelségben
van minden program-helyszín,
amely fıleg az idıs vendégeknek jelent könnyebbséget- érvel az alpolgármester asszony,
majd folytatja.
Augusztus 7. szombat
9.00: Német nyelvő szentmise a
Római Katolikus templomban
10.15: Ünnepi mősor és koszorúzás az Országos Kiőzetési
Emlékmőnél (magyar és német
nyelven)
11.30: Koszorúzás a Hısök

Kertjében
20.0:0 Hagyományos batyus
Sváb bál a Sportcsarnokban
20.00-tól a Polgármesteri Hivatal mögött a Fiesta zenekar játszik
Augusztus 8. vasárnap
10.00: Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban
11.15: Megemlékezı mősor,
magyar és német nyelven a
Római Katolikus Temetıben
14.00: Elek Város XIV. születésnapja, Elekért Érdemérem
átadása.
20.00-tól a Republic együttes
játszik a Polgármesteri Hivatal
mögött
21.30: Tőzijáték
A programtervezethez tájékoztatásként hozzátenném,
hogy Elek legfiatalabb polgárának az tekinthetı, akinek születési anyakönyvi kivonatát augusztus 6-án 14 óráig bemutatják. Ezenkívül még azt szeretném elmondani, a Sváb bál és a
Fiesta zenekar koncertje, nyílván egy helyen kivitelezhetetlen, de mindkettı fontos, hogy
érdeklıdésnek megfelelıen
mind a külföldi, mind a hazai
vendégek találjanak szórakozási
lehetıséget. A szervezı bizottság megbeszélésén felmerült
még a tőzijáték megtartásának
szükségessége.
- Az emberek számára látványosság, az állatoknak (kutya,
gólya, stb) riadalom, rémület,
kín...- jegyeztem meg
- Az emberek, viszont igénylik a tőzijátékot a rendezvénysorozat zárásaként! Szeretném
kihangsúlyozni- folytatta az
alpolgármester asszony - hogy a
szervezı bizottság tagjai ingyen
végzik munkájukat! Ezenkívül
lényeges, hogy a rendezvények
látogatása is ingyenes, kivéve a
batyus Sváb bálat. A határnyitással kapcsolatban megtettük a
lépéseket. Végezetül szeretném
hangsúlyozni, hogy minden
hónapban, folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklıdıket a X.
Világtalálkozó elıkészületeirıl
- Köszönöm a beszélgetést az
alpolgármester asszonynak.
Huszár Gabriella
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A karácsonyi ünnepek elıtt
és után erıs rendıri jelenlétet
tapasztalhattunk Eleken, aminek következtében komolyabb
bőncselekmény nem történt
városunkban! Még decemberben két személy került elfogásra Eleken, amiért a rendırség
külön köszönettel tartozik a
lakosságnak!
Januárban eleki telephelyrıl
tulajdonítottak el gázolajat,
külterületrıl pedig fát vágtak
ki, illetve magánház udvaráról
baromfit loptak el, ezért a rendırség arra kéri a lakosságot,
hogy ha olyan személyekkel
találkoznak, akik ilyen dolgokat akarnak eladni nekik, jelentsék a rendıröknek. Balázs
Zsolt, eleki ırsparancsnok külön kiemelte azt, hogy a báli
szezon alatt különösen mindenki vigyázzon értékeire, pl. táskájára, mobiltelefonjára, mert
ilyenkor illetéktelen személyek
is besurranhatnak ezekre a rendezvényekre.
Rapajkó Tibor

Neszmélyi Magdolna

Nyúlcsalogató
zenés verses mősora

Helye:
Reibel Mihály Mővelıdési Központ és Könyvtár
Ideje:
2010. március 5.
10.30 óra
A belépés ingyenes!
Minden gyermeket
szeretettel várunk!
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K O M P E T E N C IA
Elsı osztályosok látogatása a Katolikus
Templomban

