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XIV. évfo lyam 3. s zám (159. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2010. március 31. 

    Kellemes idı köszöntött volna az ün-
neplıkre, ha nem fú jt volna a csípıs böjti 
szél, március 15-én. Délelıtt 10 órára gyü-
lekeztek az elekiek az ú jkori történelem 
legszebb ünnepére. A gyülekezés alatt az 
eleki fúvószenekar játszott. Az idén 162. 
alkalommal ünnepel-
te az ország ezt a 
dicsıséges napot, 
így az elekiek is.  
    Az ünnepség fı 
szervezıje a Reibel 
Mihály Városi Mő-
velıdési Központ és 
Könyvtár volt. Az 
összekötı szöveget 
Árgyelánné Tó th 
Erzsébet igazgató 
ass zony  mondta. 
E l s ı k é n t  a 
”Himnusz” hangjai csendültek fel, Aradi 
Zsolt vezette Nyugdíjas Énekkar tolmácso-
lásában. İket követték a két általános is-
kola szereplıi. Elıször a Román Általános 
Iskolából, Szto jka Dániel tanuló szavalata 
hangzott el. Utána következett az Elek-
Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester 
György Á ltalános Iskola és Óvoda, mint 
intézmény, eleki alsó tagozatának mősora. 
Az összeállított mősoruk felölelte a sza-
badságharc legfontosabb eseményeit. Ve-
res Fruzsina ötödikes tanuló magabiztosan 
fogta össze az egész mősort. Összekötı 
szövegét egy-egy szavalat szakította meg. 
A közremőködı 4. osztályos tanulók / ifj. 
Pelle László, Bíró Bertold és Mazán Niko-
lett / a  szabadságharc alatt és az 1848-as 
magyar forradalom által ihletett verseket 
adták elı, nagy átéléssel. Felcsendült a 
„Talpra magyar, hí a  haza, itt az idı, most, 
vagy soha!” kezdető megzenésített Petıfi 
Sándor vers is, a Nemzet i dal. Az 1.a osz-
tály minden tanulója fennállt a 1848-as 
emlékmőnél és a nemzeti zászlókkal ütem-
re integettek az alábbi verssorok alatt: 

„A magyarok Istenére 
  Esküszünk, 

  Esküszünk, hogy rabok tovább 
  Nem leszünk!” 

    Elhangzott a 12 pont, melyet már akkor 
követeltek a márciusi ifjak. A legfontosabb 
pontja az volt : szabaddá tenni a sajtót. A 
mősort Bellon Tiborné pedagógus tanította 
be. Köszönet illeti Lupné Soós Tünde taní-

tónıt is a nemzet iszínő csákók, az óriás 
kokárdák és egyéb kellékek elkészítéséért. 
Az ünnepi program következı  közremőkö-
dıje Pluhár László polgármester úr volt, 
aki nagy tisztelettel köszöntött mindenkit. 
Beszédében az alábbiakat  emelte ki: 

„Tisztelt Hölgyeim, 
Uraim, tisztelt ün-
neplı egybegyől -
tek!” 
Mi tette olyan fon-
tossá március 15-ét, 
hogy mindjárt 1849-
ben, az elsı évfordu-
lón mindenki fontos-
nak tartotta méltó 
megünneplését? Mi 
tette fontossá azt a 
forradalmat , ami  
1848. március 15-e 

reménytelenül esıs napján olyan tőzzel és 
mégis olyan nagy megfontoltsággal zaj-
lott? Miért emeltük olyan magasra az em-
lékét, a tudtuk azonnal, hogy ami akkor 
történt, az nemzetünk számára sorsfordító 
pillanat volt? Az együtt akarás, az összefo-
gás ereje, a közös mozdulás, egy nagy ma-
gyar álom megszületése tette? Egyre töb-
ben voltak azok a magyarok, akik úgy érez-
ték, eljött az ideje, hogy a magunk kezébe 
vegyük az események irányítását. Hogy mi 
magunk találjunk megoldást gondjainkra. 
Pozsonyban Kossuthék törvényjavaslatot 
fogalmaztak. Pesten a politika közelében 
lévık, köztük Vörösmarty Mihály, országos 
petíciós mozgalmat hirdettek. És voltak, 
akik 12 pontban megfogalmazták, mit kí-
ván a magyar nemzet. 1848. március 15-e 
a MI ÜNNEPÜNK.. A magyaroké volt, és 
az is maradt mindvégig. Ez az egyetlen 
ünnepünk, amit semmilyen módon nem 
tudtak kisajátítani. És boldog ünnepünk ez 
nekünk annak ellenére, hogy 1849-ben 
szabadságharcunk elbukott. Boldog ünne-
pünk, mert a saját létünkért való küzdel-
met, a közös ügyünkért való összefogást 
jelenti a számunkra. 1848-ban együtt akar-
tunk valamit. És e mögé az együtt akarás 
mögé egyre többen és többen sorakoztak 
fel. Egyre többen vállalták a döntés kocká-
zatát. Egyre többen érezték úgy, hogy ott 
kell lenniük. Ott, ahol a dolgok történtek. A 
mi feladatunk az, hogy szót értsünk egy-
mással. És éppen ez történt meg 1848. 

március 15-én. Aki ott volt, értette, miért 
fontos a Nemzeti dal. Aki ott volt, értette, 
hogy miért épp azt a 12 pontot tartalmaz-
zák a követelések. Aki ott volt, együtt volt 
ott a többiekkel. Egy szívvel, egy lélekkel, 
egy akarattal. Együtt voltunk ott 1848. 
március 15-én mi magyarok, együtt vol-
tunk ott mindannyian. És egyszerre moz-
dultunk. Ez 162 évvel ezelıtt történt. 162 
év telt el, és mi most is, ma is itt állunk 
együtt. Itt vagyunk együtt, és képesek va-
gyunk rá, hogy együtt mozduljunk. Hagy-
juk most a 12  pontot. Lássuk csak azt a két 
mondatot, ami elıtte áll. 
„Mit kíván a magyar nemzet? 
  Legyen béke, szabadság és egyetértés.” 
Ezt akarjuk. Legyen béke, szabadság és 
egyetértés. Köszönöm, hogy meghallgat-
tak.” 
    Az ünnepi beszéd után Elek város ön-
kormányzata, a polgármesteri hivatal, az 
eleki intézmények, pártok, a  kisebbségi 
önkormányzatok és a  civ il szervezetek 
elhelyezték a koszorúikat és virágaikat az 
1848-as emlékmőnél. A koszorúzás ideje 
alatt a fúvós zenekar Kossuth nótákat és 
„48”-as dalokat játszott. Felcsendült a 
„Kossuth Lajos azt üzente” – kezdető is, 
melynek 3. versszakát Budai Ilona népdal-
énekestıl tanultuk meg a napokban és 
most leírom, hogy Önök is megtanulhas-
sák: 

„Kossuth Lajos: Édesapám, 
  Felesége: Édesanyám! 
  Én vagyok az igaz fia, 

  Magyarország katonája, 
  Éljen a magyar szabadság, 

  Éljen a HAZA!” 
   Az ünnepi megemlékezést a felcsendülı 
„Szózat” után Pluhár László polgármester 
úr szavai zárták, aki tisztelettel megkö-
szönte a szervezıknek, szereplıknek a 
közremőködést és nem utolsó sorban az 
egybegyőlteknek a fegyelmezett részvételt. 

