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Elek Város közéleti lapja

Szent Istvánra emlékezve…
Kellemes
nyári meleg
köszöntötte
az
eleki
ünneplıket,
akik megtisztelték az
au gu szt u s
20-i
rende z v én yt .
Hármas
ünnepr e
g yő l t e k
össze
a
Szent István szobornál: megemlékezni Szent István
államalapító királyunkról, az alkotmány
ünnepérıl és az új kenyér ünnepérıl.
Elsıként az eleki Napsugár Nyugdíjas Énekkar elénekelte a nemzeti Himnuszt. Ezt követıen Pluhár László
polgármester úr lépett a mikrofonhoz
és szeretettel köszöntött mindenkit,
mindenek elıtt Dr. Perjési Klára országgyőlési képviselıt, aki egyben
Gyula város polgármestere is, Fina
Sándort, az Országos Román Önkormányzat tagját. Külön tisztelettel üdvözölte a romániai delegációk tagjait,
akik Borossebesrıl, Facsádról, Ottlakáról,
Mácsáról és Igazfalváról érkeztek, hogy az
elekiekkel együtt ünnepeljenek.
Köszöntötte a városi önkormányzat képviselı-testületének megjelent tagjait, a kisebbségi önkormányzatok képviselıit, az
intézményvezetıket, a
civil szervezetek képviselıit, a sajtó és az
ELEK TV munkatársait
és minden elekit, akik
részt vettek az ünnepségen.
Beszédében hangsúlyozta Szent István király
jelentıségét, akinek több
véres élet-halál harcban
kellett gyıznie. De gyızött, mert helyesen mérte
fel az erıviszonyokat és
ı tudta végül összefogni
a nemzetet.
Polgármester úr kérte fel Dr. Perjési
Klára országgyőlési képviselıt, ünnepi
beszédének elmondására. Képviselı asz-

szony is az ünnep hármas jelentıségét
emelte ki. Elsısorban Szent István királyunk felbecsülhetetlen érdemét, aki mert
szakítani az ısi hagyományokkal csak
azért, hogy népét ne tapossák el a nagyhatalmak. Megemlítette, hogy ez a nap az
államalapítás napja is, mert már nem vándorló nép lett a magyar, hanem egy országban létezı összetartó közösség. Az új kenyér ünnepe is ez a nap, hisz befejezıdött
az aratás és a learatott termésbıl készül a
kenyér, amely nélkül nem lehet élni!
Végül azt kívánta Elek város minden
lakójának, éljenek szeretetben, békességben egymással, segítve egymást. A délutáni „Elekfest” rendezvényeihez, pedig jó
szórakozást kívánt.
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legyen. A kenyérszentelés, áldás után polgármester úr felszeletelte a friss kenyeret
és szétosztotta a jelenlévıknek.
Végül az énekkar elénekelte a Szózatot és
ezzel zárult a délelıtti Szent István szobornál rendezett augusztus 20-i városi ünnepség.
Nádor Mária

Tőz Tamás:
Szent István király
Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan gyızelmi ék.
Alapkı lett, de kınél súlyosabban
vetette el az épülı falakban
toronyszökkentı, férfias hitét.
Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhıkbıl bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.

Az ünnepi szónok szavai után koszorúzás következett. Elsıként Elek város önkormányzatának képviselıi helyezték el
koszorújukat, ıket követték a városi intézmények, kisebbségi önkormányzatok és
egyéb szervezetek, akik szintén elhelyezték a koszorúikat és a
megemlékezés virágait
a Szent István szobornál.
Ezt követıen került
sor a hagyományos kenyérszentelésre. Polgármester úr szeretettel
köszöntötte az augusztus l-jétıl Eleken szolgálatot teljesítı, Péntek
Zsolt katolikus plébános
urat és felkérte az új
kenyér szentelésére.
Plébános úr hálával
köszönte meg az asztalon lévı új kenyeret, áldást mondott azoknak, akik szántottak, vetettek, arattak, sütöttek, hogy a mindennapi kenyerünk meg-
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Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül elıre tervezı keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülı szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltın átkarolja
a frissen szántott szőzi földeket.
Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szılı teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ı volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ı volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midın megvirradt napunk hajnala!

P Á LY ÁZ ATO K- KR Í ZI S KE Z E LÉ S
Újabb nyertes pályázatok Eleken
A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, 2009. augusztus 13-án döntött a 2009. évi
Decentralizált Helyi Önkormányzati Fejlesztési Támogatási Programok (TEKI, CÉDE,
LEKI, TEUT) elıirányzataira
benyújtott pályázatokról.
Elek Város Önkormányzata
három pályázatot nyújtott be,
ezen elıirányzatokra, melyek
pozitív döntésben részesültek:
- A TEUT keret terhére útburkolat felújítást a Kun Béla,
Baj csy-Zsi li nszky E ndre,
Arany János, Petıfi Sándor és
Batthyány Lajos utcákban. A
pályázat keretében tervezett
munkálatok: kátyúzás, repedéskiöntés, majd 5,00 cm vastag
AC-11 jelő aszfalt terítése.
A projekt teljes bruttó költsége
34.374.632- Forint, melybıl az

önrész 14.437.346- Forint, az
igén yel hetı tá mo gat ás
19.937.286- Ft.
- A TEKI keret terhére a
Lökösházi úti járda felújítását,
974 fm hosszban. A Lökösházi
úton mindkét oldalon átlagban
2,00 m széles FRÜHWALD
térburkolat készül Classic téglakıvel 10 x 30 x 6 cm vastagságban, szürke színben.
A projekt teljes bruttó költsége
26.650.949- Forint, melybıl az
önrész 6.662.738- Forint, az
igén yel hetı tá mo gat ás
19.988.211- Ft.
- A CÉDE keret terhére tárgyi
eszköz beszerzését célozta meg
a közcélú foglalkoztatás megsegítésére. A pályázat keretében megvásárlásra kerül egy
MTZ 820.2 traktor, AP-500-as
pótkocsi, OMVP-3,2 KNE tár-

Tanévnyitó
2009.

csa, Traclift 220 SL homlokrakodó, BD-210 földkanál, BTE2500 függ. Vonólap gumi éllel,
A Dr. Mester György
L O M A L M -8 á ro k á só ,
Frontoni Fox Prof 500 karos
Általános Iskolában:
szárzúzó.
A projekt teljes bruttó költsége
2009. augusztus 29.
21.765.565.- Forint, melybıl az
szombat
önrész 7.617.948.- Forint, az
10.00 óra
igén yel hetı tá mo gat ás
14.147.617.- Ft.
Központi épület
A három nyertes pályázattal
városunkban további fejlesztéTanítás kezdete:
sek fognak megvalósulni
2009.
augusztus 31. hétfı
82.791.146.- Ft összegben,
8.00 óra
amely 54.073.114.- Ft támogatási összeget foglal magában.

