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„ A családban marad...” -Gerolzhofeni testvériskolások Eleken
Az 1700-as években 13 gerolzhofeni
család telepedett le és szinte alapította
meg Eleket. A szálak sohasem szakadtak
meg, az ezer kilométernyire lévı
„testvérrel”, lehetett az pestis, vagy kiőzetés, volt amikor a rokonok, a politika
rossz szemmel nézte, de a kemény határok sem számítottak, hiszen a „család az
család”. Aztán eljött az idı, hogy a testvérek Gerolzhofen és Elek nyíltan felvállalhatták egymást. Ennek következménye lett az iskolák folyamatos kapcsolattartása és ha tovább gombolyítjuk
a fonalat, tényleges családokra, barátokra lebontva. A német gyermekek mostani
látogatásáról Brandt Antalné a Dr. Mester György Általános Iskola igazgatóhelyettese számolt be, mint a látogatás fı
szervezıje, aki nem elsı alkalommal
irányít egy ilyen programsorozatot.
Több mint 20 éves ez a kapcsolattartás az iskolák között. Még Szikes Péter
iskolaigazgató helyettessége idején vetıdött föl az intézmények közötti találkozások lehetısége, természetesen akkor ı
bonyolította le azokat. Ez úgy történik,
hogy egyik évben az Elekiek mennek
Gerolzhofenbe, a másik évben ık jönnek, aztán egy év szünet. Most városunk

iskolája volt a vendéglátó egy hétre, május 1-8-ig. A „nagy találkozás” a polgármesteri hivatal házasságkötı termében
történt. Sok tanuló már ismerte egymást
személyesen, vagy az interneten keresztül. A fogadáson Pluhár László polgármester úr és Pelle László iskolaigazgató
köszöntötte a vendégeket. A csoportkísérı pedagógusai Corina Ross és Anton
Siegel volt. A gyerekeket családoknál
szállásolták el.
A hét programja változatos és színes
lett. A vendégek kiélvezhették a gyulai
strand minden lehetıségét és nem utolsó
sorban szépségét. Lovagoltak Barna János vállalkozó lovardájában. Mentek
Szent Benedekre kocsikázni a pusztába
és a Steigelwald tanyán megnézték a
múzeumot és finom paprikást ettek. Ellátogattak a Leimen Házba, ahol Wittmann
György mutatta meg az állandó kiállítást
és játszhattak váltóversenyt az udvaron.
Elutaztak Romániába Szentanna városába, ahol a német nemzetiségi iskola
fogadta nagy szeretettel ıket. Jártak
Hódmezıvásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezıgazdasági Napok kiállítását csodálhatták meg. Nem szabad
kihagyni a gyulai gokartozást, ami koru-

kat tekintve remek szórakozás volt. A
szombati napon pedig bementek Békéscsabára „piacozni” és jártak a Csaba
Centerben is. Ez a délelıtt a családokkal
eltöltött úgymond „szabadprogramos”
idınek nevezhetı.
Elérkezett a búcsú délutánja, amelyet a
sportcsarnokban tartottak. Bővészmutatványokkal szórakoztatta az ott lévıket
Purecse János. Meleg vacsora és a szülık által készített sütemények tették
meghitté az itt töltött utolsó órákat.
Köszönet jár mindazoknak, akik ehhez a remek egy héthez hozzájárultak, a
kísérıpedagógusoknak, hiszen tolmácsként is szerepeltek és többen szállásadóvendéglátóként is, mint Lukácsné Kohut
Anna, Morár Péterné, Pelle Ágnes, Pelle
László igazgató, Klemm Tamás, Nagyné
Nádor Gabriella, Dávid Rémusz és természetesen Brandt Antalné. Ne feledjük
az Önkormányzat, a szülık, illetve a
családok nélkülözhetetlen segítségét
sem. A gerolzhofeni busz kigördült Elek
városából, azonban teljes bizonyossággal
írom le, mint ahogyan a filmekben szokás „folytatása következik...”

szöntötte a gyulai központú oktatási intézmény jelenlévı képviselıjét: Kertész
A Harruckern Középiskola eleki telep- Miklóst, Tolnai Pétert, térségi tanácsnohelyén 2011. május 7-én tartották a bal- kot, megyei képviselıt, Turóczy Andlagást, ami a hagyományoknak
megfelelıen az idén is a központi
épület udvarán kezdıdött. A ballagó os ztá lyok /1 2/c és dérettségizık, 12/b-bolti eladók, 13/
a - s z a k ác s , p in c ér , 1 4vadgazdálkodási technikusok/ most
is az osztályukból kiindulva búcsúztak az iskolától, illetve itt
„hirdették ki,” hogy az idén kinek a
nevét vésik fel a bölcs bagolyra /
Herczegh Gábor-vadgazdálkodási
technikus/.
A végzıs diákok, illetve a vendégek ezek után átvonultak a városi
sportcsarnokba, ahol elsıként Singer rást, eleki képviselıt, illetve Pluhár
Ferenc, eleki tagintézmény-vezetı kö- Lászlót, Elek város polgármesterét. Tol-

nai Péter ünnepi beszédében a következıket emelte ki: Az álmok mostanra kezdenek valósággá válni. Az érettségi felteszi az életre a koronát, de az egyéni
tehetségtıl függ, az hogy, ki hogyan
tudja ezt kamatoztatni. Mindenki
számára nagy lehetıség következik.
A jövıt a következık határozzák
meg: tisztesség, becsület, szorgalom,
kitartás! Az ünnepi szónok végül
mindenkinek sok sikert kívánt. Kertész Gábor szavai után versek, illetve beszédek hangzottak el a ballagók és a még maradó diákok nevében. Végül pedig a jutalomkönyvek
átadása következett.
/A fontos eseményrıl az Elek Tv is
felvételt készített./

Ballagás 2011

Huszár Gabriella
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Rapajkó Tibor