A február nem tagadta meg
önmagát, és dermesztı hideg
volt, amikor a gyermekek megérkeztek az épület bejáratához,
ahol Péntek Zsolt plébános úr
várta ıket. A kompetencia alapú oktatás keretén belül, a Dr.
Mester György Általános Iskola alsó tagozatos munkaközössége, még decemberben, három
hetet meghaladó projektet szervezett, amelynek része volt a
templomlátogatás is. Akkor a
plébános úr sajnálatos balesete
miatt elmaradt. Most a padsorok közé lépve, a kísérı pedagógusokkal: Bellon Tibornéval és
Radnóti Lászlónéval, a hely
varázsa lebilincselte a
"legkisebb iskolásokat".
Elıször azt mutatta meg a
plébános úr, hogyan kell keresztet vetni, letérdelni, majd
körbe vezette ıket, elmesélve,
hogy a templomba régen nagyon sokan jártak, zsúfolt volt,
azért olyan magas , hogy legyen tér az embereknek, két
oldalhajót is építettek utólag
hozzá. Manapság sajnos megfogyatkozott a templomba járók
száma. A szószékre felmenve
elmondta, hogy innen jobban
terjedt a hang, hiszen a mikrofon viszonylag új találmány. A
templomok létét évszázadokkal
mérhetjük. ( A hit, viszont emberi mértékegységgel nem mérhetı, véleményem szerint).
A gyerekek ámuló szemekkel nézték a fıoltárt és mellette
a kivilágított két nagy karácsonyfát, amelyet másnap, február 4-én bontanak le. A plébános úr eközben beszélt a
"kicsiknek" Jézusról, születésérıl, keresztre feszítésérıl, haláláról, majd feltámadásáról,
mindezt a gyermekek nyelvén.
Egy kis beszélgetıkört hozott
létre, ahol kiderült, hogy elsı
osztályosok (fıleg a hitoktatásban résztvevık) milyen tájékozottak a vallás, a biblia, a kereszténység témaköreiben. Szó
4

Szabó Katalin Zsófia: A vég
A nyárból hideg télbe hajolt át a táj,
elszállt a kapcsolat és elvérzett a szív.
Tömény, fekete vér folyt az érzésén át,
hisz megölte a beleszúrt ódon, rozsdás nyíl.
Ez már a vég szele, sıt orkánja talán…

volt a misékrıl, ministrálásról, az áldozásról és a
gyónásról is és természetesen a
farsangról. Meghívta a gyerekeket egy kézmőves foglalkozásra, szombaton a parókiára, álarcot, szemüveget fognak készíteni. Elıadást is rögtönzött a plébános úr, két kézi báb segítségével. Az egyik a jó kisfiút,
"Pistikét”, a másik a sötét alak,
az ördögöt személyesítette meg
játékos formában. Végül egy
dalt is megtanultak a gyermekek "Halleluja" címmel.
A templom ajtaja lassan becsukódott a kis vendégek után,
de az élmény még friss volt, és
miközben gyorsan lépegettek a
téli hidegben vissza az iskolába, egy dallamfoszlány kísérte
ıket csendesen, halleluja...

Ezt látván még Venus is elsírta magát,
csak jöttek a pír könnyei a szemébıl…
S dörömbölt Cupido a csontfalakon át,
amelyek ferdén álltak a holt perc hevétıl…
Borult az ég, a vég felhıi lesznek már…
Jı´ Amor s íjával szíven lövi magát,
Aphrodite sikolt s az ajka néma lesz.
Majd vörös könnye az örök tőz hamuját
mossa. Lucifer maga gyızedelmeskedett…
Villámok cikáznak, a vég haragja már…
S Jahve a teremtésben is kételkedett,
miért kellett a Földet megalkotnia;
m´ért van szerelem, m´ért vannak emberek,
miért kellett valamit is létrehoznia?!
De Jahvék, Venusok, Cupidok, Amorok,
Aphrodiotek s Luciferek–bár baj tudom–,
Tıletek nem, még nem, még el nem búcsúzok,
lehet a jó halott, ám vele holt a gonosz…

Huszár Gabriella

Helyesírási verseny
A "Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny"
elsı fordulóját még decemberben tartották meg a Dr. Mester
György Általános Iskolában,
amelynek helyezettjei: 5. évfolyam: 1. Árgyelán Endre 5.bLırincz Balázs 5.b; 2. Török
Máté 5.b; 3. Zentay Ádám 5.b.
6. évfolyam: 1. Horváth Csenge 6.b; 2. Kása Rebeka 6.a;
3. Nagy Marcell 6.a - Szegedi
Szonja 6.b. 7.évfolyam:
1. Bender Fanni 7.b;
2.Szaniszlai Patricia 7.b;
3.Antal András 7.c.
8. évfolyam: 1.Hegyi Barbara
8.a; 2. Ferenczi Anna 8.c;
3. Bíró Anita 8.b.
A tanulók felkészítı pedagógusai: Dézsiné Németh Ilona,
Lénárt Istvánné és Tóth
Gáborné. Az évfolyamok elsı
helyezettjei a februárban megrendezésre kerülı, gyulai területi versenyen képviselik az
iskolát.

„1848-as” forradalmi
megemlékezés
Elek Varosában
Ideje: 2009. március 15.
10.00 óra
Helye: 1848-as emlékmő
Szeretettel varunk minden városlakót!
Értesítés
A Napsugár Nyugdíjas Egyesület értesíti tagjait, hogy
2010. március 6-án 10.00 órakor
közgyőlést tart
.
Helye: Mővelıdési Központban.