 
Nádor Mária 

Március idusán… 
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Horváthné Ibolya: 
Tavaszi nap 

 
Láttál felhıt fenn az égen, 
világos és türkiz kékben? 
Gomolyog, lebeg és suhan, 
széllel b irkózik és elrohan. 

 
Tavaszi felhı száll magasban, 

madársereg táncol rajta. 
Trilláznak, s kacagnak, 
szélsebesen szárnyalnak. 

 
Lenn a fö ldön felhı  
homályos árnyékát, 
és a napsugár játssza  

árnyék-játékát. 
Kis fü les ugrik, szökken,  

majd megijed, 
Árnyéka kísérté és a kis buta 

megszeppen. 
 

Ne félj nyuszi, nem bánt téged, 
hiszen ez csak árnyék. 
Tavaszi napsugárban, 
egy kis árnyék-játék.  

    Régen a nagyböjt / amely  
Hamvazós zerdátó l Húsvét ig  
tart / közepén a németek úgy 
gondolták, hogy egy kicsit 
becsapják a böjtölést. Meg-
unták a hosszú hús nélküli 
étkezést és így arra gondol-
tak, hogy becsempésznek egy 
kis kolbászt is a böjti ételek 
közé. Régi hagyomány ez 
már Eleken, melyet a mai 
napig felidéznek és megszer-
veznek, mivel a jelen a múlt-
ra építkezik. A régi idıkben a 
felnıtt fiúk csoportokba ve-
rıdtek és a „puza” nevő bábu-
val végigjárták az ismerıs /
fıleg lányos/ házakat. Sváb 
mondókákat és dalokat énekel-
tek. A házak ablakai kinyíltak 
és a szereplésükért cserébe to-
jást, kolbászt és bort kaptak a 
fiatalok. Ezeket a  tojásokat ösz-
szegyőjtötték, kifúrták a két  
végét, és a tartalmát kifújták.  
    A kifú jt tojásokat felfőzték és 
ezeket a  tojás-füzéreket fel-
akasztották a fıtéren álló  kút 
sváb népviseletbe öltözött lány-
szobrának a nyakába. Az elké-
szített rántottát, pedig valame-
lyik lányos háznál fogyasztot-
ták el. Itt  ettek, borozgattak, 
nótázgattak a késı éjjeli órákig. 
Ez a régi idıkre visszanyúló 
hagyomány ma is él az eleki 
németeknél. Az elıdök szoká-
sait ápoló és felkutató Eleki 
Németek Egyesületének tagjai 
rendezték meg az idén is ezt a  
hagyományt, március 10-én. 
Délután 3 órától érkeztek a 
Leimen Házba az egyesületi 
tagok, akik magukkal hozták a 
tojásokat és egy darabka ko l-
bászt. Nagy sürgés-forgás kez-
dıdött a konyhában. Mindenki 
megtalálta a feladatát: volt, aki 
tojást fújt, volt, aki főzte azo-
kat, volt, aki kenyeret, uborkát  
készített az asztalokra. Mintegy 
200 db tojásból készülhetett el 
az ízletes, ko lbászos rántotta. 
Az idén  az e lkés zítés ét 
Kocsisné Erzsike vállalta el, 
akinek a kavarásban segítsége 
is akadt, Ruckné Cila és 
Czirokné Margó személyében. 
A kezük alatt finom, ízletes 
rántotta készült el. Délután 5 
órára érkeztek meg a meghívott 

vendégek és az egyesületi ta-
gok. Ekkorra elkészült a pom-

pás rántotta és a gızölgı forró  
citromos tea. Mielıtt a lakmá-
rozás elkezdıdött a csoport férfi 
tagjai bevonultak a „puzával” 
és elmondták a böjt közepi 
mondókát svábul: 
„Haind is Mitta ind r Fasta                        

 Troucha mar die Puza  
ive tr Kasa, 

  Á raus dr Pfar ist Haus! 
  Huja, Kakali raus!!” 

 
„Ma van a Böjt közepe, 

  ekkor szokták a „Puzat” /
bábut/ az utcán átvinni. 

  Ide a tojást, a pap van kint! 
  Huja, ki a tojásokkal! „ 

    A mondókások után a szor-
gos asszonyok behozták a rán-
tottával teli gızölgı tálakat. Az 
est köszöntıvel indult, melyet 
Wittmann György elnökhelyet-
tes mondott. Külön üdvözölte a 
vendégeket, Pluhár László po l-
gármester urat, Pelle Lás zló  
igazgató urat  és Péntek Zsolt 
plébános urat. Köszöntötte to-
vábbá a két németet tanító pe-
dagógust: Lukácsné Kohut An-
nát és Morár Péternét. Minden-
kinek jó étvágyat kívánt a va-
csorához. A rendezvényre a 
fúvós zenekar tagjai is meghí-
vást kaptak. A vacsora jó han-
gulatban, beszélgetéssel, nevet-
géléssel telt. Az est utolsó moz-
zanata volt az, amikor a vendé-
gek a tojásfüzérekkel elindultak 
a fıtérre és ott a füzéreket fel-
akasztották a kút fö lött magasan 
álló leányalak nyakába. Aki 
másnap arra járt láthatta, hogy a 
németek ismét megünnepelték 
ezt a régi sváb hagyományt, a 
„Böjt közepét”. 
     Eleken az I. és a II. számú 

Óvodákban a gyerekek németül 
is tanulnak. Így a „Böjt  közepé-
nek” megünneplése több éve 
beépült a hagyományaik közé. 

Az Eleki Németek Egyesü-
letének tagjaival egyeztet-
ve, ık is március 10-én 
rendezték meg ezt a ünne-
pet. Barna János vállalkozó  
adományának köszönhetıen 
az óvodások is megrendez-
hették ezt a hagyományt. 
Német zenei aláfestés mel-
lett fújták ki a  gyerekek, az 
óvó nénik, dadus nénik a 
tojásokat és a gyerekek 
segítséggel füzérbe főzték 

azokat. A jó íző rántotta elfo-
gyasztása után mindkét óvodá-
ból elindultak a gyerekek a to-
jáskoszorúkkal és a fıtéren a 
kútnál találkoztak. Miután fel-
akasztották a füzéreket „Lisi” 
nyakába, a gyerekek tapssal, 
ujjongással köszöntötték a ked-
ves eseményt, már nagyon vár-
va a tavasz közeledtét. 