Pluhár László
polgármester

A "Kríziskezelı program"-ról tájékoztat Dr. Heim Lajosné alpolgármester asszony
- Sajnos sok családot, embert
érintı, azonban többek által
nehezen értelmezhetı (érthetı),
vagy esetlegesen nem is ismert
intézkedésrıl van szó. Mi a
program lényege? - teszem fel
kérdésemet az alpolgármester
asszonynak.
- Egymilliárd forintos induló
kerettel rendelkezik, a kormány döntése alapján létrehozott Kríziskezelı Program,
amelynek célja, hogy egyszeri,
kis összegő, vissza nem térítendı állami támogatást nyújtson,
a válság hatására krízishelyzetbe kerülı családoknak. Legalább 20 ezer, legfeljebb 50
ezer, kivételes esetekben maximum 100 ezer forintos támogatásról van szó.
- Kik lehetnek jogosultak, azaz
kik részesülhetnek ebben a támogatásban, segítségnyújtásban?
- Igényelhetik, azok akik: 1.
Felnıtt korúak (18 év felettiek)
és nem részesülnek nyugellátásban. 2. A családjukban az
egy fıre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a nettó minimálbért (57 815 Ft.). 3. A válság hatására krízishelyzetbe
kerültek, pl. elvesztették munkahel yüket, vagy jelentıs
2

(legalább 20 százalékos) jövedelemveszteséget szenvedtek
el, vagy lakáshitelük havi törlesztı részletének növekedése
eléri a 20 százalékot. 4. 2009ben, a kérelem benyújtásának
idıpontjáig nem részesültek 15
000 forintot meghaladó átmeneti segélyben, valamint az
önkormányzat nem tud részükre átmeneti segélyt biztosítani
és nincs folyamatban lévı kérelmük.
- Tudomásom szerint, magánszemélyek is hozzájárulhatnak a Kríziskezelı Program
keretének összegéhez.- teszem
hozzá.
- Igen, de nem csupán magánszemélyek, hanem gazdasági
szervezetek is anyagi helyzetük
függvényében, önkéntesen tehetnek felajánlást, növelve a
Kríziskezelı Program pénzeszközeit.
A Magyar Államkincstár
10032000 00285575 50000067
számmal megnyitotta azt a
számlát, amelyre magánszemélyek, gazdasági szervezetek
anyagi helyzetük függvényében
önkéntesen tehetnek felajánlást
növelve a Kríziskezelı program
pénzeszközeit. A számla felett
a Szociális és Munkaügyi Mi-

n i s zt éri u m r e n de l ke zi k .
Amennyiben az adakozó hozzájárul, a tárca honlapjára felkerül
a magánszemély, vagy a gazdasági szervezet neve és az adomány összege. Így, átlagosan
35 ezer forint összegő támogatással számolva - figyelembe
véve, hogy az induló keret kiegészül a felajánlásokkal- körülbelül 50-70 ezer család kaphat
támogatást.
- Hol, hogyan és mikor lehet az
érintetteknek a kérelmet benyújtani, amennyiben a Kríziskezelı Támogatást igénybe
szeretnék venni?
- A program augusztus 1-jén
indult és november 3-ig tart! A
kérelmeket a lakóhely, illetve a
tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzıjéhez, egységes adatlapon kell benyújtani.
Ennek során a kérelmezık segítséget kaphatnak a kérelmek
szakszerő kitöltéséhez, valamint ekkor történik meg a kérelemben foglalt adatok valódiságának ellenırzése is. A jegyzı
megvizsgálja azt is, hogy a
kérelmezı esetében fennállnake az elıírt jogosultsági feltételek, amennyiben nem a kérelem
elutasításra kerül.
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A továbbiakban, a kitöltött,
aláírt és ellenırzött kérelmeket
a jegyzı juttatja el az Országos
Nyu gdíjbizto sítási Fıigazgatóság (ONYF) illetékes regionális igazgatósága
részére, amely a jegyzıi javaslat alapján, gyors eljárásban
dönt a támogatás megítélésérıl,
annak konkrét összegérıl. A
Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság
(NYUFIG) az ügyfél kérelmének megfelelıen- legkésıbb a
kérelem benyújtásától számított
22 munkanapon belül, gondoskodik a pénzbeli támogatás
folyósításáról, postai úton vagy
b a n k s z á m l á n .
- Köszönöm az alpolgármester
asszony részletes tájékoztatását
a Kríziskezelı Programmal
kapcsolatos tudnivalókról!

Huszár Gabriella

E L E K FE S T- ÚJ PL É BÁ NO S
Elekfest 2009.
Idén elsı alkalommal került
megrendezésre városunkban az
ELEKFEST elnevezéső
rendezvény. A programmal a szervezık
új
hagyományt
kívánnak teremteni, amely kétévente egy egész
napos ünnepség
keretében tiszteleg az államalapítás, az új kenyér
ünnepe és a várossá avatás méltó
megemlékezése elıtt.
Az ünnepségsorozat elsı
állomása a Szent István szobor
megkoszorúzása volt. Ahol sor
került a hagyományos kenyérszentelésre is.
A program a délutáni órákban folytatódott a Polgármesteri Hivatal mögötti téren. A jó
hangulatot az Elek Táncegyüttes alapozta meg fergeteges
folklórbemutatójával, ahol az
eleki sváb táncoktól a méhkeréki román táncokon át egészen a
szigetközi és békési táncokig,
az ország számos területének
hagyományaiból
kaphatott
ízelítıt a közönség. Majd kie-

gészülve az Eleki Román Hagyományırzı Táncegyüttessel
elıadtak egy hamisítatlan
eleki
lungát, és ha csak
néhány perc erejéig is, de betekinthettünk abba, milyen is lehetett
„annak
idején”
egy valódi eleki
román „joc”.
A technika ördöge sajnos nem a
mai napon töltötte
éves szabadságát,
ezért egy rövidebb technikai
szünet zavarta meg a kulturális
bemutatót, de ez
nem szegte kedvét
a táncosoknak és a
lelkes közönségnek
sem. A rendezvényen részt vettek a
romániai testvértelepülések küldöttségei is.
A Mácsai csoport
néhány néptáncost
és egy zenekart is
hozott
magával,
akik a délután folyamán nem éppen szokványos,
de annál kedvesebb és élvezete-

Péntek Zsolt, az új eleki plébános
2009. augusztus 1-tıl dr.
Kiss-Rigó László, szegedcsanádi püspök Péntek Zsoltot
nevezte ki eleki plébánosnak, a
korábbi plébánost, Topsi Bálintot viszont Szentesre helyezte.
Az új plébánossal a plébánián
augusztus 3-án találkoztunk.
-Plébános úr, kérem beszéljen
magáról, hogyan választotta
Ön a papi hivatást?
-1973. február 24-én születtem
Vácon, ott is jártam szakközépiskolába. A szüleim Szobon
élnek, de van egy testvérem is,
Attila, akinek felesége sváb
származású, és három gyermekükkel Nagymaroson laknak.18
évesen már gondoltam a papságra, de még akkor nem tudtam elképzelni a család nélküli
életet. Több iskolai és munkahelyi kitérı után, 2000-ben, a
szentév hatására, 26 évesen
jelentkeztem a pécsi teológiá4

