
FİHERCEGI LÁTOGATÁS  

XIII. évfolyam 5. szám (149. lapszám) Elek Város közéleti lapja 2009. május 27. 

   Immár 28. alkalommal került megrende-
zésre ez a találkozó városunkban. A cso-
portok elızetesen, meghívóval együtt kül-
dött jelentkezési lapot kaptak, melyben 
jelezték részvételi szándé-
kukat. A „Reibel Mihály” 
Mővelıdési Központ adott 
helyet ennek a nagyszabá-
sú rendezvénynek, május 
23-án. 9 órától 10 óráig 
érkeztek a vidéki és a helyi 
csoportok. A rendezvény a 
hagyományos hírverı-
beharangozó tánccal kez-
dıdött az intézmény elıtti 
téren. Az idén a kétegyházi 
tánccsoport remekelt. Azután Árgyelán 
György igazgató úr megnyitó szavai után 
ünnepi köszöntıt mondott Pelle László, az 
Oktatási- Kulturális és Sportbizottság el-
nöke. Az ünnepi meg-
nyitóban elhangzott, 
hogy mennyire fontos a 
nemzetiségi nyelv és 
kultúra ápolása, milyen 
fontos a kisebbségek 
kultúrájának megırzése. 
Ezeket a szavakat Tol-
nai Péter elnök úr 
mondta, a Békés Me-
gyei Nemzetiségi Bi-
zottság képviselıjeként. 
Ezután következett a 
helyi és a vidéki együttesek bemutatkozá-
sa. Egymást váltották az ének- és a táncbe-
mutatók. A konferanszié szerepét Emenet 
Katalin töltötte be. A fellépéseket egy kü-
lönleges, nem mindennapi esemény szakí-
totta meg. Éppen ezen a napon látogatott 
Elekre Dr. Habsburg Ottó fıherceg, 
İfelsége, akit elkísért leánya, Mónika 
hercegnı is. Beszédében İ is a több 
nyelvtudást emelte ki és az összefogást 
akkor is, ha jó az életünk, de akkor is, ami-
kor nem túl jó. Pluhár László polgármester 
úr a város önkormányzata és Elek város 
lakói nevében ajándékot adott át İfelségé-
nek. Dr. Habsburg Ottó beszéde után fel-
állva – tapssal búcsúzott el a nagyterem 
közönsége a Pán Európai Unió örökös 
elnökétıl, akinek már a következı prog-
ram miatt távoznia kellett. Néhányan kap-

tunk Tıle autogramot is, én is féltve ır-
zöm majd. Miután a magas rangú vendég 
elment, tovább folytatódott a csoportok 
bemutatkozása. A mősorszámok elıadása 

végén minden csoport 
„Oklevelet” kapott a 
Klubtalálkozón nyújtott 
kimagasló teljesítményéért 
és egy Elek város címeré-
vel díszített vázát. Az 
ajándékokat Tolnai Péter 
elnök úr és Pluhár László 
polgármester úr adta át. A 
kedves, hangulatos, baráti 
rendezvény finom ebéddel 
zárult. Elıtte az egybe-

győltek részt vetek a májusfa kitáncolásán, 
melynek közremőködıi a kétegyházi Ro-
mán Hagyományörzı Tánccsoport és  az 
Elek Táncegyüttes táncosai voltak. A ren-

dezvényen az alábbi 
csoportok vettek részt: 
Napsugár Nyugdíjas 
Egyesület /Elek/, Ha-
gyományırzı Néptánc-
csoport /Kétegyháza/, 
Vadvirág Népdalkör /
Mezıkovácsháza/, Má-
jus l. Nyugdíjas Klub 
énekkara /Gerla/, Roz-
maring Népdalkör /
Tótkomlós/, Eleki Né-
metek Egyesületének 

Ifjúsági Tánccsoportja, Horenka Szlovák 
Hagyományırzı Népdalkör /Kétsoprony/, 
Kaláris Mővészeti Iskola /Kétegyháza/, 
Eleki Németek Egyesületének énekkara, 
Csaba Pávakör /Békéscsaba/, Elek Tánc-
együttes. Árgyelán György igazgató úr 
zárszavában megköszönte a fellépık rész-
vételét, szereplését és említést tett a szpon-
zorokról is, akik támogatása nélkül ez a 
rendezvény nem sikerült volna ilyen szín-
vonalasan: Elek város önkormányzata, 
MNEK Közalapítvány, Budapest. Békés 
Megyei Nemzetiségi Vallásügyi Ifjúsági 
és Sport Bizottság. Kellemes idıben, ked-
ves emberek társaságában zajlott a rendez-
vény és én biztos vagyok benne, hogy is-
mét a szívélyes vendégszeretetet viszik 
magukkal a résztvevık, Elek városából. 