T ES T ÜL ET I ÜL ÉS
Önkormányzatunk Képviselı-testületének április 26-i ülése
A lejárt idejő határozatok
elıterjesztéséhez kapcsolódóan
Pluhár László polgármester úr
az ülésen még elmondta, elsıfokú belvízvédelmi készültséget rendelt el. A csatornakotrás
a Körös Víztársulással kapcsolatban van, de a Hunyadi és a
Mátyás király utca közötti terület önkormány zati, így a katasztrófavédelem terhére fogják
a csatornatisztítást végezni.
Nagy gondok vannak a közfoglalko ztatásban, 3 hónap és napi
4 óra ez így nem megfelelı. A
bérpótló juttatást egy családból
csak egy kap. Így tö megesen
kérik, hogy külön élnek (száz
számra). 3675,-Ft van a bérpótló és a 3-4 órás munka kö zött.
Az emberek kedvetlenek. Ezért
a polgármester úr javaslata az,
hogy a jegyzıvel közösen írjanak egy levelet Dr. Czo mba
Sándor Nemzetgazdasági M in is ztériu m államt it kárán ak,
hogy milyen gondokkal küszködnek a közfoglalkoztatásban.
A Képviselı-testület az elıterjesztéseket és a javaslatokat
elfogadta.
Kivételesen egy bejelentéssel folytatódott az ülés. Dr.
Tábi Tibor gyulai rendırkapitány úr mutatta be Do mak Péter
százados urat, a január elsejével

munkába állt körzeti parancsnok urat. A kap itány úr elmondta, hogy a százados életútja is mert, hiszen a hely i újságban meg jelent (márciusi s zám)
és jelenleg i hatáskörében is
igyekszik feladatainak maximális ellátásán. Kérte, fogadják el
az ú j parancsnokot! A polgármester úr megjegyezte, hogy
Do mak Péter jelenléte pozit ív
értelemben érezhetı, mint körzeti parancsnoké. Azt kívánja,
hogy hosszú és jó munkát végezzen.
Az elsı napirend: „Eleki
Víz- és Csatornaüzemeltetı
Kft. éves beszámolója, 2010. év
üzlet i tervérı l”. A beszámolót a
független könyvvizsgálói jelentést, amelyet Keszthelyi László
végzett, a testület elfogadta.
Második napirend: „2010.
évi költségvetési rendelet módosítása”. Az elıterjesztésben
részletes beszámo ló szerepelt
Elek Város Önko rmány zata
2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról, amelynek elıkészítésében Kovács Valéria
pénzügyi osztályvezetı vett
részt.
Harmadik napirend: „2010.
évi zárszámadási rendelet megalkotása”. Az anyag nagyságát
érzékeltet i, hogy huszonhat

Pályázat

Kft, mint nyertes ajánlattevı
szállította, és üzemelte be, a
nyert feladatellátási helyekre.
A pályázatban lehetıség volt
a pedagógusok képzésére is,
így minden pedagógus 10 órában sajátította el a táblák kezelését, ami után mindenki megkezdheti az IKT-val oktatott
hatékony munkát. A projekt az
Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszíro zásával valósult meg.

Elek Város Önkormányzata
sikeres pályázatot nyújtott be a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszerében megjelenı: A pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktú ra fejles ztése kiírásra,
„Az eleki iskolák fejlesztése”
címmel, TIOP-1.1.1/ 07/1-20081110azonosító s zámmal. A
pályázat 100%-os uniós támogatásban részesült, összköltsége: 16.435.440Ft. A projekt
futamideje: 8 hónap.
A projekt keretében 18 iskolai
PC, 14db tantermi cso mag,
(interakt ív tábla, projektor, laptop) 3db WiFi csomag, 1db
szerver és 1db szavazó csomag
került településünk iskoláiba.
Az eszközöket a Balázs-Diák
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oldalt foglalnak el a száms zerősített táblázatok az elıterjesztésben. A független könyvvizsgálói jelentést Galuska Józsefné
végezte: „véleményem szerint
az éves egyszerősített beszámoló
a z ö n k o r má n y za t
2010.12.31-én fennálló vagyoni
pénzügyi és jövedelmi hely zetébıl megbízható és valós képet
ad.”
Negyedik napirend: Kisebbségi Önkormányzatok együttmő ködési megállapodása”
A határozati javaslat mellékletét képezı együtt mő ködési
megállapodást áttekintette és
elfogadta a Cigány Kisebbségi
Önkormány zat 2011.03.31-én,
elnöke Kovács Antal, és a Szlovák Kisebbségi Önkormány zat
2011.04.08-án , elnö ke Dr.
Kuruczné Czvalinga Judit. Ahhoz, hogy a megállapodás újra
meg kötésre kerü lhessen a Képviselı-testületnek határozattal
kell jóváhagynia, ez megtörtént.
A Ro mán Kisebbségi Önkormány zat és a Német Kisebbségi
Önko rmány zat a következı
ülésén foglalkozik az együttmő ködési megállapodással.
Ötödik napirend: Nap köziotthonos Óvodák alapító okirat
módosítása” Az alaptevékeny-

ség kiegészítése és a sajátos
nevelést igénylı tanulók oktatásának részletezése miatt kerü lt
sor a módosításra.
Hatodik napirend: Ön kormány zati alap ítású alapítvány
mő ködésének áttekintése” Ezt a
beszámolót teljes egészében
közö ljü k Zsidó Ferenc elnök úr
leiratában.
Bejelentések, egyebek: Békés Zóna Biztonságtechnikai
Kft. térfigyelı kamerára, Élelmiszer kö zbeszerzés ajánlati
felh ív ás -t ájéko zt at ásu l a
2011.április 14-én elfogadottak
szerint” A bejelentések között
szerepel az orvosi ügyelet finanszírozása. Elek számára
kedvezı, hogy az ügyeleti kö zpont városunkban van, idetartozik Lökösháza és Kétegyháza
is. Minden ember után 40,-Ft-ot
fizetnek. A Kistérség kérése
hogy egy forinttal növekedjen
ez a kö ltség, január 1-tıl v iszszamenılegesen. A Testület ezt
elfogadta. A rendezvény sátorral kapcsolatosan három cég
pályázott, a GRA BOPLANT
Kft. ajánlata volt a leg kedvezıbb. Alu mín iu mvázas, 10x50
m-es lenne a sátor. Ez volt az
áprilisi soros testületi ülés, közel sem mindenre kiterjedı
tájéko ztatója.

Az eleki polgárırség hírei

Április 30-án a helyi polgárırség sikeresnek nevezhetı fáklyás felvonulást
szervezett, melyen kb. 450500 fı vett részt. /Köszönet
a támogatóknak./ Május 11én az eleki polgárırök és a
rendırség közösen ellenırizték a kerékpáros közlekedést
a Kétegyházi úton, de büntetés helyett világító mellényeket osztogattak.
Pluhár László
Május 16-án Málik János,
Polgármester
helyi elnök és dr. Dávid
Tibor ezredes, gyulai rend-

ırkapitánnyal együtt aláírták
az együttmőködési megállapodást, amely egy magasabb szintő tevékenységet
eredményez, illetve az eddigi kétéves munka elismerését is jelenti! Május 21-én a
polgárırség szemétgyőjtési
akciót szervezett. A július
16-i megyei polgárırnap
szervezése most is folyamatban van.
Az eleki polgárırök ismételten továbbképzésben vettek részt Békéscsabán, a
téma: közlekedési ismeretek.
Rapajkó Tibor

2011. május 25.