ra , amit súlyos betegségem
miatt meg kellett szakítanom,
de amit a gyógyulásom után
2007-ben Szegeden befejeztem,
és
Kiss--Rigó
László püspök úr
szentelt pappá.
-Hogyan
élte
meg a betegségét?
-Sokáig
nem
találták a betegség kiváltó okát,
de sokat segített
az, hogy közben
imádkoztam a
Szőzanyához és
Szent Ritához is. Ma már teljesen felépültem, gyógyszert sem
kell szednem.
-Milyen tervekkel érkezett?
-Szeretném folytatni a már Bálint atya által elkezdett dolgokat. El kell azt is mondanom,

sebb mősorral kedveskedtek az
eleki közönségnek. Akik ezt
hatalmas tapssal honorálták.
A programot színesítve
fellépett
Bágy György is, aki
román népdalokat
adott elı.
A kulturális mősort
követıen került sor
a már hagyományossá vált Legifjabb és Legidısebb
Eleki Polgár címek
átadásának. A hivatalos bejelentési idı
alapján Legifjabb
Polgár Nagy Csaba,
aki 2009. augusztus 10-én született. A nem hivatalos adatok
alapján a legifjabb
polgár
László Rubina,
aki a rendezvény
elıestéjén
augusztus
19-én
jött
világra.
Mindkét gyermeknek és szüleiknek is jó
egészséget
és
hosszú boldog
életet kívánunk!
A Legidısebb
Polgár Nán Gyuri bácsi, aki
fiatalokat megszégyenítı fris-

sességgel és jókedvvel vette át
az ajándékokat Pluhár László
polgármester úrtól és viccelıdve megjegyezte:
„Az lenne az
igazi, ha minden
második
ház
kocsma lenne.”.
Gyuri bácsinak
is jó egészséget
kívánunk! Majd
következett az
elekért érdemérmek átadása. Az
elismeréseket
Pluhár László
elek város polgármestere adta
át, dr. Heim Lajosné alpolgármester pedig méltatta a kitüntetetteket. Az idei évben kitüntetést kapott Dr. Kurucz Béla és
Zimmemrmann Ferenc, akiknek ez úton is gratulálunk. A
kitüntetettek életrajzát és a velük készült interjút a következı
lapszámban olvashatják.
Az ünnepség végeztével került sor a városi születésnapi
torta felvágására, valamint az
est folyamán a jó hangulatról a
Mediterrán zenekar gondoskodott. A programot 22.00 órakor
tőzijáték zárta.
Árgyelán Erzsébet

hogy 2007-2009-ig Csongrádon
voltam káplán, korábban Bálint
atya is itt szolgált káplánként!
Elek számomra azért is fontos,
mert plébánosként elıször itt
tevékenykedhetek.
Örülnék annak, ha
Eleken lenne egy
katolikus óvoda
is. /Ezt már Bálint
atya is szerette
volna./ A püspökség részérıl is
el képzel hetı nek
tartom ez ügyben a
támogatást. Örülök annak is, hogy
Eleken létezik egy
templomi énekkar,
szeretném, ha a
továbbiakban is ilyen jól mőködne! Figyelembe véve az
igényeket, Eleken is lehetne pl.
bibliai témákról összejöveteleket szervezni. Szeretnék németül is tanulni, mivel a teológia
után egy rövid idıt Kanadában

töltöttem, de ott angolul tanultam.
-Mi a plébános úr hobbija?
-Szeretem az értékes, egyházi
témájú filmeket, már Csongrádon is vetítettem a híveknek,
ezt itt is lehetne.
-Még szünet van, de nemsokára
ismét kezdıdik a tanév.
-Valóban, de addig is a hagyományoknak megfelelıen minden pénteken, délutánonként
várjuk a gyermekeket és a fiatalokat a plébánián. Azt is el szeretném mondani, hogy a hitoktatás is a korábbi rendszerben
fog folytatódni, vagyis azok
fogják tanítani, akik eddig is.
Végül, de nem utolsó sorban,
arra kérjük a szülıket, hogy
minél többen írassák be gyermeküket hittanra.
-Köszönöm a beszélgetést, és
azt kívánom, hogy érezze jól
magát Eleken, illetve a tervei
váljanak valóvá!
Rapajkó Tibor
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GY E R ME K EK - KÖ Z OK TATÁ S
Szegedi Vadaspark, Szarvasi Arborétum, Szanazug...
Miért olyan kevesen vették
igénybe gyermekeik számára,
ezt a, sok család pénztárcájából
amúgy kifizethetetlen, lehetıséget? Ezzel egyáltalán nem túlzok, hiszen gondoljanak bele,
mennyibe kerül Szegedre egy
busz- vagy vonatjegy.
Arról ne is beszéljünk, hogy
csak a vadaspark látnivalója
(oroszlántól a kenguruig) felér több biológiai album anyagával (ráadásul földrészek (!)
szerint osztották fel a park
területét), és a "hab a tortán"
az élmények, amirıl otthon
lehet mesélni, enyhén izomlázas végtagokkal, ugyanis a
va da sp ar k
na g y.
Mindenesetre a nyári napközis tábor június 16-án vette
kezdetét és augusztus 28-án
zár. A tájékoztatás megtörtént,
a szülık értesítést kaptak. Az
ebéd biztosítva volt. Kirándulá-

sok esetén becsomagolva vihettek magukkal az elemózsiát.
Egy gyermekre naponta 300
forintot kellet befizetni. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez
ú g y n e v e -

zett "visszaforgatott" pénz
volt, ami azt jelenti, hogy a
gyermekekre költötték el
(számlákkal igazoltan), esetlegesen fagylaltra, üdítıre, palacsintára, sütire a programok
alkalmával. A kirándulásokhoz
a buszt és természetesen az

étkeztetést a polgármesteri hivatal biztosította.
A gyermekek szakszerő felügyeletérıl Bartalosné Szántó
Adrienn, pedagógus és kéthárom tapasztalt felnıtt kisegítı gondoskodott. A foglalkozásokhoz a Reibel Mihály
Mővelıdési Központ nyújtott
lehetıséget. A tábor programja változatos. A cél az volt,
minél többet legyenek a szabadban a vakációzók. Ezért
leginkább a ligetben a futballpályán játszottak, kirándultak
Elek környékére, de meglátogatták a Városi Könyvtárat is.
A távolabbi helyek: Gyulai vár,
B é k é sc s a b á n a st ra n d ,
Szanazug, az arborétum Szarv a s o n, é s S z e g e d a
vadasparkjával.
Változatlanul csodálkozom
ezen az érdekt el enségen
(Profánul, talán azt is mondhat-