 
Nádor Mária 

Böjt közepe – Mitte in der Fasta 

   Napirenden elsıként  a 2009. 
évi költségvetési rendelet mó-
dosítása szerepelt,  amelyet a 
testület elfogadott. Követke-
zett: "Részvételi szándék közös 
földgáz beszerzéséhez" Pluhár 
László polgármester úr elıter-
jesztésében.  
    A  Békés Megyei Önkor-
mányzat  kezdeményezésére 
2009-ben a közös földgázbe-
szerzéséhez az  Eleki Önkor-
mányzat is csatlakozott 2010 
június 30-ig. Ennek a lehetı-
ségnek a folytatását kínálták fel 
2011 június 30-ig. A kedvezı  
szolgáltatási díj miatt javasolta 
a polgármester úr a testületnek, 
hogy javasolják csatlakozási 
szándékukat a közös földgáz 
beszerzésre irányuló szindiká-
tushoz. A képviselık a részvé-
teli szándékot megszavazták. 
Két pályázatot szeretne benyúj-
tani a  Reibel Mihály Városi 
Mővelıdés i Közpon t  és 
Könyvtár. Az egyik a Nemzeti 
Kulturális Alap Közmővelıdési 
Szakmai ko llég iuma által meg-
hirdetett "Közmővelıdési célú 
nyári táborok" támogatása. Az 
intézmény a „Román Nemzet i-
ségi Hagyományırzı  Néptánc 
tábort" kívánja megvalósítani. 
A másik a Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbsé-
gekért Közalapítvány pályázati 
lehetısége „Anyanyelvi kultu-
rális és hitéleti programok" 
néven. Az intézmény  Békés 
Megyei Regionális Klubtalál-
kozót szeretne  szervezn i. A  
bejelentések között szerepelt  
még "Élelmezési nyersanyag 
közbeszerzése".  
    A Napközi Konyhánál a pék-
áru és a cukrászsütemény köz-
beszerzési eljárása érvénytelen 
volt, e  két  részre ú j eljárást kell 
lefo lytatni. A közbeszerzés 
lebonyo lításához s zükséges 
ajánlatkérés megtörtént. A há-
rom ajánlat közül a legalacso-
nyabb árat ajánló, Dr. Varga 
Imre ügyvéd lett megbízva a 
beszerzéssel. 
 

Huszár Gabriella 

Rendkívüli  képviselı-
testületi ülés  
március 3-án 
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POLITIKAI HIRDETÉS 
 

Tisztelt Választópolgár! 
Köszönöm bizalmát! Köszönöm a több ezer ajánlószelvényt. 

Bízom egy élhetıbb, szerethetıbb Magyarországban! 
Dr. Perjési Klára 

   2010. március 11-én ülésezett 
az Eleki Románokért Egyesü-
let /ERE/. Az ülésen elıször dr. 
Szelezsán János,  az egyesület 
elnöke beszámolt  az eddigi 
munkáról. Az elnök többek 
között elmondta, hogy az egye-
sületük 2005. november 27-én 
alaku lt meg,  melynek a kisebb-
ségi önkormányzati választáso-
kon ajánlási joga van.  A 2006-
os kisebbségi választásokon az 
öttagú eleki Román Kisebbségi 
Önkormányzatban négyen ezen 
egyesületnek is tagjai. /Az ala-
kulásuk fı célját akkor megva-
lósították!/ Az egyesület tagdí-
jak befizetésébıl,  báli bevéte-
lekbıl, illetve pályázatokon 
nyert pénzbıl tart ja fenn magát. 
Az egyesület vezetısége az 
alaps zabály s zerint i ü léseit 
megtartotta. A februári román 
bálat önerıbıl rendezték meg a 
támogatók segítségével. Sikeres 
nınapot is tartottak. Sikeres 
volt azon  pályázatuk is,  mely  a 
nyári mácsai útra vonatkozott. 
Bemutatták  az idén is a 
kolindálást. A román nyelv 
oktatását az elızı évekhez ha-
sonlóan és a továbbiakban is 

szükségesnek tartják.  Pályázati 
pénzzel a hely i ortodox egyhá-
zat haranghoz juttatták. Az idén 
az egyik  legfontosabb feladat a 
kisebbségi önkormányzat meg-
választása lesz. Ezek után a 
jelen lévık elfogadták a vezetı-
ség beszámolóját,  illetve azt 
követıen pedig a zárszámadási 
beszámolót is,  mint ahogy a 
munkatervet is. Az ERE ez évi 
programja az elfogadott mun-
katerv alap ján pl. a követke-
zık:   Ápril is  1--- jún ius 
30.:  Harangátadás,  pályázat 
romániai utazásra,  július 1---
szeptember 30.:  a romániai út 
megszervezése,  a féléves gaz-
dálkodás helyzete,  október 1---
december 31.:  a  nemzetiségi 
napra való felkészülés,  a köz-
meghallgatás ra való felkészü-
lés.  

 
Forrás:   

dr. Szelezsán János,   
az ERE elnöke. 

 
Rapajkó Tibor 

Az Eleki Románokért Egyesület ülésérıl 

    A Gyulai Rendırkapitány-
ság az Országos Rendır-
fıkapitányság által elrendelt 
„Háló” elnevezéső közrend-
védelmi és közlekedésrendé-
szeti fokozott ellenırzés ke-
retében, heti rendszeresség-
gel tart ellenırzést Elek vá-
ros területén, a napi, szolgá-
latellátáson túlmenıen. Az 
ellenırzések közbiztonsági, 
bőnügyi és közlekedésrendé-
szeti területen érintik a tele-
pülést. Az ellenırzésbe be-
vont kollégáink fokozottan 
ellenırzik a közterület rend-
jét, a közlekedésben részt 
vevı jármőveket. Fokozott 
figyelmet szentelnek az ittas 
vezetık kiszőrésére, a közle-
kedési balesetek megelızé-
sére.  
    A településen a közrend 
és közbiztonság fenntartásá-
ban érintett szervek, szerve-
zetek és egyesületek részvé-
telével a polgármesteri hiva-

tal kezdeményezésére 2010. 
március 4-én megbeszélésre 
került sor, melynek témája a 
közrend és közbiztonság 
fenntartása érdekében végre-
hajtandó feladatok felosztá-
sa, az egyes szervezetek te-
vékenységének koordinálá-
sa. A megbeszélésen részt 
vevı szervek vezetıi egyez-
tették feladataikat, összehan-
golták tevékenységüket, 
munkájukat, és kifejezték 
azon eltökélt szándékukat, 
hogy Elek város közrendjé-
nek és közbiztonságának 
fenntartása érdekében az 
elkövetkezendı idıben haté-
konyan együtt fognak mő-
ködni.  
 