ÚJ AR CO K
ÚJ ARCOK A KÉPVISELİ-TESTÜLETBEN
„Azok a csodálatos eleki gimnáziumi évek” -A jelen sportja és a jövıben megvalósulható tervek
A hetedik osztályos fiú k kisebb-nagyobb lelkesedéssel, de
szorgalmasan futottak a Hısök
útja árnyas fái alatt, mert Dáv id
Rémusz a Dr. Mester György
Általános Isko la testnevelı
tanára rajtuk tartotta a szemét,
miközben gondolatai a múltban
kalandoztak, évtizedekkel ezelıtt. Mi is történt akkor?
- Gyu lán születtem 1956-ban.
Az általános iskolát és a középiskolát is Eleken végeztem el.
Nagyon fájlalo m, hogy megszőnt az itteni gimnáziu m. Akkori osztályfınökö met, Busa
László tanár urat, páratlan pedagógusnak tartom. Ezúton is
jó egészséget és hosszú életet
kívánok neki! Mőszerész szakmát tanultam ezután, kizáró lag
azért, hogy a gimnáziu mi osztálytársakkal továbbra is együtt
lehessek. Nem bántam meg.
Azoknak a képességeknek, amit
ott elsajátíttattak velem, a mindennapi életben sok hasznát
láto m. A szakmun káskép zı
után néhány hónapot, mint kımőves segédmunkás dolgoztam
a József Attila utcai bérházak
építkezésén. 1977 októberétıl
1980 nyaráig SZTK ellenır
voltam, ahol nyugdíjkérelmek
és balesetek ügyintézését végeztem. Debrecenben a tanítóképzı fı iskolára jártam 198083 között. Kö zben megnısültem. Ebbıl a házasságból két
gyermek született, 1983-ban
Rémusz fiam, 1986-ban lányom, Dalma. 1985-ben végre
haza tudtam jönni Elekre. Addig Debrecenben volt állandó
lakásom, de nem szerettem
nagyvárosban lakn i. A kkor
kerültem az itteni általános
iskolába, ahol a mai napig folyamatosan dolgozom. Kö zben
elvégeztem Ny íregyházán a
tanárképzı fıiskolát testnevelés
szakon. Vég legesen hazajöttem,
családi házat ép ítettünk. Elsı
házasságom válással végzıdött.
1993-ban nısültem újra meg.
Ebbıl a házasságból 1994-ben
Csenge lányom, 1996-ban Áron
fiam szü letett. Feleségem megbetegedett és sok éven át tartó
küzdelem után 2010. novembe-

rében elveszítettük.
- Az alsó tagozatosok kedvelt
Marika tanító nénije volt. A
gyermekek és a szülık is szerették - mondtam csendesen – a
család, értem ezalatt a gyerekeket.....kezdek egy másik gondolatba.
- Jogi egyetemre jár Rémusz
fiam, bármelyik p illanatban
várjuk, hogy összekösse életét
párjával. Dalma, szociális gondozó és menyasszony. Csenge
Gyu lán tanul az Erkel Ferenc
Gimnáziu mban, angol tagozatos. Áron most végzi a nyolcadik osztályt. A z itthoni két kisebbet egyedülállóként nevelem.
Összefoglalásként, a jelenlegi mun káját, tevékenységét
jelent i, elmondhato m hogy
minden iskolai, vagy iskolák
közötti meg mérettetésnek szervezıje és résztvevıje. Kirándulásokat, túrákat (gyalog- vagy
kerékpáros) valósít meg. Városunk minden sportmegmo zdulásának lelkes támogatója, szinte
az összes sportágban: labdajátékok (foci, röplabda, kosárlabda) atlétika, úszás, téli sportok.
Példaként említhetném a látványos és sikeres meg mo zdulást a
román határig tartó tö meges
futást illetve gyaloglást, ki
hogy bírta. Számo mra mint
újságírónak „nehéz eset” volt,
mert nem engedte, hogy a nevét
leírjam, csak az eseményeket.
Mindig a háttérben maradt.
Nagy változást hozott életében
a 2010-es önkormányzat i választás, ahol a Fidesz jelö ltjeként indult. Városunk lakosainak szavazatai alapján került be
a Képviselı-testületbe, ezen
belül a Kulturális és Sport Bizottság tagja.
Eddigi képviselıi munkáját
illusztrálja az az indítvány,
amelyet a testület elé terjesztett.
A lényegét az alábbiakban idézem: „A helyi labdarúgó pálya
mellett van egy eléggé elhanyagolt lápos- vizes terület, mely
náddal van benıve. Régóta
dédelgetett vágyam, hogy ezt a
vízterületet visszaadjuk, eredeti
funkciójának a helyi sportszere-

tı fiatalságnak, valamint az
iskolai testnevelés oktatásába is
bekapcsolható is lenne, téli
sportok oktatása és szabadidı
hasznos eltöltése céljából. A
régebbi generációk is itt tanultak meg korcsolyázni, jégkorongozni, nyáron horgászni. Sajnos a mai fiataloknak ezek a
tevékenységek teljesen kimaradtak az életükbıl, ezen szeretnék a magam szerény eszközeivel segíteni. Az elképzelésem
a következı: a sportpályára
vezetı út két oldalán található
terület, melynek az út északi
oldalán található vízterületére
gondoltam. Ezt a területet megnézettem szakemberrel és elmondása szerint kis átalakítással nem sértjük a Természetvédelmi Hivatal érdekeit, valószínő, hogy különösebb engedélyezési eljárás nélkül is megoldható lenne a terület sportolás céljára történı átalakítása. Kb.
egy minimum 30*40-50 m-es
területre gondoltam, de a felsı
határ akár az egész alkalmas
terület átalakítása is lehet.
Nyilván ennek csak pénzügyi
megg ond olá sok á llí tha tnak
gátat. A területrıl elıször a
nádat kellene kiirtani, majd egy
60-80 cm-es medret kialakítani,
mely mélység , már megóvná a
halakat a téli jég alatt és veszélyt sem jelentene felelıtlenség esetén sem. A kitermelt
földet a tó szélén fel kellene
halmozni, mely adna egy szánkópályát, melyre a tó jegére
lehetne csúszni. Nyáron horgászh elyk ént , e setl eg
csónakázótóként is mőködhetne, hiszen engedély nélkül sehol
sem lehet horgászni a városban, így ez a tevékenység is
hiánypótló lenne. A helyi horgászegyesület nyilván támogatna bennünket. Úgynevezett
„szeméthallal”, hiszen a potenciális késıbb hivatalosan odafizetı horgászok innen kerülhetnének ki. A halak telepítéséért
nem kellene pénzt kiadni, mert
természetes úton belekerülnének a vízbe és gyorsan el is
szaporodnának. A munkát kevés
ráfordítással meglehetne olda-
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ni, mert a kitermelt földet nem
kellene elszállítani, hanem csak
felhalmozni. A szükséges gépekkel a város rendelkezik, csak
üzemanyagra kellene áldozni.
Ezenkívül megszüntetnénk egy
illegális szemétlerakó helyet, és
kulturált szép, akár kedvelt
pihenıhelyet is kialakíthatnánk
viszonylag kis ráfordítással.”
Ezt az indítványt a Képviselıtestület megvitatta és megvalósulásának két vonalát látta lehetségesnek, az önkormányzat it
és a Leader-programot.
Mikö zben beszélgettünk, a hetedikes fiúk már kosaraztak a
sportcsarnokban. A labda pattogása itt oly' természetes, mint
az erdıben a harkály kopácsolása.
-Szeretnék minél több sportolási lehetıséget teremteni Elek
lakosai számára – folytatta elképzeléseit Dávid Rémusz –
nagyon szeretnék egy strandröplabda pályát lét rehozni idıvel.
- Az iskolai testnevelés? - Intek
fejemmel a kissé fáradt és izzadt kosarazó ifjúság felé.
- A mindennapos testnevelés
híve vagyok. - válaszo l.
Helyeslı leg rábó lintottam.
(hiszen álmaimban is kísértenek a szép idıben is naphosszat
monitoro k elıtt kuporgó, görnyedt gyerekek képe.)
Kívánjuk Dáv id Rémusznak,
hogy képviselıként valósítsa
meg, a lehetıségekhez alkalmazkodva mindazon elképzeléseit, terveit, amelyet az eleki
emberek jobblétét, egészségét
szolgálják!
Huszár Gabriella

