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   Az anyák megünneplésének 
története az ókori Görögország-
ba nyúlik vissza. Akkoriban 
tavaszi ünnepségeket tartottak 
Rheának az istenek anyjának, 
és vele együtt az édesanyák 
tiszteletére. A történelem során 
késıbb is voltak olyan ünne-
pek, amikor az anyákat is meg-
köszöntötték. 
    Angliában, az 1600-as évek-
ben, a kereszténység elterjedé-
sével, az ünnep vallási színeze-
tet is kapott. Akkoriban a hús-
vétot követı negyedik vasárna-
pon, az anyák vasárnapján tar-
tották az édesanyák ünnepét. A 
családjuktól messze dolgozó 
szolgálók szabadnapot kaptak, 
hogy hazamehessenek, és a 
napot édesanyjukkal tölthessék.  
   Az Egyesült Államokban 
elıször 1872-ben ünnepelték 
meg Bostonban az anyák nap-
ját, Julia Ward Howe segítségé-
vel. 1907-ben a philadelphiai 
Anna M. Jarvis próbálta az 
anyák napját nemzeti ünneppé 
nyilváníttatni. Az ünnepet má-
jus második vasárnapjára tőzte 
ki, elhunyt édesanyja emlékére. 
Rengeteg idıt és energiát szánt 
arra, hogy az ünnepet elıbb 
állami, majd nemzetközi 
ismertségővé tegye. Jarvis a 
célját 1914-ben érte el, amikor 
Woodrow Wilson amerikai 
elnök a napot hivatalos ünnep-
pé nyilvánította. 
    Hamarosan az ünnepet 
„felkarolták” a virágkereske-
dık, üdvözlılap-gyártók, cu-
korka- és ajándék-kereskedık, 
akik Európában is propagálni 
kezdték az Amerikában elter-
jedt ünnepet, melynek hatására 
az gyorsan népszerővé vált 
kontinensünkön is.  
   Magyarországon 1925-ben a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
tartotta az elsı ünnepet, a máju-
si Mária-tisztelet hagyományai-
val összekapcsolva. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta 

a hivatalos iskolai ünnepélyek 
közé az Anyák napját.  
 

Forrás: www.wikipedia.hu 
Közreadta: arlan 

 
ÉDESANYÁMNAK! 

 
Édesanya, Te jó Édesanya, 

Szívem nagyot dobban e szót 
hallva, 

Te vagy az én egyetlenem, 
Te vagy az én drága kincsem. 

 
Nem hagynálak el soha, 
Semmilyen hamis szóra, 

Boldogan térek vissza hozzád, 
Sok-sok érdekes újságot  

mondván. 
 

Kérésed parancsnak veszem, 
S rohanok, hogy teljesítsem, 
Mindezt buzgón teszem, 

Hogy bebizonyítsam, szeretlek. 
 

S ha néha, néha mégis történik, 
Hogy nem úgy teszek, mint 

ahogyan elrendelik, 
Igyekszem bőnömet jóvátenni, 
Súlyos vétkemet helyrehozni. 

 
Kívánságom Tıled jóformán 

semmi, 
Hisz amit adtál az már  

tengernyi, 
De annyit azért megfogadok, 

Mindég hő gyermeked  
maradok. 

 
Írta:  Nádor Gabriella  

/ma Nagyné Nádor Gabriella/ 
        Gyula, Erkel Ferenc 

Gimnázium 
   197l.  

Köszöntjük az Édesanyákat! 

   Borús hely-
zetjelentéssel 
kezdte prog-
r a m j á n a k 
ismertetését 
Bajnai Gor-
don minisz-
t e r e l n ö k . 

Közölte, hogy ez nem is kor-
mányprogram, hanem egy vál-
ságkezelı csomag. A globális 
gazdasági válság hatásainak 
rövid ismertetése után rátért a 
speciális magyar problémákra, 
amelyek Bajnai szerint röviden 
összefoglalhatók azzal, hogy az 
állam nem hatékony. A régiós 
országokhoz képest sokkal töb-
bet költ szociális- és lakástámo-
gatásokra, az államszervezet 
mőködtetésére és az adósságok 
kamataira - sorolta Bajnai, hoz-
zátéve, hogy a helyzetet súlyos-
bítja az, hogy rendkívül ala-
csony a foglalkoztatás. A mi-
niszterelnök által idézett sta-
tisztika szerint Magyarországon 
a 19 és 64 év közötti lakosság-
nak mindössze 57 százaléka 
rendelkezik valamilyen legális 
munkahellyel. Bajnai szerint 
ebbıl a válsághelyzetbıl úgy 
kell kitörni, hogy egyrészt meg 
kell ırizni a költségvetés 
egyensúlyát, másrészt ösztö-
nözni kell a gazdaságot, és 
vissza kell szerezni a bizalmat 
az ország iránt. Bár nem részle-
tezte, a kormányfı több intéz-
kedésre is ígéretet tett, amelyek 
a vállalkozásokat segítenék: 
exportfejlesztési programot, a 
belsı piacra jutás segítését, 
beszállítói programot és aktív 
gazdasági diplomáciát ígért.  
    Azt mondta, csökkentik a 
bürokráciát, visszaszorítják a 
lánctartozásokat, felgyorsítják a 
nagy értékő magánberuházások 
engedélyezését. Külön segítsé-
get ígért a nagy munkaerı-
igényő ágazatoknak, a mezı-

gazdaságnak, az építıiparnak és 
a turizmusnak. Bajnai feltıkésí-
tést ígért a nehéz helyzetben 
lévı bankoknak. Azt mondta, 
kockázatkerülıbb befektetési 
szabályokkal biztosítják a 
nyugdíjpénztárakban lévı meg-
takarítások értékállóságát, a 
közbiztonságot pedig a Btk. 
Szigorításával és a rendırség 
megerısítésével javítják.  
    Bajnai közölte, tartani akar-
ják a költségvetés 3 százalékos-
ra tervezett hiányát. Bajnai azt 
ígéri, hogy ezekkel a lépésekkel 
növekedni fog a gazdasági sze-
replık mozgástere, és így sike-
rül megırizni, majd késıbb 
növelni a munkahelyek számát.    
    Bajnai azt mondta, hogy az 
alkalmazottak számára elıny, 
hogy nıni fog a nettó fizetésük, 
mert kevesebb személyi jöve-
delemadót kell fizetniük, és az 
alacsonyabb bérterhek miatt 
biztosabbá válik a munkahely-
ük. A vállalkozások számára a 
kormány szerint elıny, hogy 
csökkennek a bérterhek, és álta-
lában is kevesebb adót kell fi-
zetniük. Bajnai a családok szá-
mára azt ígéri, hogy az adó-
rendszer átalakításával több 
pénz marad náluk, és segíteni 
fogják az anyákat abban, hogy 
álláshoz jussanak szülés után. 
Utóbbit célozza a bölcsıdei, 
óvodai és napközis helyek bı-
vítése. Emellett meghagynák a 
családi adókedvezményt - ígéri 
Bajnai, de azt sem tagadja, 
hogy az áfaemelést a családok 
sem kerülhetik el, és a családi 
pótlék összege sem fog nıni két 
éven át, ami szintén hátrányo-
san érinti ıket. 
 