Dr. Tábi Tibor r. alezredes 

rendırségi fıtanácsos 
kapitányságvezetı 

Rendırségi tájékoztató a 
"Közbiztonsági Háló" programról 
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    A Békés Megyei Tudásház 
és Könyvtár a Közoktatás- fej-
lesztést támogató hálózat kiépí-
tése a Dél-alfö ldi régióban a 
TÁMOP-3.2.2- 08A 2-2008-
0003 címő pro jekt keretében, 
bemutató mőhelyeket szervez a 
dél-alföld i közoktatási intézmé-
nyek számára. A Dr. Mester 
György Általános Iskola a be-
vezetésre kerü lı kompetencia 
területek  mindegyikében vál-
lalt bemutató órát. Matematika: 
Brindás Györgyné  az 5. osz-
tályban. Szövegértés és szöveg-
alkotás szintén 5.-ben Lénárt 
Istvánné levezetésében, vala-
mint Szegedi Káro lyné 7. osz-

tályban  a "Szociális életvitelt" 
témáját választotta. A bemuta-
tott jó gyakorlatok olyan min-
ták, jó példák, amelyek min-
denkinek hasznára válhatnak. 
Célja, a szakmai munkák szín-
vonalasabbá tétele a minden-
napok gyakorlatában, a hálózati 
tanulás segítése. A bemutató 
órákra a megye minden terüle-
térıl jönni fognak, várhatóan, a 
kollégák. A tudásház közzétette 
az iskolák számára az idıponto-
kat. Az óralátogatás után, szak-
mai megbeszélésre nyílik lehe-
tıség. 

 Lukácsné Kohut Anna 
Szakmai vezetı 

Megyei vonzatú  bemutató órák a  
felsı tagozatban 

    A Dr. Mester György Általá-
nos Iskola részt  vesz a TÁMOP 
3.1.4. kompetencia alapú okta-
tásban. Feladatunknak tekintjük 
a "Családbarát iskola" megte-
remtését. Célunk, hogy a szülık 
betekintést nyerjenek a mun-
kánkba. A lehetıségek szerint 
aktív részesei legyenek az isko-
lai életnek. Március 13.-án  volt 
alkalom arra a szülıknek, hogy 
megtekin ts ék, mindennap i 
munkánkat. Azért választottuk 
a szombati napot, hogy minél 
többen eljöhessenek. Kábeltele-
vízión keresztül illetve szemé-
lyesen is meghívtuk az érdeklı-
dıket. A nap órarendjén is vál-
toztattunk a vélhetı kívánal-

maknak megfelelıen. Az alsó 
tagozatban nagyon sokan vettek 
részt a  nyílt  napon. Elismerıen 
nyilatkoztak a látottakról, sok 
érdekes tapasztalatot szerezhet-
tek gyermekeikrıl. Betekintést 
nyerhettek munkánk szépségé-
be és nehézségeibe egyaránt. 
Az elkövetkezendı években 
szeretnénk, hogy ez hagyo-
mánnyá váljon. Bízzunk benne, 
hogy a szülık a késıbbiekben 
is hasonló érdeklıdéssel kísérik 
az isko lánkban folyó munkát. 
Köszönjük megtisztelı érdeklı-
désüket! 

Sebık Ferencné 
Szakmai vezetı 

Nyílt nap az alsó tagozatban 

    Egy érdekes könyv, egy 180 
oldalas tanulmánygyőjtemény 
jelent meg még 2009 végén 
Gyulán, Reisz Ádám: A gyulai 
németség címen. A szerzırıl 
azt kell tudni, hogy már koráb-
ban is több könyve megjelent a 
gyulai németségrıl magyar és 
német nyelven is, de több ciklu-
son keresztül ı  volt a  Békés 
megyei Német Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke, illetve még 
most is a Harruckern Középis-
kola gyulai telephelyén közép-
iskolai némettanárként dolgo-
zik, de lehet, hogy még most is 
sokan „csak” úgy emlékeznek 
rá mint a  gyulai várfürdı német 
hangjára! Végül, de nem utolsó 
sorban, Reisz Ádám mindig 
büszkén „vállalja”, Eleken szü-
letett. Ebben a kötetében elol-
vashatjuk a szerzı korábbi 
könyveinek válogatását, vagyis 
érdekes részleteket pl. A német 
nyelv Gyulán  /1999/, 50 év 
történelem /1991/, Német Klub 
Gyula /1998/ címőekbıl. Írásait 
vég igo lvasva elmondhat juk, 
hogy Reisz Ádám egész eddigi 
életét a hazai /gyulai, eleki/ 
németségnek szentelte, szenteli, 
a lelkesedése ma is töretlen, 
fogékony a változásokra, még 
most is tele van tervekkel! Ér-

demes elo lvasni a mostani köte-
tét is, mert átfogó képet kapha-
tunk a mai Békés megyei né-
metség múlt járó l, jelenérıl 
Harruckentıl napjainkig.  
    A  könyv lektora dr. Szabó 
Ferenc volt. Végül néhány ér-
dekesség, melyekért is érdemes 
elolvasni ezt, a gyulai németek-
rıl szó ló könyvét: 1857-ben 
egyesült Németgyula Magyar-
gyulával, de az elıbbi nem na-
gyon akarta, még 1864-ben is el 
akartak váln i, mert  szerintük a 
magyarok félrevezették az ak-
kor még magyarul nem jó l tudó 
németeket!  
    Gyulán az 1959-60-as tanév-
ben indult be egy német nemze-
tiségő osztály 16 fıvel, az elsı 
német nyelvő prospektus pedig 
1981-ben jelent meg. 1991. 
június 1-jén Ditzingenben 200 
gyulai jelenlétében aláírták a 
testvérvárosi szerzıdést, októ-
ber 5-én pedig Gyulán 250 
ditzingeni jelenlétében. A gyu-
lai svábbálakban egykoron a 
következıket is énekelték: „Ha 
a sapkámat eladom, Megyek a 
kocsmába, eliszom, Bátyám, 
légy jó, ez szép szó, Ez egész 
éjjel  érvényes.” /R.Á. Fordítá-
sa./ Jó olvasgatást! 

Rapajkó Tibor 

A gyulai németekrıl 

Tisztelt Eleki Krónika Szer-
kesztısége! 
   Bágy János vagyok az eleki 
idısek otthonában élek,2003 
óta. Ez a legjobb otthon, ahol 
eddig voltam. A városba rend-
szeresen kijárok az elekt romos 
rokkant kocsimmal. Szeretném 
megkérn i a város lakossá-
gát,hogy legyenek hozzám türe-
lemmel és segítsék az utcai 
közlekedésemet, ha szükségem 
van rá. Egy éves koromban 
gyermekparalízisbe estem, sú-
lyos mozgásfogyatékosság lett 
a következménye. 14 éves ko-
romig édesanyám ápolt, ezt 
követte a 7 bentlakásos otthon. 
Az hogy a rokkant kocsimmal 
közlekedhetek nekem ez nagy 
dolog, hiszen 45 éves koromig 
csak akkor mozdulhattam ki a 
lakásból, ha mások eltoltak a 
kerekesszékkel idınként fizet-
ség fejében (ez az elıbbi helye-
imen történt). Olyan jó ,hogy 
voltak olyan támogató, lelkiis-
meretes emberek, többek között 
a néhai Dr.Hrabovszki fıorvos 
Úr,aki b ízott bennem és abban, 
hogy képes vagyok önálló köz-
lekedésre. Amióta Elekre kerül-
tem azóta sokkal jobban érzem 
magam, rendszeresen visznek 
Békéscsabára a Rehabilitációs 
osztályra ahol gyógytornával 
igyekeznek az izmaimat ellazí-
tani. Nagyon sok segítséget 
kapok az eleki intézményektıl, 