Nádor Mária 

  …volt ballagás, búcsúzkodás, virágok és 
remények, mint mindig, ahogy ilyenkor 
lenni szokott. Egy emelet az élet „lépcsı-
házában” kijáratott, és kíváncsian toporog-
tak a fordulóban, vajon kinek mit hoznak  a 
következı "fokok", vagyis évek.   
    Fél évszázad múlva (így leírva maga a 
történelem) találkoztak Eleken az iskolá-
ban, a tanteremben, ha megfogyatkozva is, 
de ott voltak. Nem szándékom tolakodni, 
tisztem csupán annyi, hogy "lefújjam a 
port" egy 50 évvel ezelıtti naplóról, mert a 
megjelentek bele szeretnének kukkantani 

(no nem a jegyekbe, hanem az emlékeik-
be).  Az osztályteremben összegyőlt diák-
társakat, elsıként természetesen Janecskó 
János urat az akkori igazgatót üdvözölte 
köszöntı beszédében  Brandt Antal. Tizen-
négyen jöttek el a találkozóra. Tizenhárom 
társukra már csak kegyelettel emlékezhet-
tek. Akik megjelentek elmesélték, hol és 
hogyan is élnek most, és mi történt velük 
az elmúlt évtizedekben (!). Dél körül a 
meghitt beszélgetésbe belefeledkezett diák-
társakat Rapajkó Mihály, a találkozó fı-
szervezıje megkérte, hogy menjenek  át az 
ebéd színhelyére, ahol már a családtagok is 
csatlakoznak, és így terített asztal mellett 
lehet folytatni majd a  történeteket.   
   Nagyon jól sikerült a találkozó, amit talán 
az bizonyít leginkább, hogy az összejövetel 
vége felé, nehezen tudtak elbúcsúzni egy-
mástól, mert mindig volt valaki, aki azt 
mondta ".. és arra emlékszel, hogy?...". A 
magam részérıl, szeretnék egyet lapozni a 
képzeletbeli  naplóban, és beírni a dátumot: 
2009 május 9. délelıtt tíz óra. Az osztály 
létszáma 34 (sajnos volt), megjelent 14 
tanuló. Az órák anyaga az eltelt 50 év ösz-
szefoglalása. Ennek a gondolatnak a jegyé-
ben szeretném felsorolni azoknak a nevét, 
akik ott voltak. Csupán annyival egészíte-
ném ki, hogy jelenleg ki hol él, hová vetette  

Folytatás a(z)7 .oldalon 

Eleken 1959 júniusában, elvégezte 
a 8-at egy fiú osztály…. 

Dr. Habsburg Ottó fıherceg látogatása a  
XXVIII. Békés Megyei Nemzetiségi Klubtalálkozón 
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   A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség 2008-as évben pályáza-
tot hirdetett a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program kere-
tében “Kompetencia alapú 
oktatás, egyenlı hozzáférés – 
Innovatív intézményekben 
TÁMOP-3.1.4/08/2” célra irá-
nyuló támogatásra, melyre Elek 
Város Önkormányzata pályáza-
tot nyújtott be 2008. december 
16-án. Ezen pályázatot az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium 
Támogatáskezelı Igazgatósága 
2009. április 30-án nyertes pá-
lyázatnak minısítette.  
     A település részérıl a pályá-
zat lehetıséget biztosít az eleki 
Dr. Mester György Általános 

Iskolában a kompetencia alapú 
oktatás bevezetésére. A válasz-
tott kompetencia területek 1. 
osztályban a szövegértés- és 
szövegalkotás, valamint a mate-
matika, 3. osztályban a szociá-
lis, életviteli és környezeti 
kompetenciaterület. 5. osztály-
ban a szövegértés és matemati-
ka, valamint 7. osztályban be-
vezetésre kerül a szociális, élet-
viteli és környezeti kompeten-
ciaterületi gyakorlat átvétele a 
„Jó gyakorlat” keretében.  
    Az igényelhetı, vissza nem 
térítendı támogatás mértéke 
100 %. A projekt teljes bruttó 
költsége 40.000.000.- Ft. 

 
Pluhár László 
Polgármester 
 

A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszíro-

zásával valósul meg 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a  
HÁZIORVOSI RENDELİ felújításra kerül. 

 

A felújítás ideje alatt: 
2009. május 29-tıl 2009. augusztus 31-ig 

 

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és ügyeleti rendelés az Egészség-
házban Elek, Kétegyházi út 23. szám alatt kerül megtartásra.  

(Háziorvosi, gyermekorvosi, ügyeleti telefonszámok változatlanok!) 
 