Gratulálunk!
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Minden tagtársat szeretettel várok!
Árgyelán György
elnök

FA R SA N G
Farsang- vízkereszttıl hamvazószerdáig
„Az új farsang beköszönt,
Vígan lakjuk Vízözönt,
Dalra, táncra, maskarára
Legyél készen hamarjába,
Kiszabták a farsang hosszát,
Hamvazóra látod rosszát,
Mulassunk hát húshagyóig,
Míg farsangunk ki nem őzik.”
Ez a rigmus, hogy magyarázatra szorul, azonban rövid
összefoglalója a nagyböjtig
tartó, mulatozó, tréfacsináló,
bolondozós heteknek, amelyeket viszont mindenki számára
érthetıen téltemetı, tavaszkezdı ünnepségeknek is mondhatjuk. Némileg "kóborol" a naptárakban (hiszen a húsvét határozza meg mikor lesz hamvazószerda, a húsvét meg a tavaszi
napéjegyenlıséget követı holdtöltétıl függ). Ezzel azonban
most már teljesen tisztában
vannak mindazok a felsı tagozatos tanulók, akik a
"Kompetencia alapú oktatás
bevezetése az Eleki Dr. Mester
György Általános Iskolában"
címő (TÁMOP 3.1.4-08- 22008-0012) pályázat keretén
belül, "A farsangi hagyományok megismerése" elnevezéső
projektben részt vettek. A programtervezetet Tóth Gáborné
tanárnı készítette el, figyelembe véve az idıpontoktól, helyszínektıl kezdve, eszközöket,
módszereket érintett kompetenciákat Mindezek kivitelezése
igen sokrétő, energiát igénylı
feladatot jelentet, leginkább a
pedagógusok, de a diákok számára is. Az eredmény látványos, színes és maradandó
(hiszen a hagyományok ismerete tovább adható). Az iskolába
belépve plakátok sora illusztrálta, mint egy aktuális
"képregény" az események
sorát. Kezdve a vízkereszttel
kapcsolatos tudnivalókkal,
folytatva a farsanggal, az ehhez kapcsolódó gyermekrajzokkal, jelmeztervekkel.
Külön-külön tablón: "Farsang
más országokban", "A farsang
jeles napjai- versei és rigmusaiszótáraételei,
és
nem utolsós o r b a n

"Farsangi szokások Eleken".
Nem is gondolnánk, hogy hány
tantárgy érintett az ismeretek
bıvítésében, és a kivitelezésben. A magyar órákon, szövegfeldolgozás, riport elıkészítése.
Történelembıl: honismeret,
helyi hagyományok film. Elıadó meghívása. Ilyen esemény
volt, Bágy Györgynek, a népmővészet mesterének, filmes
beszámolója, az eleki farsangi
hagyományokról. Énekóra:
zeneválogatás a mősorhoz, dalcsokrok. Földrajz: farsangi hagyományok helyei. Technika
óra: farsangi ételek elkészítése.
Testnevelés: a mősorok próbái,
koreográfiák. Az osztályfınökök feladata az ı csoportjukon
belüli munka összehangolása.
Úgy is lehetne mondani, hogy a
farsang hangulata, ott bujkált a
hétköznapokban, tanórákon
belül és kívül is.
Mindezek csúcspontja a farsangi bál volt. Itt a 8. osztályosok, zenés, táncos bemutatóval
szórakoztatták a jelenlévıket. A
Kevermesi Tagintézmény nyolcadikosai is felléptek egy
"Csillag születik" paródiával.
Az ötödikesek és a hatodikosok
jelmezes felvonulást tartottak
zenei kísérettel. A hetedikesek
szervezési feladatokat láttak el,
mint például a tombolák árusítása. Sokat jelentett az a segítség, amit a szülık nyújtottak, a
büfé "mőködtetésével" és általában, amíg a mulatság tartott.
Mindenki köszöni a tombolatárgyakat, amelyet a Szivárvány
üzletház adott és Duma Mária
tortái is nagy sikert arattak.
S, ahogy szokás ilyenkor, bálozással, fiatalosabban szólván
zenés diszkóval záródott
(majdnem azt írtam "projekt",
de szerintem valamivel szebben
hangzik) a vidám tavaszcsalogató hetek. Nem is maradt más,
mint, ahogyan régen mondták,
csak a "farsang farka", vagyis,
az utolsó napok húshagyó keddel befejezve.
Huszár Gabriella

A
Reibel Mihály Mővelıdési Központ és
Könyvtár
tisztelettel meghívja
Elek város lakosságát a
2008. március 13-án 19 órakor
tartandó hagyományos

