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Gyurcsány Ferenc miniszterelnök
2009. február 16-i tv beszéde teljes
terjedelemben
T udom,
hogy
látták a tévében,
vagy olvassák az
újságokban és sajnos egyre többen
érzik saját bırükön
is, hogy válság van.
Gazdasági világválság. Válságtól hangos Amerika, Németország, Oroszország az egész világ nyugattól keletig. Mi is veszélyben vagyunk. Igen, mi magyarok is.
Három éve elkövettem egy súlyos hibát,
nem álltam ki Önök elé, hogy elmondjam:
nem mehetnek tovább úgy a dolgok, mint
korábban. Megtanultam a leckét. Az én
dolgom most az, hogy világosan megmondjam, hogy milyen helyzetben vagyunk és mit fogunk csinálni. Terveinkrıl
és intézkedésekrıl szeretnék ma Önöknek
beszélni. Arról, hogy mit akarok tenni a
válság enyhítése, az ország megerısítése
érdekében. És bátorítani kívánom Önöket.
Hogy ne ijedjenek meg, hogy ne próbáljanak elbújni, elmenekülni a gondok elıl. A
válság úgy is utolér bennünket. A kérdés
csak az, hogy reményvesztett, vagy tettre
kész embereket talál.
Tisztelt Honfitársaim!
Ha az elmúlt tíz év gyakorlatát folytatjuk, akkor veszíteni fogunk. Az ország,
magyar emberek, a családok, a vállalatok
fognak veszíteni. Ha ezzel szemben gyızni
akarunk, akkor sok dolgot meg kell változtatni. Errıl beszéltem, erre tettem ma javaslatot a Parlamentben. A válság a gazdaság betegsége. A tünetek szemmel láthatóak. Emberek tízezrei veszítik el munkahelyeiket, csökkennek a jövedelmek, bajba
kerülnek, akiknek hitelt kell törleszteni. A
vállalatok nem kapnak pénzt a bankoktól,
egyre kevesebb árut tudnak eladni vevıiknek, így mindinkább arra kényszerülnek,
hogy elbocsássák alkalmazottaikat. A válság következményeként az állam költségvetésén is egyre nagyobb lyuk tátong. Ráadásul, minként az emberek és a vállalatok, úgy az állam is alig talál hitelezıt. Így
nem marad más lehetıség, mint hogy
mindannyian addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. De ebben a helyzetben is
tudjuk, hogy sokan csak az államtól várhatnak és kaphatnak segítséget. Éppen
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Elek Város közéleti lapja

NEMZETKÖZI NİNAP 2009.
A nemzetközi nınapot március 8-án
tartjuk, de kialakulása más dátumokhoz,
eseményekhez is kötıdik. A nınap a mai
virágos, kedveskedıs megemlékezéssel
szemben munkásmozgalmi eredető, harcos, a nık
egyenjogúságával
(munkavállalásával) kapcsolatos demonstratív nap volt.
A nemzetközi nınap az egyszerő, de
mégis történelmet alakító nık napja, ami
azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nık
évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlı jogokkal és lehetıségekkel élhessenek. 1857. március 8-án
emberibb munkafeltételeket és magasabb
fizetést követelı textilipari nıdolgozók
tüntettek New York utcáin. 1866. szeptember 3. és 8. között az I. Internacionálé
(hivatalosan: Nemzetközi Munkásszövetség) elsı kongresszusán határozatot fogadtak el a nık hivatásszerő munkavégzésérıl.
Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely szerint
a nık helye kizárólag otthon van 1909-ben
az Egyesült Államokban tartották meg az
elsı nemzeti nınapot február utolsó vasárnapjára, 28-ára igazítva. A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus
28. és szeptember 3. között határoztak arról, hogy a nık választójogának kivívása
érdekében nemzetközi jelleggel nınapot
tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta, de a megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés. 1911. március 19én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon
elıször a nemzetközi nınapot. 1917. március 8-án (a Juliánusz naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján)
Oroszországban nık tüntettek kenyérért és
békéért. Négy nappal késıbb – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására –
II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nıknek. Ezzel vált véglegessé a nınap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a. A nemzetközi nınapot
az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. Magyarország a nınapi felhíváshoz
elıször 1913-ban csatlakozott, amikor az
Országos Nıszervezı Bizottság röplapokat
osztott. A következı évben, 1914-ben már
országszerte rendezvényeket szerveztek.
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NİNAP

Az eredetileg különbözı idıpontokban
rendezett nınap 1948-tól szovjet mintára
március 8-ára esik.
Forrás: www.wikipedia.org
Az Eleki Krónika szerkesztıségének férfi
tagjai nevében az alábbi idézettel kívánok
minden kedves nıi olvasónknak nagyon
boldog nınapot:

Márai Sándor: Füveskönyv
(részlet)
A nıkrıl általában
Köszönet a nıknek.
„Köszönet neked, aki megszültél. És
neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki
adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy
meleg pillantást, az utcán, elmenıben,
vigasztaltál, mikor magányos voltam,
elringattál, mikor a haláltól féltem.
Köszönet neked, mert szıke voltál. És
neked, mert fehér voltál. És neked,
mert a kezed szép volt. És neked, mert
ostoba és jó voltál. És neked, mert okos
és jókedvő voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkő voltál. És neked, mert
betakartad hajaddal arcomat, mikor
megbuktam és rejtızni akartam a világ
elıl, s neked, mert tested meleget adott
testemnek, mikor fáztam az élet magányában. És neked, mert gyermeket
szültél nekem. És neked, mert lefogod
majd puha ujjakkal a szemem. És neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor
éhes és szomjas voltam. És neked, mert
testedbıl a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az
állatok. És neked, mert testednek olyan
illata volt, mint a földnek az élet elején.