Módosítások a közoktatási törvényben
Saját viselkedési normákat
határozhatnak meg mostantól
az iskolák saját szabályzatukban, mely nem csupán a diákokra, hanem annak családtagjaira is vonatkozik.
Az oktatási tárca államtitkára
beszámolt a 2009/2010-es tanév iskolakezdési támogatásairól
is: a hátrányos helyzető diákok
után járó tízezer forintos juttatás mellett minden további tanuló után ezer forintos támogatásban részesülnek idén a közoktatási intézmények. A képességfejlesztı óvodák között pedig összesen 3,4 milliárd forintot osztott szét a minisztérium.
„Az állam csaknem hétmilliárd forinttal támogatja az ingyenes, illetve a kedvezményes
tankönyvellátást, tehát azok
mintegy felét finanszírozza" jelentette ki a kormányszóvivıi
tájékoztatón Arató Gergely az
Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkára. Elmondta: a
miniszter a Tankönyves Vállalkozók Országos Szövetségével
egyeztetve úgynevezett árkorlátot tesz közzé a tankönyvek
esetében, mely idén eddig nem

emelkedett és várhatóan továbbra sem növekszik az elkövetkezendı fél évben. Az iskolák összesen 3475 féle tankönyvbıl rendelhetnek. Ingyenesen vagy kedvezményesen
kapják a tankönyvet a tartósan
betegek, a fogyatékossággal
küzdık, a sajátos nevelésre
szorulók, mint például a diszlexiások vagy diszgráfiások, akik
három, vagy többgyerekes családban élnek, illetve akiknek
családja rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap.
Emellett „ebben az évben az
utánuk járó tízezer forintos
támogatáson túl az iskolák az e
kategóriákból kimaradt diákok
után fejenként további ezer
forintos többlettámogatásban
részesülnek”. Az államtitkár
ugyanakkor kiemelte: az ingyenes tankönyvellátás használt
tankönyvek biztosításával is
teljesíthetı. Arató Gergely a
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményrıl elmondta: azon
diákok részesülhetnek a támogatásban, akik többek között
olyan családban élnek, ahol az
egy fıre jutó jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj minden-

kori legkisebb összegének 140
százalékát. Külön, speciális
szabályozás vonatkozik azonban a nem tipikus családi körülmények között élı diákokra.
Állami támogatásból a kedvezményes gyermekétkeztetés
keretein belül 50, illetve az elsı
hat évfolyamon tanuló rászorultak számára 100 százalékos
kedvezményt biztosítanak az
önkormányzatok. Az államtitkár beszámolt a január 1-jétıl
mőködı óvodáztatási támogatásról, mely valódi jelentıségét
a szeptemberi tanévkezdéskor
nyeri el. Ez a típusú segítség
lehetıséget teremt arra, hogy
minél korábban óvodába adják
a halmozottan hátrányos helyzető családokban élı gyermekeket, mely a tapasztalatok
szerint növeli a késıbbiekben
az iskolai eredményességet. A
minisztérium döntött tovább a
következı tanévre vonatkozó,
esélyegyenlıséget segítı intézményeket érintı támogatásról
is. „Összességében 3,4 milliárd
forintot osztottunk szét a képességkibontakoztatásban, integrációs felkészítésben részt vevı
óvodai fejlesztıprogramokat
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nám: Értetlenül állok mint a
szurkoló, amikor kedvenc csatára kihagyta a tizenegyest. )
Mennyi látnivaló, megyén belül
és megyén kívül is! Tucatnyi
kicsiny esemény, amit el lehet
mondani a srácoknak a szünetben a suliban. "Tudod mekkora
anakondát láttam a nyáron a
vadasparkban?..." A szülık
igyekszenek mindent megadni
gyermekü knek, hiszen a
"szemük fénye". Akkor úgy
gondolnám, hogy ebben a dráguló világban, vakációs örömöket szerezni nekik (szinte ingyen és bérmentve), nem csupán lehetıség, hanem kötelesség is!
Vajon mit hoz a következı
nyár?...

Huszár Gabriella

megalapozó intézmények számára, január elsejétıl pedig
bérpótlékot kapnak az ezen
intézményekben tanító pedagógusok” - mondta el Arató Gergely. A döntés 1600 tanintézmény számára jelent segítséget,
melyek 76 ezer diák után veszik igénybe a támogatást, az
érintett gyermekek száma azonban jóval nagyobb.
A kedvezményben részsülı
intézményekben 14 ezer pedagógus átlagosan havi bruttó 25
ezer forintos juttatást kap. Továbbá megszavazta az országgyőlés azt a szocialista törvényjavaslatot, mely lehetıvé teszi
szabálysértési eljárás indítását
az iskolai rendezvényeken
megjelentek ellen, hiszen a
közoktatási törvény módosításával a közoktatási intézmények saját iskolai szabályzatukban viselkedési szabályokat
fektethetnek le. A kormány az
iskolai rend, az oktatók és a
diákok biztonságát kívánják így
garantálni.

forrás: edupress.hu
Közreadta: arlan
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A U GU S Z TU S 2 0 .
Három nyertes pályázat
A rendkívüli testületi ülés alapján
Az elsı pályázat, "A roma
integrációt segítı betonút építése a Szántó, Dankó, Cinka,
Eötvös, Damjanich, Vajda és
Leiningen utcákban". A pályázat összköltsége: 86.519.117Ft. Támogatás mértéke.65%
56.237426-Ft. Saját forrás mértéke: 35% 30.281.691-Ft.
A közbeszerzés lefolytatására
vonatkozóan három érvényes
ajánlat érkezett, közülük a legalacsonyabb árat ajánló Dr.
V a r g a Im r e ü g y v é d e t
(Békéscsaba, Kinizsi u. 13)
választotta Elek Város Önkormányzat Képviselı-testülete. A
nyilvánosság biztosí tására

(hirdetıtáblák kihelyezése, helyi és megyei újságban cikkek
megjelenése, internetes közzététel, helyi televízióban az események nyomon követése, nyitó rendezvény megszervezése)
szintén három ajánlat érkezett.
A feladatra a megbízást az AntArt Grafikai és Szolgáltató BT
(Elek Gyulai út 19.) kapta. A
pályázat keretében, a kötelezı
mőszaki ellenırzés elvégzése (a
legalacsonyabb árat ajánló)
Gyula és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Irodájára
hárul (Gyula, Damjanich u. 6.).
Elek Város Önkormányzat
Képviselı-testülete a kötelezı

Augusztus 20., az ünnep kialakulása
A Szent Istvánra való emlékezésnek ugyan ezeréves hagyománya van, augusztus 20-a,
mint nemzeti ünnep azonban
mégis rövid múltra tekint viszsza. Az államlapítás ünnepe a
körmenetbıl nıtte ki magát a
20. században.
A középkorban az egész Kárpát-medencében élt Szent István kultusza, amely a török
hódoltság alatt eltőnt. A kultusz
fontos eleme volt a búcsújárás
és az Aranybullában (1222) is
meghatározott „szent király
ünnepe”, amelyet Székesfehérváron tartottak, bár kezdetben
nem augusztus 20-án.
A katolikus ünnep következı
fejezete Mária Terézia korához
kötıdik, amikor uralkodói közbenjárással 1771-ben
Raguzából (ma Dubrovnik,
Horvátország) Bécsbe, majd
Budára került a Szent Jobb
ereklye. A királynı rendelete
értelmében az idıközben elpusztult Zsigmond-kápolnában
ırzött ereklyét évente hat alkalommal lehetett közszemlére
állítani, köztük augusztus 20án. Rendelete egyben nemzeti
ünnepnek minısítette Szent
István napját. Az intézkedés
ellenére az ünnep nem vált rögtön az ország egységét kifejezı
szimbólummá, ennek alapjait
csak az 1818-ban elıször megtartott körmenet fektette le. A
körmenetnek egészen a máso-