Radnóti Miklós
Május
Szirom borzong a fán, lehull,
fehérlı illatokkal alkonyul.
A hegyrıl hővös éj csorog,
lépkednek benne
lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái
fénylenek.
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BÚC S Ú
Búcsúzás…
A z Eleki Németek Egyesülete ismét gyászol. Nem régen –
2008-ban – még a 80. születésnapját ünnepelte Strifler Jó zsef
– gyermekkori barát jával Reisz
Györggyel – most, 2011-ben,
pedig örökre búcsúzunk Tıle…
Azon az ünnepségen az alábbi
hangzott el: „Bizony 80 év felett már minden év, hónap, sıt
nap is óriási ajándék…” Józsi
bácsi még 2 évet kapott ajándékba…
Ki is volt İ? 1928-ban született, sváb szülık gyermekeként. A származása végigkísérte az életét. A II. világháborút
követıen, nem volt „ajánlatos”
németnek lenni. Ez a tény beárnyékolta életének alakulását.
Állatorvosi pályáról álmodott,
de ez csak álo m maradt, mert a
megbélyegezettsége miatt nem
vették fel az egyetemre. Nem
keseredett el, mint több német
származású társa sem, mun kát
talált a mezıgazdaságban.
Évek alatt ezermester lett,
lovakat patkolt, parasztkocsikat
gyártott. Teljes szívével kötıdött a lovakhoz. Az udvarában
is felsorako zott néhány. A nehéz mun ka mellett szórakozást
nyújtott részére az 1970-es
években szervezıdött „Röpülj

Páva Kör” megalaku lása, a
helyi Kultúrházban. Ennek a
német mővészeti csoportnak, a
feleségével együtt, tagjai lettek.
Járták az ország különbözı
helyeit hagyomá n y á p o ló
mő s o rai k ka l,
mindenütt
nagy
s ikert
aratva. Meghatározó szerepe
volt
abb an,
hogy ez a
„Röpülj Páva
Kör” 1982-ben
átalakult egyesületté, ennek
alapító tagja
volt, feleségével, Elzi nénivel együtt. Évekig
ellátta az Eleki Németek Egyesületében az elnöki feladatokat.
Határozott egyénisége elıre
vitte az egyesületi életet. Tevékenysége alatt, de egész életében azon fáradozott, hogy az
eleki /sváb/ tájszólás fenn maradjon.
Feleségével együtt, több fıiskolát és egyetemet végzı fiatalnak nyújtott segítséget a szakdolgozati anyagok összeállításában. Szoros kapcsolatot tartott fenn a magyarországi né-

HIRDETÉS
Az eleki
Kagyló Patika
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy megkezdte az
állatgyógyászati gyógyszerek forgalmazását.
Kagyló Patika
Elek, Hısök útja 2.
(Az orvosi rendelıvel
szemben.)
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met csoportokkal. A Leimen
Ház b irtokba vételével sokat
dolgozott a többi egyesületi
taggal együtt azért, hogy a közösségi ház az eleki német ku ltúra fellegvára legyen. Szívén
viselte a német folklór felszínen
tartását. Ezért
messzemenıen
támogatta
az
„ E d e l
Na c h t ig a l”
ifjúsági tánccsoport létrejöttét és mő ködését. Ezt a
h agy o mányı rzı
t ánc cso po rt ot
a
menye vezette
és büszke volt
a 3 fiú unokájára is, akik ebben a csoportban
évekig ropták a táncot. Az
egyesületen belül mőködı hagyományırzı énekkar tevékenységét is figyelemmel kísérte, sıt annak aktív tagja is volt,
feleségével együtt, egészen a
betegségéig.
Az egyesületi munkán kívül,
1994-ben indult a kisebbségi
választáson és az elsı ciklusban
az elnöki feladatokat töltötte be
a Német Kisebbségi Ön kormány zatban. Egy válas ztási
cikluson át a Városi Ön kor-

mány zat Képviselı-testületében
is helyet foglalt, mint képviselı, beleszólva a város lakosságát érintı fontos döntésekbe.
Aktív szervezıje és résztvevıje
volt a 2 évente megrendezésre
kerülı Elekiek Világtalálkozó inak és a különbözı németeket
érintı rendezvényeknek. Szívén
viselte Elek város németországi
partnerkapcsolatainak kialakulását, fıleg a gerolzhofenit,
ahol többször képviseltette magát, a kiutazó delegáció tagjaként. 2001-ben nagy megtiszteltetés érte, amikor addigi
munkája elismeréseként megkapta a magyarországi németek
országos díját, az „Ehrennadel
in Go ld” elnevezésőt. Ezt a
díjat a németség területén végzett önzetlen, segítıkész munkája elis meréseként kapta –
megérdemelten. 2011. április 9én végleg megszőnt a fájdalom,
a betegség. Józsi bácsi hazaérkezett az örö k hazába. Egész
földi életében hitt abban, hogy
életét Valaki irányítja és tudta
azt is, hogy végig, amíg élt,
tenyerén hordozta az Isten.
Az Eleki Németek Egyesületének tagjai örö kre szívükbe
zárták İt és megırzik emlékét.
Ismét üres lesz egy szék a
Leimen Házban.
Nádor Mária