Ezen kívül a VÉDİNİI SZOLGÁLAT 
 

2009. május 29-tıl 2009. augusztus 31-ig  
 

terjedı idıszakban a 2. számú Óvoda épületébe  
Elek, Kétegyházi út 20. szám alá költözik. (Telefonszám változatlan!) 

 
Elek város Polgármestere 

     2009. májusában befejezı-
dött a 4435. jelő Kétegyháza – 
Elek összekötı út Elek belterü-
leti szakaszán a profiljavítási 
munkálatok. Az aszfaltozási 
munkálatokat a Békés Megyei 
Állami Közútkezelı Kht.-val 
folytatott együttmőködés kere-
tében a Swietelsky Építıipari 
Kft. valósította meg, a Békés 
Megyei Közútkezelı Megyei 
Útfejlesztésének terhére. 
    A fejlesztés keretében a 
Kétegyházi út 1,5 km-es szaka-
szán, 2 rétegben – 5 cm ki-
egyenlítı réteg és 4 cm kopóré-
teg – történı aszfaltozása való-
sult meg. Ezt követıen az út-
padka kialakításra kerül. 
A beruházás összköltsége 
62 084 967 Ft. 

Forrás: 
Polgármesteri Hivatal Elek 

Kompetencia alapú oktatás bevezetése az eleki  
Dr. Mester György Általános Iskolában 

    Elek Város Polgármesteri 
Hivatalának felújítása 2009. 
április 01-én elkezdıdött.  
    A munkák jelenleg is folynak 
a városházán, 
az épület elıtti 
járda díszbur-
kolattal lesz 
kiváltva. A 
munká l a t o k 
tervezett befe-
jezése 2009. 
június 30-ra 
várható. A 
projekt megvalósítása az Új 
Magyarország Fejlesztési 
Terv Dél-Alföldi Operatív 
Program keretében, a Városi 
örökség megırzése és korszerő-
sítése (DAOP-2007-5.1.2/B) 
címő pályázatból és önkor-
mányzati saját forrás bevonásá-
val kerül kivitelezésre.  

    A projekt célja a Polgármes-
teri Hivatal külsı homlokzatá-
nak felújítása és utólagos hıszi-
getelése, nyílászárók cseréje. A 

b e r u h á z á s 
összköltsége: 
27 . 576 . 074 
Ft, a támoga-
tás mértéke 
80%, amely 
2 2 . 060 . 859 
Ft,. A pályá-
zat azonosító-
s z á m a : 

DAOP-5.1.2/B-2008-0004, 
közremőködı szervezete a 
DARFÜ Dél-Alföldi Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség, irá-
nyító hatósága pedig a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség kijelölt 
szervezeti egysége. 

 
 

Forrás:  
Polgármesteri 
Hivatal Elek 

Elek Város Polgármesteri Hivatalának  
felújítása és hıszigetelése 

Új aszfaltborítást kapott  
Eleken a Kétegyházi út !!!FIGYELEM!!! 
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   2009. május 29.-én megkez-
dıdik városunkban a Háziorvo-
si Rendelı felújítása. Elek Vá-
ros Önkormányzata pályázatot 
nyert DAOP-4.1.1/A-2008-
0014 kódszámon, „Elek Város 
Háziorvosi Rendelıjének felújí-
tása” címen. A projekt össz-
költsége: 43.551.783 Ft, a tá-
mogatás mértéke 90%, amely 
39.196.604 Ft. A felújítás ter-
vezett befejezése 2009. augusz-
tus 31. 
   Célunk, hogy a település min-
den lakosa számára egy korsze-
rő, kulturált, mai kornak megfe-
lelı infrastrukturális ellátottság-
gal rendelkezı akadálymentes 
egészségügyi intézmény álljon 

rendelkezésére. A háziorvosi 
rendelık új elıterekkel elıírt 
alapterülettel készülnek. A ren-
delık elıtt egy-egy fektetı ad-
minisztrációs helyiség készül. 
A gyermekellátás korszerősíté-
seként szétválasztásra kerül a 
fertızı és a nem fertızı gyer-
mekváró is. 
   Az átalakítási munkák mellett 
eszközbeszerzés is a projekt 
része, melynek keretében egy 
EKG berendezés és egy 
defibrillátor kerül beszerzésre. 
 