dik világháború végéig a budai
vár adott otthont, nem pedig a
pesti belváros, ahogyan napjainkban. A szokás történetében
az 1848-49-es szabadságharc
után több mint tíz éves kényszerszünet következett be, mivel a Bach-korszak betiltotta.
Az enyhülés vetett véget a
tilalomnak 1860-ban. Ezután
augusztus 20-a egyre népszerőbbé vált, a körmenetet országos érdeklıdés kísérte. A francia forradalom mintájára a 19.
század végén igény merült fel
magyar nemzeti ünnep megalkotására is. Hosszas parlamenti
vita indult, amely március 15.
és augusztus 20. körül forgott.
Az utóbbit ellenzıi az esemény
katolikus jellege miatt alkalmatlannak tartották a soknemzetiségő és vegyes felekezető
ország egységének kifejezésére.
Végül 1891-ben mégiscsak
nyertesként került ki augusztus
20-a, amit munkaszüneti napnak, korabeli elnevezéssel
nomra-napnak minısítették.
A fent említett okok azonban
megakadályozták, hogy általánosan elfogadott ünnep alakuljon ki, hiszen a körmenet elsısorban a katolikusok körében
volt népszerő. A vasúthálózat
bıvítésével párhuzamosan vidékrıl akár több százezren is a
fıvárosba érkeztek, a budai várt
ellepték az ünnepi viseletbe
öltözött emberek. Hasonló

könyvvizsgálói feladatok elvégzésére Galuska Józsefnét
(Gyula, Körösi Cs. S. u 1.) választotta.
A m áso di k p ál yá z at :
"kompetencia alapú oktatás
bevezetése az Eleki Dr. Mester
György Általános Iskolában".
A pál yázat összköltsége:
40.000.000-Ft. Támogatás mértéke:100%, 40.000.000 Ft. 1.
számú feladat ellátási helyen
(Elek, Lökösházi út 17-19.):
25.000.000Ft
2. számú feladat ellátási helyen:
(Elek, Lökösházi út 10)
15.000.000 Ft. Mindkét felhasználási helyen hordozható
számítógépek beszerzését szeretnék. Mindehhez a három
ajánlattevı közül a Laptop Ház

Kft-t (Szeged, Tündér u. 1)
választotta a Képviselı-testület,
mivel a legkedvezıbb mőszaki
tartalmat kínálták.
A harmadik pályázat "Elek
Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése".
Ebben az esetben a Képviselıtestülete a közbeszerzés lefolytatására vonatkozóan Dr. Kállai
Sándor ügyvédet (Békéscsaba,
Kinizsi u . 1 3 ) bízta
meg. "Egyenlı esélyő hozzáférés a kö zszol gált at áso khoz" Remélhetıleg megvalósul
ez a lehetıség rövidesen Eleken
a Polgármesteri Hivatalban!

azonban nem mondható el a
Bécsben székelı uralkodóról,
aki nem vett részt a körmeneten, ez alól kivételt jelentett az
1917-es háborús év, amikor az
utolsó magyar király, IV. Károly a menet élén vonult. A
körmenethez kapcsolódó új,
érdekes jelenség is felütötte a
fejét, mégpedig a budapesti
vásárlás: a városba érkezı tömeg a körmenet után az utcákat
rótta, hogy különféle portékákat
vásároljon. Az újságokban
megjelentek a „Szent Istvánnapi vásár” hirdetések, az üzletek pedig teli polcokkal várták
a látogatókat. Ez a vásárlási láz
egészen az 1940-es évek végéig
kitartott, csak a Rákosirendszerben szőnt meg.
Ugyancsak a Monarchia végén bukkant fel újra egy elfelejtett szokás, az aratóünnep. Miniszteri kezdeményezésre elevenítették fel a néphagyományt,
amely ekkor még nem kapcsolódott össze augusztus 20-val.
Az új kenyér jelenléte csak
fél évszázad múlva vált meghat á ro zó v á . A H o rt h yrendszerben fektették le augusztus 20-nak, mint nemzeti
ünnepnek az alapjait. A korábbi
szokások közül megırizték a
Szent Jobb körmenetet, a lóversenyt, amelynek tétje a Szent
István-díj volt és az ünnepi
mulatságot, amelyet rengeteg
programmal bıvítettek ki. Az
új és a ma is létezı szokások
közé beemelték a tisztavatást,

az ünnepélyes ırségváltást, a
néphagyományok ápolását és a
tőzijátékot.
A második világháborút követı években új arculatot kellett
találni az ünnepnek, mivel a
Horthy-korszak kiemelten kezelte a jeles napot, s a koalíciós
kormány élesen elhatárolódott
politikai elıdjétıl. Az ünnepnek természetesen új nevet adtak. Addig Szent István napnak
hívták leggyakrabban augusztus
20-át. Elıször lekopott a szent
kifejezés, majd 1948-ban megszületett az új kenyér ünnepe
elnevezés, mint központilag
elıírt szóhasználat. A kifejezést
azonban hamar felváltotta egy
újabb elnevezés, az alkotmány
ünnepe. 1949. augusztus 20-án
lépett életbe ugyanis az alkotmány, az elkövetkezı években
pedig ez a kifejezés dominált.
Az ünnep új arculatot a Kádár kormány megjelentével
kapott. A Rákosi-diktatúrához
képest váltás, hogy – szigorúan
a szent jelzı említése nélkül –
István király személye is felbukkant. Augusztus 20-át az
államalapítás, az alkotmány és
az új kenyér ünnepének tekintették. A körment továbbra is
tabu volt, egészen 1989-ig,
amikor hosszú évtizedek után a
Bazilikánál megrendezték az
„elsıt”.

2009. augusztus 26.

Huszár Gabriella

Forrás: www.unnep.eu
Közreadta: arlan
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C S A L ÁD FA K U TAT Á S
Ellesett pillanatok 1724-bıl
A családfám kutatása közben
elıvettem a kuksilovat, gyermekkorom kedvenc játékát és
belenézve rábukkantam a hajdan Magyarországra, Elekre
települt elıdeim életének néhány mozaikjára. Azokat rendezve elıtőnt néhány a múltból
ellesett pillanat.
Íme az egyik: BadenWürtemberg tartományban a
hohenlohei síkságon a Jagst
folyó partján, 1724 elején
Ailringen és Mulfingen szomszédos falucskák téli csendjét
esküvıi vigasságok jókedvő
lármája verte fel. Ezekben a
napokban több ifjú pár esküdött
örök hőséget az 1500-as évek
közepén épült mulfingeni templom oltáránál – In Ewigkweit,
Amen. A csodálatos hohenlohei
tájon átfolyó Jagst már befagyott. A folyó összekötötte a
néhány kilóméterre fekvı két
szomszéd falut és a fiataljai
szívét. 1724. január 17-én a
mulfingeni Heinrich Johann
HAMMER /24 év/ és arája Anna Maria EHRMANN /26 év/
lakodalmát ünnepelték.
Február 22-én az ailringeni
Johann Josef STRIFLER /21
év/ és a mulfingeni Maria
Ursula HAMMER /2l év/ esküdtek egymásnak örök hőséget a menyasszony házában.
A két ifjú pár nászútja lett pár
hónap múlva kivándorlásuk új
hazájukba. Úgy határoztak,
hogy új életet kezdenek. Hallgattak Harruckern báró toborzói hívó szavára és ajánlatára.
Nekik itt már nem jutott föld a
megélhetéshez és elegük volt a
hatósági megkötöttségekbıl,
zaklatásokból is. Nagy nehezen