Köszönet a nıknek, köszönet.”
Árgyelán György
fıszerkesztı

BÁLI SZEZON
Jó mulatság volt…
Az idén a szokásosnál hamarabb került megrendezésre a téli
batyus sváb bál. Mivel a
véméndi zenekar csak ezen a
napon – 2009. január 31-én ért
rá, hamvazószerda elıtt, a szervezıknek hozzájuk kellett igazodni. A böjti idıben az eleki
németek már nem rendeztek
táncmulatságokat. Így van ez
ma is. Nagyon körültekintı
szervezımunka elızte meg a
mulatság napját. Sok vidéki
meghívó mellett az eleki vendégek is értesültek a téli bál idejérıl, a meghívón kívül az eleki
Képújságon futó báli hirdetésbıl is. Aki tudott, el is jött és az
idıjárás is kedvezett a rendezvénynek. Az idén is kaptak
meghívást a többi német kisebbségi önkormányzatok.
Ezek képviselıi szép számmal
meg is jelentek a bálon.
Megtisztelte a rendezvényt
Tolnai Péter, a kisebbségeket is
támogató békéscsabai bizottság
elnöke és ugyanennek a bizottságnak az alelnöke, Turóczy
András. Az idén is támogatóként szerepelt a bizottság a
meghívó hátulján. A Békés
Megyei Német ÖnkormányzatFolytatás a(z)1 .oldalról(Gyurcsány …)

ezért állami, kormányzati eszközökkel, beavatkozásokkal
csillapítjuk a válság közvetlen
hatásait. Munkahelyeket védünk támogatást adunk a vállalatoknak, hogy mőködıképesek
maradjanak, hogy túléljék a
mostani, talán legnehezebb
idıszakot. Munkahely - ez a
válságkezelı stratégia kulcsszava. Nem tudunk minden munkahelyet megırizni, de megóvjuk a lehetı legtöbbet, és mindent megteszünk azért, hogy
újak is létesüljenek.
Kedves honfitársaim!
A válság hatásainak enyhítése
önmagában nem elég. Nem
elég, mert ez nem kezeli gazdáságunk múltból hozott gyengeségeit, betegségeit. Ha ezzel is
foglalkozni akarunk, márpedig
foglalkoznunk kell, akkor többet kell tennünk. Sokkal többet.
Úgy kell átalakítanunk egy sor
dolgot, hogy több munkahely
jöjjön létre, hogy érdemes legyen dolgozni, hogy az adó ne
vigye el a kereset nagy részét,
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ok Szövetségénél elnök-váltás
történt. Az új elnök asszonyt,
Hack Máriát is köszöntötték.
Külön üdvözölték Elek város
elsı emberét, Pluhár László
polgármester urat és Nagy
László aljegyzı urat, valamint a
megjelent helyi önkormányzati
képviselıket: Singer Ferenc,
Zsidó Ferenc, Pelle László és
Klemm István urakat.
A köszöntések után
Niedermayer Ernı, a Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke megnyitotta az idei sváb
bált. Mielıtt az ünnepi mősor
elkezdıdött bejelentés következett az alábbiak szerint: Nagy
megtiszteltetés érte az eleki
németek körébıl Szabó Pálnét /
Zielbauer Franciskát/, aki Tótkomlóson, a Megyei Kisebbségi Napon átvehette a rangos
elismerést, vagyis a „Békés
Megye Kisebbségekért Díj”-at.
A megérdemelt díjat Domokos
László, a megyegyőlés elnöke
adta át a kitüntetettnek. Szívbıl
jövı gratuláció hangzott el itt a
bálon is. Az ünnepi program a
következı volt: Az Eleki Németek Egyesülete – a Német
Kisebbségi Önkormányzattal
karöltve – néhány csoport mőködtetésével büszkélkedhet. Ez

a bál jó alkalom volt ahhoz,
hogy ezek a mőködı csoportok
bemutatkozhassanak. Elsıként
az „Eleki Fúvósok” néven ismert fúvószenekar lépett fel.
A zenekar megálmodója és
megalakulása óta összefogója,
kézbentartója, Reisz György.
Szívügyének tekinti a zenekar
mőködését. Dalcsokrot állítottak össze, melyet, nagy sikert
aratva, elıadtak. İket követték
az ifjúsági tánccsoport kis táncosai. Két körtáncot adtak elı,
melyet Nagyné Nádor Gabriella
tanított be. A zene, tánc után
ének következett, mivel énekkar is mőködik a Leimen Házban. Az énekesek szeretnék a
nagyszülık, szülık szép dalait
megırizni, majd továbbadni.
Az elıadott dalcsokorban német dalok szerepeltek. Az ének
után ismét tánc következett. Az
Elek Táncegyüttes a román, a
magyar, a cigány, szlovák táncok mellett németet is táncol.
Ezek a táncok Elek város lakosságának sokszínőségét tükrözik. Elıadásukban mazurkát és
polkát látott a közönség. A táncokat Gera Kriszta és Gál László táncpedagógusok tanították
be. A szereplı csoportok tagjai
– fellépésük után – megkapták

az édesség-ajándékot, melyet
Gerhard Stengel úr adományozott részükre. Minden sváb
bálon már hagyomány, hogy
betáncolók nyitják meg a bált.
Az idén az egyesületi tagok
mögött az Elek Táncegyüttes
táncosai sorakoztak fel. A meghívott vendégek soraiból táncpartnereket kértek fel és ezzel
kezdetét vette a bál. A talpalávalót ismét a véméndi „Baranya
Sramli Zenekar” szolgáltatta.
Szinte megállás nélkül játszották a szebbnél szebb német
dallamokat, nagyon jó hangulatot varázsolva a teremben.
A zene éjfélkor elhallgatott,
mert az est fénypontja, a tombola-húzás következett. A fıdíj /az idén mikrohullámú sütı
volt/ és nagyon értékes tombola-csomagok vártak gazdákra.
Ezekben a tombolacsomagokban is ott lapultak a
Gerhard Stengel úrtól kapott
csokoládé-adományok. A zenészek kis szünet után újból belemerültek a zene világába és
hajnal három óráig szórakoztatták a nagyérdemőt. Az idén ez
a sváb bál nyitotta meg Eleken
a bálak sorát.
Nádor Mária

hogy ne a segély és a szociális
támogatás, hanem a munka
legyen a remélt biztonság forrása. Nem ígérek könnyő utat.
Sıt! Nehéz vállalkozásra hívom valamennyiüket, olyanra,
melynek hasznát csak pár év
múlva látjuk, addig pedig dolgoznunk kell. Együtt, közösen,
mindahányan vagyunk. Azt
javaslom, hogy Magyarország
megerısítése érdekében újítsuk
meg adó-, szociális- és nyugdíjrendszerünket, folytassunk
nemzeti érdekeinket szolgáló
patrióta gazdaságpolitikát, öszszefogással csináljunk kisebb
parlamentet és kisebb bürokráciát. Csökkentsük a kerestek, a
jövedelmek adóját, hogy jobban
megérje dolgozni. Évi hárommillió forintig az alacsonyabb
kulccsal adózzunk jövedelmünk
után. Így több marad a borítékban, a bankszámlán. A kiesı
adóbevételt pótoljuk azzal,
hogy 3 százalékponttal emeljük
az áfát. Lassan, fokozatosan
vezessük be a vagyonadót, de

vigyázzunk, hogy ez igazi terhet csak a nagy vagyonokkal
rendelkezıknek, a jövedelmüket eddig eltitkolóknak jelentsen. Úgy alakítsuk át a szociális
és foglalkoztatási rendszert,
hogy akinek csak lehet, annak
inkább munkát adjunk, ne segélyt. Az eddig mindenkinek
egyformán járó juttatásokból
pedig kevesebbet adjunk a nagyobb jövedelemmel rendelkezıknek. A válság nehéz helyzetbe hozza a nyugdíjrendszert.
Ha nem változtatunk, a rendszer összeomolhat. Ezért azt
javaslom, hogy úgy alakítsuk át
a nyugdíjrendszert, hogy megvédje a mai nyugdíjasok biztonságát, másrészt garantálja, hogy
a késıbb nyugdíjba vonulók
nyugdíját is biztonsággal lehessen kifizetni. Ennek érdekében
van szükség például arra, hogy
hosszú átmenetet követıen,
2016-tól fokozatosan, kilenc év
alatt, 65 évre emeljük fel a
nyugdíjkorhatárt.
Kedves Honfitársaim!

