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Elek Város közéleti lapja

Nemzeti Ünnepünk március 15.-e
Így tudjuk,
így szeretjük,
így a miénk ez
a nap, amelyrıl
mindenkinek
(kisgyermektıl
a szép korúig)
v a n n a k
"ismeret mozaikjaik", mint a
"Nemzeti dal",
Petıfi, a Pilvax
kávéház
és
Táncsics kiszabadítása a börtönbıl, a
Nemzeti Múzeum , és lehetne folytatni. Ez
a nap nemzetünknek fontos történelmi
dátuma, amely kaput nyitott, egy napjainkat is meghatározó eseménysornak, folyamatnak. Az eleki március 15.-ei ünnepség
a Himnusszal kezdıdött. Ezt követıen, Dr.
Perjési Klára országgyőlési képviselı,
egyben Gyula város polgármestere mondott ünnepi beszédet. Elıször köszöntött
minden eleki lakost, aki ebben a hővös, szeles idıben
eljött erre az ünnepségre.
A továbbiakban beszélt e
nap jelentıségérıl. Az ifjak
célja 1848 március 15.-én az
volt, hogy Magyarország legyen független más hatalomtól, legyen önálló és számolják föl a feudalizmus minden
hátrányát, legyen szabad sajtó. Mindezt a megfogalmazott tizenkét pont is tartalmazta. Így ez a nap egyben a sajtószabadság napja is. Elmondta, hogy
ugyan az 1848-1849-es szabadságharc
elbukott, de olyan mélyreható társadalmi,
gazdasági fejlıdést indított el Európában
és nálunk is, amely itthon az 1867-es évi
kiegyezéshez vezetett, amely lehetıvé
tette, hogy a magyar állam újra létezzen.
Jelenünkre áttérve úgy folytatta, hogy
most nincs idegen hatalom hazánkban.
Kisebb, nagyobb csoportok féktelen cselekedetei, viszont károsak lehetnek. A közhangulat nem jó. Változás kellene. Az
volna
a jó, ha létrejönne egy új
"kiegyezés", magyar a magyarral. Aranykor is lehetne. Napjaink "kiegyezésének"
nehézségeivel kapcsolatban, Arany János
egyik költeményébıl idézett:

"Mennyi szájhıs! mennyi lárma!
S egyre süllyed a naszád,
nem elég csak emlegetni,
tudni is kell jól szeretni,
tudni bölcsen, a hazát."
A képviselıasszony beszéde után, ünnepi mősor vette kezdetét, amelynek szimbolikája kapcsolódott a történelmi eseményekhez. Az útra (úttestre) kirakott négy
tégla halom jelképezte az Eleken élı négy
nemzetiséget. Ennek megfelelıen, négyféle (magyar, német, román, szlovák) táncot
jártak körülötte. Majd ezt a négy nemzetiséget megtestesítı emberek kezdték el
építeni saját építıköveikbıl a várost.
Azonban úgy is értelmezhetı, hogy a szabadságharc után, az országban élı nemzetek, építették fel együtt a hazát (a téglák
adogatása), kinek mi tellett az "erejébıl",
és így lett az ország színes, gazdag kultúrájú állam. Egy, sokszor lerombolt országot (tatár, török, háborúk), sokszor kellett
újraépíteni a hazaszeretet, a hagyományok,
a kultúra "tégláiból". "Hazám,
hazám édes hazám..."- zengett
fel az ének, ezeknek a gondolatoknak megfelelıen. Az ünnepi mősort Aradi Zsolt karnagynak és az Eleki Nyugdíjas
Énekkarnak, Tokaji Lajosnak,
ifj. Árgyelán Györgynek, a
kisiskolásoknak és szüleiknek
köszönhetjük meg. A táncokat az Eleki Táncegyüttes és a
kétegyházi Kaláris Tánccsoport tagjai járták, Gera Kriszta
és Gál László koreográfiája
alapján. A mősor után, a március 15.-ei
eseményekre való emlékezés koszorúit
helyezték el. A "Szózat" eléneklése után,
Dr. Heim Lajosné, városunk alpolgármestere, mondta
az ünnepi megemlékezés
záróbeszédét. Megköszönte Dr. Perjési
Klára képviselıasszonynak, hogy részvételével megtisztelte ezt az ünnepi alkalmat.
Köszönetet mondott a mősor szereplıinek,
a Mővelıdési Központnak, a technikusoknak, hogy ezt a fontos eseményt színvonalasan létrehozták. Végezetül, de nem utolsósorban, meghívott mindenkit szeretettel
az este kezdıdı magyar bálra.
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Gyurcsány Ferenc új kormányfıt
és kormányt javasolt

Április 14-én
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök konstruktív
bizalmatlansági
indítványt kezdeményez
maga
ellen az Országgyőlésben.
A pártok a
jövı
héten
egyeztetnek az új
kormányfıjelöltrıl. A miniszterelnök új kormányfı jelölését
javasolta az MSZP szombati kongresszusán. Gyurcsány Ferenc azt kérte a kongresszustól, hogy bízza meg a pártelnököt, a
választmány elnökét és a szocialista frakcióvezetıt az új miniszterelnök megnevezésének elıkészítésével. Gyurcsány javasolta,
hogy errıl hétfın tájékoztassák a parlamentet, kezdjék meg a tárgyalásokat az új kormányfı személyérıl, és két hét múlva rendkívüli kongresszus jelöljön új miniszterelnököt.
A pártelnök nem nevezett meg jelöltet
maga helyett. A kongresszuson elmondott
beszédében a kormányfı azt mondta, hogy
ha valóban személye az akadálya a változásokhoz szükséges összefogásnak, akkor
„ezt az akadályt most megszünteti", a szakképzés, a felsıoktatás, az egészségügy reformjának azonban folytatódnia kell, és elı
kell készíteni a társadalombiztosítás átalakítását is. Kijelentette, hogy 2002 és 2006
között hibás gazdaságpolitikát folytattak,
elnézést kért a hibákért és kudarcokért,
ugyanakkor hozzátette, hogy az elmúlt hét
évben eredményeket is elértek, amelyek el
nem ismerése hazafiatlanság lenne.
Gyurcsány szerint az ország gazdasága
azért van sebezhetı állapotban, mert az
állam túlterjeszkedett, túl sok feladatot
vállal magára. Beszédében egyben élesen
bírálta a Fideszt, mert véleménye szerint a
legnagyobb ellenzéki párt politikája 1998
óta kettészakította a nemzeti közösséget.
Gyurcsány nem távozik a politikából, a
továbbiakban az MSZP elnökeként szeretne
Huszár Gabriella dolgozni.
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„ 1 8 4 8 . M Á R CI U S 1 5 .”