MAGYAR BÁLRA
Zene: Dominó Zenekar (Budapest)
Belépıdíj: 1.000 Ft/fı
Éjfélkor tombola!
Jegyek elıvételben kaphatók
a Mővelıdési Központban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Bıvebb információ:
Elek, Kossuth u. 13.
66/ 240-032
70/3754953
rmmkelek@freemail.hu

Kedves Diákok!
A Reibel Mihály Mővelıdési Központ
és Könyvtár
RAJZPÁLYÁZATOT
hirdet általános iskolás diákok számára.
Téma: 1848. március 15.
A kész rajzokat 2010. március 6-ig várjuk a
mővelıdési központba.
Eredményhirdetés:
2010. március 10. 14.00 óra
Ugyanekkor forradalmi játszóházzal és
vetélkedıkkel várunk benneteket!
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INNEN-ONNAN
Még egyszer a svéd áttelepülıkrıl
Egyszer már, egészen pontosan 2001. november 30-án beszámoltunk arról, hogy az eleki
plébánia levéltárában találtunk
egy fotót, mely 1929. július 29én készült a lökösházi vasútállomáson, és melyen Csepregi,
eleki
plébános /1913-31/
látható, amint a
Szovjetunióból
Svédországba
áttelepülı svédeket fogadja.
Akko r
még
csak feltételezéseket tudtunk
megfogalmazni,
vagyis pl. ezek
a svédek valószínőleg a Baltikumból jöttek
délre, és az
akkori embertelen szovjet viszonyok elıl menekült el az a 882 svéd, aki az
akkori Elek területén ment át. /
Akkor a további sorsukról nem
tudtunk meg semmit a rendelkezésünkre álló források alapján!/. Szerencsénkre azonban
2009 végén, az interneten találtunk egy nagyvilágnak szóló
s v é d
l a p o t
/
www.stockholmnews.com/. A
lap két újságírója még 2008
nyarán
elutazott
Gammalsvenskbybe /jelentése:
régi svéd falu/, amely ma Ukrajnában található, és ahol elbeszélgettek a helyiekkel. A még
most is ott élı, és még most is
svédül beszélı idısektıl a következıket tudták meg: II. Katalin cárnı /1729-96/ 1781-ben
az akkor még Oroszországhoz
tartozó Észtországból a mai
Ukrajna
területére
„elcsábította” az ottani, egy
szigeten élı svédeket, akik közül kb. ezer el is indult, de csak
kb. annak fele érkezett meg! /
Házat, földet, jobb megélhetést
ígértek, illetve szerzıdésben
garantáltak nekik./ Ez a svéd
népesség a késıbbiek folyamán
is megırizte identitását és nyelvét is. Ma is ezt a XVIII. századi nyelvet beszélik, hisz az
iskolában nem tanulták az irodalmi nyelvet. A II. világhábo6

rú számukra is korszakhatár,
hisz a német csapatokat a környék német lakosságával együtt
ık is felszabadítóként fogadták,
ami miatt több személyt innen
is Szibériába deportáltak, ahonnan csak 1954-ben térhettek
vissza! Az életük
egy érdekes korszaka volt az is,
mikor 1929-ben
Sztálin megengedte nekik, hogy
ha akarnak, akkor
Svédországba
vándorolhatnak
ki. A lakosság
egy része élt is
ezzel a lehetıséggel, de többen pl.
a
propaganda
hatására
1931ben visszatértek a
Szovjetunióba, de
azért sokan inkább Svédországban maradtak, és fıleg
Gottlandon telepedtek le, kiknek az utódai ma is segítik az
itt maradottakat! A visszaemlékezık szerint fıleg a mezıgazdaságban dolgoztak, de az akkori világválság miatt nem volt
sok munka, sıt voltak olyanok
is, akik az akkori svédországi
idegengyőlölet miatt mentek
vissza korábbi hazájukba! A
svédországi nyelvészek számára ez a Dnyeper menti, ukrajnai
kis svéd közösség aranybányának számít, hisz a svédet, úgy
ahogy ık beszélik, másutt már
nem hallható. Az is érdekes,
hogy pl. a magyar nyelvő
Wkipédia is sokat foglalkozik
Gammalsvenskbyvel, amibıl
szintén fontos dolgot tudhatunk
meg róluk: Pl. 1929. augusztus
1-jén 881 svéd áttelepülı megérkezett Svédországba. /Mi
882-rıl tudunk./ Bizonyára
azokról van szó, akikrıl a fénykép 1929. július 29-én készült!
Ezen lexikon szerint közülük
100-an Kanadába mentek tovább. A lexikon alapján azt is
feltételezhetjük, hogy az idısek
a svéd lapnak azt sem mondták
el, hogy a német visszavonuláskor a németek ıket is magukkal
vitték, illetve azt sem, hogy pl.
1929-ben ık kérték az áttelepü-