A válság megfékezése, Magyarország megerısítése nem
egyszerő feladat. A kormány
tudja, mint kell tennünk. Tudja
és teszi a dolgát. Határozottan
és keményen. Önöktıl azt kérem, hogy gondjaik bajaik között is gondoljanak az egész
országra. Hiszen össze vagyunk
kötve. Magyarország és polgárai csak együtt boldogulhatnak,
csak együtt lehetnek sikeresek.
Kérem Önöket, hogy tájékozódjanak, hogy milyen veszélyeket, kockázatokat jelent a
válság. Legyenek megfontoltak,
a cselekvésben meg határozottak. Ha így tesznek, ha így teszünk, akkor a dolgaink hamarosan jobbra fordulnak, Magyarország megerısödve kerül
ki a válságból. Köszönöm,
hogy meghallgattak. Jó estét, jó
éjszakát kívánok, és sok erıt,
hogy holnap nekiláthassunk
mindannak, amit elterveztünk,
amit eldöntöttünk.
Tegyük a dolgunkat
Magyarország!
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T Ö R T É N E T- N E M Z E T I S É G
Iránytő
Minden nép történetében vannak olyan események, amelyekre az utókor méltán büszke lehet, de vannak olyanok is, melyeket jobb lenne elfelejteni,
mint pl. az 1871. január 18-án
Versailles-ban kikiáltott Németország örömünnepét is, de
idetartozik, és az elıbbi folytatásának tekinthetı, a franciák
által 1919. január 18-án megnyitott
versailles-i
"békekonferencia" is, mely
egyértelmően felelıssé tehetı a
II. világháború kirobbanásáért!
A magyar történelemben is
találhatunk számos tragikus
eseményt, hisz pl. az 1241-es
muhi, illetve az 1526-os mohácsi csatavesztés is egyértelmően azt bizonyítja, hogy mindenképpen az egykori rossz magyar politika, és csak kevésbé a
külsı ellenség miatt vesztettünk
akkoriban! Az is természetes,
hogy pl. egy szerzıdést az
egyik fél gyızelemként, a másik viszont vereségként éli meg,
hisz pl. amikor 1783-ban NagyBritannia elismerte az
USA-t, az az angolok számára
megalázó volt, de nem tehettek
mást. Annak is természetesnek
kellene lenni, hogy a különbözı
tragédiákat az utókor feldolgoz-

za, és utána pedig túllépjen
rajtuk, hogy erkölcsileg megerısödve folytassa az építkezést. Itt Közép-Európában különösen sok probléma halmozódott fel, melyeket csak részben
sikerült kibeszélni, megvitatni /
pl. nemzetiségi sérelmek, diktatórikus rendszerek/. Ezekben a
dolgokban
különösen a
megválasztott
politikusok
tehetnének
sokat, hiszen
ık jelképesen
az
országot
képviselik,
tehát
nem
mindegy mit
tesznek ezekben a sokszor
kényes kérdésekben. / Nem
mindegy,
hogy pl. melyik magyar politikus milyen ünnepségre megy
el, kikkel vállal közösséget, de
nagyon fontos, hogy legyen
tartása!/ Ez utóbbira, vagyis az
erkölcsi tartásra találtunk egy
nagyon szép példát egy németországi irodalmi olvasókönyvben,
Richard von
Weizsäckernek, az 1984-94
közötti idıszak szövetségi elnökének 1985. május 8-án, a II.

A februári román batyus bál
A román családoknál hagyománya van a batyus bálaknak.
Évente több alkalommal tartották, sıt heti gyakorisággal is
szórakoztak ily módon az ismerısök. Mostanság már inkább a
farsang idıszakára maradt a
"báli mérető " rendezvény.
A Román Kisebbségi Székházban február hetedikén délután öt órakor fogadást tartottak, leginkább a messzebbrıl
érkezı, romániai testvérvárosok
delegációinak tiszteletére.
Az Eleki Román kisebbségi
Önkormányzat elnöke,
Dr Szelezsán János , a jelenlévı vendégek köszöntése mellett, megemlítette, hogy milyen
összetartó szerepe van a székháznak a helyi románság körében. Egyesületi ülések, különbözı rendezvények, tánccso-

portok foglalkozásai, családi
ünnepségek, egyaránt gyakoriak. Ezt követıen terített asztalhoz invitálta a jelenlévı vendégeket. Késıbb a Reibel Mihály Mővelıdési Központba,
ahol kezdetét vette a
batyus bál.
Elıször
az
Eleki
R o m á n
Kisebbségi
Önkormányzat és az Eleki Románok
Egyesülete nevében köszöntötte
Dr. Szelezsán János a román
bál minden résztvevıjét. Megkülönböztetett tisztelettel üdvözölte Borossebes polgármesterét Fejes György urat és kísére-

világháború európai befejezésének 40. évfordulóján mondott
beszédét, amelybıl álljon most
itt néhány gondolat: "A mai
nap sok nép számára a II. világháború befejezését jelenti, de
másról is szólhat pl. gyızelemrıl, vereségrıl, felszabadulásról
is, de jelenthet átmenetet egy
új
függıséghez, új
szövetségeket, hatalmi
válto záso kat is, vagyis május
8-nak azért
mégis történelmi jelentése
van
Európában.
Mi németek
is emlékezünk ezen a
napon, ami
szükséges is, de a mértéket
nekünk kell egyedül megtalálni...
Május 8-a a németek számára
nem az ünnep napja. Azok akik
túlélték a háborút, vissza tudnak emlékezni. Voltak, akik
hazatértek, egyesek hontalanok
lettek, de szabadok, mások számára viszont megkezdıdött
fogság...
A kapituláció feltétel nélküli