boltoktól, sokkal jobban tudok 
általuk boldogulni a mindenna-
pi életben. Az idısek otthoná-
ban a nıvérek nagyon sokat 
segítenek nekem, és ezért na-
gyon hálás vagyok.  
   A Nemzetközi Nınap a lkal-
mából szeretnék köszönetet 
mondani a nıvérkéknek az Idı-
sek Otthonában(Gyulai út 15-
17), a lelkiismeretes , odaadó 
munkájukért. Szeretnék még 
köszönetet mondani a Szociális 
S zo lg á la t  d o lg o zó in a k 
(Kétegyhá zi  ú t  23 . és 
Lıkösházi út 12.),az Idısek 
Klubbja dolgozóinak. Szeret-
ném még köszönteni Elek város 
összes hölgy lakosát. 

 
Nınapi köszöntı 

 
Lányok, Nık, Asszonyok, 

Ha Ti nem lennétek 
Mi nem lennénk boldogok. 

Nélkületek a világ  
nem lenne teljes.  

Mint cukor nélkül a kávé,  
csak keserő és keserves. 
Ezért minden tiszteletem, 

hódolatom a Tiétek,  
és a Jóistené hogy  

Titeket megteremtett. 
 
Megkös zönve s eg ítségüket , 
minden jót kívánok! 

Tisztelettel:  
Bágy János Elek 
Gyulai út 15-17 

Olvasói levél 
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VÁROSI 
MŐVELİDÉSI 
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 

      A román és a sváb batyus 
bál után a cigányok is megren-
dezték a batyus bált, március 6-
án. Az idén – rendhagyó módon 
– az Eleki Lányok Asszonyok 
Egyesülete volt a  szervezı. A  
vendégeket meghívó hívogatta 
a Reibel Mihály Mővelıdési 
Központban tartandó batyus 
cigány bálra, amely este 19 
órakor kezdıdött. A jó zenérıl 
és így a jó hangulatról, Boros 
Károly  és zenekara gondosko-
dott. Vendégeket is köszöntöt-
tek a mulatság elıtt: Dógi Já-
nost, az Országos CKÖ alel-
nökét, Dr.Perjési Klára ország-
győlési képviselı asszonyt, aki 
egyben Gyula város polgármes-
tere, Pluhár László urat, Elek 
város polgármesterét és Pelle  
Lászlót, iskolaigazgatót, aki 
mint városi önkormányzat i kép-
viselı is jelen volt a bálon. A 
báli hangulatot éjfélkor tombo-
la-húzás szakította meg, de azu-
tán a vendégek tovább ropták a 
táncot egészen hajnalig. Az est 
szervezıje Cinanó János volt. 

Nádor Mária 
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    A  békéscsabai székhelyő  
Karácsonyi János Honismereti 
Szövetség hasonló címő prog-
ramjának keretén belül 2010. 
február 18-án érkeztek Elekre a 
történelem, helytörténet iránt 
érdeklıdı közép iskolások a 
megye különbözı részérı l. A  

szervezı Fabulya Lászlóné /
Békéscsaba/,  a Honismereti 
Szövetség országos elnökségi 
tagja,  aki máig nem felejtette 
el eleki kötıdését. Helyszínül 
az eleki Reibel Mihály Mővelı-
dési Ház szolgált.   
    A  fiatalok megérkezésük 
után megtekintették a németek 
kiőzetésének országos emlék-
helyét is,  majd ezt követıen 

R.T.  bes zé lt  Magyaror -
szág,  illetve Elek történelmé-
nek azon szakaszairó l,  melyek 
igencs ak t rag ikus ak vo l-
tak,  vagyis az I. világháborút 
követı idıszakról,  amikor is  
Elek pl. határ menti településsé 
vált. Ezt az idıszakot fıképpen 

d r. Cs epreg i Im-
re,  egykori eleki plé-
bános /1913-31/ segít-
s é g é v e l  id é zt é k 
fel,  vagyis a Historia  
Domus és az Önéletraj-
za alap ján. Utána 
Singer Ferenc, a 
Harruckern Középisko-
la eleki telephelyének 
vezetıje családi törté-
neteit osztotta meg a 
hallgatósággal,  me-
lyekbıl pl. a követke-

zık derültek ki:  Keresztszülei 
földjét a trianoni határ ketté 
szelte,  de azért egész a II. vi-
lágháborúig meg tudták mővel-
ni azt,   hisz egy flaska pálinká-
val le lehetett fizetni a  román  
határıröket . 
    A  kereszapja az I. világhábo-
rúban olasz fogságba esett,  a 
háború végi zavaros helyzetben 
nem lehetett tudni Elek hová 

fog tartozni,  ı  bízott,  így a 
magyarors zág i s zerelvényre 
szállt  fel Olaszországban.  Ezt  
követıen megtekintették a még  
most is sorompóval lezárt  
e le k i - o t t la ka i  ha tá rs za -
kaszt,  ahol R.T. elmond-
ta,  hogy Románia valószínőleg  
2011-ben fog csatlakozn i a  
schengeni övezethez,  így addig  
össze kell kötni ezt,  a két uniós 
országot összekötı útszakaszt  
is! A program végén pedig a 
vendégek megtekintették az 
egykori,  de Eleken  található 
Csonka-Arad vármegye szék-
helyének /1920-23/ otthont adó 
épületet is. Az eleki esemény-
rıl szó ló tudósítás interneten is 
e l o l v a s h a -
tó: .www.programok.bekesme
gye.com 

Rapajkó Tibor 

"Hol múlt és jelen összefut"-Az eleki út A cigányok is  
mulattak… 
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   Mindez ugyan március 14.-én  
történt az Eleki Sportcsarnok-
ban, de mint elhangzott "Kezd 
ünnepi programmá válni ez a 
rendezvény", amelyet  már má-
sodik  éve tartanak meg  látvá-
nyos, izgalmas és rendkívül 
kulturált rangadó formájában, 
"Március 15.-ei vándorkupa" 
néven. A verseny szervezıje és 
egyben résztvevıje is, Szkalicki 
János számolt be a nap esemé-
nyeirıl. Elmondta, hogy kilenc 
órától este hét óráig tartott   a  
pingpong bajnokság, amelynek 
megrendezéséhez támogatást 
nyújtott az Eleki Önkormány-
zat, az Eleki Asztalitenisz SE, a  
Dr. Mester György Általános 
Iskola, a Békés Megyei Asztali-
tenisz Szövetség (amely az o r-
szágban, talán a legmagasabb 
színvonalon mőködik, létszám-
ban és egyéb tekintetben is), 
ezen kívül a megyében mőködı 
asztalitenisz szakosztályok, és a 
határon túli, immár újonnan 
alaku lt Nagyszalontai Szakosz-