lésüket Svédországba. /Vagy
esetleg mégis elmondták, de
annak kényessége miatt mégsem jelentették meg!/. Ma kb.
150-200 svéd él Zmijevkán,
amihez a svédek faluját is odakapcsolták, de nem mindenki
beszéli anyanyelvüket. Ezen kis
svéd népcsoport története sokban hasonlít pl. az eleki németek történetére, de példát jelenthetnek napjainkban is mindenki
számára, vagyis azért, hogy pl.
fontos megırizni a nyelvet,
kultúrát, mert ez a fennmaradást jelenti, jelentette nem csak
az ukrajnai svédeknek! Utólagos köszönet /a fényképért is/
jár dr. Csepregi Imre, egykori
eleki plébánosnak, hogy megırizte számunkra a múlt ezen
érdekes szeletét is!
Rapajkó Tibor

Egy levél
Svédországból
Ezen sorok írója még január
végén levelet írt a
w w w. s t o c k h o l m n e ws . c o m
azon egyik újságírójának, aki
egy érdekes írást jelentetett
meg egy ukrajnai svéd faluról,
és melynek adatait a mostani
lapszámunkban mi is bıségesen felhasználtuk. Ezen levelünkben röviden ismertettük a
svéd áttelepülıket megörökítı,
a lökösházi vasútállomáson
készült fénykép történeti hátterét, és a címzettnek el is küldtük ezt, az eleki plébánián talált
fotót is. A válasz, egy e-mail
2010. február 10-én meg is
érkezett, mely ezeket tartalmazza:
"Szia, Rapajkó Úr!
Köszönet az ukrajnai svéd faluról, Gammalsvenskbyrıl szóló
írásunk iránt tanúsított érdeklıdéséért, valamint az ehhez
kapcsolódó érdekes információkért is, melyeket ellenırizni
fogom, és ha megtudunk valamit, akkor ezeket szintén publikálni fogjuk. Önnek ez megfelelı lenne?
Köszönöm szépen.
Mats Ölén"
Rapajkó Tibor
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Megalakult az Eleki
Polgárırség
Hotya Mihály riportja Málik
Jánossal, az eleki polgárırség
elnökével.
- Az utóbbi hónapokban látjuk,
hogy városunkban polgárırök
tevékenykednek, errıl faggattam
Málik Jánost az egyesület elnökét. Hogyan mőködik az egyesület?
-Az eleki polgárırség mint közhasznú társadalmi szervezet
m ő k ö d i k . J e l mo n d a t u n k :
„Vigyázzunk egymásra!”. A
feladatainkat az alapszabály
szerint végezzük.
- Kik a tagjai az egyesületnek?
- Az egyesület tagjai között
vannak fiatalabb és idısebb
korosztályhoz tartozó férfiak és
nık egyaránt. Tevékenységünket önkéntes alapon társadalmi
munkában végezzük.
- Milyen anyagiakból mőködnek?
- Jelenleg a tagdíjakból és néhány személy adományaiból. A
hatékonyabb mőködéshez ezúton is kérjük a magánszemélyek, vállalkozók, egyesületek
segítségét.
- Kik a tisztségviselık?
- Elnök: Málik János, alelnök:
Rácz János.
- Hogyan fogadta a lakosság az
egyesületet?
- Nagyon sokan személyesen és
a kábel tv-n keresztül is megköszönték a munkánkat.
- Van saját irodájuk?
- Igen, a polgármester személyes közremőködésével az Ady
Endre utcában, a volt Vöröskereszt irodájában kaptunk helyet.
- Kikkel sikerült együttmőködést
kialakítani?
- Együttmőködési megállapodás
alapján a Polgármesteri Hivatallal, a rendırséggel, valamint
néhány civil szervezettel. Ezen
kívül magányszemélyek is felkerestek bennünket. Munkánkról igyekszünk a kábel tv-n keresztül információt adni, valamint ezúton is kérjük a város
lakosságát, hogy keressen bennünket és igyekszünk segíteni.
- Köszönöm az interjút és eredményes munkát kívánok.
Hotya Mihály