volt, a sorsunk az ellenség kezében volt....
Legtöbb német hitte, hogy az
országa jó ügyéért harcolt és
szenvedett. Ki kell jelenteni: az
egész nem csak hiábavaló és
értelmetlen volt, hanem embertelen célokat és gonosz vezetést
szolgált....
Nem szabad szétválasztani
1945. május 8-át 1933. január
30-tól. Nekünk valóban nincs
okunk ezen a napon ünnepelni,
de ez a nap számunkra a téves
német múlt megismerésének a
napja, amiben a reményeink
szerint egy jobb jövı rejtızködik" Ez a beszéd több szempontból érdekes. Az akkori
NSZK-ban pl. hivatalosan lehetett egykori ellenségrıl beszélni, de nem kellett pl. "örök"
barátságokról, mint ahogy hálálkodni sem, sıt nem kellett
pl. megemlíteni az amerikaiakat
sem, vagyis ezért lehet hitelesnek tartani ezt a beszédet. /Az
Elbától keletre ekkor még nem
volt demokrácia, így másképpen kellett emlékezni erre a
napra is!/ A számunkra is
iránytőként szolgáló beszéd
lelıhelye: Katein, WernerSembritzki, Hans: Kompass /
Iránytő/. Paderborn, 1987. 232
o.
Rapajkó Tibor

tét, Faget megbízott polgármesterét Sita Vasile urat és
kíséretét és Mácsa román baráti település polgármesterét ,
Mircea Ioan urat és kíséretét.
Tisztelettel köszöntötte városunk polgármesterét, Pluhár
L á s z l ó
urat és a jelenlévı városi
képviselıket.
Köszöntötte a
környezı települések, megjelent román
kisebbségi
ö n ko r má n yzatok képviselıit és az Eleki Német, Cigány, Szlovák Kisebbségi Önkormányzatoktól
érkezıket. Végül mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánt a
bálon. Ezután, Pluhár László
polgármester úr köszöntötte a

megjelent vendégeket és minden jelenlévıt és kívánt jó hangulatú estét. A bál nyitótánccal kezdıdött, amelyet a mővészeti iskola táncosai mutattak be. A táncokat Gera Kriszta és Gál László tanította be.
A mulatozáshoz a romániai
Mácsa település zenekara szolgáltatta a talpalávalót, mindenféle kérésnek megfelelı muzsikával. A "batyukból" elıkerülı
elemózsia nem hagyta éhen a
mulatozókat az itóka meg fokozta a jókedvet. Volt nagy
izgalom a tombola húzásánál és
forgatag a "táncparketten". Az a
hír járta Eleken, hogy a kétszáznál több bálozó jól mulatott, szórakozott,
úgymond
sikeres volt a februári román
b a t y u s
b á l .
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ISKOLÁK
Iskolai farsang
Felsıs farsang
A farsang, amely a vízkereszttıl a húsvétot megelızı negyvennapos nagyböjt kezdetéig,
hamvazószerdáig tart, a
tavaszvárás ısi örömünnepe. A farsangi idıben a
mulatozások, álarcos beöltözések, bohóckodások
tették színesebbé az abban
résztvevık életét. A
Dr.Mester György Általános Iskolában évek óta
hagyomány, hogy megrendezik az alsósok és a felsısök farsangi mulatságát.
Az idén felcserélıdött a
sorrend. A nagyok kezdték a mulatozást, február
12-én/csütörtökön/, a Sportcsarnokban, a kis alsósokat
megelızve. Ebben az évben
kivételesen, mivel Papp Rita
elıadómővész csak február 13án /pénteken/ tudott eljönni
Elekre, İ szórakoztatta az alsósokat. A felsıs tanulók mulatságát Zsidó Ferenc tanár úr
nyitotta meg és ı konferálta be
viccesen, humorosan a fellépıket.
A 6. b-sek voltak az elsık. Ötletes busó maszkokkal,
kereplıkkel, szamba tökkel
őzték el a telet, Tóth Gáborné
irányításával. İket követték a
8. a –sok a Casinó twisttel,
majd a 8. b-sek a ”Csókkirály”
c. zenére „rock and roll”-t tán-

coltak, hatalmas sikert aratva.
A táncokat Nagyné Nádor Gabriella tanította be. Ezután vonultak fel a jelmezesek: az 5.a,

a 6.c tanulói és az SNI osztály
néhány tanulója. Majd a 6.a
osztály tanulói igazi Mikulásként érkeztek a rendezvény
helyszínére, Dézsiné Németh
Ilona osztályfınökük
vezetésével.
Kedves tánccal szórakoztatták a közönséget, és a puttonyokból szaloncukor is elıkerült.
İket követték a
„Zambik”, azaz a
6.c
osztályosok,
akik Mickel Jackson zenéjére
táncoltak. A tanulókat
Jámborné Simó Mária tanította
be. Egy fergeteges kán-kán-al

Hírek a Román Iskolából
Régen adtunk hírt a Román
Iskoláról, ezért úgy gondoltam
felkeresem Nisu Cornel igazgató urat, tájékoztasson arról,
hogy milyen események voltak
eddig az iskolában.
- Elsıként a karácsonyi ünnepséget említette , melyet
2008.december 18-án rendeztek
meg a Román Székházban. A
támogató a Román Kisebbségi
Önkormányzat
volt,
Dr.Szelezsán János elnök úr
irányításával. Ünnepi mősorral
készültek az iskola tanulói és
hozzájuk csatlakoztak a
III.sz.Óvoda román csoportjába
járó gyermekei is. Bágy Gyurit,
az eleki Mikulást köszöntötték
dallal, verssel a gyerekek, aki
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viszonzásként ajándékcsomagokat adott nekik, a puttonyából.
- Emlékversenyt rendeztek
Apátiban 2009. január 15-én,
Mihai Eminescu /román költı/
születésének 159. évfordulóján.
Az eleki Román Iskola tanulói
közül ketten készültek fel a
költı verseibıl az országos
versmondó versenyre. Eredményesen is szerepeltek, hiszen
Sztojka Dániel 5. osztályos
tanuló 3. helyezést ért el. Reszelı Miranda a 4. helyezéssel
büszkélkedhetett és emellé még
különdíjat is kapott a budapesti
román nagykövettıl.
- Január 22.: a Magyar Kultúra
Napja. Ekkor került megrende-

léptek fel az 5.b osztályosok,
szintén Nagyné Nádor Gabriella érdeme volt a betanítás. A
hangulatos, pergı mősort az
összes nyolcadikos produkciója
zárta. Dávid Rémusz, a 8.a osztályfınöke ötlete alapján a
tanulók
elıadták
„Hófehérke esküvıjét”,
melyet a szerzı tanított be.
Bevonultak a mese szereplıi: vadászok, állatok, favágók, zenészek, törpék, majd
megérkezett Hófehérke, aki
a gyerek-kocsiban tolta a
kisbabáját. /ebben a mesefeldolgozásban/. Hófehérkét
a Herceg /Hoffmann Ferenc
tanár úr személyében/ kísérte be, a pap összeeskette
ıket. Ezután felcsendült a
jól ismert ABBA sláger, a
„Mamma Mia”, erre a zenére a
násznép násztáncot járt, majd
elindult az ifjú pár a nászútra.
A ragyogó elıadásokat a kö-