 
Pluhár László 
polgármester 

Elek Város Háziorvosi Rendelıjének  
felújítása 

   Legelıször a "Lejárt határide-
jő határozatok végrehajtásáról" 
számolt be Pluhár László pol-
gármester úr. A jelentés foglal-
kozott a kis-és mikrovállalko-
zások támogatási rendszere 
elıterjesztésének módosításá-
val, úgymint:1. Munkahely 
megtartása, munkahelybıvítés 
és munkahelyteremtés 2. Pályá-
zat önerı támogatás 3. Beruhá-
zás, eszközfejlesztés támogatá-
sa 4. Vállalkozási hitelkamat 
támogatása  - területén.  
   Ezt követıen a polgármester 
az Elek-Kevermes Alapfokú 
Közoktatási Intézményfenntar-
tó Társulás társulási megállapo-
dásáról szólt. A megállapodás 
és az okirat véleményezés alatt 
van. Kiemelte, hogy  Elek Vá-
ros Közfoglalkoztatási Tervét a 
Magyar Államkincstár részé-
re  elküldték (Elbírálása folya-
matban.) Következett Elek vá-
ros Háziorvosi rendelıjének 
felújításáról szóló napirend, 
amely esetben a vállalkozói 
ajánlatok kiértékelése szintén 
folyamatban van. Beszámolt a 
Római Katolikus Templom 
elıtti díszburkolat kiépítésérıl, 
amelyre az önkormányzat költ-
ségvetése terhére 3.500 eFt-ot 
biztosít.  Végül kiemelte, hogy 
két fontos pályázatot nyújtottak 
be az Önkormányzati Miniszté-
r ium ál tal  meghirdetet t 
"Bölcsıdék és közoktatási in-
tézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint a közössé-
gi buszok beszerzése" támoga-
tás igénybevételére. Az egyik 
pályázat célja a Dr. Mester 
György Általános Iskola 
infrasruktruális felújítása.  
    A másiknak a napközi ottho-
nos Óvodák infrastrukruális 
felújítását és eszközbeszerzését 
segítené.  A polgármester úr 
még kiegészítésként elmondta, 
hogy a Kétegyházi úti aszfalto-
zás májusban befejezıdik. A 
Polgármesteri Hivatal felújítása 
folyamatban van. Az orvosi 
rendelık felújítása hamarosan 
megkezdıdik, így a feladat 
ellátása a Kétegyházi út 23. 
szám alatti Védınıi Szolgálat-
hoz tevıdik át. Hozzászólásá-

ban Singer Ferenc képviselı úr 
az iskolatársulási megállapo-
dásról  és a Román Általános 
Iskola megüresedett igazgatói 
állásáról érdeklıdött. Dr. 
Kerkes Éva tájékoztatta, hogy a 
nap folyamán járt a hivatalban 
a közoktatási szakértı, aki gon-
dosan összeállítottnak találta az 
anyagot és ezért elfogadásra 
javasolta azt. Nisu Cornel ápri-
lis  15-i nyugdíjba vonulása 
után az igazgatóhelyettes látja 
el a feladatokat. Az intézmény-
vezetıi állás kiírásra kerül a 
kisebbségi önkormányzatokkal 
való egyeztetés után. A jelen-
tést  "A lejárt határidejő határo-
zatok végrehajtásáról" a képvi-
selıtestület egyhangúan elfo-
gadta. A napirend elıtt a képvi-
selık még döntöttek az orvosi 
rendelık felújításának kivitele-
zıjérıl. Két tartózkodással és 
12 igen szavazattal a BÓLEM 
Kft-t (39. 101 783 Ft ajánlati 
árral) fogadták el.  
   A testületi ülés napirendi 
pontjai a következık voltak: 
1. Beszámoló a 2008. évi költ-
ségvetési rendelet végrehajtásá-
ról;  2. 2005. évi zárszámadási 
rendelet megalkotása;  3.Városi 
Könyvtár Szervezeti és Mőkö-
dési Szabályzat módosítása;  4. 
Mikrovállalko-zások támogatá-
sával kapcsolatos adatlap és 
rendelet;  5. Növények ültetési 
és telepítési távolságára vonat-
kozó rendelet;  6. Egyebek, 
b e j e l e n t é s e k . 
    Az elsı napirendi pont  pol-
gármesteri beszámolóját, amely 
szerint a gazdálkodás a költség-
vetési rendeletben foglaltaknak 
megfelelıen történt a képvise-
lık egyhangúlag elfogadták. A 
második napirendi pontnál a 
képviselıtestület jelenlévı tag-
jai ellenszavazat nélkül megal-
kották a 8(2009. (IV. 30) Kt. sz. 
rendeletet az önkormányzat 
2008. évi zárszámadásáról.     
    Elfogadták a belsı ellenıri 
éves összefoglaló jelentést 
is.  A harmadik napirendi pont 
szerint, Juhászné Kis Henrietta 
megbízott intézményvezetı 
ismertette a Városi Könyvtár 
Szervezeti és Mőködési Sza-