Forrás: www.origo.hu                                                             
 közreadta: arlan 

Mindenkitıl lemondást kér a csomagját  
bemutató Bajnai  
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   Elek Város Önkormányzata 
2008. április 29.-én pályázatot 
nyújtott be az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Dél-Alföldi 
Operatív Program keretében A 
városi örök-
ség megır-
zése és kor-
szerősítése 
„Elek Város 
Polgármes-
teri Hivata-
lának felújí-
tása és kor-
szerősítése” 
címen. Az 
önkormányzat a pályázatot 
megnyerte 2009. január 9.-én, a 
p r o j e k t  ö s s z k ö l t s é g e : 
27.576.074 Ft, a támogatás 
m é r t é k e  8 0% ,  am e l y 
22.060.859 Ft. A projekt meg-
valósítás kezdete 2009. április 
1., tervezett befejezése 2009. 
június 30. A pályázat célja a 
Polgármesteri Hivatal külsı 
homlokzatának felújítása és 
utólagos hıszigetelése, nyílás-
zárók cseréje. Az épület az 
1980-as években épült, a mai 
kornak nem megfelelı techno-
lógiával, ezért idıszerővé vált a 
korszerősítés megvalósítása. 
Ezzel egyidejőleg az önkor-

mányzat költségei (főtés, villa-
mos energia) csökkennek. 
Alapvetı elképzelés az épület 
hıszigetelı képességének felja-
vítása mellett a környezetbe 

illeszkedı 
homlokzat 
kialakítása.      
   A Polgár-
m e s t e r i 
H i v a t a l 
külsı hom-
lokzatának 
felújításá-
val növek-
szik a város 

vonzereje és hozzájárul a tele-
püléskép javításához. Eleken 
megrendezésre kerülnek olyan 
programok, amihez elengedhe-
tetlen a városkép javítása.  
    A tervezett beruházás hatás-
sal lesz ezenkívül a dolgozókra, 
hiszen a fizikai munkakörnye-
zet nagymértékben befolyásolja 
hangulatukat, közérzetüket. A 
felújítás eredménye hatással 
van továbbá Elek város teljes 
lakosságára, valamint az átuta-
zó és idelátogató turistákra. 

 
Pluhár László 
polgármester 

Elek Város Polgármesteri Hivatalának  
felújítása és hıszigetelése 

   Elek Város Önkormányzata 
2008. június 9.-én pályázatot 
nyújtott be az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Dél-Alföldi 
Operatív Program keretében 

Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztése/ Kistérségi járó be-
teg szakellátó központok fej-
lesztése, alap-, járóbeteg szak-
ellátás korszerősítése „Elek 
Város Háziorvosi Rendelıjének 
felújítása” címen. Az önkor-
mányzat a pályázatot megnyer-
te 2009. április 15.-én, a projekt 
összköltsége: 43.551.783 Ft, a 
támogatás mértéke 90%, amely 
39.196.604 Ft. A projekt meg-
valósítás tervezett kezdete 
2009. június 1., tervezett befe-
jezése 2009. augusztus 31.  
    A pályázat célja, hogy a tele-
pülésen minden lakos számára 
hozzáférhetıvé váljon megfele-
lı infrastrukturális ellátottság-
gal rendelkezı egészségügyi 
intézmény közszolgáltatása. 
Elek városban rossz állapotú a 
háziorvosi rendelı, hiányos, 
elavult eszközökkel rendelkez-

nek az orvosok. A problémák 
megoldása érdekében szükség 
van az egészségügyi ellátások 
optimalizálására, a leromlott 
infrastruktúra fejlesztésére, 

eszközök beszerzésére. Alapve-
tı elképzelés a társadalmi 
esélykülönbségek csökkentése 
az egészségügyi szolgáltatások-
hoz való hozzáférés kiegyenlí-
tése által. Ezen kívül a végleges 
és minıségi ellátás biztosítása 
korszerő és hatékony feltétel-
rendszerek (épület, gép-eszköz, 
IT) kialakítása. A lakosság la-
kóhelyéhez közeli háziorvosi 
szolgálatok szolgáltatói szere-
pének megerısítése és a szol-
gáltatások minıségének javítá-
sa rendkívül fontos feladata és 
célja is egyben a projektnek.  
    A felújítás eredménye hatás-
sal van továbbá Elek város tel-
jes lakosságára. 

 
Pluhár László 
polgármester 

2009-ben beadott, formai és 
tartalmi elbírálás alatt álló 
pályázatok: 
- Eleki Téglagyári Horgászta-
vak turisztikai fejlesztése 
- Népi kultúra bölcsıje Elek-
Újszentanna-Ottlaka/Vatra 
folclorica Aletea-Sântana-
Grăniceri 
- Közmővelıdési intézmény, 
közösségi színtér technikai, 
mőszaki eszközállományának 
berendezési tárgyainak gyarapí-
tása (Reibel Mihály Mővelıdé-
si ház parkettázása, Könyvtár 
berendezési tárgyak beszerzése) 
- Bölcsıdék és közoktatási in-
tézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi 

b u s z o k  b e s z e r z é s e 
(Napköziotthonos Óvodák, Dr. 
Mester György Általános Isko-
l a  f ő t é s k o r s z e r ő s í t é s , 
nyílászárócsere) 
 
Jelenleg 2 db nyertes pályázat 
áll megvalósítás alatt: 
- Elek Város Polgármesteri 
Hivatalának felújítása és hıszi-
getelése  
- Elek Város Háziorvosi Rende-
lıjének felújítása 
 

Forrás: 
Elek Város Önkormányzata 

Pályázati Iroda 

Helyzetjelentés Elek Város Önkormányzata 
által 2009-ben benyújtott települési beruhá-

zásokat célzó pályázatok állapotáról 

Elek Város Háziorvosi Rendelıjének  
felújítása 

 

2009. április 30. 
 
- 19:30: Gyülekezés a Fáklyás 
felvonulásra a magyar temetı-
nél. 
- kb. 20:30: Máglyatőz a  Vá-
rosi Sportpályán 
- kb. 20:45: Nosztalgiaest a 
Városi Sportpályán 
 
 
Szeretettel várunk minden  

városlakót! 
A rendezık 

 

2009. május 1. 
- 6:00: Zenés ébresztı az egész 
városban  
- 10:00: Kulturális mősor 
Fellépık:Elek Táncegyüttes, 
Városi Óvoda, Energy Dance 
Cool Táncegyüttes, 
„Napsugár”Nyugdíjas Énekkar  
- kb. 11:00: Szabadtéri vendég-
látás 
Helyszín: Polgármesteri Hiva-
tal mögötti tér 

 
Zene - Kolbász - Sör stb. 