zönség vastapssal jutalmazta, a
fellépı osztályok, pedig egyegy tortát kaptak a rendezıktıl.
A farsangi mulatság szervezıi a
zésre Eleken a Reibel Mihály
Mővelıdési Központban ez a
nap. Ismeretes, hogy nemcsak
az eleki tanulók, hanem
Lökösháza és Kétegyháza tanulói is megmérettettek ezen a
versenyen, mely már a 10. alkalommal volt itt Eleken. Reszelı
Miranda itt is remekelt, mivel a
versmondás kategóriában a 2.
helyezést szerezte meg.
- Az idén is megrendezik az
iskolai farsangot – február 27én, az iskolai tornateremben. A
tanulóik nagy része jelmezben
érkezik majd ezen a napon. A
jelmezes bemutató mellett rövid meséket, jeleneteket adnak
elı a diákok. A hangulatos délután várva-várt eseménye
ilyenkor a tombola-húzás. Külön köszönet Duma Annamáriá-
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hetedikesek voltak, Brindás
Györgyné, Lénárt Istvánné és
Lukáscsné Kohut Anna osztályfınökök irányításával. Volt
bıven enni-innivaló is, melyrıl
a hetedikes tanulók szülei gondoskodtak. Megszólalt a discozene , melyet Lovas Róbert DJ
varázsolt a Sportcsarnokba. İt
illeti az elismerés és a köszönet
azért is, hogy a CD-k és a
DVD-k ott szólaltak meg és
akkor, amikor éppen szükség
volt rájuk. A felsıs farsangi
murit tombola-húzás zárta,
majd mindenki elégedetten
térhetett haza, remélhetıleg
előzve a telet, bár ez még várat
magára…
Nádor Mária
Alsós farsang
Az alsó tagozatos diákok farsangjára február 13-án került
sor a városi sportcsarnokban.
Miután a jelmezesek bemutatkoztak Papp Rita
énekes-zenés mősorával szórakoztatta a
gyereksereget.
A
mősor után került sor
a tombolahúzásra,
ahol értékes ajándékok találtak gazdára.
Ez után kezdetét vette a táncos ,mulatság,
ahol a 3. és 4. osztályos tanulók
szülei gondoskodtak az ételrıl
és innivalóról.
Árgyelán Erzsébet
nak, aki erre a rendezvényre 3
tortát ajánlott fel a farsangolóknak. Ismét támogatóként lép fel
a Román Kisebbségi Önkormányzat. A táncolók discozenére ropják majd és próbálják
előzni a hideg, lucskos telet.
-- Elızetes:
Hogy egy kicsit mozogjanak is
a tanulók, minden évben benevez az iskola a 7.-8. osztályosokból egy focicsapatot, a
„Tanaszi János” tiszteletére
megrendezésre kerülı Emlékkupa versenyre. A Pocsajon
megrendezendı versenyen a
román települések iskoláinak
tanulói mérik össze erejüket és
ügyességüket. Erre a focimeccsre márciusban kerül sor.
Nádor Mária

K Ö Z É L E T- K ULT Ú R A
Wass Albert igazsága

Ez történt a januári ülésen
Ez év elsı testületi ülését a
város önkormányzata február
16-án tartotta. Elsıként
a képviselık költségvetési rendeletet alkottak egy fı tartózkodása mellett. /A város költségvetése egyensúlyban van./ Utána elfogadásra került egy célkitőzési rendszer, mely a köztisztviselıi teljesítmények mérésére vonatkozik Eleken,
majd ezt követıen pedig az
önkormányzati szántóföldi területekre vonatkozó bérleti szerzıdést fogadták el. Ezután a
képviselık a Dél-alföldi Regionális Hivatal észrevételérıl
tárgyaltak, és elfogadták, hogy
az önkormányzatnak május 31ig meg kell alkotnia a gyermekjólétrıl szóló rendeletet. A következı döntés értelmében Eleken csak az önkormányzat hozzájárulásával lehet betölteni a
jelenlegi 14 üres álláshelyet, de
aról is döntés született még,
hogy a részben önálló önkormányzati intézményekkel is
megállapodást kell kötni. Ezt

Horváthné Ibolya
Egy ıszinte szó
Miért baj, ha ıszinte vagy,
ha elmondod az igazat.
Az emberek, …
nem szeretik ezt,
s rosszallóan bánnak veled.
Miért fáj az ıszinte szó,
melytıl lelkek felbolyduló
hada száll az ég felé,
s segítségért esdekel.
Igaz és jó az ıszinte szó,
vele fogadni a valót.
Idı kell, hogy elfogadd,
s a világnak ezt továbbadd.
Ha majd egyszer továbbadod,
el fog múlni a fájdalom.
Boldogság jön bú helyébe,
s lelki nyugalom melléje.

követıen a jelenlévık támogatták azt, hogy az eleki általános
iskola pályázatát ki kell egészíteni. /A pályázat a kompetencia
alapú oktatásra vonatkozik./
Az ülés befejezése elıtt módosítottak egy régi rendeletet is,
melyben Elek még nagyközségként szerepel, illetve a közterület-használati és a hulladékszállítási /támogatási/ díjakat is. A
képviselık támogatták még azt
is, hogy augusztus 20-án legyen
Eleken a megyejárás napja, de
még azt is, hogy Kóka nagyközség felhívása értelmében
legyen Eleken is több rendır!
Arról viszont már nem született
döntés, hogy az eleki képviselık kapjanak, vagy pedig ne
kapjanak tiszteletdíjat, illetve
vállalkozóként kapjanak-e valamilyen kedvezményt! Ezekrıl
valószínőleg a közeljövıben
fognak tárgyalni.
Forrás: Singer Ferenc,
önkormányzati képviselı.
Rapajkó Tibor

Errıl ír a januári
Harruckern Krónika
Békés megye legnagyobb
közoktatási intézményének a
lapjában többek között arról
olvashatunk, hogy a pályázaton
nyert másfél milliárd forintból
létrejön a Békés Térségi Integrált Szakképzı Központ, melynek Gyula lesz a székhelye,
ahol a városi önkormányzat
közremőködésével jelentıs
infrastrukturális fejlesztések
kezdıdnek. 2008 decemberében 24 órás olvasást rendeztek
a szabadkígyósi kastély ódon
könyvtárában. Megtudhatjuk
azt is, hogy Zámbó András, az
intézmény igazgatója miért
mond köszönetet a vállalkozóknak. A lap beszámol arról
is, hogy pl. megfelelı létszám
esetén felnıttképzés indul januárban Mezıhegyesen, Orosházán, Gyulán, Eleken és Szabadkígyóson is!
Rapajkó Tibor