ISKOLÁK-ÓVODÁK
Eredmények a Dr. Mester György Általános
Iskolában
Mozgalmasan telt el a február
és a március hónap. Szép eredményeket értek el tanulóink
különbözı vidéken megrendezett versenyeken. Lezajlott a
Varga Tamás Országos Matematikaverseny megyei fordulója, ahol Festı Dávid 7. c osztályos tanuló 5. helyezést ért el.
Felkészítıje: Lukácsné Kohut
Anna. A gyulai reneszánsz
karnevál keretein belül Mátyás
az igazságos címmel megyei
mesemondó versenyt rendeztek
a várban, 4.és 5. osztályos gyerekek számára. Itt Veres Fruzsina 4. a osztályos tanuló 2. helyezést ért el . Felkészítıje.
Bellon Tiborné.
A Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei Helyesírási Verseny
területi döntıjén Nagy Marcell
5.a osztályos tanuló 5. helyezést ért el. Felkészítıje: Lénárt
Istvánné. Szintén 5. lett Dávid
Csenge 8.c osztályos tanuló.
Felkészítıje: Tóth Gáborné. 4.
helyezett lett Bender Fanni 6.b
osztályos tanuló, aki szintén
Tóth Gáborné tanítványa. 4.
h e l y e z é s t
é r t
el Ferenczi Anna 7.c osztályos
tanuló, aki 90%-os teljesítményével továbbjutott a megyei
fordulóba. Felkészítıje:
Dézsiné Németh Ilona. A Megyei Közlekedési Versenyen
Kovács Gábor 4. a osztályos
tanuló vett részt, aki a 19. he-

lyen végzett. Felkészítıje:
Miszlai Jánosné. Az alsó tagozatos munkaközösség is versenyt szervezett a 3. és 4. osztályos tanulóknak. Helyesírásukat
mérhették össze a résztvevık.
Az osztályselejtezık után
végül 16 kisdiák küzdött meg
egymással. Tollbamondást,
majd helyesírási tesztet töltöttek ki .Mindössze 45 perc állt a
rendelkezésükre. Íme az eredmények: 3. osztály: 1.Mazán
Nikolett 3.b, 2. Pelle László
3.b, 3. Poptyilikán csenge 3.a
Felkészítık: Ökrös Márta és
Turla Mihályné. 4. osztály: 1.
Török Máté 4.b, 2. Árgyelán
Endre 4.b, 3. Kovács Fatime
4.a Felkészítı: Bellon Tiborné.
A helyezettek jutalomban
részesültek, amit köszönünk az
iskolavezetésnek és az Oktatási
és Kulturális Bizottságnak.
Minden résztvevıt kinder tojással
jutalmaztunk,
amit Gerhard Stengel úrnak
köszönünk. Gratulálunk az öszszes tanulónak, akik jó eredményeket értek, ezzel is öregbítve
iskolánk jó hírnevét.
Örülünk annak is, hogy elballagott nyolcadikosainkról is jók
a visszajelzések. Derekasan
megállják helyüket a választott
középiskolákban.
Bellon Tiborné

Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti
miniszter Eleken
„Kötetlen beszélgetésre jöttem, ezért nem kötöttem nyakkendıt.
Ha kell, feltőröm az
ingem ujját is” kezdte elıadását
Draskovics Tibor
igazságügyi és rendészeti miniszter ,
aki több mint egy
órán keresztül ismert e t t e
a
„Válságkezelés és
növekedés" címő kormányzati
anyagot eleki fórumán. A jelenlévıket azonban jobban érdekelte a bőnözés és a romakér2

dés. A roma integráció nemcsak erkölcsi parancs, hanem nemzeti érdek is fogalmazott a miniszter.
Draskovics Tibor
szerint tudatos, állami politikával kell
elejét venni a problémáknak. Helybeliek is kérdeztek a
politikustól, volt,
aki a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány
ösztöndíjainak a nem megfelelı
elosztását firtatta.
arlan

A "böjtközép" és az óvodások
Elsı látásra a húsvét jutott
eszembe, amikor Eleken a kettesszámú óvodában jártam.
Valószínőleg a sok tojás látványa és a "mérsékelten" zsivajgó
gyereksereg tette. Valójában
tudtam, hogy nem olyan régen
volt hamvazószerda, és legalább olyan messze van
még húsvét vasárnapja. "Mitte
in der Fasten" mondta
az óvónéni, azaz böjtközép.
Nem véletlenül ismétlem
meg németül is a szavait,
ugyanis "ennek a napnak a hagyománya elevenen él az eleki
németség körében" (idézet Bálint Sándor írásából). Kalocsán,
például félböjtszerdának nevezik és szigorúan "megböjtölik".
Nálunk ellenkezıleg, a szigorúság kissé fölenged. A negyven
napos böjt szabályai komoly
önfegyelmet követeltek az étkezésben, azonban a nemzedékrıl-nemzedékre öröklıdı, helyi
német szokások szerint ezen a
napon, kifújták a tojások belsejét és rántottát készítettek belıle (esetleg kolbásszal), és ez az
étek, bizony lakomának számított ebben az idıszakban.
A kis "hagyományırzık"
lelkesen dolgoztak. Fújták a

szöggel kilyukasztott tojásokat,
nem minden baleset nélkül, és
láncot főztek az üres tojásokból. Kellemes német dalocskák
szóltak felvételrıl, és amíg készült a rántotta, kézen fogva
vonatozták körbe az asztalokat.
Az óvó néni németül kérdezett, és javítgatta a válaszokat,
formázgatta a szavakat (ugyanis
két német csoport is van ebben
az óvódában). Bár a hagyományo k, bármilye n nye lven mondják, tovább élnek, ha
van, aki megırizze ıket.
A gızölgı, ínycsiklandozó rántotta, nagyon finom lehetett,
mert mind elfogyott a tányérkákról. Lassan készülıdni kellett, hiszen a
"tojáskalárisokkal" el kellett sétálni a
templomhoz, ahol egy német
ruhát viselı szép nıi szobor "várta ıket". Akkor volt
csak igazán nagy az öröm, amikor a szobor nyakába akaszthatták ajándékukat, és a mozdulatlan nıi alak csendes mosollyal nyugtázta, hogy ebben
az évben sem feledkeztek meg
a legkisebbek róla.