tály. Ezen  a napon száz ver-
senyzı indult, hét versenyszám-
ban, amatıröknek és a sportban 
élenjáróknak, amelyek külön-
külön és együttesen is össze-
mérték játéktudásukat. Sok 
versenyzı érkezett Romániából, 
aminek nagyon  örültek, azon-
ban annak is, hogy a nézıkö-
zönség száma is gyarapodott. 
    A versenyt, Pluhár László  
polgármester úr, március 15-e 
jegyében, szép, ünnepi beszéd-
del nyitotta meg, és emellett 
biztatta a játékosokat minél 
jobb eredmények elérésére. A  
polgármester úr egész nap ott 
volt a sportcsarnokban , figyel-
ve az eseményeket.  Örömmel 
vennénk - főzte hozzá Szkalicki 
János - ha még többen eljönné-
nek a képv iselık közü l, 
hogy  meggyızıdjenek arról, az 
önkormányzati támogatás , mi-
lyen izgalmas, hasznos ese-
ményt szolgál, amely idıst és 
fiatalt egyaránt vonz.  Egyben 
ünnepi, családi programnak is 

jó. Ezen a napon a verseny 
eredményei a következık vol-
tak: 
Férfi nyílt: 1. Biderman Dáni-
el; 2. Csarnai Gábor; 3. Szelei 
Szabolcs; 3. Szelei Ákos 
Amatır:  1. Szelei Ákos; 2. 
Kerekes Róbert; 3. Horvát Ti-
bor; 3. Maginyec György 
Páros:  1. Szelei – Szelei;  2. 
Horváth – Popocze; 3. Csarnai- 
Kovács; 3. Biderman - Bohács 
Vigasz: 1. Krajczár Dávid; 2. 
Kovács Attila; 3. Stir György; 
3. Szák Áron 
Nıi nyílt: 1. Karácsonyi Eme-
se;  2.Dr. Nagy Olga; 3 
Vikto rné Virág Ágnes; 3 
Barabásné Bacó Zsuzsanna 
Nıi amatır: 1. Karácsonyi 
Emese; 2. Kopáta Adriana; 3. 
Boldog Angelika; 3. Viktorné 
Virág Ágnes 
Nıi páros: 1. Bo ldog -
  Kopácsiné; 2. Viktorné –  
Gálné;  
3. Mocsáriné – Dombovári;  
3. Katona  - Császárné  

Pattogtak a labdák, a 15 zöld asztalon 

Rendırségi hírek  
 

A februári hónapban is folyta-
tódott a gázolajlopások szá-
ma,  most is Elek szélsı terüle-
teirıl van szó. Ezen idıszakban 
eltőnt egy Simpson segédmo-
tor-kerékpár,  egy motoros fő-
r é s z ,   i l l e t v e  e g y 
főszegélynyíró is. A korábban 
falopáson érıket  elıállítot-
ták,  a többi ügyben viszont 
folytatódik a felderítés. A rend-
ırség arra kéri a lakossá-
got,  hogy különösen a hétvé-
geken vigyázzanak az értékeik-
re,  hisz a lopások nagy része is 
ekkor következett be,  de je-
lentsék azt is,  ha Elek kü lterü-
letén gyanúsan viselkedı em-
bereket látnának. 
  

Forrás: Balázs Zsolt,   
eleki ırsparancsnok.  

 
Rapajkó Tibor 

     A Harruckern János Közok-
tatási Intézmény eleki telephe-
lyén az idén február 26-án 17 
órai kezdettel került megrende-
zésre a szalagavató,  melynek a 
helyszíne a városi sportcsarnok 
volt. Az ünnepség elején Singer 
Ferenc igazgatóhelyettes kö-
szöntötte a nagyszámú jelen lé-
vıket,  külön kiemelve a követ-
kezıket:  dr. Kovács Józsefet,  a  
megyei kórház fı igazgató-
ját,  aki most Domokos Lás z-
lót,  a  megyegyőlés elnökét 
képv is elte ,  To lnai Pé-
tert,  Turóczy Andrást,  megyei 
képviselıket,  Pluhár Lás z-
ló t ,  Elek  po lgármester-
ét,  Avramucz Györgyöt,  Ollár 
Róbertet igazgatóhelyettese-
ket,  akik Zámbó András igaz-
gatót képviseltét,  Pelle Lás z-
lót,  e leki általános iskolai igaz-
gatót és Nádor Máriát,  a lapít-
ványi elnököt. Dr. Kovács Jó-
zsef a  következıket emelte 
ki:  „Az ember életében megha-
tározók az ünnepek,  hisz ezek-
bıl ösztönzı erıt nyerhetünk. A 
szalag szimbólum,  hisz azt jel-

zi,  néhány hónap múlva itt az 
érettségi,  de a felnıtté válás is. 
Az itt szerzett ismereteket bár-
hol használhatóvá tehetjük,  az 
ország vezetıinek felelıssé-
ge,  hogy lehetıségeket teremt-
senek  a tudás hasznosításá-
ra!”. Ezt követıen Kimpán  
Katalin elszavalta Sík Sán-
dor:  Ember maradj! címő ver-
sét. Majd Singer Ferenc igazga-
tóhelyettes a következıkrı l 
beszélt:  „Évrıl évre megismét-
lıdik ez a szép ünnep. Nemso-
kára  k ezdıdnek  a  szak -
mai,  érettségi vizsgák. Pár év 
elteltével mindenki intelligens 
fiatallá vált,  melyben nagy 
szerepe volt a szülıi támogatás-
nak,  mint ahogy a tantestület-
nek is. A vizsgákon kívül azon-
ban talán van még nehezebb 
döntés is,  mint pl. amilyen a 
továbbtanulás,  illetve a munká-
ba állás is. A most  végzısök 
még a Radványi Középiskolá-
ban kezdték tanulmányaikat,  de 
már a Harruckernben fejezik 
be,  ami nem csak egyszerő 
névvá l tozta tást  jelen t . /

Radványi György az iskola szá-
mára volt meghatározó szemé-
lyiség,  Harruckern azonban 
egy nagyobb térségnek volt 
meghatározó  személyisége./  
Legyen mindenki büszke, ar-
ra   hogy a megye,  illetve az 
ország egyik legnagyobb közép-
iskolájában tanult!”.  
    Utána következett a szalagok 
feltőzése. Az idén a következı  
osztályok ballagtak:  12/C /
osztályfınök:  Pallagi Jolán  
Renáta,  13/B. /Kıfalv i 
Éva/ ,  12/ B. / Schr eier 
Józsefné/.  A  szalagtőzést a 
Haruckern Táncegyüttes által 
elıadott  palotás követte. Végül 
az osztályok rövid mősort ad-
tak,  a  13/B /részben a 12/B-bıl 
is/  egy zenés darabból adott elı 
egy rövid részletet, a  12/C gyer-
tyafénnyel és virággal mondott 
köszönetet a szülıknek,  lamit  
profi táncosok mősora köve-
tett,  legvégül pedig bécsi kerin-
gı következett,  melyet a vég-
zıs tanulık egy része táncolt. A  
hagyományoknak megfelelıen 
az Elek Tv az idén is rögzítette 
ezt a jeles eseményt.             