"Hontalan vagyok
mert hiszek jóban,
igazban, szépben
Minden vallásban
és minden népben
és Istenben, kié a diadal.

pott (1940), "mellesleg" grófnak született, Erdélyt nem láthatta viszont (a Securitate ügynökeinek merényletei ellene a
hetvenes években), elképzelhetı életmővének színessége és
gazdagsága, a magam részérıl
talán úgy mondanám, hogy az
örök honvágy árnyékában. Az
irodalmi esten elıadott versek
mindenesetre ezt a gondolatot
támasztják alá: "Üzenet haza",
"A bujdosó imája", "Emlékezés
egy régi márciusra",
"Vigasztaló levél magyarok
földjére" és egy prózai mő
"Mese a kék hegyekrıl". Kellemes, színvonalas estet varázsoltak a Jókai Színház mővészei
városunk könyvtárába. Remélhetıleg hasonló rendezvények
lesznek még a jövıben is, hiszen a Karácsonyi Koncert az
Eleki Katolikus Templomban,
az
Ady versekbıl
történt elıadás a Dr.
Mester György Általános
Iskolában,
ennek a törekvésnek
a jegyében történt. A
kultúrát, a mővészetet nehéz terjeszteni,
ha nincs rá igény,
pedig úgy érzem,
hogy gondoktól elgyötört lelkünknek
olyan mint egy pohár hővös víz
egy kánikulai napon,vagy egy
forró tea télen ha összefagytunk
a hólapátolásban. Jólesik. Csupán el kell fogadni, ha szívbıl adják és még fizetni sem
k e l l
é r t e .
Mindenesetre az irodalmi est
hatására lehet, hogy legközelebb már többen fognak Wass
Albert
könyvet keresni a
könyvtárban. Befejezésül az ı
üzenetének néhány sora:

Hontalan vagyok
de vallom rendületlenül, hogy
İ az út s az élet
és maradok az úton,
míg csak élek
töretlen hittel ember és magyar." /1947/.
Idézet Wass Albert a
"Hontalanság Hitvallása" címő
versébıl, amely hozzátartozik
az ı "igazságához" és elhangzott azon az irodalmi esten,
amelyet január 22.-én a Magyar Kultúra Napján tartottak az Eleki Városi Könyvtárban. A Békés Megyei Önkormányzat "megyejárásának" (te
lepüléslátogatás) fontos momentuma a Jókai
Színház mővészeinek
elıadásai, amelyek
közül is kiemelkedı a
Wass Albert mővészetét fémjelzı összeállítás.
Dr. Heim
Lajosné alpolgármestert kereste
meg
Tomanek Gábor színmővész. Így a megyei önkormányzat és
vár o sunk ö nko r mán yzata
együttesen nyújtott lehetıséget
a belépıdíjmentes mősor létrehozásához. Az irodalmi estet
dr. Heim Lajosné alpolgármester nyitotta meg. Ezt követıen
Nagy Erika, Mészáros Mihály,
és Tomanek Gábor színmővészek közremőködésével nem
csak a versek és prózai részletek elıadása következett, hanem a költı-író megismerésére
is lehetıség nyílt, hiszen szerkesztı, erdımérnök, egyetemi
professzor, lap-és könyvkiadó, "Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
irodalomszervezı egyaránt
És törvényei vannak
volt. Kolozsváron született, a
a szeleknek,
II. világháború után hazája elesınek,
hónak fellegeknek
hagyására kényszerült, ahová
és
nincs
ború, örökkévaló.
sohasem térhetett vissza. FloriA
víz
szalad,
a kı marad,
dában halt meg. Sírkövére véa
kı
marad.”
sett dátum, l908-1998. Mind(Bajorerdı1948)
ezek mellett, hat gyermek édesapja, és mővészete elismeréséül
Huszár Gabriella
Baumgarten díjat ka-
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A pszichiátriai visszaéléseket vizsgálják
Speciális jogvédelemmel foglalkozik egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt
segítséget, akik egy pszichiátriai osztályon, pszichiátriai kezelés következtében szenvedtek
sérelmet. Az alapítvány egy
nemzetközi jogvédı szervezet
hazai csoportjaként mőködik
Magyarországon, kiemelten
közhasznú szervezetként. Az
alapítvány által vizsgált pszichiátriai visszaélések igen sokfélék, és számos ügyben sikerült már hatékony jogi segítséget nyújtani a kárt szenvedettek
számára. Egy esetben például
egy nı azzal kereste fel az alapítványt, hogy édesanyja kis
híján belehalt a pszichiátriai
„gyógyszerezésbe” egy vidéki
kórházban; életét csak a családtagok beavatkozása és a gyors
orvosi segítség mentette meg.
Az alapítvány munkájának
eredményeképpen a gondatlanságból kis híján halált okozó
pszichiátert a bíróság elítélte. A
szervezet évek óta kampányt
folytat annak érdekében is,
hogy feltárja a „hiperaktívnak”,
„figyelemzavarosnak” tartott
gyermekek pszichiátriai gyógyszerezésének veszélyeit. Az
alapítvány úgy találta, hogy
ezek a gyógyszerek, kezelések
nem oldják meg a gyermek
problémáit, csupán elnyomják a
tüneteket, az izgága gyermeket

letompítják. Ezért igyekszik
felhívni a figyelmet ennek veszélyeire, illetve hogy mi lehet
a megoldás ilyen probléma esetén. Az alapítványhoz a következı ügyekben lehet fordulni
ingyenes segítségért:
- Ha úgy érzi, a pszichiátriai
kezelés során jogtalanul bántak
Önnel vagy családtagjával,
- Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték vagy félrekezelték, és a
pszichiátriai kezeléstıl rosszabbul lett, mint elıtte volt,
- Ha akarata ellenére szállították a pszichiátriára, és úgy érzi,
ez jogtalan volt,
- Ha fizikai bántalmazás érte a
pszichiátrián vagy erıszakosan
bántak Önnel,
- Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet során károsodást szenvedett,
- Ha gyermekét „hiperaktívnak”
vagy „figyelemzavarosnak”
nyilvánították és gyógyszert
kellett szednie, de semmi nem
lett jobb, vagy a gyermek mellékhatásoktól szenvedett,
- Ha a fenti témákkal kapcsolatban információra van szüksége.
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Telefon: 06 (1) 342-6355
Postacím: 1461 Budapest,
Pf. 182
E-mail: info@cchr.hu
Web: www.emberijogok.hu
Közreadta: arlan