Szalagavató 2009

senyt mindenkinek állnia kell.
A beszéd után következett a
szalagok feltőzése. 2009-ben a
következı osztályok fognak
végezni: 12/D-gimnáziumi osztály /Szilágyi Istvánné osztályfınök/, 12/E-gimnáziumi osztály /Gerebenics Róbert/, 12/Avadászok/Balogh Mária/, 12/Lbolti eladók /Kovács Katalin/,
13/B-szakácsok/Polgár Betti/.
Utána következett a végzıs
osztályok mősora, elsıként a
nagy számú közönség angolkeringıben gyönyörködhetett, de
láthatott bécsi keringıt és palotást is.. Az ünnepséget a következı személyek is megtisztelték jelenlétükkel : Turóczy
András, megyei képviselı,
Pluhár László, Elek polgármestere, Pelle László, általános
iskolai igazgató.

Az idén Eleken, a Harruckern
Középiskolában február 9-én
tartották a szalagavatót, a helyszín az általános iskolai sportcsarnok volt. Zámbó Andás, az
intézmény igazgatója ünnepi
beszédében többek között a
következıket emelte ki: A mostani szalagavató rendhagyónak
is tekinthetı, mert többen a
tanulmányaikat még a
Radványi Középiskolában
kezdték, de azt már a
Harruckerben fejezik be. Szomorú, hogy a most végzısöknek egy embertelen világban
kell majd dolgozniuk, ami néhány bankár felelıtlenségével
magyarázható! Ebben a nehéz
idıben egy szakmával azonban
boldogulni is könnyebb. A szalagavató határkı, mert a végzısök még itt vannak, de már
elmenni készülıdnek. A ver-
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Huszár Gabriella

Rapajkó Tibor

KÖZÉLET
Magyar bál 2009.
A fiatalok bálja? Természe- Pelle László az Oktatási Kultutesen ez így nem igaz. Az vi- rális és Sport Bizottság vezetıszont tény, hogy az idei "báli jét, az önkormányzati képviselıket, Balázs
Zsolt rendırkapitányt és
minden jelenlévı vendéget, egyúttal
jó szórakozást
kívánt
mindenkinek!
Kedvcsinálószezonban", ezen a mulatságon ként, az Elek Táncegyüttes muvettek részt a legtöbben a tizen- tatta be magyar táncokból álló
, huszonéves korosztályból, és színes összeállításával, miként
ez meghatározó volt a hangulat lehet istenigazából ropni a talp"stílusában", ha szabad ezzel a alávalóra. Követıik akadtak
képzavarral élnem.
A bál március 14.-én
este hét órakor kezdıdött a Reibel Mihály
Mővelıdési Központban. A megnyitót
Árgyelán György, a
mővelıdési központ
igazgatója tartotta. Köszöntötte Dr. Heim
Lajosnét Elek város alpolgár- bıven.
Mivel a bál batyus volt,
mesterét, Kalcsó Istvánnét
Kétegyháza polgármesterét, "elıkerültek" a finom falatok,

Folytatás a(z)1 .oldalról(Gyurcsány …)

A városháza külsı felújítása
Elek Város Önkormányzata
2008 tavaszán sikeres pályázatot nyújtott be a „Városi örökség megırzése és korszerősíté-

se - DAOP-2007-5.1.2/B” címő
pályázati felhívásra.
Ennek köszönhetıen a városháza épületének külsı hıszigetelése és ablakainak cseréje fog
megvalósulni. A munkálatok
tervezett kezdési idıpontja
2009. április 01., befejezési idıpontja pedig 2009 június
30. A teljes beruházás összege
27.576.074 Ft. Ennek a 80 %-át
(22.060.859 Ft) pályázaton

mert, hiszen belefárad az emberfia a nagy mulatozásba, és
mégis éhezik és a szomjúság is
gyötri olykor-olykor. No meg
csak "társaságban vagyunk",
illik megkínálni a barátokat,
ismerısöket. A hangulat fokozásáról a Dominó Zenekar gondoskodott,
Budapestrıl
érkeztek, és
szinte megállás
nélkül
játszották végig az éjszakát. Éjfél után
volt a tombolahúzás. Ehhez felajánlott díjakat, többek között: Dr Perjési
Klára országgyőlési képviselı,
Pluhár László polgármester úr, Dr. Heim Lajosné
alpolgármester, Kalcsó
Istvánné Kétegyháza polgármestere, Csontos Rozália festımővész., Pelle
László, Oktatási Kulturális
és Sportbizottság vezetıje,
az Eleki Németek Egyesülete, az Eleki Német Önkormányzat, Remek hangulatú
bál volt. Tanúsíthatja ezt, a
közel háromszáz résztvevı,

nyerte el az önkormányzat, és
csak a fennmaradó 20 %-ot
(5.515.215 Ft) kell önrészként
biztosítania a városnak.
A közbeszerzési eljáráson Elek Város Önkormányzata KépviselıTestülete a Bólem Építıipari Kft-t választotta
kivitelezınek. A beruházás megvalósulásával
egy megújult polgármesteri hivatala lesz
Eleknek, amely kedvezıbb megjelenést fog
biztosítani a városnak, miközben a mőködtetési (főtési) költségek jelentıs csökkenése is
várható. Amennyiben a jövıben
is lesz hasonló pályázati lehetıség, a város akkor is élni kíván
majd a lehetıséggel, hogy Elek
tovább fejlıdhessen és szépülhessen
Pluhár László
polgármester

Az új kormányfırıl a jövı héten kezdenek egyeztetést a pártok, a jelöltrıl április 5-én,
rendkívüli kongresszuson szavaznak az MSZP-s küldöttek.
A Gyurcsány Ferenc által
jegyzett bizalmatlansági indítvány április 14-én, a húsvét
utáni elsı parlamenti ülésnapon
kerül az országgyőlés elé. A
konstruktív bizalmatlansági
indítvány 1990 óta szerepel az
alkotmányban. Eszerint a képviselık legalább egyötöde bizalmatlansági indítványt nyújthat be a miniszterelnökkel
szemben, ezt pedig a kormánynyal szemben benyújtott bizalmatlansági indítványnak kell
tekinteni. Az indítványban szerepelnie kell az új jelölt nevének is. Ha az indítvány alapján
az országgyőlési képviselık
többsége bizalmatlanságát fejezi ki, az új miniszterelnöknek
jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni. A bizalmatlansági indítvány feletti vitát és
szavazást legkorábban a beter-

2009. március 25.

akik közül sokan majdnem kakasszólásig, hajnali négy óráig
mulatoztak.
Azzal kezdtem, hogy sok
fiatal volt ezen a mulatságon, és
mire elfáradtak a legények és
összecsomagoltak a zenészek,
már március l5.-e volt. Haj!