bályzatát. Ily módon egységes 
szerkezetben kapták kézhez a 
képviselık az eddig hiányzó 
anyagot.  A negyedik  napirendi 
p o n t n á l ,  a m e l y  a 
mikrovállalkozások támogatá-
sával kapcsolatos rendelettel, 
adatlappal foglalkozott Dr. Ke-
rekes Éva és Kovács Valé-
ria  elıterjesztésében, több ész-
revétel is akadt. Gál Attila kép-
viselı, bár nagyon nehéz mun-
kának tartotta, de túl bonyolult-
nak találta az anyagot. Egysze-
rőbb őrlapot javasolt. Nánási 
Mihály képviselı ragaszkodott 
hozzá, hogy APEH igazolás 
legyen a köztartozásról. 
Turoczy András a helyi adótar-
tozást tartotta reális kizáró ok-
nak. Végsı soron a képviselı 
testület a pályázati adatlapot és 
a támogatási szerzıdést elfo-
gadta.  A negyedik napirendi 
pont tervezetet foglalt magá-
ban, amely a közterületen és a 
szomszédos telken ültetett nö-
vényekkel volt kapcsolatos, 
mivel sok lakossági bead-
vány  okozott már gondot ezen 

a területen. Ebben a tervezetben 
Dr. Kerekes Éva jegyzı szerint 
lennének általános rendelkezé-
sek, birtokvitákból eredı eljárá-
si szabályok, ültetésre, telepí-
tésre vonatkozó szabályok, stb. 
A képviselı-testület a rendele-
tet a helyi szabályokról  megal-
kotta. . Végül a bejelentések 
következtek, amelyek közül 
meg kell említeni a testület által 
megszavazott pályázat, benyúj-
tását, "Épületenergetikai fej-
lesztések és közvilágítás kor-
szerősítése" címen.  Legvégül, 
zárt ülésen az Év Pedagógusa 
kitüntetı cím adományozására 
tettek javaslatot.     
    Elek Város képviselı-
testületének áprilisi ülésén el-
hangzottakat közel sem részle-
tesen ismertettem, nyilván az 
újság terjedelembeli lehetısége 
miatt.  A testületi ülés nyilvá-
nos anyagai elérhetık a városi 
könyvtárban, ahol részletesen 
tájékozódhatnak városunk leg-
frissebb történéseirıl.                 
   

Huszár Gabriella 

Városunk  képviselı-testületének   
április 27-i ülése 
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Pályázati felhívás 
Elek Város Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot írt ki a vállalkozások, a gazdasági fejlıdés és a munkahelyteremtés 
helyi támogatásáról. A következı pályázati felhívások kerültek kiírásra: 
 
1.  Munkahelymegtartás, munkahelyteremtés, bıvítés támogatása Eleken 2009 
A pályázat célja: Meglévı munkahelyek megtartása, új munkahelyek létrehozása, a helyi kis-, és közepes vállalkozások versenyké-
pességének növelése Elek területén. 
A támogatás összege:  
            - munkahely megtartásához: 50.000 Ft/vállalkozás 
            - munkahelyteremtés, bıvítésre: 100.000 Ft/fı 
Támogatás formája: vissza nem térítendı 
Kedvezményezettek köre:  Gazdasági társaságok, Egyéni vállalkozások  
A borítékra kérjük ráírni: „Munkahely megtartás, munkahelyteremtés, bıvítés támogatása Pályázat”.       
 
2.  Helyi kisvállalkozások beruházása, eszközfejlesztése 2009 
A pályázat célja: A növekedési potenciállal rendelkezı helyi kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technoló-
giai korszerősítésen keresztül.  
Támogatás összege: 50.000 - 200.000 Ft 
Támogatás formája: vissza nem térítendı 
Kedvezményezettek köre: Gazdasági társaságok, Egyéni vállalkozások 
Támogatható tevékenységek 
1. Eszközbeszerzés: új eszköz beszerzése vagy igazolhatóan 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzése (azaz az eszköz gyártá-
si éve nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását megelızı harmadik év). A használt eszköz vásárlásánál az eszköz vásárlása 
kizárólag piaci értéken történhet valamint személygépkocsi kivételével gépjármő beszerzése is támogatható 
2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás:  Infrastruktúra építése, korszerősítése, Ingatlan, korszerősítése, felújítása, átalakítása 
3. Információs technológiafejlesztés : Szoftver és hardver beszerzés, online megjelenés, e-kereskedelem stb. 
Támogatásból ÁFA nem finanszírozható.  
A borítékra kérjük ráírni: „Helyi kisvállalkozások beruházása, eszközfejlesztése Pályázat”. 
 