Rendırségi hírek

kergetni kezdték az elılü k menekülı férfit. A rendezvényen
résztvevık azonnal értesítették
a rendırséget. A percek alatt a
helyszínre érkezı ırsparancsnok, és a majálison résztvevık
megfékezték a garázdálkodókat, a 42 éves férfit és két fiát
(13 és 17 évesek) elıállították.
A Gyulai Rendırkap itányság
csoportosan, felfegyverkezve
elkövetett garázdaság bőntett
miatt indított eljárást ellenük,
az apát ırizetbe vették.
Varg áné Szombati Andrea
r. hdgy. sajtószóvivı
Békés Megyei
Rendır-fıkap itányság

A Gyulai Rendırkap itányság
vasárnap garázdaság bőntett
elkövetésének
megalapozott
gyanúja miatt ırizetbe vett egy
42 éves eleki férfit. A férfi délután háromnegyed 1 körül két
fiával az eleki focipályán tartott
majálisra ment, mert egy férfit
akartak kérdıre vonni a korábban közötte és az egyik fiú között történtek miatt. A rendezvény helyszínéhez érve autójukkal behajtottak a pályára,
majd a kocsiból kiszállva az
apa egy késsel, 13 éves fia pedig egy vascsıvel a kezében

Helyesbítés
Áp rilisi lapszámunkban az anyakönyvi hírek rovatban helytelenül közöltünk egy személynevet.
A név és a keresztelés dátuma:
2011. január 22. Godó Barna Dorka.
/Szerk./
2011. május 25.

BES Z ÁM O L Ó -GY ERM EK NA P
Elek Város Fejlıdéséért Közalapítvány 2010. évi mőködési beszámolója
Az A lapítvány célja: Elek város
élhetıbbé tételének segítése, a
város közigazgatási területén a
terület- és településfejlesztési,
környezetvédelmi, valamint a
közo ktatási és közmővelıdési
célok megvalósításának segítése.
Elek Város Ön kormányzata
intézményi infrastruktúrájának
Európai Uniós konformmá tétele, mőködésének segítése, és a
határon átnyúló kapcsolatok
ápolása. A célok megvalósítására a kö zalapítvány vagyona,
annak hozadékai és a céltámogatások használhatók fel.
A z Alap ítvány nyílt, ahhoz
pénzbeli, vagy egyéb vagyoni
felajánlással bárki csatlakozhat.
Az A lapítvány céljainak meg felelı mőködtetésérıl 5 fıs ku ratóriu m gondoskodik és biztosítja az A lapítványi vagyon gondos kezelését. A helyhatósági
választást követıen Elek Város
Önkormány zata, a Kö zalapítvány kuratóriu ma tagjait újraválasztotta. Az Alap ítvány ve-

zetı tisztviselıi: Zsidó Ferenc
elnök, tagjai: Pluhár László, Dr.
Heim Lajosné, Turóczy András,
Dávid Rémusz.
Feladataikat társadalmi munkában, díjazás és kö ltségtérítés
nélkül végzik. Az A lapítványnak 2010-ben kö ltségvetési
támogatásból nem kelet kezett
bevétele, felhalmo zási céllal
beszerzés nem történt. Alapítványunk kö zhasznú mőködésének keretében - cél szerinti
juttatásokat nem fo lyósított
hátrányos anyagi hely zet és
rászorultság miatt. Az A lapítvány az elmú lt évben kö zponti
költségvetési szervtıl, önko rmány zati szervtıl és elkülön ített állami pénzalaptól pénzügyi
támogatást nem kapott.
Számv iteli beszámo ló:
Bevételek: 2010. január 12010. december 31-ig:
Nyitó egyenleg: 2.343.528,-Ft
Magánszemélyek felaján lása:
5.500.000,-Ft
Kamat: 1.907,-Ft
Ö n k o r má n y zat i t á mo g a -

Május utolsó vasárnapja
Nemzetközi Gyermeknap
A Gyermeknap a világ sok
országában ünnepnap. A
Nemzetközi Gyermeknap
(általában június 1.) megünneplése Törökországból ered
és különösen volt kommunista országokban vált népszerővé.
Ehhez hasonló az ENSZ
által létesített Egyetemes
Gyermeknap (Universal
Children's Day) intézménye.
Magyarországon 1931-tıl
ünneplik (akkor még Gyermek Hétnek hívták), 1950
óta már csak egy napig tart
és május utolsó vasárnapján
tartják
„Gyermekeid nem a tieid.
Általad érkeznek ide, de nem
tıled. Jóllehet, nálad vannak, de nem rendelkezel velük, mint tulajdonaiddal.

Budai István
Május

tás:308.311,-Ft
A PEH 1% -o s felaján lás :
12.629.-Ft
Források összesen: 8.166.375,Ft
Hallom zöld dalaid,
Ki adások: 2010. január 1Te
fürge, szép suhanc.
2010. december 31-ig
Hangod lágyan andalít,
Világ ítót estek b érlet i d íja:
3.995.617,-Ft
Ahogy a parkon átsuhansz.
Banki költség: 19.865,-Ft
Idısek Otthonának támogatása:
Hallom zöld dalaid.
750.000,-Ft
Kint susognak a fák.
Ortodox Püspökség támogatása:
Ringatják ıket lantjaid:
150.000,-Ft
A langyos éjszakák.
Kiadás összesen: 4.915.482,-Ft
Záró egyenleg 2010. december
31-én: 3.250.893,-Ft
Hallom zöld dalaid.
A város fejlıdéséért tett minden A hangok végtelen jönnek.
jó szándékú felaján lást a jövıLedönteni akarva falait
ben is köszönettel elfogadunk.
A
makacskodó csöndnek.
A lap ít v án y u n k ad ós záma :
18388109-1-04
Hallom zöld dalaid.
A Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl készített beszámolót,
Ó, meddig hallom még?
a Képviselı-testület 2011. ápriHangod lágyan andalít,
lis 26-án megtartott ülésén elfoDe megdördül az ég.
gadta.
Zsidó Ferenc
a kuratórium elnöke

VÁROSI GYERMEKNAP 2011

Csak szereteted adhatod neTartsatok velünk 2011. június 5-én vasárnap
kik, gondolataidat nem, mert
9.00 órától 12.00 óráig a
nekik saját gondolataik van- Reibel Mihály Mővelıdési Ház és Könyvtár udnak.
varán, ha egy jó hangulatú gyermeknapi rendezTestüknek hajlékot adhatsz,
vénynek szeretnétek részesei lenni.
de lelküknek nem, mert lel•
Aszfaltrajz verseny
kük a holnap házában lakik,
melyet nem látogathatsz
•
Ugrálóvár
meg, még álmaidban sem.
•
Kézmőves játszóház
Megkísérelheted ugyan,
•
Gyermekszépségverseny
hogy velük azonos légy, és
és még számos érdeıket azonossá tedd magad- •
kesség.
dal.
De az élet nem megy visszafelé és nem áll meg a teg- Fellép az Elek Táncegyüttenapnál.
sés az Energy Dance Cool.
TE vagy az íj, mely gyermekeidet, mint élı nyilakat a
Szeretettel várunk kicsit
jövıbe röpíti.”