161 évvel ezelıtt is volt
egy "nagy magyar bál", igaz,
hogy csak reggel vette kezdetét,
de ott is sok volt a fiatal, és
olyan
nagy
volt
a
"felbuzdulás",
hogy
hetedhétországba elterjedt a
híre! Az eleki magyar bál
"feladata" csupán annyi volt,
hogy a négy nemzetiségő városunk lakóit, még közelebb
hozza egymáshoz egy kellemesen eltöltött mulatság keretében, és nem több.
Huszár Gabriella
jesztéstıl számított három nap
után, legkésıbb a beterjesztéstıl számított nyolc napon belül
kell megtartani. Ha az Országgyőlés az említett idıpontban
nem ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést
kell összehívni - áll a házszabályban. A rendelkezés alapján
bizalmatlansági indítványt nem
kell kiadni bizottsági elıkészítésre, az indítványhoz nem lehet módosító javaslatot sem
benyújtani. Ha a kormány a
miniszterelnök útján azt javasolja, hogy az általa benyújtott
elıterjesztés feletti szavazás
egyben bizalmi szavazás is legyen, a javaslatot az Országgyőlés ülésén szóban is elı
lehet terjeszteni, legkésıbb a
benyújtott elıterjesztés egésze
feletti zárószavazás megkezdése elıtt.
Forrás: MTI
Közreadta: arlan
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M Ú LT U N K - J E L E N Ü N K
Eleki örökség
Az eleki születéső Ament
Andor/1926-/ egy igen értékes
könyvecskét jelentett meg tavaly év végén, immáron a sokadikat.
/Ament
Andor: Az eleki
Ament ház monográfiája. Bp.
2008. 27 o./.
mostani
kötet
értékét is az adja,
hogy szó szerint
értékmegırzésrıl
és-bemutatásról
van szó, vagyis
jóval többrıl, mint a szülıi ház
történetérıl! A szerzı valójában nagyapjának, Ament Antalnak /1861-1931/ állít jogosan
emléket, hisz ıt ma már csak a
legidısebbek ismerhetik, pedig
ma is tanulhatunk tıle, különösen a kereskedık. Ament Antal
1861. szeptember 13-án született Eleken, ısei ElzászLotaringiából származtak, akik
elsıként az Elekhez is közeli
Szent Annára mentek, majd egy
házasság révén elekiek lettek.
Ament Antal 1911-ben felépí-

tette a mai Szent István út 4-6.
szám alatti emeletes házat, illetve 1912-ben megvette a még
most is álló mellette lévı emeletes épületet is.. Ami ezek után
következett, az minden szempontból csodálatra méltó, mert egy 50 éves
ember egy több lábon
álló családi szervezetet
hozott létre, és azt az
1931. május 29-én bekövetkezett haláláig irányított, vezetett ami nagy
valószínőséggel példa
nélküli Elek történetében! A ház építése is
egyedülálló, hisz pl. szecessziós stílusban pompázik még
most is, gázégıkkel világítottak
az egész épületben, de a vízellátást is megoldották. /A földszinten kereskedelmi helyiségek voltak, pl. italkimérés,illetve az üzletek, az emeleten pedig a család lakott./
Ament Andor nagyon szépen
írja le pl. a belsı tereket is: „Az
udvarra nézı emeleti folyosó
ablakait és a lépcsıházi ablakot
színes üveg berakások díszítették a Nap járásával változó

Mitten in der Fasta - Böjt közepe
Kissé hővös idı fogadta a
vendégeket, akik a „Böjt közepe” rendezvényre látogattak
Elekre. Idén a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke és
képviselıi meghívták a megye
többi hét Német Kisebbségi
Önkormányzatának képviselıit,
nézzék meg, hogy zajlik ennek
a régi német hagyományokon
nyugvó rendvénynek a menete.
Ismeretes, hogy a nagyböjt
hamvazószerdától húsvétig tart,
ekkor húsmentesen étkeztek az
eleki németek. Hamvazószerdát
követı 3. szerda nagyböjt közepe, ez a nap az idén március 18ára esett. Milyen is volt régen
ez az ünnep? A hamvazószerdát
követıen az eddig visszavonultságban élı lakosság újból
kimozdult és tánc nélkül, de
igen kedélyesen szórakozott.
Ezzel az összejövetellel megtörték a nagyböjt idıszakát.
Lényege volt a „böjt közepi”
tojásgyőjtés. A tojás a növekedés és a termékenység jelképe.
Az összejövetel fıszereplıi a
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legények voltak, de régen megünnepelték ezt a napot a házasok és a gyerekek is. Nem rokonsági, családi,
hanem utcabeli
barátok összejövetele volt ez.
Szürkületkor a
legények
kis
csoportokba
verıdtek és elindultak a „putzá”val. Ez egy bábú
volt,
melyet
rossz ruhadarabokból, rongyokból készítettek és
ráhúzták
egy
seprőnyélre,
kitömték a testét
és a fejére kendıt kötöttek. Éppen csak a lába
hiányzott. Sötétedés után elindultak a fiúk kosárral és győjtötték a tojást, késıbb kolbászt
is, de ezt az elızıekben aszalt
gyümölcs helyettesítette.
A kiszemelt lányos házakhoz
mentek a legények, magasan

színjátékot teremtve. A lépcsıház márvány lépcsıinek kellemes hővöse fogadta a belépıt a
rekkenı nyári melegben. A ház
elıtt az utcai betonjárdát az
építkezéskor ültetett gesztenyesor szegélyezte. Az üzletek bejáratai az utcai fronton sorakoztak. A ház üzleti tevékenysége
rendkívül szerteágazó volt. Az
üzlethelyiség hátsó részén
emelvény üvegfallal körülvett
üvegfallal körülvett helyen volt
a fınöki iroda meg a könyvelés.
Onnan át lehetett tekinteni az
üzleti birodalmat. Ha gyermekvevı lépett az üzletbe, az eladó
megkínálta Stolwerk cukorkával, melyet egy zenélı doboz
felnyitásával lehetett elérni.”
A család maximálisan kihasználta az eleki adottságokat, hisz
pl. saját készítéső boraikat,
borpárlataikat árulták, állatokat
tartottak, növényeket termesztettek, helyi jéggel hőtöttek,
nyáron pedig hetente egyszer
még 8 kg-os kenyeret is sütöttek. Ezt az üzleti szellemiséget
Eleken méltányolták akkor, de
ez nyilván most is így lenne!
Ma is szükség lenne egyre több

ilyen igazi kereskedıre, akiknek nem csak a haszon a fontos, hanem pl. a vevık is, mint
ahogy a helyi beszállítók is, de
a tisztességet akkor még még
nem is említettük! Ne feledjük,
élete végén Ament Antal is
gazdasági világválságban tevékenykedett! Halála után az üzlet tovább ment, de már nem
úgy, de ez már egy más történet. /A család az eleki temetıben nyugszik./. Végül ismét
egy idézet: „Az Ament-ház több
lábon álló családi-gazdasági
egységét a történelmi viharok
szele elsodorta, de a Ház túlélte
és még ma is majd száz évesen
Elek városának talán a legszebb szecessziós építészeti
emléke. Ma otthont ad az ország legnagyobb mezıgazdasági és ipari szakmunkás-képzı
intézetének és kollégiumának.
Alkotója AMENT TÓNI bácsi
szelleme óvja és vigyázza most
e ház bentlakó diákjainak álmát. İrizzük emlékét kegyelettel.”
Rapajkó Tibor