3.  Vissza nem térítendı pályázati önerı támogatása 2009 
A pályázat célja: Eleki vállalkozások beruházásainak megvalósulásához minél több „külsı” pénzügyi forrás bevonása, a vissza 
nem térítendı pályázati források lehívásával. 
Támogatás mértéke: az önerı 20%-a, de maximum: 400 eFt. 
Támogatás formája: vissza nem térítendı  
Kedvezményezettek köre: Az Önkormányzat által biztosított támogatás azon esetben vehetı igénybe, amennyiben a kérelmezı: 
eleki, érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkezı egyéni vállalkozó, vagy eleki székhellyel rendelkezı gazdasági társaság,  és a 
beruházását Elek Város területén kívánja megvalósítani. 
A borítékra kérjük ráírni: „Vissza nem térítendı pályázati önerı támogatása, 2009 Pályázat” 
 
4.Vissza nem térítendı kamattámogatás 2009 
A pályázat célja: Eleki vállalkozások beruházásainak megvalósulásához minél több „külsı” pénzügyi forrás bevonása, akár vállal-
kozói hitel igénybevételével is. 
A támogatás mértéke: a fizetendı kamat 20%-a. 
Támogatás formája: vissza nem térítendı  
Támogatás nyújtható: a vállalkozások által igénybevett vállalkozói hitel járulékos költségek /kamat/ egy részének fedezetére  
Támogatás a pályázat befogadását megelızıen felvett hitelhez nem igényelhetı! 
Kedvezményezettek köre: Az Önkormányzat által biztosított támogatás azon esetben vehetı igénybe, amennyiben a kérelmezı:             
eleki érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkezı egyéni vállalkozó, vagy eleki székhellyel rendelkezı gazdasági társaság, és a be-
ruházását Elek Város területén kívánja megvalósítani és folytatni. 
A borítékra kérjük ráírni: „Vissza nem térítendı kamattámogatás 2009. Pályázat” 
 
A pályázati adatlapok letölthetık Elek Város hivatalos honlapjáról – www.elek.hu --, valamint átvehetık a Polgármesteri 
 Hivatal portáján. 
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhetı a Polgármesteri Hivatal Pályázatíró Irodájában. 
A pályázatokat 3 példányban 1 eredeti és 2 másolat zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következı címre kell beküldeni: 
Polgármesteri Hivatal Elek, Gyulai út 2. 
A pályázatok személyes leadására is lehetıség nyílik a Polgármesteri Hivatal Elek, Gyulai út 2. titkárságán 2009. május 4.- tıl a 
pályázat visszavonásáig munkanapokon 8-16 óráig.  
                         
             Pluhár László 
             polgármester 
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   Meghitt és családias volt az a 
kis hangszeres zenei bemutató, 
amelyet a Dr. Mester György 
Általános Iskolában tartottak 
május 5-én délután az édes-
anyák tiszteletére. A mősor 
"alaphangulatát", a zene és a 
tanítványok iránti végtelen sze-
retetet érzı felkészítı tanárok, 
Krasznahorkainé Magdu Délia 
és Lakatos Zoltán "adta 
meg".  Együtt élték át a gyer-
mekekkel az elıadott mőveket, 
és az itt-ott becsúszott hamis 
hangokra is volt mindig vala-
milyen magyarázat, no és a 
biztatás, hogy  ".. a múltkor  jó 
volt és legközelebb biztosan 
tökéletes lesz.."  
     Ne feledjük, hogy az Eleki 
Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény egysége a Harrucker 
János Közoktatási Intézményé-
nek és a cél az, hogy minél 
több kisebb és nagyobb fiatal 
csatlakozzon a csoporthoz. Ezt 

az utóbbi gondolatot hangsú-
lyozta Pelle László igazgató úr 
is, aki egyúttal szeretettel üdvö-
zölte a jelenlévıket, köztük 
Gyalog Lász ló  ura t  a 
Harruckern János Intézményé-
nek mővészeti vezetıjét, aki 
egyben koreográfus is. A mő-
sor közben, minden elıadásnál 
hallhattunk egy rövid bemuta-
tót a zeneszerzırıl és a korról, 
amikor a mő született. Az elsı, 
egy  négykezes volt, Majkapar 
mőve, a tanárnı és Morár Jáz-
min elıadásában, majd Susato 
"Allemende" furulyán játszotta 
Sütı Anna. A harmadik, 
Kabalevszkij "Kis mese"-jét 
zongorázta  Barthalos Dóra. 
Következett Nisteriuc Dávid 
furulyán, Dlugaroj: Cantio 
polonica. Nos, és ki ne ismerné 
meg "a kanászt fürge járásáról", 
zongorán adta elı Schaffer 
Ákos. Haussmann: Tánc, furu-
lyán Szentiványi Izabella.. A 