Rapajkó Tibor 

Középiskolás Szalagavató 2010 

 

Szentiványi Izabella  
(4. b osztályos tanuló) 

Húsvét 
  

Lehullott a harmat 
kicsi kertek alatt. 
Madárka elhozta 
a húsvéti dalokat. 

  
Nyulacska ugrándozik, 

kihord ja a tojást, 
bagoly pedig alvás elıtt 
kíván jó húsvétolást. 

  
Zúg a harang a templomban, 
megkondul még egyszer, 

s a nép odacsıdül 
kezében kereszttel. 

  
Gyerekek kutatnak 

édesség után, 
rétre kiszaladnak 
kiscsikók nyomán. 

  
Lányokat a fiúk 

megönzözik vízzel 
ık pedig jutalmul 

tojást adnak szívvel. 
  

Rigók csivitelnek 
nagyon boldogok, 
s szemük ettıl  

oly szépen ragyog, 
oly szépen ragyog. 
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RÖV ID HÍRE K-SP OR T 

Végeredmény:                 

XI.forduló eredményei:   
Fısür-Lıkösháza: 6 -1; KevermesSE-Gyula Panzió: 7-8;  
DSE- Kétegyháza SE:   2-15; Üvegház Sörözı-Töprengı Sö-
rözı: 3-12; Flamingó-Uniszex: 4-7; Tölgyfa Sörözı-Gólgyár: 
4 -5;  
Különdíjak:  
Gólkirály: Gál Attila (Uniszex); Legjobb mezınyjátékos: 
Negye Zoltán (Gólgyár); Botás Ducu díj (legjobb kapus): Kiu 
Tamás (Kétegyháza SE); Pisti a bajnok: Zaja István (Uniszex) 

Helyezés/Csapat       Forduló Pont Gólarány 

1.Uniszex   11 33      
       

1134/32 

2.KétegyházaSE  11 28 68/24 

3.Gólgyár 11 28 69/30 

4.Tölgyfa Sörözı 11 22 57/28 

5.Flamingó 11 21 61/28 

6.Fısör 11 17 38/45 

7.Lıkösháza 11 13 41/49 

8. Gyula Panzió 11 10 32/64 

9.Kevermes SE 11 9 35/81 

10.DSE 11 7 39/68 

11.Töprengı Sörözı 11 4 41/55 

12.Üvegház Sörözı 11 1 21/111 

X. "Vigyikán János"  
Teremlabdarúgó Bajnokság 2009-2010 

Rövid hírek 
Árgyelánné Tóth Erzsébet összeállítása 

 
Életet az éveknek Békés Megyei Szövetsége alakuló 
ülése Eleken:  35 Békés Megyei Nyugdíjas Klub és 
Egyesület új civil szervezetet hozott létre Eleken a 
Reibel Mihály Mővelıdési Központ és Könyvtárban 
március 22-én Dr Ruzsa György ügyvéd segédletével. 
Elnöknek Árgyelán Györgyöt az eleki Napsugár Nyug-
díjas Egyesület elnökét választották meg. Az alaku ló 
ülés jó hangulatban ebéddel záru lt. 
 
Napsugaraink zenés táncos nınapja: Március 6-án 
délelıtt közgyőléssel kezdıdött a Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület Nınapi mulatsága. A programon részt vett 
Pluhár László  polgármester úr is, aki néhány kedves 
gondolattal és bonbonokkal köszöntötte az idıs hölgye-
ket. A  finom ebéd után táncos mulattsággal zárult a  ren-
dezvény, ahol Szilágyi Bandika húzta a talpalávalót.  
 
Nyúlcsalogató: Március 5-én gyerekzsivajtó l volt  han-
gos a mővelıdési központ nagyterme. A város óvodásai 

és kisiskolásai Neszmélyi Magdolna Nyúlcsalogató cí-

mő zenés elıadásán vettek részt a Mővelıdési Központ 
szervezésében. A program jó hangulatban telt. Reméljük 

sikerült elıcsalogatni a húsvéti nyuszit.  

 
Mit jelent nekem március 15-e? Ezzel a  címmel hirde-

tett rajzversenyt és játszóházat a Reibel Mihály Mővelı-
dési Központ és Könyvtár március 10-re az általános 

iskolák alsó tagozatos diákjai számáras. Számtalan 

szebbnél szebb és érdekes rajz és fotómontázs készült. 
A zsőri nem tudott sorrendet állítani az alkotások között 

ezért minden kisdiákot emléklappal jutalmazott. A ját-

szóházban totót tölthettek ki a gyerekek, majd kokárdát 
és zászlót  is készíthettek. A kis 4. osztályosok meglepı-

en sokat tudtak 1848-ról és hıseirıl. A gyerekek együtt 
elszavalták Petıfi híres versét, a Nemzeti dalt, és csillo-

gó szemekkel, büszkén tőzték ki a kokárdát a szívük 

fölé. Majd az elkészített zászlókkal az emlékmőhöz 
sétáltak. Minden kis nebuló csokoládét kapott, amelyet 

Pluhár László  polgármester úr aján lott fel a rendezvény-

re.  

    Öt párt  és a Civil Mozga-
lom tudott országos listát állíta-
ni az országgyőlési választá-
sokra. A listákat március 23-án 
délután négy óráig lehetett be-
jelenteni az Országos Választá-
si Bizottságnál. A Fidesznél 
Orbán Viktor, az MSZP-nél 
Mesterházy Attila, a Jobbiknál 
pedig Vona Gábor a listaveze-
tı. Az MDF-nél az elsı helyet 

Dávid Ibolya pártelnök kapta. 
Az LMP már január vé-
gén összeállította a listát, náluk 
Schiffer András áll az élen. 
Nem tették még  fel a Seres 
Mária vezette Civil Mozgalom 
országos listáját. A  korábbi 
ors zággyő lés i válas ztásokon 
mindig több országos lista 
volt. 1994-ben tudott a legtöbb, 
15 párt listát állítani. 1990-ben 

és 1998-ban 12, 2006-ban 10, 
2002-ben pedig 8 pártnak volt 
országos listája. Az országos 
listáról a töredékszavazatok 
alapján kaphatnak mandátumot 
a pártok. Azokból a szavaza-
tokból lesz töredékszavazat, am
elyeket o lyan egyéni jelö ltekre 
adtak le, akik nem szereztek 
mandátumot egyéniben, és itt 
kerülnek beszámításra azok a 

listás szavazatok is, amelyekbıl 
nem lett mandátum. Az orszá-
gos listákról összesen 58 man-
dátumot osztanak ki, az egyes 
pártok háromszor ennyi, azaz 
174 jelö ltet tüntethetnek fel a  
listán. Az országos listára köz-
vetlenül nem szavaznak a vá-
lasztópolgárok. Országos listát 
azok a pártok állíthatnak, akik-
nek legalább hét területi listájuk 
van. 
 