tartva a „putzát”, és onnan kértek tojást. A nagylány az énekszóra kinyitotta az ablakot és
néhány tojást kiadott. A házba
azonban nem mehettek be. Miután megkapták
a tojást, a következı lányhoz
indultak. Mikor
úgy látták, hogy
elegendı menynyiség
győlt
össze a vacsorához, az elızetes
me gá llap o d á s
szerinti házhoz
vonultak és itt
készítették el az
ízletes rántottát,
amit
közösen
elfogyasztottak.
Közben borozgattak, nótázgattak a késı éjjeli órákig. Azután akasztották fel a tojáskoszorúkat az artézi kúton lévı nıi
alak nyakába. Hogyan zajlik ez
a rendezvény ma? A helyszín
ma már a Leimen Ház, az Eleken élı németek közösségi háza. Az Eleki Németek Egyesü-

letének tagjai mellett az idén a
békési, a gyomaendrıdi, a
mezıberényi, almáskamarási
vendégsereg ismerkedett meg
ezzel a régi hagyománnyal.
A szorgalmas egyesületi tagok kora délután kezdték fújni
a 420 db tojást, melynek 2 végét kilukasztották, és azon keresztül fújták ki a tojások tartalmát. Az így üresen maradt tojáshéjakat 50 db-ként madzagra
főzték és így „születtek” meg a
tojáskalárisok. Ezek azután az
idén is felkerültek az artézi kút
tetején álló, német népviseleti
ruhában álló hölgy-alak nyakába. A vidéki vendégek ekkor
értek a helyszínre és így az
almáskararásiak tojásokkal teli
tarisznyája is felkerült a tojásfüzérek mellé. Az este 17 órai
kezdettel meghirdetett rendezvényen a meghívott vendégeket
Niedermayer Ernı elnök köszöntötte, akik között ott ült
Pluhár László polgármester és
felesége, valamint Topsi Bálint
plébános, de jelenlétével megtisztelte a rendezvényt
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Folytatás a(z)5 .oldalon

A S Z TA L I T E N IS Z
"Zöldbe borult " az Eleki Sportcsarnok, március l5.-én
"Megelızve" a természetet,
amely még csak most nógatta
ébredésre a csupasz ágakon
alvó rügyeit, hogy érkezik a
tavasz, sportcsarnokunkban, a tizenhat
(!) pingpongasztal
zöld mezıt varázsolt, ahol színesen
lüktetett az élet, és
még a labdák és ütık
csattogása is egy
harkály csapat kopácsolására emlékeztetett. A látvány mindenkit lenyőgözött.
Ez történt Szabó Mihály Józseffel is, aki Kolozsvárról érkezett. Elmondása szerint, tizenketten jöttek Romániából (Szalontáról és Nagyváradról is), elsısorban a játék kedvéért. Elismeréssel szólt az
itteni versenyek jó szervezésérıl. Az eleki verseny rendezésével kapcsolatban(amíg a bemelegítı játékok folytak az
asztaloknál), sikerült beszélgetnem Túróczy Andrással, a Békés Megyei Képviselıtestülete
Nemzeti és Etnikai, Kisebbségi,
Vallásügyi, Ifjúsági Bizottságának alelnökével, jelen esetben,
a verseny fı kezdeményezıjével, és nem utolsósorban aktív
résztvevıjével. Elmondta, hogy
az eleki asztalitenisz nagy múltú, a hetvenes években az NB
III-ba bekerült, ami a környéken egyedülálló volt. Ennek az
örökségnek a jegyében rendezték meg ezt a versenyt is,
amelynek létrehozásához és
kivitelezéséhez
támogatást,
segítséget nyújtott a Megyei
Asztalitenisz Szövetség és Elek
Város Önkormányzata, az Eleki
Folytatás a(z)4 .oldalról(Mitte …)

Pelle László iskolaigazgató is.
Elnök úr köszöntése után bevonultak a sváb mondókát éneklık a „putzá”-val, majd
Szelényi Ernı a régi, (még
Édesapja idejébıl) és a mostani
ünneplésrıl mesélt a hallgatóságnak. Ezután szolgálták fel
az ízletes kolbászos, pirospaprikával meghintett rántottát.
Az idén nem a német házban
készült el, mivel nagy mennyi-

Asztalitenisz SE, a Dr. Mester
György Általános Iskola, a
"Korall" cukrászda, Verindán
Károly személyes támogatá-

sa, és a "Pizza" Kávézó. Ezen
kívül a Békési Asztalitenisz SE,
a Savio Szent Domokos Általános Iskola Békéscsabáról, Sarkadról, pedig a Pelikán Asztalitenisz SE érdemel köszönetet.
- Milyen célt tőztek ki maguk
elé, természetesen a játék, versenyzés örömein kívül, a kupa
szervezésénél. és ehhez kapcsolódóan milyen a helyzet az
utánpótlással, leginkább, ami
E l e k e t
i l l e t i ?
- Elsısorban, úgy gondolom, a
sport határokon átnyúló barátságokat hozhat létre. Másrészt,
ha ilyen versenyeket tudunk
rendezni Eleken, akkor itt az
asztalitenisznek nem csak múltja, hanem jövıje is van. Az
utánpótlással kapcsolatban úgy
gondolom, hogy érdeklıdésüket felkeltheti és "ébren tarthatja" többek között ennek az eseménynek is a Televízióban
való bemutatása, illetve
az
interneten történı élı közvetítése is. -Kisebb szünet után még
hozzáteszi- Érzésem szerint,
nagyon fontos, mindenki számára, hogy ezzel a versennyel
ségrıl volt szó. Köszönet illeti
a Napközis Konyha szakácsát,
a finom étel elkészítéséért. Színesítette az összejövetelt
Zimmer mann Ferenc és
Niedermayer Attila harmonikajátéka, majd az énekkar szereplése. Az ízletes rántotta, pogácsa mellett Gerhard Stengel úr
édesség-adománya is felkerült
a virágokkal feldíszített asztalokra. A vendégek nagy elismeréssel szóltak a kedves és szí-