KÖZÉLET
Képviselıtestület ülése február 15-én
Napirend elıtt Pluhár László
polgármester úr jelentése "A
lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról" került ismertetésre, amelyben többek között
szerepelt: az EVI-Kft által kiközlésre került, a lakosság felé
irányuló, különbözı díjfizetések. Szervezeti és Mőködési
Szabályzatok jóváhagyása
(mint például a Román Általános Iskola, Pszichiátriai Betegek Otthona, stb). "A kompetencia alapú oktatás bevezetése
a Dr. Mester György Általános
Iskolában" pályázathoz kapcsolódóan nyomtató vásárlása,
digitális tananyag megrendelése. Ezen kívül szerepelt még a
beszámolóban "A módosított
közfoglalkoztatási terv".
A Reibel Mihály Városi Mővelıdési Központ és Könyvtárban az igazgató kinevezése
megtörtént. A foglalkoztatások
és a munkaügyi feladatok folyamatban vannak. Végül a
képviselıi vagyonnyilatkozatok
leadásáról volt szó, amely részben megtörtént. Az elsı és egyben legfontosabb napirend a
"2010. évi költségvetési rendelet megalkotása" volt. A tervezetet, a polgármester, február
16-ig nyújtotta be a képviselıtestületnek. A költségvetésnél
az alábbi prioritásokat
kell szem elıtt tartani: - A biztonságos gazdálkodás és pénzügyi egyensúly feltételeinek
megteremtése. - Az intézményrendszer, kiegyensúlyozottan,
biztonságosan mőködjön, minden megtakarítást eredményezı
lehetıséget fel kell tárni. - A
fejlesztések terén elsıdleges
feladatot élvez a folyamatban
lévı beruházások befejezése.
Figyelembe kell venni azokat a
testületi döntéseket (korábban
meghozott), amelyhez kapcsolódóan a költségvetésnek forrást kell biztosítani.
Bevételek: Az önkormányzat
mőködési bevételei között továbbra is a legnagyobb arányt
(64 %), az állami támogatások,
hozzájárulások, átengedett bevételek képezik. A lakosságszám (gyermekszám) csökkenése, valamint a központi meg-

szorítások következtében, az
állami támogatás 35 000 eFt-tal
csökken. A felhasználási bevételeknél a magánszemélyek
kommunális adóját, gépjármő
adót, belvízkölcsön törlesztéseket, hátrányos helyzető települési önkormányzatokat megilletı támogatás normatív összegét,
valamint az elnyert pályázatokban lévı támogatásokat szerepeltetjük.
Kiadások: Alapvetı szempont az intézmények zavartalan
mőködése, valamint a testületi
döntések végrehajtása. Új szabályozás lépett életbe 2009-tıl,
amelynek rendelkezései szerint
az alapító okiratok módosításra
kerültek, a jogszabályi változás
következménye, hogy a költségvetés kiadásait, szakfeladatonként kell részletezni, bemutatni. A részletes elıterjesztés
alapján, a testület a rendelettervezetet elfogadta. Ezután következett a 2010. év költségvetés, rendeletének elfogadása,
amelynek hatálya a testületre,
annak bizottságaira, a helyi
kisebbségi önkormányzatokra,
a polgármesteri hivatalra és az
önkormányzat intézményeire
terjed ki. Második napirendi
pontként szerepelt a
"Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı
célok meghatározása" Dr. Kerekes Éva jegyzı elıterjesztésében. Mindez a köztisztviselık
munkájának hatékonyságát és a
szakmai színvonal javulását
segíti elı. Harmadik napirendi
pontként, a Reibel Mihály Városi Mővelıdési Központ és
Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzata szerepelt. Tartalma: Általános rendelkezések.
Az intézmény feladatai. Az
intézmény szervezeti felépítésének és mőködésének fıbb szabályai. Mindez a kinevezett
igazgató, Árgyelánné Tóth Erzsébet elıterjesztésében.
Bejelentésekkel zárult a testületi ülés. (Zárójelben jegyezném meg, hogy sajnos már
szinte mottóként idézem önmagam: A testületi ülések anyaga
terjedelmes, esetenként igen
sok melléklettel, mint például