1724. április 20-án csütörtökön
a hatóságok jóváhagyták a kitelepülési kérelmeket. Április 22én, szombaton indulhatott a kis
csoport. Búcsúzáskor a két falu
anyakönyvében a nevük mellé
feljegyezték, hogy Magyarországra települtek.
„Cum Quo Abiit in Hungariam
25 April 1724”
Az i fj ú STRIF LE R –
HAMMER
párho z
Ailringenben csatlakozott a
chirurgus WITTMANN család
3
gye r m e kü kke l ,
a
WALTHIER házaspár kisfiúkkal és a KRAUS család, összesen 15-en. Mulfingenbıl az
újdonsült
HAMME R
EHRMANN párhoz csatlakozott Hammer Anna és férje
Pfeffer Andreas 5 gyermekükkel, valamint a BINDER házaspár. Ebbıl a faluból összesen
11-en. A két csoport csomagját
meg a kis gyerekeket szekérre
rakva indultak útnak, visszamaradt barátaik kíséretében.
Feltehetıen 4-5 napig tartott a
majdnem 300 km vándorút,
amelynek a végén elérték a
Dunát Regensburgnál. Az út
fáradalmát a Duna partján letáborozva pihenték ki, amíg a
férfiak elıkészítették a vízre
szállást. Az egész társaság
me gt ö l t ö t t e g y „ Ul m er
Schachtel” lakótutajt. Az 1600as évek végétıl egy évszázadon
át lakótutaj /Ulmer Schachtel,
ulmi skatulya, ulmi boszorkány/ szállította német földrıl
Magyarországra a Dunán lecsorogva a bevándorlók tízezreit.
A víziút pár hétig, 5-6 hétig
is eltartott, mert éjszakánként
csak kikötésre alkalmas part-

szakaszon, vagy szigeten lehetett meghúzódni. Útvonaluk
volt Regensburg – Passau –
Linz – Wien – Pozsony – Komárom – Pest – Dunaföldvár.
Lecsorogva a parton elvonuló
ismeretlen új haza varázsa izgatott és kíváncsi hangulatú várakozással töltötte el a hosszú út
vándorait.
Dunaföldváron kirakodva,
Csongrád – Szentes – Gyula
útvonalon jutottak Elek kihalt
pusztájára. Ez az útvonal akkoriban nehezen volt járható, mert
a Solti-síkság vendégmarasztaló mély homokja, a tiszai átkelés kompon, a Viharsarok sártengere, az idegeneknek nem
volt átjárható, csak Harruckern
földesúr embereinek a segítségével.
Ez a kb. 260 km hosszú útszakasz is eltarthatott 4-5 napig, mire végül május közepén
eltikkadva a kis csapat a végcéljához Elekre ért új otthonába, hazájába. Harruckern báró
messzemenıen törıdött az áttelepülésre vállalkozó embereirıl. A Gyulára elızı évben /1723/ telepített csoportja
már elhelyezkedett és kialakította a német városrészt.
Az uradalomtól megbízást
kapott közülük Johann Georg
DURST, hogy derítse fel az
évtizedek óta elhagyott eleki
házak állapotát és készítse elı a
jö vev é n yek fo ga d ását .
Harruckern báró személyesen
fogadta a pionírokat ünnepélyes
keretek között. Az ünnepségen
ott voltak Zaránd megyébıl
Almássy Márton alispán, Vásárhelyi Jonathán és több más
elıkelıség. A pionírok a hosszú
út porát lerázva, bizakodva
elérhetınek láthatták jövı bol-

Anyakönyvi hírek június 16-augusztus 1.
Születések: Balogh Lia június 16., Márk Amanda június
18., Ramasz Károly június
19., Oláh Balázs július 4.,
Lengyel Gabriella július 9.,
Tamás Tifani július 10.
Házasságkötés: Sonkoly
Ferenc és Sós Éva
augusztus 1.
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Halálozások:Takács István
június 4. /75/, Filimon Mihály július 16. / 89/, Dán
Éva június 18. /81/, Kovács
Már ia Ju liann a jú liu s
13. /79/

Rendırségi hírek

Az eleki idısek otthonából
még júliusban engedély nélkül eltávozott egy idıs aszszony, aki máig nem került
elı, pedig a rendırség teljesen átkutatta a környéket,
még Romániában is!
Az eleki anyakönyvi hivatal Zárt helyrıl loptak el három
közlése alapján közreadta: chivava kiskutyát, melyek
R.T. értéke 90 ezer forint. Az el2009. augusztus 26.

dogulásuk, álmaik megvalósulását.
Mi járhatott ezeknek a bátor
férfiaknak az eszében, az elsı
eleki éjszaka, a csillagos ég
takarója alatt? A bevándorlók a
faluban 49 elhagyott romos
portát találtak, melyet elvadult
táj, mocsár és nádas, farkasok
tanyája vett körül. Hamarosan
megismerkedtek az új helyi
viszonyokkal és környezettel.
A családok kijelölték a házhelyeket és a romba dılt házak
tégláival alapozva, pelyvával,
törekkel kevert sárral döngölt
falazatra emelték a tetıgerendázatot. A fát a földesúrtól kapták
némi robot ellenében. A Maroson Erdélybıl leúsztatott fenyıgerendákat Arad mellıl a vízpartra emelve kocsitengelyen
szállították Elekre.
Felépítették házaikat és feltörték a falut körülvevı elvadult környezı földeket. Nem
hagytak ugart a vetésforgóban.
Azt kukoricával vetették be.
Kitartó szorgalmuk és munkaszeretetük eredménye volt,
hogy érkezésük után tíz év múlva már közös erıvel kis templomot és paplakot építettek a
falu közepén lévı régi temetı
köré. Az ıket támogató földesúr hívására 1734. április 30-án
Elekre érkezett a falu elsı plébánosa, Hollinger Antal.
A frankföldi szülıhelyérıl
1724-ben Magyarországra vándorolt összesen 94 pionír Elek
romjain erıs akarattal horgonyt
vetett. Támaszuk volt az összetartás, a barátság, amely még
szépunokáikat és összefőzi napjainkban.
Ament Andor
/Budapest/

követıket még nem sikerült
elfogni.
A Leiningen utcából egy
házból tőnt el hőtıgép, készpénz, a tetteseket még nem
sikerült elıállítani.
Forrás: Balázs Zsolt, eleki
ırsparancsnok.
Közreadta:
Rapajkó Tibor