"Kis kece lányom" (Bartók 
Béla gyüjtésébıl)  zongorán, 
Pelle László elıadásában. 
Amelyet követett egy négyke-
zes, Pelle László és Schaffer 
Ákos játszották Ránki.: Kapu-
vári verbunk-ját. Gervaise tánc-
tételét adta elı még Vizi Ale-
xandra furulyán. Zongorajáték-
ok: "Erre kakas", "Csúfolódó" 
Morár Jázmin  mutatta be és 
végül Schubert dallama szerint 
"galopp"-ozott, trombitán 
Geszterédi Miklós.  
    Az anyák  napi, színes cso-
kor ezen a délutánon dallamok-
ból volt  összeválogatva, de 
azért minden anyukának jutott 
egy  szál  "valódi" virág is, 
mert ugye az köztudott, hogy 
szinte minden családnál    má-
jus elsı vasárnapján  van, én 
úgy mondom, ha furcsán is 
hangzik "egy várakozó váza.." 
Ne várakozzon hiába.. .. 
 

Huszár  Gabriella 

Anyák napi hangverseny Huszár Gabriella 
A május olyan lágy... 

 
Amájus olyan lágy... 
Anyák és ballagás 

gyermeknapos zsibongás. 
(Bezárt már, az áprilisi bazár) 

 
A május olyan lágy... 
Azt hozza, amire vársz: 

gyógyulás, mézes suttogás 
és csak piheg a táj, 
amikor a napsugár 

átveti karját, lazán  az ágakon. 
 

A május olyan lágy... 
 biztató 

A termés reménye minden be-
porzott virág 

hozzá tavaszi "retrót" 
énekel a madár-vokál 
és mély lélegzetet vesz  

az ég kékjébıl 
a zöldbe cseperedı határ. 

 
A május olyan lágy... 

olyan nyugtató, 
noszogat a nyár felé 

"Csak lépj kicsinyem, lépj! 
Tudod a június, július suhogás. 

Ékszere az évnek 
majd szórja ránk,  

a nap minden aranyát" 
 

A május olyan lágy... 
(Csak halkan súgom,  

ne hallja más!) 
öreg kályhák emlékeznek  

a sok "r"-re 
a recsegı decemberre,  
fintorgó novemberre. 

"Szükség lesz még ránk! 
Csak legyen mit ennünk, 
egy falat szén, valami rönk 

korhadó tönk.." 
Pislognak komoran, kormosan 

"Kárognak a vén varjak,  
oda se neki 
ugyan már" 

Kacag fel egy ékes énekes 
(madár) 

 
A május olyan lágy...  

   40 millió forintos pályázatot 
nyert a napokban az Eleki Vá-
rosi Önkormányzat, karöltve, a 
Dr.Mester György Általános 
Iskolával, az oktatás fejleszté-
sére, a kompetencia bevezeté-
sére – tájékoztatott Brandt 
Antalné igazgatóhelyettes. 
   A nyertes projekt május l-
jétıl él. Lényege, hogy az álta-
lános iskolás tanulók körében 

b e v e z e t é s r e  k e r ü l : 
1.osztályban: matematika és 
szövegértés-szövegalkotás, 
3.osztályban: szociális életvitel 
és környezet, 5.osztályban: 
matematika és szövegértés-
szövegalkotás, valamint szociá-
lis életvitel és környezet, 
7.osztályban: szociális életvitel 
és környezet. Tíz pedagógus, 2 
szakmai vezetı, 1 projekt-
vezetı /az igazgatóhelyettes/ és 
1 pályázati asszisztens fogja 

össze, irányítja a pályázati fel-
adatok végrehajtását. Az egész 
pályázat szakmai részének tá-
mogatásában, végrehajtásában 
Pelle László igazgató úr is te-
vékenyen részt vesz.  
   Gratulálunk ehhez a sikerhez! 
Brandt Antalné tájékoztatott a 
ballagás idıpontjáról is, mely 
június 19-én /pénteken/ du. 16 
órakor lesz. 

Nádor Mária  

Sikeres pályázat… 

    Az eleki Harruckern Közép-
iskolában idén május 9-én ke-
rült sor a ballagásra.  
    A hagyományoknak megfe-
lelıen az iskola udvarán, a kop-
jafánál most is átadták az úgy-
nevezett bölcs baglyot annak a 
diáknak, aki tanulmányi mun-
kájával erre leginkább rászol-
gált, 2009-ben Rácz Beatrix 12/
E osztályos tanuló érdemelte ki 
ezt a megtiszteltetést.  Az ün-
nepség ezek után a városi 
sportcsarnokban folytatódott, 
ahol megjelent Tolnai Péter, 
megyei képviselı, Pelle László, 
általános iskolai igazgató is. 
Ebben az évben Zámbó And-
rás, az intézmény igazgatója 