Szavalóverseny Petıfi Sándor halálának
160.évfordulóján

LÉPÉSEK A DISZKRIMINÁCIÓ
ELLEN
Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete, valamint a
Bice-Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért, a fogyatékos embereket ért diszkrimináció elleni küzdelem hatékony elısegítése érdekében az
alábbi tevékenységeket és szolgáltatásokat nyújtja jogi, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, szociális, valamint európai uniós szakértıik és esélyegyenlıségi koordinátoraik
közremőködésével:
• jogi segítségnyújtás
• szolgáltatások közvetítése
• tudatosság növelése,
(nyilvánosság és a diszkrimináció által érintettek tájékoztatása, képzése),
• esélyegyenlıségi koordinátorain keresztül, információnyújtás, segítségnyújtás, felvilágosítás, konzultáció fogyatékossággal, élı személyekkel,
családtagjaikkal és szervezetekkel, diszkriminációs esetek felvétele, közremőködés és közvetítés a lehetséges megoldások, a
diszkrimináció megszüntetése
érdekében
Fogyatékos személy nem
részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem

lehet korlátozott a más emberek
számára elérhetı közjavakhoz
való hozzáférésben.
Várjuk azoknak a fogyatékossággal élıknek a jelentkezését, akiket diszkrimináció ért az
egészségügyi ellátás, a szociális
ellátás, a foglalkoztatás, oktatás
terén, valamint nem biztosított
számukra a hozzáférés különbözı szolgáltatásokhoz.

Könyvismertetı

„1848-as” forradalmi
megemlékezés
Elek Városában

Hívásaikat az alábbi telefonszámokon fogadja koordinátorunk:
Bende Irén: 06-66-642-964,
beiren@freemail.hu

Mozgáskorlátozottak Békés
Megyei Egyesülete
Bice-Bóca Alapítvány a
Mozgássérült Gyermekekért
Közreadta: arlan

A Lıkösházi Vasutas Nyug- Az eleki „Napsugár” Nyugdíjas Ament Andor eleki írótól isdíjas Klub 2009
Egyesületet és Nyug- mét megjelent egy könyv, címe:
február 22 –én hadíjas Klubbot két „Az eleki AMENT HÁZ moIdeje: 2009. március 14.
gyományteremtı
szavaló: Kecskeméti nográfiája”. A szerzı megírja a
(szombat)
szándékkal szavalóJánosné és Bogár ház történetét, megismerhetjük
Helye: 1848-as emlékmő
versenyt rendezett a
Szabó Mihályné kép- a ház alkotójának életrajzát. A
Program
Mővelıdési Házviselte kitőnı ered- kiadványt sok korabeli fotó ilban. A rendezvény
10.00 Himnusz
ménnyel
h i s z e n lusztrálja. Az Ament Ház-ban
elsıdleges célja,
Kecskeméti Jánosné ma a „Harruckern János” Köz10.05 Pluhár László
hogy méltó emléket
elsı Bogár Szabó oktatási Intézmény Eleki Tagopolgármester köszöntıje
állítson egyik legnaMihályné második zata mőködik
10.20 Elek Táncegyüttes
gyobb költınk, Pehelyezést ért el.
/Szent István út 4-6./
emlékmősora
tıfi Sándor emlékéGratulálunk mind- Az érdeklıdık a kiadványt
10.40. Koszorúzás
nek. A rendezvékettıjüknek és jó megrendelhetik Nádor Máriá10.50 Szózat
nyen a házigazdák
egészséget
kívá- nál, vagy Durst Ferencnénél, a
méltatták nagy kölPostán.
nunk!
Szeretettel várunk minden
tınk rövid de annál eredményevároslakót!
sebb és maradandóbb életútját.
arlan
Nádor Mária
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HIRDETÉS-KÖSZÖNET
KÖZÉRDEKŐ HIRDETÉS
INGYENES KÉPZÉS
A Reibel Mihály Mővelıdési Központ és a budapesti székhelyő
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ingyenes képzést
tart 2009. május 6-7-8-án
mikrovállalkozók és munkavállalóik számára.
A képzés célja többek között olyan kedvezmények megismertetése a vállalkozókkal amelyek igénybevételével olcsóbbá tudják
tenni a foglalkoztatást, valamint olyan ismeretek, módszerek elsajátítása, amelyek kapacitás növekedést, piacbıvülést, magasabb szintő szolgáltatást, tudásbeli gazdagodást, vagyis eredményesebb mőködést teremtenek a vállalkozások számára.
A képzés ideje alatt a résztvevık számára térítésmentesen minden nap meleg ebédet valamint kávét/üdítıt biztosítunk. .
A Képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs lap
letölthetı a www.rmmk.extra.hu oldalról.
A kitöltött regisztrációs lapot az alábbi címre kell visszaküldeni
2009. március 31-ig:
Reibel Mihály Mővelıdési Központ
5742 Elek, Kossuth u. 13.
A borítékra írják rá: SEED.

A Reibel Mihály Mővelıdési Központ
tisztelettel meghívja
Elek város lakosságát a
2009. március 14-én 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
rmmkelek@freemail.hu
www.rmmk.extra.hu
KÖSZÖNET !

A Sclerosis Multiplex gyógyításáért Alapítvány már második
A képzés maximált létszáma 25 fı. Ezért a jelentkezések elfogaalkalommal
szervezett Jótékonysági Estet a gyógyulásom érdekédása beérkezési sorrendben történik.
ben.
Az
est
helyszíne
ismét a Reibel Mihály Mővelıdési Központ
A képzés helye
volt. Ezúttal nagyon nagy meglepetés ért hiszen az Eleki Napközi
Reibel Mihály Mővelıdési Központ
Otthonos Óvódák pici gyermekei és a dr. Mester György Általá5742 Elek, Kossuth u. 13.
nos iskola diákjai és pedagógusai nagyon színes programokkal
készültek. Hatalmas öröm volt számomra, hogy ilyen sok ember
Bıvebb információ
eljött és segíteni akarásukat kifejezték. İszinte hálával tartozom
Árgyelán György - 70/ 382 9096
nekik! A február 11-én megrendezett jótékonysági est bevétele:
Árgyelán Erzsébet - 70/ 935 4069
246. 800.- forint volt.
www.seed.hu
www.rmmk.extra.hu
Köszönettel tartozom az alábbi személyeknek,
szervezeteknek:
Árgyelán György
Elek város Polgármesteri Hivatala
Gerhard Stengel
Brandt Edit
A Városi Könyvtár köszönetét fejezi ki azoknak
Barna Gergyelynek és családjának
az állampolgároknak, akik 2008. évben személyi jöElek Tv
Fodor József
vedelemadójuk 1 %-át az intézménynek ajánlották
Tolnai Csaba
fel.
Napközi Otthonos Óvódák gyermekei és az óvónénik
Dr. Mester György Általános Iskola tanulói és a pedagógusok
A kapott összeg : 35.211,-Ft,
8/A osztályos tanulók szalontáncosai, Kállai János
Elek Táncegyüttes táncosai
Gera
Krisztina és Gál László
amelyet könyvvásárlásra fordítottunk. Segítségüket
Eleki Németek Egyesületének kis táncosai
köszönjük, továbbra is kérjük támogatásukat.
Nagyné Nádor Gabriella
Purecse István és Purecse Patrícia
Antovszki Band zenekar
Adószámunk : 16655049-1-04
Sclerosis Multiplex Gyógyításáért Alapítvány
és mindazon embernek akik megjelentek az esten.