 

Elek városi rendezvények  
2009. április 30-án és május 1-jén 



KÖZÉLET 

2009. április 30.     3  

    Az alapítvány célja: Elek 
város élhetıbbé tételének segí-
tése, a város közigazgatási terü-
letén a terület- és településfej-
lesztési, környezetvédelmi, 
valamint közoktatási és közmő-
velıdési célok megvalósulásá-
nak segítése.  Elek város önkor-
mányzata intézményei infrast-
ruktúrájának Európai Uniós 
konformmá tétele, mőködésé-
nek segítése, és a határon át-
nyúló kapcsolatok ápolása.  
    A célok megvalósítására a 
közalapítvány vagyona, annak 
hozadékai, és a céltámogatások 
használhatók fel. Az alapítvány 
nyílt, ahhoz pénzbeli vagy 
egyéb vagyoni felajánlással 
bárki csatlakozhat. Az alapít-
vány céljainak megfelelı  mő-
ködtetésérıl 5 fıs kuratórium /
Zsidó Ferenc  elnök, Klemm 
István alelnök, Pluhár László, 
Dr. Heim lajosné, Singer Fe-
renc/ gondoskodik, és biztosítja 
az alapítványi vagyon gondos 
kezelését.  Az alapítvány vezetı 
tisztviselıi feladataikat társa-
dalmi munkában, díjazás és 
költségtérítés nélkül végzik.  
 
Sz ámvi t e l i  be s z ámol ó  
Bevételek 2008. január1-2008. 
december 31-ig  
Nyitó egyenleg: 1. 592. 261 Ft  
Magánszemélyek befizetése:  
4. 600. 000 Ft  
Önkormányzati támogatás:  

590. 000 Ft 
 Kamat: 2. 515 Ft 
 1%-os felajánlás: 38. 653 Ft  
Források összesen:  
6.823.429 Ft  
 
Kiadások 2008. január 1---
2008.  december 31-ig  
Világító testek bérleti díjas /12 
hónap/: 3. 212. 615 Ft 
Banki ktsg: 19. 016 Ft  
Adminisztratív költség: 810 Ft  
F ő t é s k o r s z e r ő s í t é s  /
Pszichiátriai Betegek Otthona/: 
1. 010. 000 Ft  
Elkei Lovas Klub támogatása: 
30. 000 Ft 
Hiszi-Map Kft. támogatása /
Útikalauz/: 150. 000 F  
Kiadás összesen: 4. 422. 441 Ft  
Záróegyenleg 2008. december 
31-én: 2. 400. 988 Ft 
Az alapítvány számára 2008-
ban költségvetési támogatásból 
nem keletkezett bevétele, fel-
halmozási céllal beszerzés nem 
történt. 
Alapítványunk adószáma:  

18 38 81 09-1-04 
   A város fejlıdéséért tett min-
den jó szándékú felajánlást kö-
s z ön e t t e l  e l f o g a d u n k .  
A közalapítvány 2008. évi mő-
ködésérıl készített beszámolót 
a Képviselı-testület 2009. már-
cius 30-i ülésén elfogadta. 

  
Zsidó Ferenc  

a kuratórium elnöke 

Elek Város fejlıdéséért Közalapítvány 2008. 
évi mőködési beszámolója     Ez volt az érzése annak, aki 

belépett a Reibel Mihály Mőve-
lıdési Központ kamaratermébe 
április 9.-én. Részemrıl a hús-
véti, ünneplıs, locsolkodó vá-
rós légkörre gondolok, amely 
hagyományok-
ban gazdag, 
színes, és ha 
pironkodva is, 
ki kell monda-
ni, halványoló-
ban  van. Itt 
azonban, hímes 
tojások garma-
da kosarakban 
és ágakon, mo-
tívumaik ügyes 
kezeket kíván-
n a k ,  k é -
pek  voltak lát-
hatóak és különbözı tárgyak 
(és némi süteménykóstolásra is 
nyílt lehetıség), mindezek ép-
pen az ellenkezıjét példázták.  
   A kiállí tást,  Árgyelán 
György, a Mővelıdési Központ 
igazgatója nyitot-
ta meg. Elmond-
ta, hogy a már 
hagyományosnak 
s z á m í t ó 
(harmadik alka-
lommal rendezik 
m e g ) , 
"mozgókiállítás", 
ami alatt az ér-
tendı, hogy a 
Kétegyházi Már-
ki Sándor Nem-
zetiségi Nyugdí-
jas Klub, a 
Kétegyházi Sé-
rült Fiatalok és Segítıik Egye-
sülete és az Eleki Napsugár 
Nyugdíjas Egyesület, közösen 
munkálkodott ennek az ese-
ménynek a megrendezésében. 
" T e g n a p ,  t e g n a p e l ı t t 
Kétegyházán tekinthették meg 
az érdeklıdık a (húsvéti elıze-
test), ma és a holnapi nap folya-
mán, pedig Eleken.”- folytatta 
Árgyelán György, és reményét 
fejezte ki, hogy minél többen 
nézik meg a kiállítást és egyben 
merítenek ötleteket a lányok-
asszonyok az otthoni ünnepi 
e l ı k é s z ü l e t e k h e z . 
    Mivel az volt a "feladatom", 
hogy ötleteket merítsek, szét-

néztem.  A két nyugdíjas  egye-
sület asztala, szemet gyönyör-
ködtetı volt, még hagyományos 
locsolkodó versek is olvasható-
ak voltak. A kétegyháziaknál 
tyúk formájú kocsi, nagy nem-

zetiszínő ruhájú 
baba is volt a 
tojásfákon kí-
vül.  Legtovább 
mégis a  Sé-
rült  Fiatalok és 
Segítıik Egyesü-
letének összeállí-
tásánál idıztem. 
Komoly alkotá-
sokat is lehetett 
látni, mint a szá-
rított virágokból 
összeállított kere-
tes képek. Egy 

album, különbözı témájú és 
motívumú (fıleg virág) moza-
ikszerő képekkel. Mint megtud-
tam, Grósz Brigitta  készítette, 
de  alkotásai a terem falán is 
láthatóak voltak. Beszélgetıtár-

saim, nagy 
s z e r e t e t t e l 
emleg et t ék 
P i g l e r 
Andr á sn ét , 
ennek az 
egyesületnek 
a vezetıjét 
( ó v ó n ı , 
gyógypeda-
gógus), aki 
nagy oda-
adással végzi 
ezt a munkát, 
természete-
sen saját al-

kotásai is vannak, és teszi 
mindezt annak ellenére, hogy ı 
maga is komoly egészségi 
problémával küzd.   
    Remé l h e t ı l eg  e z t  a 
"mozgókiállítást" jövıre is 
megrendezik. Húsvét biztosan 
lesz. Hagyományainkat, pedig 
elı kell venni és az ünnepnek 
megfelelıen, tisztelettel  és 
szeretet tel   éln i  vele! 
 