azoknak az emléke elıtt is szeretnénk tisztelegni, akik csak
lélekben vannak velünk, mint
Soós István és Kunditz András.
Közben az asztaloknál kezdıdött a
megnyitó ünnepség,
ahol Szkalicki János
üdvözölte a résztvevıket és a megjelenteket. İt követıen, Pelle László a
Dr. Mester György
Általános
Iskola igazgatója, egyben Elek Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának
elnöke, fejezte ki örömét, hogy
ez
az asztalitenisz
"megmérettetés" létrejöhetett.
Mivel sokan és sokfelıl jöttek
el, azt javasoltra "teremtsünk
hagyományt ennek az eseménynek", és s jövı évben is meg
kellene rendezni ezt a sporteseményt! Ennek jegyében kívánt
jó versenyzést.
Ezután, Jámbor Zoltán, a
Megyei Asztalitenisz Szövetség
fıtitkára hangsúlyozta, hogy új
település kapcsolódott be ebbe
a játéksorozatba, és ezzel Békés
és Csongrád megye összefonódása az asztalitenisz területén
még szorosabb lesz. Húsz éves
múltja van ezeknek a versenyeknek, ahol mindenki kipróbálhatja magát, aki szereti ezt a
sportot. Következett a verseny.
Elsıként a férfi páros amatırök
kezdtek. Ez a nap az asztaliteniszrıl "szólt" itt a sportcsarnokban. Öröm, bosszankodás,
veríték, könnyed ütögetések,
nyesett labdák és kemény leütések. A játékok végére a követvélyes fogadtatásról, nagyon jól
érezték magukat és este 20 óra
körül vettek búcsút az eleki
vendéglátóktól. Az eseményt az
Elek TV is megörökítette, így a
város lakói is láthatják majd,
hogyan ünnepeltek ismét az
eleki németek, és errıl tanúskodnak a felakasztott tojáskoszorúk is a fıtéren.

2009. március 25.

Nádor Mária

kezı eredmények születtek:
Nıi:1.Szilágyiné (Nagyvárad)
2. Viktorné (Sarkad)
3. Ribovicsné (Végegyháza)
Férfi amatır: 1. Szelei
(Szeged) 2. Zsankó (Gyoma
pack) 3.Keriskei (Végegyháza)
3. Flor ecu (Nagyvárad)
Férfi páros:1. Baranyi - Sebestyén (Békés) 2. Szelei - Szelei (Szeged) 3. SzemendriKerekes (Végegyháza, Szeged)
3. Popa – Sipos (Nagyvárad)
Férfi Nyílt: 1. Baranyi
(Békés) 2. Sebestyén (Békés) 3.
Szelei
(Kisújszállás) 3.
Csarnai (Békés)
Végig gondolva ezt a napot,
egy fiatalember jutott az eszembe, akivel a palánknál beszélgettem, még a bemelegítésnél.
Miért pont ı? Mert azt magyarázta nekem nagy lelkesen
(amúgy tanítónak tanul a
"Tessediken"), hogyha majd
"elvégzi az iskolát" és tanítani
fog (elsıtıl hatodikig), miként
fogja a gyerekekkel megkedveltetni a pingpongot, egészen
egyszerő módszerekkel, hiszen
mint tudjuk minden sportot
lehetıleg "korán kell kezdeni".
Gondolatban mosolyogtam,
mert kedvemre való volt, amit
mondott, és fıleg az, hogy
ezt egy fiatal mondta. Veszszıparipám, hogy ne váljunk
technikai eszközeink elıtt megkövesedett múzeumi tárgyakká
a mozdulatlanságtól. Bízom
benne, hogy Buksa Sándor
(másodéves hallgató) beváltja
majd ígéretét.... Mindenesetre
helyeselve kopogtak Eleken a
Sportcsarnokban az asztalokon
a pingponglabdák.
Huszár Gabriella

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Sajtóközlemény

1%
Tisztelet Elekiek és elszármazottak!
Segítsenek Önök is az eleki
„ Napsugár ” Nyugdíjas Egyesületnek
adójuk 1%-ának felajánlásával.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kistérségi Koordinációs Hálózata, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda és
Gyula Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a „Válságkezelı intézkedések Mikro-, Kis-, és Közepes Vállalkozások részére” címő Kistérségi
vállalkozói fórumára!
Idıpont: 2009. március 31. 14.00
Helyszín: Gyulai Civil Szervezetek Háza (Gyula,
Esze Tamás u. 2.)
Elıadók, a rendezvény programja:
Megnyitó (3 perc): Dr. Perjési Klára Gyula Város Polgármestere, országgyőlési képviselı
1.A GOP aktuális válságkezelési intézkedései, pályázati rendszerének egyszerősítése (15-20 perc)
MAG Zrt. elıadója
2.A DAOP pályázatai vállalkozások részére (5-10
perc) Molnár Csaba Gyulai kistérségi koordinátor, Dél
Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
3.Új Magyarország támogatott vállalkozói hitelkonstrukciók (15-20 perc)Kovács Mátyás ügyvezetı
igazgató, Körös-Völgye Alapítvány
4.Aktuális munkahelymegtartó pályázat, munkáltatói kedvezmények (15-20 perc) Szabados Mónika
Gyulai Kirendeltség vezetı, Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ
5.Mezıgazdasági és vidékfejlesztési pályázati lehetıségek (15-20 perc) FVM képviselt elıadója
6.A Gyulai ÚMPONT és HVI irodák tevékenysége,
feladatai (5-10 perc) Dankó Elıd irodavezetı
Gyulai HVI

Adószámunk:
18374883-1-04
Köszönettel:
Napsugár Nyugdíjas Egyesület tagjai nevében
Árgyelán György
elnök
1%
Tisztelt adózó állampolgárok!
Egyesületünk az eleki románokért dolgozik. Amennyiben támogatni kívánja adója 1 %-ával munkánkat, akkor kérjük az alábbi adószámunkat jelölje be kedvezményezettként adóbevallásánál.

Adószám: 18390234-1-04
Támogatásukat elıre is köszönjük!
Dr. Szelezsán János
Eleki Románokért Egyesület elnöke

1%
Az Eleki Templomért Alapítvány megköszöni mindazoknak, akik az adójuk 1%-át felajánlották. 2007-ben
87309 Ft, míg 2008-ban már 157240Ft érkezett. Ezt
nagyon köszönjük, mivel a templombelsı festése elkezdıdött. Szeretnénk, ha megvalósulna, azaz elképzelés, hogy mielıbb elkészüljön. Ehhez természetesen
máshonnan is kapunk nagylelkő felajánlásokat, amit
szintén köszönünk.
Az elıadások befejezése után személyes konzultációra
Továbbra is várjuk és köszönjük az adó 1 %-nak felvan lehetıség az elıadókkal.
ajánlását.
Dr. Perjési Klára
Országgyőlési képviselı
Molnár Csaba
Kistérségi koordinátor
Dankó Elıd
HVI irodavezetı
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Adószámunk: 18375183-1-04.
Köszönettel:
Az Eleki Templomért Alapítvány kuratóriuma.