Szabó Katalin Zsófia: Ki vagyok én?
-Ki vagyok én, tőnıdöm, miért születtem,
talán, hogy a nagy eszméket véghezvigyem?
Vagy nem mást, nem többet, csak a mindennapokat,
születni s értékelni a kis dolgokat....
Ki vagyok, oh, az a fontos, hogy ki voltam,
és a válasz itt van, ebbe beleszórtan.
Születtem, éltem pár friss-friss zsenge évet,
aztán magával ragadott a rossz élet.
Jaj, eltévedtem az Élet nagy mezején
-néha még most sem tudom, hogy merre menjek én-,
mert az Élet mezı, illattal tele,
oly csodálatos, ha finoman bánsz Vele...
És nincs más, mint hogy annyit mondjak: Köszönöm,
hogy volt létezésem centrumában öröm,
és hogy a fekete árnyak leple alatt,
láttalak... Istenem, Te megmutattad magad;
és köszönöm, hogy volt némi fény és remény,
naivitás, bátorság és sok-sok emlék....
Volt szerelem és tőz, szeretet és könnyek,
minden, mit mások csak a filmekben néznek,
és nem felejtem el, hányszor tettél csodát,
hogy életem tengerén úszik a sok-sok virág...
Odadobtad ıket s elküldted Angyalod,
oh, már tudom, csoda, hogy alkotok.
Tisztul az égbolt, mert Téged látlak benne,
de ha vak lennék is, én köszönöm mindezt.
És Ti? Ti tudjátok? Kiválasztott vagyok,
nem létrehozok, Istentıl lehozok;
ez azn alkotás, tudom, erre születtem,
és tudom, még valamit véghez kell vinnem.
Ha más történne, mint örömöt okoz nekem,
én kaptam, nekem nem baj, van két életem...
Hogy Isten a sok csodának testet adjon,
már értem, azért vagyok s azért írok.
S marad a szeretet, nem leszek egyedül,
örökké az írás, a fájdalom s a könny.
a költségvetésnél is. A bejelentések is biztosan érdeklıdésre
tarthatnak igényt, de az újságban, nincs elég hely mindenre!
Ismételten ajánlom az
"Elıterjesztések"-et, amely a
Városi Könyvtárban megtalálhatók, ott megtekinthetı az
érdeklıdési igényt kielégítı
rész. Kábel-TV-vel nem rendelkezik mindenki - lehet, hogy
furcsa, de én sem- Ezért hívom
fel folyamatosan a figyelmüket
erre a lehetıségre!)
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J E L E S N A P OK - É L E T R A J Z
Jeles napok márciusban
Március régi magyar neve:
BÖJTMÁS HAVA. Az elnevezés arra utal, hogy a március
a böjt második hónapja. A
KOS HAVÁNAK is nevezték
a március 21-vel kezdıdı új
csillagászati év elsı hónapjáról.
Ezt a hónapot régiesen KIKELET HAVÁNAK is hívták.

nedek / szokásokban a leggazdagabb József napja, a tavasz
elsı napjának ünnepe.
A hagyomány szerint ezen a
napon megszólalnak a madarak,
mert „Szent József kiosztotta
nekik a sípot”. Az Alföldön úgy
vélik, ha szivárvány látható, a
széles sárga sáv jó búzatermést,
a széles piros sáv, pedig bı
bortermést ígér. Ezen a napon
érkeznek a fecskék.

talosan 1927-ben nyilvánították
nemzeti ünneppé. Újkori történelmünk legszebb ünnepe.
Mindazoknak az, akik mélyen
átérzik egy olyan diadal nagyszerőségét, amelyik egy nép
összefogásának eredményeként
született. A márciusi fiatalok
történelmünkben elıször fogalMárcius 12. – Gergely napja mazták meg, hogy mit kíván a
A gergelyjárás az iskolás gyer- magyar nemzet: „Legyen béke, Március 21. – Benedek napja
mekek köszöntı, adománygyőj- szabadság és egyetértés!”
A csillagászati tavasz kezdete.
tı, eredetileg többszereplıs, Március 18. – Sándor napja Ezen a napon a nappalok, valaszínjátékszerő játéka. A nap Kedvelt névünnep. Ezt a napot mint az éjszakák hossza az
ünneplését IV. Gergely pápa a bukovinai magyarok a zab és egész földgolyón egyenlı. Inrendelte el 830-ban.
árpa vetınapjának tartották. Jól nen a neve „napéjegyenlıség”.
A gergelyjárás kezdete a közép- ismert idıjárási regula, Weöres Ez a nap a Nursiai Szent Benekorra vezethetı vissza, amikor Sándor köszöntıje:
deknek a róla elnevezett szerzea szegény tanulók kéregettek,
„Sándor napján
tesrend atyjának „égi születésmegszakad a tél,
napja”. Benedek ünnepének
ezzel teremtették elı tanulásuk
József napján eltőnik a szél. böjti idıpontját az a legenda
anyagi alapjait. Gergely napjáZsákban Benedek
hoz idıjárás – és termésjóslás is
magyarázza, mely szerint a
hoz majd meleget,
kapcsolódott. E nap jól ismert
szent egy megközelíthetetlen
Nincs több fázás,
barlangban remetéskedett, és
szólása: „Megrázza még szaboldog, aki él.”
böjti maradékon élt, amit egy
kállát Gergely”, vagyis elıfordul, hogy e napon havazik.
Március 19. - József napja remetetársa engedett le neki
Március 15. -Nemzeti ünnep A gyermek Jézus gondviselıjé- kötélen. Aztán meghalt ez a
Az 1848-49-es forradalom és nek, a názáreti ácsnak, József- társa. Az ördög pedig, aki igenszabadságharc kezdınapjára nek az ünnepe. A három jeles csak haragudott a szentre, eltöremlékezünk. Ezt a napot hiva- nap közül / Sándor, József, Be- te a harangocskát, mellyel jelt