1%

Köszönettel:
Juhászné Kiss Henrietta

TÁMOGATÁSUKAT KÖSZÖNÖM!

Héviziné Czakó Éva
2009. február 25.
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J E L E S N A P OK
Jeles napok márciusban
zsef napja, a tavasz elsı napjának az ünnepe. A hagyomány
szerint ezen a napon megszólalnak a madarak, mert „Szent
József kiosztotta nekik a sípot.”
Az Alföldön úgy vélik, ha ezen
a napon szivárvány látható, a
széles sárga sáv jó búzatermést,
a széles piros sáv, pedig bı
bortermést ígér. József napkor
Március 12. - Gergely napja kell elkezdeni a szántást, mert
akkor jó termés várható. Ezen a
A gergelyjárás az iskolás gyer- napon érkeznek a fecskék.
mekek köszöntı, adománygyőjtı, eredetileg többszereplıs, Március 21. - Benedek napja
színjátékszerő játéka. A nap
ünneplését IV.Gergely pápa Ez a nap a csillagászati tavasz
rendelte el 830-ban. A kezdete. Ezen a napon a nappagergelyjárás kezdete a közép- lok és az éjszakák hossza az
korra vezethetı vissza, amikor egész földgolyón egyenlı, ina szegény tanulók kéregettek, nen a neve: „napéjegyenlıség”.
ezzel teremtették elı tanulásuk A bencés rendet alapító Szent
anyagi alapjait. Gergely napjá- Benedek ünnepe. Ezen a napon
hoz idıjárás- és termésjóslás is zsírt és fokhagymát szenteltek,
kapcsolódott. E nap jól ismert amelynek azután gyógyító erıt
szólása: „Megrázza még szakál- tulajdonítottak. Egyesek a hálát Gergely”, vagyis elıfordul, rom jeles nap együttes megfigyelésébıl vonták le a követhogy e napon havazik.
keztetéseket: Ha ezekben a naMárcius 15. -Nemzeti ünnep pokban kisüt a nap, akkor hoszszú, meleg nyár várható, ha
Az 1848-49-es forradalom és nem süt ki, akkor hosszú, lucsszabadságharc kezdınapjára kos ıszre lehet számítani.
emlékezünk. Ezt a napot hivatalosan 1927-ben nyilvánították Március 24. - Gábor napja
nemzeti ünneppé.
Gábriel/Gábor/ arkangyal, Isten
Március 18. – Sándor napja küldönce: a „jó hírt”, az evangéliumot hozza a gyermektelen
Sándor kedvelt névünnep. Ezt a asszonyoknak. İ közölte Márinapot a bukovinai magyarok a ával is a hírt, mely szerint a
zab és árpa vetınapjának tartot- Szent Lélek által a Messiás
ták. Weöres Sándor köszöntıje, anyja lesz.
jól ismert idıjárási regula:
„Sándor napján megszakad a Március 25. - Gyümölcsoltó
tél,
Boldogasszony napja
József napján eltőnik a szél.
Zsákban Benedek hoz majd A katolikus egyház hagyománya e naphoz köti az Angyali
meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki Üdvözletet, Jézus Szent Lélektıl való fogantatásának napját.
él.”
Ezt a napot a fák oltására,
Március 19. -József napja szemzésére tartják alkalmasnak.
Közismert e nap regulája:
„Gyümölcsoltó hidege,
A gyermek Jézus gondviselıjétéli hónapnak megölıje.”
nek, a názáreti ácsnak, Józsefnek az ünnepe.
A három jeles nap közül /
Nádor Mária
Sándor, József, Benedek/ szokásokban a leggazdagabb JóMárcius régi magyar neve:
BÖJTMÁS HAVA. Az elnevezés arra utal, hogy a március
a böjt második hónapja. A KOS
havának is nevezték, a március
21-ével kezdıdı csillagászati
év elsı hónapjáról. Márciust
régente tüzes ifjú személyesítette meg.

Szabó Katalin Zsófia
Gyermekkor
Valamikor, az ébredésnek hajnalán
— a hajnalnak az ébredését várva—,
az álom elillant, az ég letisztulván,
gördül lefelé a gyermekkor fátyla.
Körös-körül csend van, hallgatnak a szelek,
az ég egyre fehérebb, hisz fakul már;
a harmat kristályként csillog, megdermedett.
Jön, ami nem volt még, de lészen immár.
Az aranycsíkját lassan veszti már az ablak,
a hajnal fényei tiszták, de nem ragyognak.
Az elsı kakas töré meg a csendet,
de hangja fagyottan olvad a tájba.
Mintha újat érezne, talán félelmet,
segítségül a szellınek kiálta.
Szemem nyitva s még az ágyban megfordulok,
ámde nem jól fekszem, lapos a párnám.
Nem mondják: Kicsim! Egyedül vagyok,
s ellopták mellılem a játékbabám.
Gyermeki kacaj most nem tölté be lelkem…
Hová legyek most az élet küszöbén?
A bábszínházban nekem nincs már helyem,
s nincs Tündérország, csak veszett kor-remény.
Nem mondhatom, hol a füzet, függvénytábla,
nem érzem, mily nehéz az iskolatáska.
Nem eszek krétát, csengıszót nem hallok,
az idınek hatalmas hullámterén
hogyan létezzek, jaj, hogy létezzek most,
ha már mindent, mindent elvesztettem én?!
Még egyszer kispárnámra dılnék vissza,
hallani még utoljára egy mesét…
Ahogy régen, lelkem a szavait itta,
az lenne énnekem maga a Szent Beszéd.
De elillant, a gondtalanság már oda,
hogy jó volt-e vagy rossz, nem tudom…
A gyermek, ki nem is gyermek, ostoba.
Nem pihent ı eddig, mert volt egy úton,
nem tudta, észrevétlen fogytak léptei,
most látván elolvadtak mézesei.
Színes pilléit örökre előzte,
könyve fejezetét végigbetőzte.
A rózsaszín felhı koldusbotra jutott,
az ember addig volt gyermek, míg hinni tudott.

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA
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