és nagyot !

/Kahlil Gibran/
arlan

2011. május 25.
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IN NE N- ON NA N
Roli napi 14 kilométere
Les zállt a kerékpárjáró l,
udvariasan kös zönt, miután
szemüvegén át ko molyan rám
nézett és besétált „fıállású
munkahelyére”, a Kétegyházi
út 20. szám alatti óvodába. Ó,
kérem nem rit kaságszámba
menı óvó bácsiról van szó. İ
Barthalos Roland nagycsoportos. „Még csak nem is liheg”.
Futott át az agyamon a gondolat, ahogy utána néztem. Ro li
akkor 7 km-es kerékpározás
után volt, mert így jár át
Kétegyházáról Elekre az oviba.
Természetesen fiatal anyukája
kíséri és óvón terelgeti maga
elıtt, mint a kiscsibét a kotlós
(ezt félve íro m le, mert nem
egy felborzolt tollú, állandóan
kotyogó anyuról van szó). Ezt a
7 km-t hazafelé is le kell tekerni. Így jön ki az a napi 14, amit
a kisember megtesz, ha az idıjárás engedi. Ez nagy teljesítmény! Ro li sanszot ad magának, hogy izmai jól fejlıdjenek,
tüdeje nagyobb kapacitású legyen, elkerülhesse a felnıtt
korban lesben álló infarktuso-

Szabó Kata
Életem értelme

kat, érrendszeri megbetegedéseket és a többi és a többi.
A másik dolog, amit lényegesnek tartok, hogy jó levegın,
a
s za b a d
ég
a la t t
(izzadtságszagú konditermek,
ott is tekerıs, falat bámulók
képét hessegettem el) szinte
játszva, és költség, pénz nélkül
(leszámítva a kerékpár és a
bicikliragasztó árát, ha defekt
van) gyakorolja ez a kisfiú a
min d en n ap os t es tn ev elést .
Ugyanis zö mében lusta ifjúságunknak lassan már törvényt
kell hozn i, hogy meg mo zduljon.
Példakép lehetsz Barthalos
Roli, valószínő, hogy már az is
vagy. Csak tudod, sokan észre
sem veszik, hiszen olyan gyorsan suhannak a kocsik el melletted, puhán kényelmesen,
hogy az a pöttömnyi ember ott
tekeri kisbiciklijét el mellettük.
Szerintem minden féleképpen
ıket „megelızve”.

-Mekkora kár, hogy ti mind-mind vakok vagytok,
mekkora kár, hogy látni nem is akartok,
miért nem nyitjátok ki szemeiteket?
Lásd, az erkölcsös ember szenvedélybeteg....
Megvakít a hatalom, a pozíció,
nincs mögötte semmi, elpufog az üres szó...
És engem akartok megvásárolni,
ha lehet kilóra felosztogatni....?
Én még látok, pihegve ülök köztetek,
nem fog megvakítani értéketek!
Szabad ember vagyok, mert annak születtem,
örök lázadó, aki harcol szüntelen.
Noha igaz....Látjátok? Én is vak vagyok,
megvakít a kereszt s a fájdalmas napok.
Teszek-veszek, magába húz a világ,
míg ti, nektek baj ez a kis Magyarország?
Láthatatlan lánc, mi titeket fogva tart,
a sötétben nem láthatod a diadalt.
Uram, nézz rám, senki nem vagyok melletted,
de ezúttal fájdalmad átérzi gyermeked.
Hiába fájlalom szívem a mocsadékon,
a keselyők összevesznek a maradékon.
Már nem sírok, hisz nincs, ki a jót meglássa,
a forrás már befele tör a sziklába.

Huszár Gabriella

Pedagógusnap június elsı vasárnapján
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi
elismeréseként június elsı
v a s á r n a p j á t
PEDAGÓGUSNAPnak nyilvánította. Megünneplésére
elıször 1952. június 7–8-án
került sor: ekkor átadták a
kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb
oktatóinak. Jelenleg a kimagasló oktató-nevelı tevékenység elismerésére adományozhatóak szakmai díjak.
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezen a napon
fogadta el a pedagógus jogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot.
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„A pedagógusi munkát a
csendes esıhöz lehet hasonlítani. A csendes esıhöz,
amely jó sokáig tart, áztatja
a földben megbújó magokat.
Azok magukba szívják a nedvességet, és késıbb ezért
aztán akár szárazság idején
is képesek termıre fordulni.
A Földön minden ember sokat köszönhet a pedagógusainak. Akinek szerencséje
van, az élete, tanulmányai
során legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat
tettével, cselekedetével, tudásával, hogy az akár a diák
egész életét meghatározza.”

Mi kellett, megtörtént, nem féltem életemet,
meg is halna - ha kérnéd-, Érted gyermeked.
Oh, nézd, a fénycsík a felhı alatt veszett,
talán még minden virág nem érezte meg...
Atyám, dicsérlek és cipelem terhemet,
csak küldd már patrónusod, mert a kéz már nagyon remeg.
A helytartó fiatal, senki nem hisz neki,
buzgón imádkozik, már nem folynak könnyei.
Életem értelme: egy séta Istennel a kertben,
egy tiszta ember, ki az Úrral lépdel...
Elfogadni jót s rosszat, mi nekem ígértetett,
s az anyag nem számít, mert anyagból vétetett...

Minden kommentár nélkül
Egy német vélemény a megosztottságról az 1960-as évek
végén: "A két német állam újraegyesítésével kapcsolatban
számunkra világossá vált, hogy az a közeljövıben nem valósulhat meg, ezért az emberek életét mindkét oldalon elviselhetıvé kell tenni annak érdeképen, hogy a német nép a továbbiakban is élni tudjon."

/H. Burkhardt-A. Jung-G. Noetzel: Damals und heuteGeschichte für Hauptschulen in Baden-Würtembeg 9.
arlan Schuljahr.Stuttgart, 1986. 185 o./
R. T.

/Ismeretlen szerzı/

2011. május 25.