Gyászhír
Értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették
Karlheinz Pfister urat, hogy személyében egy
nagyszerő, segítıkész ember távozott az örök hazába.
Gerolzhofenben élt és ott vállalkozóként dolgozott.
Már a kezdetektıl fogva felkarolta és támogatta az
Elekrıl oda érkezı csoportokat. Minden alkalommal
megvendégelte ıket és ajándékokat is adott a csoport
tagjainak. Azt kívánjuk végsı búcsúként:
Nyugodjon békében!
2009. március 25.

INNEN-ONNAN
Szabó Katalin Zsófia: Tiszta szívvel
„Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.”
Nem volt apám és anyám nem tudom,
de Istenem van s erıs akaratom,
hazám útja bizonytalan, ködös.
de egész hazám győlölöm!
Hisz eladtak és megvettek,
eladtak és megvertek…
Mindenemet elvették, állatként éltem,
de nemsoká itt nyugszom, a magyar földben…
Kezem vérig vágtam.
Beszennyezıdött egy vörös rózsa vele,
s Neked szántam, ki rátörtél az életemre.
Az alkoholt mindig a hányásig ittam,
a cigarettát is karton-számra szívtam.
Tiszta szívvel.
Ateistaként jártam a nagy világot,
de soha nem haragudtam Rád, ki bántott…

Márciusi Katolikus Hírmondó
Megjelent a Hírmondó márciusi száma /2009. III. évf. 13.
szám/. Az elsı oldalon egy elmélkedést olvashatunk a tékozló fiú imájához kapcsolódóan,
ebbıl egy részlet: "Az imában e
láthatatlan világgal találkozik
az ember, a szeretet világával,
magával a szeretettel. Imádkozzunk így, hogy mi is megérdemeljük azt a nyalókát..."
Megtudhatjuk azt, hogy az
egyházkö zség kép viselı testületének megújítására készül. Elolvashatjuk XVI. Benedek pápa a betegek világnapjára
szóló üzenetét is, amibıl egy

részlet így hangzik: "Nem felejthetjük el azoknak a kiskorúaknak a megszámlálhatatlan
sokaságát sem, akik szomjan és
éhen halnak meg, …
Ezeknek a gyermekeknek
csendes fájdalomkiáltása megérinti emberi és hívı lelkiismer e t ü n k e t . "
Kiderül még az is, hogy eddig a
templom belsı festésére 4. 850.
550 Ft. győlt össze.
Rapajkó Tibor

Errıl ír a februári Harruckern Krónika

A február 27-én megjelent jából december elején kialakíKrónikában részletes beszámo- tottak egy konditermet, amelyet
lót olvashatunk a gyulai szalag- azóta is lelkesen használnak a
avatóról, melyet február 13-án diákok. Örömmel olvashatjuk
tartottak. Zámbó András, az azt is, hogy a Szakma Kiváló
De eszembe jut, hogy van, aki így szeret,
intézmény igazgatója ünnepi Tanulója Versenybıl Elekrıl
mégsem bírom, hogy megloptak és megvetnek.
beszédében többek között ezek- Borovics Henrietta és Mag
Csak Te vagy nekem, egyetlen Istenem,
rıl
b eszélt:
" A Andrea jutottak tovább, az orgyújtsd fel tiszta szívem, lángoljon a hitem,
végzısök szalagavató ünnepsé- s z á g o s d ö n t ı p e d i g
hogy késıbb írjak verset –ha lehet-,
ge nem csupán társasági ren- március 31-április 1-e között
Attilával a csikorgó síneken….
dezvény, egyszerő összejövetel, lesz. Az oktatási intézmény
hanem szimbólum, mely régóta lapjából kiderül még az is, hogy
Nınapi köszöntés a Román Kisebbségi Székházban a felnıtté válást és ezzel egy E l e k e n h á r o m é v e s
életszakasz lezárását jelképezi." pincérképzés indul mesterfoMeghitt ünnepség keretében Tudják, arról a 364-rıl,
Megtudhatjuk azt is, hogy az kon! A szükséges iskolai végköszöntötte az édesanyákat, amelyre nem mondják sehol a
eleki középiskola fiúkollégiu- zettség: 10. osztály.
lányokat, asszonyokat, Dr. világon, hogy nemzetközi Nİmának legnagyobb hálószobáRapajkó Tibor
Szelezsán János az Eleki Ro- NAP.
mán Kisebbségi Önkormányzat
Huszár Gabriella
E l n ö k e , má r c i u s 9 . - é n .
"Életünkben mindig fontos szerepet játszanak a nık. Nélkülük
nincs élet! İk nem csak adják
A „Napsugár” Nyugdíjas Egyesület és a Reibel Mihály Mővelıdési
az életet, hanem fenntartják és
éltetik is azt. Hiszem, hogy mi Központ tisztelettel meghívja Elek város lakosait a 2009. április 10-én
férfiak örök adósai vagyunk a
10.00 órakor tartandó
nıknek."- hangsúlyozta férfitársai nevében is. Ezután az Eleki
Románokért Egyesület és az
Eleki Román Kisebbségi Önkormányzat nevében, minden
megnyitójára.
ünnepeltet szerény ajándékkal
leptek meg. : egy szál virággal,
és csokoládéval.
A A kiállítás megtekinthetı: 2009. április 10– április 15.
"vendéglátás" még egy jó halászlé és finom túrós csusza
elfogyasztását is jelentette.,
Helye: Mővelıdési Központ Kamara terme
amelyekhez üdítı italokkal is
szolgáltak, mindezek mellett el
lehetett beszélgetni a mindenMindenkit szeretettel várunk!
napok örömeirıl és gondjairól.
Ma-holnap már valaki azt mondja: Anya,
én meg azt, hogy a sínek közt találkozni
József Attilával… Jobb lett volna.