 
Huszár Gabriella 

A  Húsvét hangulata 

1% 
 

Tisztelet Elekiek és elszármazottak! 
Segítsék Önök is adójuk 1%-ával 

 A Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelke-
déséért Közhasznú Egyesület munkáját. 

Adószámunk:  
18386712-1-04 

Köszönettel: 
A Kistérség Gazdasági Kulturális Felemelkedésé-

ért Közhasznú Egyesület tagjai nevében 
 

Árgyelán György 
elnök 
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  ...a szegény legénynek utat 
mutassatok..." szól a nóta. Eb-
ben az esetben a hangsúly 
a  csillagokon van, hiszen égi 
"térképünket", mindig használ-
ta. Egy idı-
ben,  szinte 
k i z á r ó l ag os 
tá jékozódási 
e s z k ö z e 
("GPS-e") volt 
a földön ván-
dorlóknak és 
a  a tengere-
ken hajózók-
nak egyaránt. 
S emm i f é l e 
t e c h n i k a i 
meghibásodás nem befolyásol-
hatta, sem a Sarkcsillag ragyo-
gását, sem a Göncölszekér 
vagy  a Nagymedve állását, 
csupán ismerni kellett a járásu-
kat. Ezért csillant fel a szemem, 
amikor arról értesültem, hogy 
Szklenár Tamás, a Szarvasi 
Amatırcsilla-
gászok Baráti 
Körének tagja, 
elıadást tart 
ebben a téma-
körben, távcsö-
ves bemutató-
val egybekötve 
az Eleki Városi 
Könyvtárban, 
március 31.-én, 18 órakor.  
    Kerek 400 éve annak, hogy 
Galileo Galilei elıször használt 
távcsövet csillagászati megfi-
gyelésekhez. Az ENSZ, ennek 
emlékére nyilvánította 2009et, 
a Csillagászat Nemzetközi Évé-
nek. Ezért a Magyar Csillagá-
szok Egyesülete és a velük 
együttmőködı szervezetek, 
ismeretterjesztı elıadásokat 
tartanak annak érdekében, hogy 
minél  többen ismerkedjenek az 
Univerzum csodáival. Az itteni 
rendezvényt az Oktatási Kultu-
rális és Sport Bizottság támo-
gatta.  Elıadásában, Szklenár 
Tamás beszélt a Naprendszer 
kialakulásáról, a bolygók kelet-
kezésérıl, az üstökösökrıl, és 
az ezidıtájt megfigyelhetı égi 
jelenségekrıl. Vetítéssel illuszt-
rálta az elmondottakat.  
   A jelenlévık csillagtérképet 
is kaptak. Kérdéseket is tehet-

tek fel az érdeklıdık például az 
őrszondákról, a meteoritokról, 
veszélyességükrıl, különbözı 
égi jelenségekrıl. Nagy sikere 
volt az udvari távcsöves bemu-

tatónak, annak 
ellenére, hogy a 
felhıs égbolt 
csak a Holdnak 
"engedte meg", 
hogy  felszínét 
k ö z e l e b b r ı l 
m eg s z em l é l -
jék. A jelenlé-
vık számára 
élmény volt ez 
az este. A szo-
morú csupán az, 

hogy kevés volt a gyermek, a 
névre szóló meghívók ellenére 
is. (Tudomásom szerint, Eleken 
kb 1000 fiatalkorú él). "A belé-
pés díjtalan", állt a meghívón. 
Bár tudom, hogy ismétlem ön-
magam, és már többször hang-
súlyoztam, hogy ez egyáltalán 

nem lényegte-
len, manap-
ság! Panasz-
kodunk a tan-
k ö n y v e k , 
könyvek, és 
általában a 
k ü l ö n b ö z ı 
i sme r e t t e r -
jesztı eszkö-

zök drágasága, szinte megvehe-
tetlensége miatt, de, amikor 
szakemberek nyújtanak ingye-
nes lehetıséget (akár egy föld-
rajz 5-ös megszerzéséhez), nem 
használják ki a lehetıséget.  Az 
idısebbek, talán érdeklıdıb-
bek.  Hát, igen. İk még emlé-
keznek  jól Petıfi versére, 
amelyben Erzsikével a szekéren 
választottak maguknak  csilla-
got, és "közben a négy ökör 
lassacskán  ballagott". Esetleg a 
mai, fiatal szerelmesek is vá-
lasztanak csillagot, ha pedig 
"Ez a duma nagyon ósdi", ak-
kor a 2009-es év csillagászati 
"szlogenjére" hallgassanak:   
 
"Az UNIVERZUM - Benne 

élsz, fedezd fel!" 
 

Huszár Gabriella  

„Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok… 

A Dr. Mester György  Általá-
nos Iskolában osztályonkénti 
bajnokságot bonyolítottak le. A 
kosárlabda mérkızéseket folya-
matosan a tömegsport napokon 
játszották. Ez a nap a 
„kicsiknél” (5.-6. osztály) szer-
da, a „nagyoknál” (7.-8. osz-

tály) kedd. . Maga a kosárlabda, 
csak az ötödikeseknél volt „új 
tantárgy”. Lelkesen gyakorol-
ták a testnevelés órákon ezt a 
labdajátékot. A bajnokság ered-
ménye a következı: 
5. évfolyam: I. 5b, II. 5a  (5b-
5a= 7:1) 
6.évfolyam   I 6b, II.6a, III. 6c 
(6.a-6.c=14:6; 6,b. 6. c=10:2; 
6.b.-6.a=16-8) 
7. évfolyam I. 7a, II.7c (7a -
7c=33:30) 
8. évfolyam I. 8b, II.8a  (8b-8a 
=18:4) 
Gratulálunk a kosárlabda baj-
nokság minden lelkes játékosá-
nak! 