T Ö R TÉ N EL E M
Az új kormány megalakulása után V.
1956. november 22-december
8. között rendezték a nyári
olimpiát Melbourne-ben, ahol a
magyar sportolók is kiválóan
teljesítettek, azonban hazánkban az embereket leginkább az
foglalkoztatta, hogy mi lesz a
forradalom leverése után, mert
még akkor is sokan reménykedtek!
Eleken is úgy látszott, hogy
nem veszett el minden, hisz
még november 28-ról is a következıket jelentették, azok
akiknek nem számított a nemzet többségének az akarata:
„November 28-án Burján
Gyula Szabó Nándor, forradalmi bizottmány tagjai személyesen jártak el termelıszövetkezeti csoportokhoz sztrájk megszervezésére, s ek ko r
összehivták az üzemek munkástanácsait és azzal, hogy a járás
minden községében megindult a
sztrájk Elek községnek is
szolidalitást kell jelszóval kell
kifejezni. A sztrájk célját az
akkori ülésen nem ismertették a
Munkás Tanáccsal. Majd késıbb megtudták, hogy a sztrájk
a békéscsabai Forradalom elnökének elhurcolása ügyében
történt, mert hihelyet? Azt kiengedték megszüntették a sztrájkot. Közben szintén a bizottság
elnöke Burján vezetésével
ujabb felvonulást szerveztek,
melyen részt vett a Kétegyházi
Gépállomás dolgozói ugyancsak a Kétegyházi MÁV. Vasutas dolgozói és tulnyomó részt
a község osztály ellenségei vettek részt. Ekkor temetıbe kivonultak megkoszoruzták a
sirokat, utánna Burján Gyula a
centenális emlékmőnél a nagy
ma g ya rsá g ra h i va tk o zva
uszitott a Munkás Paraszt Kormány ellen kijelentve ez nem a
mi kormányunk „le vele”.
/A fotón az 1848-1956-os
emlékmő látható, ahol Burján
Gyula is beszélt, és amely a
Google Earth-ön is megtalálható!/ Ugyancsak hivatkozott
Szent István birodalmára.
Uszitott a Kommunisták ellen.
A második felvonuláskor már
teljesen nyilt ellenforradalom
volt mert a gyülést megelezıen

a községi Pártszékház páncélszekrényét, iratait a Forradalmi
Bizottmány részérıl Dr. Boronás Ádám, Sajtos János Szıcs
István kulák, Recski Gusztáv,
Varjas József bizottmányi tagok
leragasztották és a kulcsot a
Forradalmi Bizottmány ırizetébe vette.
Állitólagosan
a kommunistákról jegyzéket készitettek,
melynek hatására
történt
azután a a
késıbbi idıkb en ,
hogy
ujtelepen
Skumát József
k o mmu n i sta ,
valamint
a
B el o ian ni s z
utcában a József A. székházának és Nagy Dániel párttagnak az ablakát kövel beverték.
Ugyancsak a vb. Ülésen elhatározott 63/1957-es rendeletet
nem akarta a termelıszövetkezetek részére kiadni. Ugyancsak
polgári demokráciát hirdetve
irányitott községi Tanácsházán.
Mivel ezt látva a helyi Tanács
végrehajtóbizottsága részérıl a
vb. titkár jelentést tett a járás
fele és ilyen cselekmény elkövetéséért a Forradalmi Bizottmány elnökét eltávolitottuk.
Ugyancsak a fenti forradalmi
bizottmány vezetésével megtagadták az eleki dolgozóktól a
sajtót, amit Burján Gyula vezetésével Papp István Hoffmann
Antal, Bojt János, Alter János,
Nádor Miksa elégetés folytán
akadályoztak meg. Ezen tevékenységben közre játszott a
Postahivatal hirlap felelıse
Ujháziné. Közben a Forradalmi
Bizottmány kezdeményezésére
gépkocsit inditottak Orosházára fegyverért.
A fegyver szállitásában tevékenyen részt vett Niedermayer
Vilmos kulák fattyu, Szelényi
György és kopaszfejü vezetıjük
Haász Márton. Az ellenforradalmat jelképezi a jelentés fentebb részében emlitett pártház
leragasztása, ugyancsak a köz-

zugság volt már akkor is az,
hogy pl. az 1945 elıtti erık
álltak az egyik oldalon, mert pl.
a forradalom leverése után sok
„egyszerő” embert is kivégeztek, börtönbe csuktak, de ne
felejtsük el azt sem, hogy pl.
Nagy Imre is élete végéig kommunistának vallotta magát, és
mégis kivégezték a kommunisták! Köztudott, hogy Eleken
nem folyt vér a forradalom
alatt, de mégis több embert
börtönbe csuktak, megvertek,
pl. Mester /Mahler/ Györgyöt
is. Itt is elkövették azt, amit a
Bourbonok már jóval korábban,
vagyis semmit sem tanultak, de
mindent elfelejtettek, vagyis a
diktatúra tisztségviselıit visszahelyezték! A késıbbi évtizedekben a diktatúra igaz, hogy
enyhült, de mégis diktatúra
maradt, mert pl. nem tartottak
szabad , többpárti választásokat, létezett a cenzúra is.
Írásunkkal tisztelegni szerettünk volna azon igaz eleki honfitársaink elıtt, akikrıl az utókor méltatlanul elfelejtkezett,
pedig már a rendszerváltozás
megkezdése óta 20 év telt el,
illik rájuk is gondolni!
Vége

ségi alapszervezet a forradalmi
bizottság által kiutalt ténykedést is. Maguknak az akkori
karhatalommellé saját érdekükben jól beépitett kulák fiatalokb ó l á l ló n emzet ı rség et
alakitottak, melynek tagjai voltak Váradi kulák gyermekei és
még többen. Polgári ırség vezetıje Kiss Pál
irá n yitá sá va l
müködtek.
Ezután a közigazgatásban részben
kibıvités történt.
Február 15-ével
a vb. Visszakérte
az akkori karhatalomnál szolgálatot teljesitı volt
elnök helyettest,
a mi t
a
vb .
16/1957. számu
h a t á ro za t á v a l
megerısitett. Ugyancsak raci?
folytán a tanácsházától a pénzügynél dolgozó amerika hangját igen érdekelt és kommunistákat vádoló Bonyhai Lajost
munkaviszon yából
elbocsájtotta. A vb. megszilárdulásán keresztül folyamatosan
Rapajkó Tibor
folyik a harc a még meglévı
ellenforradalmárokkal paktáló
ellemektıl.
Horváthné Ibolya:
A végrehajtóbizottság ujból
Cin, cin …!
megerısitést kiván eszközölni,
amit legutóbbi napokban értékelt és a tanácsülés határozata
Cin- cin, cincogok,
alapján kivánjuk Tóth Mihály
Egérlukból kibújok.
volt vb. elnök régi párt harcosSajt közepén kicsi luk,
sal a helyi közigazgatásunkat
Rá én nagyot harapok.
megerısiteni. Miután nevezettet
az ellenforradalmárok jogtalaJó a fogam vaserıs,
nul váltottak le.
Elek, 1957. február 28. A cukor nekem nem nyerı.
B. Kun István
Inkább eszem almát, sajtot,
vb. elnök h Ettıl nem lesz több fogbaFazekas József.
jom.
vb. titkár.”
Ebbıl a helyesírási hibáktól
Jól megmosom fogamat,
hemzsegı szövegrészletbıl
Utána a számat,
megtudhatjuk azt, hogy ma
Édesapám
megdicsér majd,
kiket tisztelhetünk Eleken igaz
És mosoly ül a számra.
hazafiként, vagyis kik azok,
akikre nem ellenfélként, hanem
ellenségként tekintettek, gyaCin-cin, cincogok,
láztak egykor azok, akik viEgérlukba bebújok,
szont 1989-90 óta számítanak
Kicsi szívem csendesül,
szalonképtelennek! Nagy haA szememre álom ül.