MEGHÍVÓ

„Húsvéti tojás és népmővészeti kiállítás”
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J E L E S N A P OK
Jeles napok áprilisban
A hónap régi magyar neve:
Szent György hava, amit a legnépszerőbb szentje után kapott.
Április antik eredető megszemélyesítıje zöld ruhás, mirtuszkoszorús ifjú, szárnyakkal,
jobbjában ibolya és más virágok, baljában kosár zsenge
borsóval, zöldbabbal, mandulával.
Április 1. – Hugó napja
E nap idıjárásából a terméskilátásokra következtettek. Ez a
nap az indásnövények vetésnapja. Április elsején a felnıttek és a gyerekek is ugratták
egymást. Íme egy csúfoló vers:
„Április bolondja, május szamara, Fölnézett a toronyba,
megnézte, hogy hány óra:
Féltizenkettı, bolond mind a
kettı!”
Az idén április második hete
már a nagyhét lesz.
Virágvasárnap: vagyis a
„pálmák vasárnapja” egy héttel
elızi meg a húsvétot. Ezen a
napon a kereszténység a Jeruzsálembe bevonuló Jézusra
emlékezik, akit hívei királynak
kijáró hódolattal, pálmaággal
köszöntenek. A szentelt pálmát
zivatar, villámcsapás, tőz és
különféle varázslás ellen használták. A szentelt pálmát nálunk a barka helyettesíti. A
virágvasárnapi barkaszentelés
egyházi eredető népszokás volt,
de a szentelt barkát felhasználták a gyógyításra is. Nagyhét: a
nagyböjt utolsó hete, amely
virágvasárnaptól húsvét vasárnapig tart. A nagyhét jeles napjai: Nagycsütörtök, nagypéntek,
és nagyszombat. Nagycsütörtök: ezen a napon megszőnik a
harangozás, „ a harangok Rómába mentek” – közismert
mondás szerint, s legközelebb
nagyszombaton szólalnak meg
újra. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, ilyenkor
a jó termés reményében spenótot, fiatal csalánt fıztek. Nagypéntek: Jézus kereszthalálának
emléknapja, a legnagyobb böjt
és gyász ideje. A nagypénteki
körmenetek, passió-játékok
már a középkor óta virágoztak.

A pénteki napot szerencsétlennek vélték. Tiltották az állattartással, földmőveléssel kapcsolatos munkákat. Tisztító erıt
tulajdonítottak a víznek. A
nagypénteki hajnali vizet,
aranyvíznek hívták. Az állatokat is megfürösztötték, megitatták ekkor, egészségvarázsló
célzattal. Nagyszombat: a tavasz, a természet megújhodása
az embert is környezete megtisztítására készteti. Ezen a
napon véget ér a negyvennapos
böjt. A nap legfontosabb eseményei közé tartozik a keresztelıvíz- és tőzszentelés, valamint a feltámadási körmenet.
Húsvétvasárnap: Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb
ünnepe, e napon Jézus Krisztus
feltámadt a halottak közül. Véget ér a nagyböjt, a hústól való
tartózkodás. Ehhez a naphoz is
kapcsolódott munkatilalom:
nem sepertek, nem fıztek, varrni sem volt szabad. Húsvéthétfı: a víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az
alapja a húsvéti locsolásnak is.
Régebben a lányokat a kúthoz
vitték és egész vödör vízzel,
leöntötték ıket. Eredete szerint
a keresztelésre utal a locsolás,
másrészt arra a legendára, mely
szerint a Jézus feltámadását
hirdetı jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták a zsidók
elhallgattatni.
A locsolóversek közül egy kedves hangvételő:
„Rózsafának a tövébıl rózsavizet hoztam,
Az lesz ma a legszebb kislány,
akit meglocsoltam.
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja,
Meglocsollak, mosolyogjál,
mint egy piros rózsa.”
Április 24. -Szent György
napja
Tavaszkezdı nap, ekkor van az
állatok elsı kihajtása, s ezzel
kapcsolatosan a pásztorok
munkakezdése. A falvakban
ekkor hajtották ki a gulyát és a
csürhét elıször. Megszólaltak a
pásztorok ökörszarvból készült
tülkei. A gulyásé mély, búgó

hangot adott, a kanászé vékonyabban szólt. Az uraságok is
ekkor fogadták az éves cselédeket, ha meg voltak elégedve
egymással, akkor évenként újra
kötötték a szerzıdést. Sokáig
élt a Szent György-napi tőzgyújtás szokása. A pásztorok
elıre bejárták és megtisztították
a pihenı helyeiket, és itt gyújtották meg a tüzet a szent tiszteletére. Így ırizték azt a hitet,
hogy a tőz tisztító ereje védi az
állatok egészségét. Az emberek
egészségére is vonatkozott az
alábbi: ha valaki korán reggel a
kútnál megmosdott, az szép és
egészséges lett. Általában
ilyenkor vetették a kukoricát,
babot, uborkát. Azt tartják: a
Szent György napján hulló esı
aranyat ér.
Április 25. - Márk napja
Márk evangélista ünnepe, ı a
négy evangélista egyike. Állítólag ı volt Alexandria elsı püspöke, ott is szenvedett mártírhalált. E nap jellegzetes szokása, a búzaszentelés. Mise után a
hívek kereszttel, lobogókkal, a
feltámadt Jézus Krisztus szobrával megkerülték a templomot,
majd kivonultak a közeli búzaföldre, ahol a pap megszentelte
a vetést. Mindenki vitt haza a
megszentelt búzaszálakból. A
szentelt búzaszálat nagy becsben tartották, imakönyvbe tették és gonoszőzı erıt tulajdonítottak neki.
Nádor Mária

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
MŐVELİDÉSI
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA

Horváthné Ibolya:
Hallod már az éneket?
Hallod már a kis madarat?
Neked szól az üzenet.
Jön a tavasz szellı szárnyán,
Örvendezzünk emberek.
Bontogatja rügyeit már,
Csipkebokor és a rét.
Fölszálltak a magas égre,
Tarka szárnyú kis lepkék.
Madárdaltól hangos a táj,
Megjött már a fecskemadár,
Csivitel és énekel,
Hangos dallal köszön be.
Virágzik a tarka rét,
Gyermekzajtól teli a tér.
Szaladgálnak, nevetnek,
Játszanak, önfeledten.

Ünnep az egyesületben
A közeledı tavasz, az elsı
virágok megjelenése teszi még
szebbé azt a márciusi napot,
amelyen az emberiség szebbik
felét – a NİKET köszöntik.
Ez a nap családi és társadalmi
ünnep. Társadalmunk március
8-án tisztelettel adózik történelmünk hıslelkő asszonyainak, és
tisztelettel adózik a mai asszonyoknak. Ezt tette az Eleki Lányok Asszonyok Egyesülete,
amikor köszöntötte a nıtagjait.
Cinanó Jánosné elnök asszony
irányításával mőködı egyesület
vezetısége cserepes virággal és
egy nagydoboz bonbonnal lepte
meg az ünnepelteket. Minden
érdekeltnek bekopogtak a lakásába és ott adták át az ajándékokat. Kedves figyelmesség volt
részükrıl az is, hogy az Elek
TV Képújságján keresztül is
szeretettel köszöntötték Elek
város összes hölgyét, így engem
is, és ezért én is köszönetet
mondok.

Nádor Mária
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