 
 

Huszár Gabriella 

Kosárlabda 

Ez a nap 
egyik leg-
jelentısebb 
k ö l t ı n k , 
József At-
tila szüle-
t é sn ap ja . 
N a g y o n 
fontos volt 
számára az 
írás: a 

megélhetése, a vigasztalója, az 
élete volt. Érdekességként meg-
említendı, hogy Márai Sándor 
is ezen a napon született, csak 
éppen 5 évvel József Attila 
születése elıtt, 1900-ban. Az 
évszázadokig rejtızı Mária-
siralommal kezdıdött költésze-
tünk. Balassi mőveiben már 
magyarul csengtek a rímek. 
Csokonai fájdalmas szerelme, 
Berzsenyi niklai magánya, a 
Himnusz és Szózat égbe szökı 
kiáltásai, Petıfi forrongó gon-
dolatai, Arany csendes szavai, 
József Attila és Radnóti ke-
ménysége, kétségbeesettsége 
meg is szólítanak bennünket. 
Szólítanak, figyelmeztetnek, 
hogy ırizzük ıket, hangjukat, 
vágyaikat és vágyainkat. Hi-
szen ık megtanítanak bennün-
ket arra: szembe lehet nézni a 
halállal, a magánnyal, a diktatú-
rákkal, a saját vétkeinkkel.  
Soraik biztató sorok: az ember, 
míg boldog, vagy boldogtalan, 
míg olvasni, írni bír és akar, 

addig élnek ık, a költık, addig 
élnek a versek, költészetük. Az 
idén ünnepeljük Radnóti Mik-
lós, hallhatatlan költıóriásunk 
100. születésnapját. Ezért ez 
alkalommal Tıle választottam 
egy szép verset: 

B á j o l ó 
Rebbenı szemmel 

ülök a fényben, 

a rózsafa ugrik 

át a sövényen, 

ugrik a fény is, 

győlik a felleg, 

surran a villám 
s már feleselget 

fenn a magasban 

dörgedelem vad 

dörgedelemmel, 

kékje lehervad 

lenn a tavaknak 

s tükre megárad, 

jöjj be a házba, 

vesd le ruhádat, 

már esik is kint, 

vesd le az inged, 
mossa az esı 

össze szívünket. 

    Milyen gyönyörő ez a nap, 
melyet a költészetnek szentel-
tek! Hiszen költészet az egész 
életünk: az imák, melyeket nap 
mint nap mondunk, a slágerek, 
melyeket naponta dúdolunk… 
Ezért ma, egy perc néma hall-
gatással és felállással adózzunk 
a költészet alkotóinak! 
 

Nádor Mária 

A költészet napja - Április 11. 
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Közérdekő közlemény 
 

Ingyenes képzés mikrovállalkozóknak és 
munkavállalóiknak 

 
A Reibel Mihály Mővelıdési Központ és a budapesti 
székhelyő SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapít-
vány ingyenes képzést tart 2009. május 6-7-8-án 
mikrovállalkozók és munkavállalóik számára.  

A képzés ideje alatt a résztvevık számára térítés-
mentesen minden nap meleg ebédet valamint ká-

vét/üdítıt biztosítunk.  
 

A Képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációs lap letölthetı a www.rmmk.extra.hu 

oldalról. 
A képzés helye 

Reibel Mihály Mővelıdési Központ 
5742 Elek, Kossuth u. 13.  

Bıvebb információ: 
70/935 40 69 

www.rmmk.extra.hu 
rmmkelek@freemail.hu 

Az új kormány  
megalakulása után 

    Az 1956-os magyar forrada-
lom és szabadságharc esemé-
nyei mára már szerencsére is-
mertek, azonban az eleki ese-
ményekrıl eddig nem sokat 
tudhattunk, legfeljebb csak szó-
beli visszaemlékezésekre tá-
maszkodhattunk.  
    A helyzet ezen a téren azon-
ban jelentısen megváltozott, 
mert a megyei levéltár békési 
fióklevéltárában megtaláltunk 
egy Eleken, 1957. február  28-
án készített jelentést. /Ez eddig 
még sohasem kapott nagyobb 
nyilvánosságot, csak most!/ A 
jelentést Elek község Tanács 
Végrehajtó Bizottsága készítet-
te a Járási Tanács Végrehajtó 
Bizottságának /Gyula/ címezve, 
a tárgy pedig ez volt: "Elek 
község forradalmi eseményeirıl 
jelentés". A dokumentumon két 
aláírás szerepel,  B. 
Kun Istváné, aki 
akkor a vb helyet-
tese volt Eleken, 
illetve Fazekas 
Józsefé, aki a vb 
titkáraként tevé-
kenykedett.  /A 
békési levéltárban 
a pontos lelıhely 
e z :  B é k é s  m e -
gyei  VB.Titkárság, XXIII. 6. 
b./39./. Mielıtt ezen fontos 
levéltári forrás alapján felidéz-
nénk ezeket az egykori dicsısé-
ges eleki napokat, fontosnak 
tartjuk megemlíteni, hogy pl. 
még 1957 februárjában is nagy 
lehetett a zavarodottság helyi és 
járási szinten, mert a jelentés-
készítık a hivatalos levelük 
tárgyaként még a forradalmat 
jelölik meg, de már a második 
t a g m o n d a t u n k -
ban ellenforradalomról beszél-
nek! Most pedig nézzük meg, 
hogy a dokumentum alapján 
hogyan lehet rekonstruálni eze-
ket a forradalmi napokat!  
   Eleken 1956. október 27-
én  volt egy tüntetés, ami 14 
óráig tartott, amit Burján Gyula 
szervezett, és még aznap levál-
tották a tanácsi vezetıket is. 
Október 28-án a Kultúrotthon-
ban Burján Gyula vezetésével 

nagygyőlést tartottak, ahol jelen 
voltak még a következı szemé-
lyek is: Balogh Sándor, Mester 
György. Itt elhangzott az is, 
hogy az elızı napon leváltották 
a korábbi vezetıket, majd meg-
választották a 10 tagú Forradal-
mi Bizottmányt és a 28 tagú 
Forradalmi Tanácsot. A bizott-
mány elnöke Burján Gyula lett, 
a forradalmi tanács tagjai kö-
zött találjuk pl. a következı 
személyeket: Recski Gusz-
táv,  Zemplényi László, 
Dömény Imre. A győlés végén 
Mester György elszavalta a 
Nemzeti dalt. 
    Október 29-én a Forradalmi 
Bizottmány ténylegesen átvette 
az egykori tanácsházán a hatal-
mat, illetve megkezdıdött a 
munkástanácsok szervezése. 
November 10-én a korábbi ta-
nácsi vezetık ismét elfoglalták 
helyüket a tanácsházán, de a 

tömeg megnyerése 
végett Kiss István, a 
forradalmi bizott-
mányból is ott ma-
radhatott! Burján 
Gyula és Szabó 
Nándor vezetésével 
sz t r á jkszer vezés 
kezdıdött, illetve 
ismét volt felvonu-

lás Burján Gyula vezetésével, 
amelyen a kétegyházi gépállo-
más dolgozói, illetve az ottani 
vasutasok is részt vettek. Volt 
koszorúzás a temetıben, illetve 
egy kormányellenes beszéd az 
1848-as emlékmőnél.Több 
eleki lakos ablakát kıvel 
betırték, elégették a napi sajtót, 
és még, a jelentés szerint a For-
radalmi Bizottmány egy gépko-
csit is küldött Orosházára fegy-
verért! A forradalom alatt volt 
Nemzetırség is Eleken! A most 
bemutatott jelentés alapján azt 
lehetne mondani, hogy Eleken 
csak a Nagy Imre-kormány 
megalakulása után "tört ki a 
forradalom", de ami érdekes, 
hogy még 1956. november 4-e, 
vagyis a  vérbefojtás után is, 
tovább élt a forradalom. Eleken 
ekkor nem volt erıszak. Termé-
szetes módon vezetı szerepet 
vállaltak azok a személyek, 
akik már 1949 elıtt is azt tet-