T ÖR T É NEL EM -M AJ ÁL IS
Újabb tévhitek
A tavalyi év egyik legnagyobb könyvsikere volt Hahner
Péter száz történelmi tévedést
taglaló kötete, melyet 2011ben egy másik is követett: Újabb 100 történelmi tévhit. Bp., 2011. 366 o. Akiket
érdekel a történelem, és akik
elsısorban nem s zakemberek, azok is mételten sokat tanulhatnak a szerzıtıl: hisz
pl. mint kö ztudott, Mátyás
halála után meggyengült az
ország, de azért II. Ulászló /1490-1516/ nem volt annyira rossz király, h isz meg tudta
szerezn i a hatalmat, de leverte
a Dó zsa-féle parasztháborút is.
Nem sokkal a Mohácsi csata
elıtt Burgio, a pápa követe
valószínőleg nem csak a magyar nemességrıl írhatott volna
rosszat erkölcsi szempontból. A
törökök nagyon erısek voltak

akkor, az akkori magyar haderı nem sokkal volt gyengébb, mint
Mátyás idején. Valószínőleg Nagy
Lajos /134080/ magyar
király járta
az o rszágot
elıször álruhában, nem
pedig Mátyás.
N e m
m ú lh a t o t t
egy szavazaton az, hogy
az angol lett
az USA hivatalos nyelve és nem a német, h isz sem akkor, sem most
sincs ilyen kategória. A z v iszont igaz, hogy az USA-ban

az angolt beszélik anyanyelvként a legtöbben. A cowboyok
élete nehéz és unalmas lehetett. A filmek ro mantikájának n incs sok
köze a valósághoz, hisz p l. a
t e h e n é s z f iú k
sokszor úgy szórako ztak, hogy a
kon zervdobo zon
lévı
szövegeket
mo n d t ák
el fejbıl! A Hitler
/po lg árias
írás mód / név a
Hied lerbıl /"aláv e t e t t " /
s zá r ma zi k
/
egyszerőbb írásmód/. Az utóbbi
családnév ma is
létezik Ausztriában. / R. T./
Lincoln /1809-65/ kezdetben az
USA egységéért kü zdött, a
rabszogafelszabadítás csak a

„Éljen május 1. a munka ünnepe!”
Városi Majális 2011.
Borongósan indult a nap 2011. május 1-jén
az eleki sportpályán. Csak az égiek jóindulatának köszönhetı, hogy a kulturális
mősorok idejére elzárták az égi csapokat. Viszont a futballistákat már nem
kímélték, de ık bırig ázva, térdig sárban sem adták fel és végigjátszották a
tervezett mérkızéseket. Nem volt hiány sem a
s ültk o lb ás zban, vagy a
csapolt
sörben. A gyermekeket ugrálóvár és
arcfestı várta. A
rossz idı sem tudta
kedvét szegni a fızıverseny résztvevıinek, akik hőségesen
védték bográcsaikat az esı
ellen.
Akik még
kora reggel érkeztek a helyszínre megnézhették a helyi csoportok elıadását:
Elek Táncegyüttes, Pacsirták gyermektánccsoport, Energy Dance Cool, Pszichiátriai Betegek Otthona színjátszó
csoportja.
A színpadi elıadások az esı miatt
délután a Mővelıdés i Központban

folytatódtak, ahol fergeteges koncertet adott a
ZöldÖvezet zenekar, majd tovább fokozta a jó

késıbbiek folyamán vált számára fontossá! Az amerikai
polgárháborúban "csak" számarányuknak megfelelıen harcoltak. Kádár csak relatíve volt
puritán,
hisz villában lakott, kezdetben fürdımedencéje is volt az udvarban, de rendelkezett saját vadásztársasággal is. Lehetne még fo lytatni a
tévhiteket,
de akiket érdekel, azok úgyis el fogják o lvasni.
A zt is el tudjuk képzelni, hogy lesz egy harmad ik
kötet is, hisz manapság mintha
divat lenne a történelmi tévhiteket kigyomláln i mind a nyugatmind a kö zép-európai történetírásban,
ami nem kis dolog, h isz ez is kö zelebb hozhatja az egykori szemben álló országokat, nemzeteteket!
Rapajkó Ti bor

Horváthné Ibolya
Nemsokára vége már…
Nyílik már a gyöngyvirág,
nemsokára itt a nyár.
Rövidnadrág, hosszú helyett,
szünidıben lesz már helyed.
Tavaszi szünet, majd nyári,
iskolától elbúcsúzni.
Ballagás, majd vizsga jön,
s utána a szünidı.

Van akinek csak egy nyáron,
és van, akinek sulizáró.
hangulatot a Stageline együttes elıadása. VéVége van a tini évnek,
gül a napot a karaoke koronázta meg, ahol
helyette jön felnıtt élet.
mindenki mikrofont ragadhatott, akinek elég
bátorsága volt ahhoz, hogy megmutassa ének
Ideje már elindulni,
tudását.
való életbe mozdulni.
Árgyelánné Tóth Erzsébet Munkahelyed megbecsüld,
mert csak így érvényesülsz.
Ez is olyan, mint a suli,
csak egy kicsit komoly buli.
Kamatoztasd tudásod,
s így túljutsz minden határon.
Szerény legyél, de törekedj,
mert így igaz emberré lehetsz.

2011. május 25.

7

J EL ES N AP O K
Jeles napok júniusban
Június régi magyar neve RÁK
HAVA, illetve SZENT IVÁN
HAVA. Is meretes még a NAPIS TEN HAVA elnevezés is.
Ez a gabonaérés ideje. Ünnepekben és jeles napokban sincs
hiány.
Június 8. - Medárd napja
Ha ezen a napon esik az esı,
negyven napig nem hagyja abba, ellenkezı esetben, pedig
ugyanennyi ideig s zárazság
lesz. Ezzel kapcsolatban legenda főzıdik Szent Medárd püspök nevéhez: egy „ünneprontó”
társaság nem akarta abbahagyni
a táncolást a kérésére, ezért a
püspök negyven napos esıt
imádko zott a nyakukba.
Medárd a gazdák és a kertészek
patrónusa lett.
Június 10. – Margit napja
A vértanú Szent Margit ünnepe.
Általában esıs napnak tartják.
Margitot „legyes Margitnak” is
hívják: ezen a napon nem szabad kinyitni az ab lakot, mert
akkor abban az évben sok lesz a
légy. Úgy védekeztek a legyek
ellen, hogy mise idején a szántóföldrıl hozott földet szétszórták a házban. Ez a nap a retek, a
káposzta és a lenvetés ideje és a
tyúkültetés napja.
2011-ben június 12-13-ra esik
PÜNKÖSD. A pünkösd éppen
olyan mozgó ünnep, mint a
h ú s v ét . Nev ét a g ö rö g
pentékoszté „ötvenedik nap”
jelentésbıl nyerte, mivel a pünkösdöt, a húsvét szombatját
követı ötvenedik napon ünnepelték. A pünkösd ünnepe ısi
zsidó hagyományból származik: e napon adtak hálát az ókori Izraelben a sikeresen befejezett aratásért. Késıbb a keresztény kultúra is átvette az ünnepet. A II. századtól kezdve a
Szentlélek eljövetelét, majd a
keresztény egyház megalapítását ünnepelték e napon. A középkor óta a pünkösdi király és
királynı választás szokása kapcsolódik az ünnephez. A pünkösdi királyválasztás vasárnap
délelıtt történt a mise vagy az
istentisztelet után. A temp lo mból kiáradó tö meg szo lgáltatta a
nézı kö zönséget a legények