2009. augusztus 26.
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J E LE S NA P OK
Jeles napok szeptemberben
Szeptember 15. - Hétfájdalmú
Szőzanya napja
Mária anyai fájdalmára való
emlékezés. Költészetünk egyik
legrégibb emléke, az Ómagyar
Szeptember l. - Egyed napja Mária – siralom is tanúsítja
E napon kezdıdik a búza, má- ennek a kultusznak a régiségét.
sutt a rozs vetése. Azt tartották,
aki Egyed napján veti el a bú- Szeptember 21. - Máté napja
Máté apostol és evangélista
zát, bı termésre számíthat.
Ilyenkor fogták hízóra a disz- emléknapja. Máté hetében venót, ha karácsony táján akarták tették a búzát. A szertartáson a
gazda megszentelte a vetımavágni.
got, tiszta ruhába öltözött, szótlanul tette meg az utat a gaboSzeptember 8. –
naföldig. Vetés közben tilos
Kisasszony napja
Szőz Mária születésének napja, volt káromkodnia. Miután végnagyon kedvelt búcsúnap. zett, magasra dobta a vetıabEgyes helyeken ezen a napon roszt, hogy nagyra nıjön a gakezdték a gabona vetését, de bona.
több helyen ez a nap volt a cselédek szolgálatba lépésének Szeptember 29. – Szent Mihály napja
ideje. Fecskehajtó Kisasszonynak is nevezték ezt a napot, A hagyomány szerint Szent
mert sok helyen úgy vélték, Mihály arkangyal a túlvilágra
hogy ezen a napon indulnak költözı lelkek kísérıtársa. Ezzel függ össze a halottszállító
útnak a fecskék.
Az e napi ritkaszemő esı csa- saroglya, a „Szent Mihály lova”
elnevezés. Sokféle idıjárással
padékos idıszakot jósol.
kapcsolatos szólás, közmondás
Szeptember 12. - Mária napja ismeretes erre a napra vonatkoSzőz Mária neve napja, máig zóan. Ha a fecskék nem mentek
kedvelt névünnep. A hagyo- el még e napig, akkor hosszú
mány szerint 1683-ban Bécs ıszre lehet számítani. A pásztoostroma alatt Lipót császár a rok, pedig az állatok viselkedépassaui Mariahilf kegyképe sébıl jósoltak az idıjárásra. Ha
elıtt imádkozott a gyızelemért. Szent Mihály éjszakáján a juA kegykép a török uralom alóli hok vagy a disznók összefeküdfelszabadulás szimbóluma lett. tek, esıs telet vártak.
Köszöntsük ıket a „Mária- Íme egy rigmus:
énekkel” /Magyarországi Him- „Szent Mihálykor keleti szél,
igen komoly telet ígér.”
nusz 1467-bıl/:
Téged egek áldanak,
Nádor Mária
minden kegyek asszonyát,
Mária!
A hónap régi magyar neve:
SZENT MIHÁLY HAVA, de
MÉRLEG HAVÁNAK is nevezik.

Bőnösök kiáltanak
e siralomvölgyön át,
Mária!
Halld szavunk,
töröld le könnyünk,
kérd érettünk szent Fiad,
Mária!
Hogy majd trónjánál pihenjünk,
a Te érdemed miatt,
Mária!
/Babits Mihály fordítása/

Nagyhatalmi játszma Elekkel is
Köztudott, hogy 1920. június
4-én a versailles-i Kis-Trianon
palotában Magyarországgal a
gyıztesek aláírattak egy olyan
békediktátumot, aminek következtében országunk területe
1/3-a csökkent, és a magyarság
1/3-a is a szomszédos, új államokhoz került akaratuk ellenére, hisz gyakorlatilag errıl nem
tartottak népszavazást!
A tragédiát némileg az csökkenthette, hogy pl. a franciák
nem támogattak minden román,
szerb, cseh követelést, aminek
köszönhetıen pl. a Tiszántúl,
így Elek is magyar maradt óriási szerencsénkre! Az viszont
roppant érdekes, hogy a trianoni békediktátum teljes szövege,
csak most, 2009-ben jelent meg
franciául-magyarul. /A trianoni
diktátum. Bp. 2009. 301
o./. Az is tény, hogy már 1983ban
megjelent
egy
kö tet:
Hal mo sy
Dénes: Nemzetközi
szerzı dések
1918-1945 címmel, amiben a
trianoni szerzıdés
is helyet kapott,
de ebben nincs
benne pl. a II. rész, vagyis az új
magyar határok leírása, vajon
miért? Mivel pl. 1920-ban az
egykori eleki járás területének a
felét Romániához csatolták, és
így Elek határ menti településsé
vált, érdekes olvasmány lehet

mindenki számára pl. az új magyar-román határ leírása, melynek egy részlete így hangzik:
"...a helyszínen megállapítandó
vonal, amely Nagyvarjastól,
Kisvarjastól és Nagyiratostól nyugatra, Domegyházától,
Kevermestıl és Elektıl keletre,
O t t l a k á t ó l , N a g yp é l t ı l ,
Gyulavarsánytól, Anttól és
Illyétıl nyugatra, Gyulától,
Gyulaváritól és Kötegyántól
keletre hal ad, átvágj a a
nagyszalonta-gyulai vasútvonalat..." A fenti idézetet is tartalmazó, a Körösi Csoma Sándor
Magyar Egyetem jegyzete a
városi könyvtárban is megtalálható. Reméljük, 2011-tıl Románi a is csatlakozhat a
schengeni szerzıdéshez, és így
a határátlépés is teljesen szabaddá válik Eleknél is!

/A fényképen az Elek és
Ottlaka között még most is álló
határsorompót láthatjuk, amely
felkerült a Google Earth-re is./
Rapajkó Tibor

Kiegészítés
A XIII. évfolyam 8. szám
152. lapszám „Dicséret a legjobbaknak” címő cikkéhez

Havi bölcsesség

INTERNETEZZEN A
VÁROSI
Festı Dávid, a Dr. Mester
MŐVELİDÉSI
György Általános Iskola 7 c.
KÖZPONTBAN
BRUTTÓ 120 FT/ÓRA osztályos tanulója a Kengu-

„Tartsd mindig eszedben,
hogy minden ember azonos állapotban születik, és
hogy semmi sem emel fel,
ru Megyei Matematika vercsakis az alázat, semmi
senyen 1. helyezést ért el.
sem taszít le, csakis a gıg
Felkészítı tanár: Lukácsné
és a győlölség. „
Kohut Anna
Ezúton gratulálunk az
eredményhez!

/Szent István/
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