ték. Túl közel volt még akkor 
az igazi demokrácia, így sokan 
álltak ki a forradalom mellett, 
vagyis volt tömegbázis! Az 
akkori jelentéstevık győlölkö-
dı hangneme azzal magyaráz-
ható, hogy ıket elsöpörte a nép-
harag, de külsı támogatással 
mégis visszatérhettek. Nem 
valószínő az hogy,  ha Ele-
ken  október 27-e elıtt 
"komolyabb" megmozdulás lett 
volna, akkor arról sem hallgat-
tak volna.  Nem tudjuk azt sem, 
hogy miért nem szól a doku-
mentum az október 20-a és a 
november 10-e közötti dolgok-
ról. Az viszont érdekes, hogy 
ez a dokumentum nem tesz 
említést Reibel Mihály, egykori 
eleki plébános forradalmi tevé-
kenységérıl, mert tudomásunk 
szerint akkor ı is szerpelt vál-
lalt, sıt börtönbe is került, 50 
éve pontosan 1959. november 
4-én temették el Eleken!  
   Az Eleki Krónikában meg 
szeretnénk jelentetni ennek a 
dokumentumnak a szövegét, 
mert úgy gondoljuk, hogy eny-
nyivel tartozunk ezeknek az 
igaz embereknek! /Elıször  az 
1956. október 27-én történteket 
közöljük./ 

Rapajkó Tibor 

"Tárgyügyben jelentem, hogy 

községünkben ellenforradalom 

kibontakozásának kezdete 

1956. Október 27-én kezdıdött 

az napi felvonulással. Amit 
Burján Gyula vezetésével az 

értelmiség közül 1-2 nevelı és 

Elek községben lévı osztályel-

lenség közzül beépített bizott-

ság vezetett. A felvonulási be-

széd után, ami kb. 2 órakor ért 

végett. Utánna Burján Gyula, 

Balogh Sándor és még néhány 

társuk irányt vett községi Ta-

nácsházához elhatározott szán-

dékkal, hogy a község függetle-

nített, de a község aparátusát is 
teljes egészében leváltsák. Ta-

nácskoztak, mely gyülésük után 

esta ugy 6 óra tájban személyé-

ben leváltották Tóth Mihály vb. 

elnököt,  B. Kun István vb. el-

nök helyettest és Fazekas József 

vb. titkárt. Ezt követıen este 

Budapestrıl megjelent egy For-

radalmi Bizottság Budapesti 

mérnök tagja, aki centenáris 

emlékmünél nagy magyarság-
ra  hivatkozva szervezte az em-

bereket a budapesti fegyveres 

felkelésre."/Meghagytuk az 
eredeti helyesírást!/ 

A jelentést közreadja: 
Rapajkó Tibor 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc története 
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Sajtóközlemény 
Vállalkozásokat segítı elıadások Gyulán 

   A Gyulai Önkormányzat, a Gyulai Kistérség Helyi Vidék-
fejlesztési Iroda és a Kistérségi Koordinációs Hálózat közre-
mőködésével került megrendezésre 

 2009. március 31.-én a kistérségi válságkezelı  fórum  
a mikro-, kis- és középvállalkozások rendelkezésre álló vál-
ságkezelı eszközökrıl, munkáltatói kedvezményekrıl, pályá-
zati kiírásokról. 
    Dr. Perjési Klára polgármester, egyéni országgyőlési 
képviselı megnyitójában reményét fejezte ki a népes számú 
érdeklıdı elıtt, hogy a kistérség vállalkozásai a kialakult 
helyzetet át tudják vészelni, vagy éppen elınyt kovácsolnak 
belıle a rendelkezésre álló eszközök minél teljesebb kihaszná-
lásával. 
Nagy érdeklıdés mutatkozott az aktuális munkahelymegtartó 
pályázatok, munkáltatói kedvezmények iránt, melyrıl Dr. 
Nagy Ágnes, a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
fıigazgatója nyújtott teljes körő tájékoztatást, majd biztosítot-
ta a személyes konzultációt is munkatársaival. 
    A vállalkozások fejlesztésére szolgáló pályázatokról, a pá-
lyázati rendszer egyszerősítésérıl, a kedvezményes vállalko-
zói hitelekrıl Kovács Mátyás, a Körös – Völgye Alapítvány 
ügyvezetıje tájékoztatta a megjelenteket. 
   Ezt követıen Molnár Csaba kistérségi koordinátor a regio-
nális gazdaságfejlesztési és turisztikai célú pályázatokra hívta 
fel a figyelmet, majd Dankó Elıd HVI irodavezetı a mezı-
gazdasági és a vidékfejlesztési pályázati lehetıségekrıl tartott 
elıadást. Elhangzott az is, hogy a két iroda ingyenes pályázati 
tanácsadással áll az érdeklıdık rendelkezésére a Városház 
u.17-19. alatt (Szent Flórián Ház).  

Sajtóközlemény 
Vizsgálat elıtt a munkaerıpiac 

Szükséges vagy szükségtelen az állami támogatás? 
 

   A kormányzat megoldást próbál találni azokra a támogatási 
hiányokra, melyeket a gazdasági válságban érintett vállalatok 
felvetettek. A DGS GLOBAL RESERCH január 31-én fejezte be 
Válságkezelési Kutatását, melynek résztvevıi a recesszió enyhí-
tésére és az elbocsátások megelızésére segítséget szorgalmaztak. 
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány három pályázat kere-
tében tette meg a kezdı lépéseket, amelyet késıbb a miniszterel-
nök a „4 nap, 5. nap tanulás” tervezetével egészített ki. 
   A „4 nap munka, 5. nap tanulás” néven ismertetett programban 
például a résztvevı szervezetek dolgozói a tanulási idıre is bért 
kapnak majd, amelynek költségét az állam vállalja át a munka-
adótól. De valóban ezek a programok a legszükségesebb és leg-
hatékonyabb eszközök? A DGS GLOBAL RESEARCH és a 
Boda&Partners egy anonim, objektív adatokra épülı online kuta-
tással méri fel a munkaerıpiac véleményét a meghirdetett progra-
mokkal kapcsolatban, illetve azt is vizsgálja, hogy a vállalatok 
kellı információval rendelkeznek-e a lehetıségekrıl. 
    „A kormányzati munkahelymegırzı programok hatásvizsgála-
ta” címet viselı kutatás közvetítésével a munkáltatók és a segítsé-
get nyújtó kormányzat szándékai és igényei könnyebben találkoz-
hatnak majd egymással, és a hatékonyabb forrásfelhasználással 
több munkavállaló állása maradhat meg. Az áprilisban záródó 
kutatás emellett kiemelten foglalkozik azokkal a javaslatokkal is, 
amelyek az állam által megtakarított 30 milliárd forint felhaszná-
lásával kapcsolatosak, és amelyek alternatívát nyújtanak a foglal-
koztatáspolitikai eszközök bevonására. A kutatási kérdıív a 
www.dgsglobal.hu  oldalon érhetı el. A kutatás eredményeit 
összefoglaló elemzés az abban résztvevı cégek és azt támogató 
szervezetek képviselıi, valamint a kormányzati döntéshozók szá-
mára is elérhetı lesz. 
    A felmérés itt tölthetı ki: www.dgsglobal.hu/felmeres/
munkahelymegorzes  