lovaglási és ügyességi vetélkedıjének. A gyıztes lett a pünkösdi király: egy évig a falu
elsı legényének számított, minden lakodalo mba h ivatalos volt,
s a kocsmában ingyen ihatott.
Uralma egy évig tartott. E szokás általánosan ismert volt az
egész országban. Errı l tanúskodik a mai napig kö zismert szólás: „Rövid, mint a pünkösdi
királyság.”
ÚRNAPJA
Hazán kban már a XIII. századtól megünneplik a pünkösd
utáni második csütörtökön. Ez
a katolikus egyház ünnepe, az
Oltáriszentség tiszteletére, de
az egész nép körében elterjedt,
s több helyen mind a mai napig
fennálló szokás. Körmenetekkel és úrnapi színjátékokkal
ünnepeltek ezen a napon. A
falvak népe színes ünnepi ruhába öltözött, egyházi dalo kat
énekelve, egyházi zászlók alatt
járták körü l a temp lo mot. A
körmenet elé színes virágszınyeget terítettek az ekkortájt
nyíló virágokból.
Június 13. - Páduai Szent
Antal napja
Ferences révén kultuszát a ferencesek terjesztették. Magyarország temp lo maiban elmaradhatatlan a szobra, elıtte a pénzgyőjtı persellyel. Ennek tartalma a szegényeket segítette. E
naphoz kapcsolódott a „Szent
Antal tüze”, vagyis az orbánc
gyógyítása – ráolvasással. Férjjósló nap is: az egész nap kenyéren és vízen bö jtölı lány,
éjfélkor átlépte az ágyát, gyertyát gyújtott, tükröt tett maga
elé és így mondta: „Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem
a jövendıbelimet!”
Az asszonyoknak nem volt
szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nıttek volna a kezü kön.
Június 21. – a csillagászati
nyár kezdete
Ekko r a leghosszabbak a nappalok s legrövidebbek az éjszakák. E napon következik be a
fordulat: a nyári napforduló.
Ezután a nappalok fokozatosan
rövidülnek, az éjszakák, pedig
hosszabbodnak, míg a téli nap-

forduló /dec.21./ ismét meg
nem fordít ja a hely zetet.
Június 24. -- Szent Iván
napja
A Szent Iván – éji tő zgyújtás
alkalmával és a hozzá kapcsolódó énekekkel elsısorban az
év leghosszabb napját ünnepelték. Örö mtő z volt, mág ikus
céllal, de gyógyító hatást is
tulajdonítottak neki. A máglyára, a s zokásos tőzre valón kívül,
illatos virágokból és gyógynövényekbıl is raktak. A tőz körül elfogyasztott cseresznye, a
gyermekáldást segítette elı. Az
ünnep fénypontja a tőzugrás
volt, amelyen a lányok ugrottak
át. A fiúk kö zben figyelték,
hogy milyen ügyesen mo zognak a lányok. A kecsesen ugró
lányoknak azután bekötötték a
fejét, míg az ügyetlenek pártában maradtak. A Szent Iván
tüze körü l állók almát dobtak a
parázsba, amelyet azután a gyerekeknek adtak. Úgy tartották,
hogy az így megsült alma elő zi
a betegséget. Ugyancsak gyógyító erejőnek tartották a rutafát. Ezt az Ázsiából származó
növényt istenfájának is nevezték, s a középkorban a tisztaság
jelképének tartották, gyógy- és
főszernövényként használták, s
azt h itték róla, ha bedobják a
Szent Iván-napi tőzbe, megvédi
ıket minden bajtól, rontástól.
Június 27. - László napja
I. László király a magyar lovagkor mintaképe. 49 éves korában
meghalt. Halálát követıen kultusza szinte azonnal v irágba
szökkent. Sírja csodatévı zarándokhely lett, mondák és
legendák fonták be alakját.
Szentté avatását III. Béla kezdeményezte – 100 év mú lva.
Íme egy rig mus:
„Sej-haj Lacika,
Szaladj el a lagziba!”
Június 29. - Péter-Pál napja
Szent Péter és Szent Pál, apostolok voltak, akik ezen a napon
szenvedtek vértanúhalált. Elsısorban Szent Péter apostol ünnepe, aki a népek térítı apostola volt, és akit a halászo k patrónusaként tiszteltek. Péter és Pál
napján úgy tartották, hogy
„megroppant a búza töve”, azaz
kezdıdhet az aratás.

Péter-napi köszöntı:
„Jókívánság nálam,
Nem a sutba hever,
Nyíltan kiáltom hát:
Sokáig élj Péter!”
Nádor Mária

Májusi Harruckern
Krónika
A legújabb lapszámból p l. a
k ö v et k e zı k e t t u d h at j u k
meg : Május 5-én ünnepélyes
keretek kö zött átadták Gyulán ,
a meg y e leg n agyobb közoktatási intézmény
központjában az ú j, úgynevezett TISzK épületét, melyben
található Gyula legnagyobb
konferenciaterme is,
melyet
Wenckheim-teremként avattak
fel. Ez alkalo mból jelen volt a
már t íz éve Dobozon élı
Jeanne-Marie Wenckheim Dickens grófnı is! /A Harruckern
családba házasodtak be a
Wenckheimek, így az elıbbiek
kihalása után, ık lettek az örökösök.-R. T./
Április 29. és május 1. kö zött
Gyu lán jártak a facsádi és a
boros-sebesi diákok.
2011 júniusában indul a
Harruckern Színitanház Táncmővészeti Kö zépiskolája. A
beiratko zás ideje: jún ius 4én 9-14 óráig, illetve június
11-én 9-14 óráig, a helyszín
pedig: Ibsen Ház, Békéscsaba, Andrássy út 3.
Nemrég thaifö ldi tanári delegáció járt a gyulai kö zponti
intézményben.
Rapajkó Ti bor

Minden kommentár nélkül
Zu Gast im ungarischen
Paradies-Vendégként a magyar Paradicsomban címmel
jelent meg egy részletes beszámoló a gerolzhofeni gimnazisták legutóbbi eleki kirándulásáról a würzburgi Main
Post 2011. május 13-i lapszámában.
/Forrás: www.mainpost.de./
R. T.
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