Egy szabálytalan életrajz IV.
„Akkor már rebesgették, de
nem hittük, hogy lehetséges.
Januárban kiírták a volt volksbundosokat 16 évtıl 45 évesig,
hogy kiviszik Ukrajnába. El is
mentem a községházára, hogy
megtudjuk---mi a helyzet, Dr.
Fényi orvos volt ott, valami
fımegbízott---aki azt mondta,
nyugodtan mehetnek vásárolni
Csabára, Gyulára, amit lehet, és
folytassuk a boltot. Bennünket
ez nem érint. El is ment Apánk
egy férfival, egy ökrös fogattal.
Keservesen, késı éjjel értek
haza. Az úton meg is verték
ıket, mert nem értettek oroszul.... 1946. március: Édesapánkról még semmi hír, de
senkirıl, akiket elhurcoltak
ártatlanul. Pubikánk már második éves gimnazista Gyulán.
Rebesgették, hogy kitelepítik
a német nemzetiségő
volksbundusokat az országból,
Németországba. Sokan, mielıtt

az oroszok bejöttek, elmenekültek, mi úgy tudtuk, minket nem
érint. Összeíráskor magyarnak
vallottuk
magunkat....Megjöttek a Csehszlovákiából idetelepültek. Nagy rakományokkal, minden ingójukat elhozhatták. S mivel engem
a két kislánnyal kiírtak a kitelepülésre, valakinek érdeke volt
házunkat---talán jó jutalomért,
a szlovákoknak ajánlani. Tudtunkkal két szlovák kereskedı
is igényt tartott rá. A szlovákiaknak nem kellett adnunk a
házunkat, boltunkat, de jött egy
újabb zaklatás. A földmőves
szövetkezetnek kellett a boltunk. Egy kis cserebolt helyiséget adtak a fıtéren....Pubim
kiskorától orvosnak készült,
méghozzá agysebésznek,...Megkapta az orvosi
egyetemre szóló felvételi papírt, el is ment Szegedre. Fölvették, de gyógyszerészeti

adhatott volna a világnak. Benedeket az Isteni gondviselés
mentette meg az éhenhalástól.
Március 24. - Gábor napja
Gábriel /Gábor/ arkangyal, Isten küldönce, a jó hírt, az evangéliumot hozza a gyermektelen
asszonyoknak. İ közölte Máriával is a hírt, mely szerint a
Szentlélek által az eljövendı
Messiás anyja lesz.
Március 25. - Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja
A katolikus egyház hagyománya e naphoz köti az Angyali
Üdvözletet. Ezt a napot a fák
oltására, szemzésére tartják
alkalmasnak, azért mert Mária
is ezen a napon fogadta méhébe
Jézust. Ha ezen a napon rossz
idı van, akkor rossz tavasz
várható.
Közismert e nap regulája:
„Gyümölcsoltó hidege, téli
hónapnak megölıje.”
Nádor Mária

Anyakönyvi hírek
/2009. december 202010. január 10./

egyetemre. Örültünk, de ıt
bántotta, hogy nem lehet orvos.
Elvégezte az egyetemet.”. Ebbıl a naplórészletbıl, melyet
valószínőleg a szerzı saját
édesanyja nevében írt, kiderül,
hogy milyen tragikus dolgok
történtek Eleken 1945-46-ban.
Egy nagyon lényeges dolog
azonban rosszul szerepel benne, mert 1944 után csak a német származás számított, és
nem pedig az, hogy valaki melyik oldalon állt eleki németként! Nem mindegy az sem,
hogy valaki pl. szlovák, vagy
pedig szlovákiai!
Ha valaki elolvassa Almann
Sebestyén 2000-ben írt Érzem a
nıt címő könyvét, eldöntheti,
hogy mennyire szabályos, illetve szabálytalan életrajzról van
szó. A kötet az eleki városi
könyvtárban is megtalálható.

Kiegészítés: A januári lapszámunkban egy adat hiányosan
jelent meg, a teljes információ
a következı: Eleken 2009. november 28-án Ottlakán Orsolya
Wilms Wernerrel kötött házasságot. /Az érintettektıl elnézést
kérünk./

Vége.
Rapajkó Tibor

Forrás: az eleki anyakönyvi
hivatal

Születések: Gál Polett Lenke /2009. december 23./, Papp
Patrik István /20009. december
24./, Burai Norbert /2010. január 5./,
Zalai Bíborka
Zenóbia /2010. január 8./, Tóth
Szonja /2010. január 9./, Toma
László /2010. január 10./.
Halálozások:
Hegedős
Mártonné /72/, Schriffert András, Antal /68/, Brandt János /55/.
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