FISZ Hírügynökség 
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INNEN-ONNAN 

Születések /Gyula/:  
Botás Patrik január 1. 
Ottlakán Martin János január 4. 
Csuvarszki Boglárka január 11. 
Ecker Márta Eszter február 3. 
Kurta László  február 9. 
Földi Alíz február 17.  
Szabó Réka március 2. 
 Durkó Áron március 6.  
 
Házasságkötés:  
Kovács Ferenc-Székelyhídi 
Tímea február 28.  
 
Halálozás: Seres Károly január 
3., Petı Lajos január 6., Uhrin 
Pálné január 15., Komoróczi 
Sándor január 27., Farkas János 
január 31., Mózer Imre  
február 2., Kovács Mária /

Budai Lászlóné/ február 13., 
Zsidó Zoltán február  
15., Rádai Sándor  február 16., 
Braun Erzsébet /Bertók 
Jánosné/ február 18.,  
Bogár Mária /Rácz Józsefné/ 
március 9., Fekete Albert már-
cius 20., Veres Antal március 
24., Krizsán Péter március 30., 
Ruck Ferencné /Kónya Gizella/  
március 30., Brandt Gyula 
György március 31., Dán Fe-
renc március 31., Ruck  
Terézia /Radnóti Ádámné/ ápri-
lis 4.  

 
/Az eleki anyakönyvi hivatal 

közlése alapján./  
Rapajkó Tibor 

Anyakönyvi hírek /2009. január 1-április 20-ig/  

   A húsvéti lapszámban 
el  lehet olvasni Topsi Bá-
lint, eleki plébános elmélke-
dését, melybıl  egy részlet: 
"A világunk, amelyben 
élünk, és az emberek szíve 
ezt az ürességet éli meg, ha 
nincs Krisztusa, ezt a nagy-
pénteki zavarodottságot ta-
pasztalja, ha nincs egy életet 
adó Feltámadt Jézus benne." 
Megtudhatjuk még azt is, 
hogy péntekenként 16 órától 
a gyermekeknek összejöve-

telt szerveznek az eleki plé-
bánián, a templom belsı fes-
tésére eddig  4. 880. 240 
forint adomány győlt ösz-
sze,  megalakult az egyház-
község új képvidelı-
testülete,  tesz-vesz napot 
tartottak a plébánián, illetve 
azt is, hogy elsıáldozással 
kapcsolatos megbeszélések 
lesznek. 
 

Rapajkó Tibor 

Errıl ír az áprilisi Katolikus Krónika  
/III. évf. 14. szám/ 

   A középiskolai lap az elsı 
oldalon arról számol be, 
hogy 2009. március 17-én  
szakmai nyílt napot tatottak 
Eleken Ambrus György 
o l imp i a i  a r a nyé rmes  
mesterszakács vezetésével, a 
tudósításból az is kiderül, 
hogy a  diákokat is  
megvendégelték, de még azt 
is megtudhatjuk, hogy az 
e l e k i  t e l e p h e l y e n  
pincértoborzás is volt a nem 
régen átadott szaktanterem-
ben! Egy hosszabb írás az 

iskola névadójával foglalko-
zik, melybıl kiderül, többek 
között az is, hogy egy 
Harruckern-szobor avatására 
készülnek Gyulán. Az írást 
nagyon szemléletessé egy 
gyulai diák korabeli ruhába 
öltözött fényképe is! Olvas-
hatunk még szakmai elıdön-
tırıl ,  megyei da r s t -
b a j n o k s á g r ó l ,  
asztaliteniszrıl, kiállításról 
és még másokról is.  
 

Rapajkó Tibor 

Errıl ír a márciusi Harruckern Krónika  
/III. évf. 3. szám, 2009. március 27./  

Szabó Katalin Zsófia 
A tavasz keze simogat 

 
–A fagyotterő tájba egy mély hang beledörög , 

talán elbúcsúzott, tette, ahogy tennie kell. 
Pislákoló kályha mellett lassan-lassan ébredsz, 
csendesen az ablak felé mész és visszafekszel. 
Pedig az emberek szemében csillagfény ragyog, 
de te a magadéban nem látod meg a napot… 

 
Alszol, megfordulsz, álmaid ugrálnak, hullámzanak, 

színesek és feketék, kicsik-nagyok, tombolnak. 
Balra fordulsz, jobbra fordulsz, köhögsz és felébredsz, 
a gondolatok egyesülnek s mint tinta szétfolynak… 

Ha tétlen vagy elveszíted drága kincsedet, 
mint tetırıl utolsó hó, lecsúszik az életed! 

 
A tavasz keze simogat, sugarával ölel, 

s mi csak belegöndörödünk az ébredı tájba. 
A természet vajúdik, felébredni még egyszer! 

Oh, és én? Ráléptem az elsı hóvirágra! 
Némán, álmosan jössz mellettem, de dörögnek a léptek, 

csak megyünk, nem szólunk, mögöttünk elmarad az élet… 
 

A jelen s a múlt idısíkja nem olvad egymásba, 
csakúgy, mint a hó, nem olvad bele a földbe… 

Hiszen mindaz, mi jelen volt, múlt lesz, 
az idı táblái elcsúsznak, majd forognak körbe… 

Ne kutasd hát múltadat, az csak mély sebeket hagy, 
jövıd a jelenben van, az mondja meg, ki vagy! 

 
Hidd el, most jó nekünk, míg a tavasz keze simogat, 
tehetünk, dolgozhatunk, mert elmúlnak perceink… 
Én Hozzád tartozom, Te Hozzám és szeretlek, 
így minden más– ezek a legnagyobb kincseink. 
Az emberek szemében csillagfény ragyog, 

s így magadéban is megláthatod a perzselı napot… 

2009. január 1-tıl havi rendszerességgel tart fogadóórát 
városunkban  
Dankó Elıd  

a gyulai  Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetıje.   
 

Szolgáltatásai: 
- Lakossági információnyújtás az EMVA III-IV. tengelyes 
intézkedéseit érintı valamint vidékfejlesztési kérdésekben. 

- jogi tanácsadás 
- információnyújtás Operatív Program pályázati kérdések-

ben 
Fogadóórák helye: Reibel Mihály Mővelıdési Központ 

Elek, Kossuth u.13. 
 