Forrás: www.origo.hu 

Országgyőlési választás 2010. április 11.  
Hat szervezet tudott országos listát állítani 
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Április hónap régi magyar ne-
ve: SZENT GYÖRGY HA-
VA, amit a legnépszerőbb 
szentje után kapott. Április an-
tik eredető megszemélyesítıje, 
zöld ruhás, mirtuszkoszorús 
ifjú, s zárnyakkal, jobbjában 
ibolya és más virágok, baljában 
kosár, zsenge borsóval, zöld-
babbal, mandulával. E hónap 
régi magyar neve még: SZE-
LEK HAVA. 
 

Április 1. - Hugó napja 
E nap idıjárásából a terméski-
látásokra következtettek. Ez a 
nap az indásnövények vetés-
napja volt, minden más munka 
végzésére s zerencs ét lennek 
tartották, mert a nép úgy hitte, 
Júdás ezen a napon akasztotta 
fel magát. Április 1-jén ugrat-
ták egymást a felnıttek, de el-
sısorban a gyerekeket tréfálták 
meg. Pl. a gazda a szomszéd 

tanyára küldte át a kiskanászt 
szúnyogzsírért. Íme egy április 
1-jei furcsa versike: 
„Csiga-biga futkos, elcsavarog, 
  rétre szaladnak a szélkakasok. 

  Macska mekeg,  
kék kecske ugat, 
  vadászt lınek a  
szürke nyulak.” 

 
Április 24. - Szent György 

napja 
Sárkányölı Szent György ün-
nepe, aki évszázadokon át a 
lovagok, katonák, vándorlegé-
nyek és utóbb a cserkészek 
patrónusa volt. Legendája sze-
rint legyızte a sárkányt és ki-
szabadította fogságából a ki-
rálylányt. Az igazi tavasz kez-
detét a néphagyomány – e nap-
tól számít ja. Az állatok Szent 
György-napi elsı kihajtásához 
számos hiedelem és szokás 
főzıdik. Ez a nap  volt a  pászto-

rok, béresek elszegıdtetésének 
ideje. Sokáig élt a Szent 
György-napi tőzgyújtás szoká-
sa. A pásztorok elıre bejárták 
és megtisztították a pihenı he-
lyeket, és itt gyújtották meg a 
tüzet a szent tiszteletére. Így 
ırizték azt a hitet, hogy a tőz 
tisztító ereje védi az állatok 
egészségét. Az egész magyar 
nyelvterületen hittek abban, 
hogy a Szent György-nap elıtt 
fogott gyíkkal megelızhetı a 
torokgyík, ha megkenegetik a 
torkukat vele. Á ltalában ilyen-
kor vetették a kukoricát, a ba-
bot, és az uborkát. Idıjóslás: 
azt tartják, hogy a Szent 
György napján hulló esı ara-
nyat ér. Vagy: Szent György 
napján fogott lepke, irtózatos 
nagy szerencse. 
Köszöntsük a névnaposokat 
egy mondókával: 
 „Gyurka, kell-e véres hurka? 

  Ha nem kell, tedd el,  
  Majd megeszed reggel.” 

 
Április 25. - Márk napja 

Márk evangélista ünnepe, a 
négy evangélista egyike. E nap 
jellegzetes szokása a búzaszen-
telés, amelyet általában Márk 
napjának délelıttjén tartottak. 
Mise után a hívek kereszttel, 
lobogókkal, a feltámadt Jézus 
Krisztus szobrával megkerülték 
a templomot, majd kivonultak 
egy közeli búzaföldre, ahol a  
pap megszentelte a vetést. Min-
denki vitt haza a megszentelt 
búzaszálból, melyet nagy becs-
ben tartottak. Imakönyvbe tet-
ték és gonoszőzı erıt tulajdoní-
tottak neki. Idıjárás - és ter-
mésjóslás is főzıdik e naphoz: 
„Ha megszólal a pacsirta, a 
béka, jó termést várhatsz, ellen-
ben, ha hallgat a fülemüle, ak-
kor változékony lesz a tavasz.” 

 
 

Nádor Mária 

Jeles napok áprilisban 

 

Anyakönyvi hírek 
2010. január 12--

február 20.  
 

Születések:  Sárközi Han-
na /2010. január 17./,  Festı 
Ré ka  / 2010.  ja nuá r  
27./.  
Házasságkötés:  Lırinc 
Csaba és Csáki Zsuzsan-
na /2010. február 20./ 
Halálozás ok:  Iván 
Illésné /66 év/, Alb 
György /51/ , Brandt 
J á n o s n é  / 8 0 / ,  
Bukur György /75/,  Dávid 
Vince /63/,  Kovács Ist-
ván /60/,  Varga Györgyné  
/ 7 4 / ,   P e l l e 
Ádám /70/,  Mazán Jó-
zs e f  / 64/ ,   Kukla 
Ferencné /80/,  Nagy  
Lászlóné /63/,  Drágos 
György /82/,  Házse István 
59/,  Erdei Sándorné  
/81/.Munkácsi Imre /56/.  
 
Forrás: az eleki anyaköny-

vi hivatal közlése.  
 

 
Egy "kis"  
kiegészítés:   

Hőség mindhalálig! 
  
   Eleken több évtizedes ha-
gyománya van annak,  hogy 
az egykori elüldözöttek fon-
tosnak tartják azt,  hogy csa-
ládtagjaik elhalálozását egy-
kori szülıfalujuk mostani 
lakosságával is közöljék. 
Ezekrıl a mostani elekiek 
korábban a templom ajtajára 
kit e t t  "é r t e s ít ıkr ıl "   
kaphatta k informác ió-
kat,  nem rég óta pedig a 
templom melletti hirdetıtáb-
láról. Álljon itt mostani bi-
zonyítékként a követke-
zı:  2010. február 25-én 
Zielbauer Györgyné szül.: 
Geistel Veronika 90 éves 
korában Chicagóban halt 
meg. Ez mindenképpen hő-
ség mindhalálig! 
 

Rapajkó Tibor  

 

Szabó Katalin Zsófia 
Kérem az Istent 

 

 
Vasárnap reggel a templomban leülvén, 
mondd Testvér, te miért imádkozol?! 

Oh, szeretnéd, ha fel, a mennybe kerülnél, 
hát csak buzgón hadarsz, imádkozol… 

 
Miért? Tele a pince, tele a kamra, 

tele a számla és tele a has… 
Hiszen csillog a cipı, fényes a ruha, 
csak pihen a test és ékes a nyak… 

 
Örök Istenem, én Téged arra kérlek: 

Csak a hitet, csak a szeretetet 
hagyd meg, kérlek mindörökre  

ıket nékem, 
és a tollat, a tollat el ne vedd…. 

 
INTERNETEZZEN A 

VÁROSI 
MŐVELİDÉSI 
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 