Fogadóórák ideje: 
Minden hónap elsı csütörtök. 15.00 óra 

 
2009. évi fogadórák: 

Május 7., Június 4., Július 2., Augusztus 6., Szeptember 3., 
Október 1., November 5., December 3.  

Közérdekő közlemény 
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INTERNETEZZEN A 

 VÁROSI  
MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

Május régi magyar neve PÜN-
KÖSD HAVA, a hónap legje-
lesebb egyházi ünnepe után, 
Ikrek havának is nevezték. 
 

Május l. 
Május l-jének pogány eredető 
szokásai, a zöld lombokba öltö-
zött alakoskodók felvonulása, a 
házak, istállók zöld ágakkal 
díszítése, a májusfaállítás, a 
pünkösdi király, királynıvá-
lasztás egész Európában ismer-
tek, de nem mindig és minde-
nütt kötıdnek szigorúan a hó-
nap elsı napjához. A nıtlen 
fiatal emberek a mai napig is 
állítanak színes szalagokkal 
feldíszített májusfát a kiválasz-
tott lányoknak. 
 

Áldozócsütörtök: 
Krisztus mennybemenetelének 
ünnepe, a húsvét után 40. na-
pon van. Jézus feltámadása 
után 40. napon az Olajfák he-
gyén, tanítványai szeme láttára 
„felemelték és felhı fogá el ıt 

szemeik elıl”. Majd két fehér 
ruhás férfiú jelent meg elıttük, 
kiktıl ígéretet nyertek, hogy 
Jézus akképpen jı el majdan, 
amint látták ıt felmenni a 
mennybe. 
 
Május 4. - Flórián napja 

Római katonat isz t vol t 
Novicumban, a mai Ausztriá-
ban. Keresztény hitéért vérta-
núhalált szenvedett. A legenda 
szerint már gyermekkorában 
megmentett egy égı házat. A 
tőzzel dolgozók – fazekasok, 
tőzoltók, pékek, kéményseprık 
– védıszentje lett. Egyes fal-
vakban ezen a napon nem rak-
tak tüzet, nem sütöttek kenye-
ret és a kovácsok nem dolgoz-
tak.  
 
Május 12-13-14. -Pongrác, 
Szervác, Bonifác napja 

„Sok bort hoz a három „ác”, ha 
felhıt egyiken sem látsz”. 
İk a májusi fagy rettegett 
szentjei, de közéjük sorolja a 
néphit Orbánt is. Sőrőn elıfor-
dul, hogy ezek a szentek név-
napjukon „leszüretelnek”, 
pusztító fagyot hozva a gabo-

nára, a szılıre, a virágzó gyü-
mölcsfára. 
 
Május 16. - Nepomuki Szent 

János napja 
A gyónási titkot megırzı cseh 
vértanú ünnepe, akinek a szob-
ra általában a vizek közelében 
áll. A hajósok, vízimolnárok 
védıszentje volt. 
 
Május 25. - Orbán napja 

Orbánt a szılımővesek, kádá-
rok, kocsmárosok választották 
védıszentjüknek. A szılıhe-
gyen kápolnát, szobrot emeltek 
a tiszteletére, mert az Orbán-
napi hideg leginkább a szılı-
nek árt. 
 
Május 30. - a Szent Jobb 
megtalálásának emléknapja  
Amikor Szent László királyunk 
1083. augusztus 20-án Szent 
István fehérvári sírját kibontot-
ta, a tetem jobb keze a királyi 
pecsétgyőrővel nem volt a sír-
ban. Késıbb kiderült: Merkúr 
fehérvári prépost „mentette át” 
saját monostorába. A király 
elfogadta a prépost magyaráza-
tát, s a helyszínen megépíttette 
a Szent Jobb monostort. 
Államalapító és törvényalkotó 
szent királyunk kézereklyéje a 
magyar államiság jelképe lett. 
 
Az idén május 31-ére és  
június 1-jére esik 

PÜNKÖSD – az egyház, a 
Szentlélek eljövetelének em-
lékünnepe. Pünkösd napján, 
Jézus ígérete szerint az aposto-
lok között: „megjelentek elıt-

tük kettıs tüzes nyelvek és üle 

mindenikre azok közül, és 

megtelének mindnyájan Szent-

lélekkel és kezdének szólni más 

nyelveken…” 
Ez az a „történelmi pillanat”, 
amikor a keresztény vallás vi-
lághódító útjára indult. Pün-
kösd, a feltámadást követı 50. 
napra esik. İsi zsidó ünnep. 
Elterjedt szokás volt – Európa 
szerte – a pünkösdi király – és 
királynéválasztás. Tündöklésük 
egy napig, esetleg egy eszten-
deig tartott.  

Nádor Mária     

Jeles napok májusban 

Horváthné Ibolya: 
 

Így látod Te is? 
 

Úgy szeretnék újra  
egészséges lenni, 
fénylı napsugárban  
ismét megfürödni. 
Boldogan, kacagva  
rohanni a nyárba, 
könnyes szemmel  

kacsintva a nagyvilágba. 
 

Oly jó dolog lenne  
egészségben élni, 

csak én tudom, mennyit kell 
érte szenvedni. 
Bízom Istenben,  

segít majd a bajban, 
s így átvészelem  
borús napjaimat. 

 
Az egészségnél nincs jobb  

a világon, 
ugye Te is így látod,  
sok beteg barátom? 

HIRDETÉS 
 

Fogyasszon Ön is egészséges  

BIOTEJET! 
Március 27-tıl kezdıdıen péntekenként Eleken is kap-
ható a Körös-Maros Biofarm Kft. által megtermelt, el-
lenırzött ökológia gazdálkodásból származó, garantál-

tan vegyszermaradvány-mentes, frissen fejt,  
fölözetlen tehéntej. 

A hatóságok által engedélyezett mozgóboltunk 4 OC 
fokra hőtött, magas beltartalmi értékekkel rendelkezı 
kiváló minıségő tejet árusít, amely hőtıben tárolva 

akár 1 hétig is fogyasztható! 
Keresse Ön is mozgóboltunkat! 

 
Az árusítás helye, ideje: 
Szent István tér 4-6.  

minden Pénteken 11.00-12.00 között 
 

Fogyasztói ár: 170 Ft/liter 
A megvásárolt tejet kimérjük az Ön által hozott edény-

be, vagy igény esetén mőanyag flakonokat  
biztosítunk.  

(1 literes flakon 20 Ft, 2 literes flakon 40 Ft) 
Vásároljon Ön is megbízható forrásból származó, 
ellenırzött, kiváló minıségő magyar terméket! 

 
„Mert mindenik 

 tükör volt,  
Ahonnan láthatám:  

Hogy a földön nekem van  
Legszeretıbb anyám!” 

  
Petıfi Sándor 