képviseletében Nagy László 
mondott ünnepi beszédet, 
melyben a következıket emelte 
ki: A ballagás egy életszakasz 
lezárását jelenti, de ugyanak-
kor egy újnak a kezdetét is! 
Többen még az egykori 
Radványi Középiskolában 
kezdték tanulmányaikat, de már 
a Harruckernben fejezik be. 
Még ebben az évben az integ-
rált középiskolában jelentıs 
beruházások lesznek. Kialakult 
egyfajta kötöttség az iskola és a 
diákok között, amit érdemes a 
késıbbiekben is megırizni. A 
versenyt ezek után is állnia kell 
mindenkinek. "A jövınek még 
urai vagyunk."---Zárta beszédét 

a szónok Széchenyire utalva. 
Utána Singer Ferenc igazgató-
helyettes olvasta fel Domokos 
Lászlónak, a megyegyőlés el-
nökének az eleki ballagókhoz 
írott levelét, melybıl azt emel-
hetnénk ki, hogy fontos a tisz-
t e s ség ,  a  becsü le t  é s 
a szorgalom, mert ezek alapján 
el lehet választani a jót és a 
rosszat egymástól!  
    Ezt követıen sor került a 
jutalomkönyvek átadására, il-
letve a végzısök és a még ma-
radók búcsúbeszédei is elhang-
zottak, legvégül pedig a balla-
gók nevében az iskolazászlóra 
rákerült a szalag is. 

 
Rapajkó Tibor 

Középiskolai ballagás 2009. 
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További pályázati lehetıségek 
Javulhat a Békés megyei 
agrárium versenyképessége 

     A z  A g r á r -
környezetgazdálkodás volt a fı 
témája annak a szakmai fórum-
nak, amelyet Dr. Forgács Bar-
nabás a Földmővelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 
(FVM) szakállamtitkára tartott 
a Városháza dísztermében.  
    A fórumot az FVM és az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési 
Program (ÚMVP) Irányító Ha-
tósága szervezet. 
   2007.-ben indult útjára az 
ÚMVP, amelynek keretében 
számos fejlesztés valósult meg, 
mind a versenyképesség javítá-
sát szolgáló, mind pedig vidék-
fejlesztés területén. Az eddig 
meghozott intézkedések javítot-

ták az ágazat versenyképessé-
gét. A hétéves program kerete 
nagyságrendileg 1300 milliárd 
forint. Eddig több mint 24 ezer 
kedvezményezett részesült tá-
mogatásban - emelte ki a fóru-
mon Dr. Forgács Barnabás, aki 
hozzátette a jövıben az agrár-
környezetgazdálkodás kerül 
elıtérbe, a nyár végén pedig 
további programok indulnak 
útjukra, mint például a fiatal 
gazdálkodók támogatása. To-
vábbá elıttünk állnak még a 
kertészetek és az öntözés fej-
lesztésre kiírt pályázatok is.  
    Az érdeklıdıknek az elıadá-
sok után kérdezni is volt lehetı-
ségük a pályázati rendszerrel 
kapcsolatosan. 

Forrás: HVI Gyula 
Közreadta: arlan 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Anyakönyvi  
hírek  

2009. április-május 
 

Születések: Farkas Zoé Loret-
ta /2009. április 12./, Krisán 
Jázmin Lujza /április 13./, 
Lázok Achilles /május 5./,  

Lázok Szebasztián /május 5./ 
Házasságkötés: Nem történt.  

Halálozás: Purecse 
Györgyné /75/, Gyepes 

Jánosné /71/, 
Kovács Istvánné /69/,  

Bordea György /89/, Horváth 
Sándor /71/, Stír Erzsébet /68/, 

Ollár István /54/. 
 

Forrás: eleki anyakönyvi  
hivatal  

 

    Elek város és Gerolzhofen 
város testvérvárosi kapcsolatá-
nak egyik szép példája az, hogy 
a két város iskolái között szoros 
együttmőködés alakult ki.   
    Már hagyomány a Dr.Mester 
György Általános Iskolában, 
h o g y  e g y i k  é v b e n  a 
gerolzhofeni általános iskola és 
gimnázium tanulói jönnek 
Elekre, következı évben az 
elekiek látogatnak Németor-
szágba. Azután mindig 1 év 
szünet következik.  
    Az idén az Elekieken van a 
sor, errıl faggattam a fıszerve-
zıt, Brandtné Edit igazgatóhe-
lyettest. Elmondása szerint az 
alábbiakról tájékoztatom az 
újság olvasóit: Az idén kicsit 
izgultak, mert a tavalyi évben 
új igazgató-választás volt 
Gerolzhofenben. Nem tudták, 
vajon az új igazgató támogatja-
e a már gyümölcsözı kapcsola-
tot? A megválasztott vezetı, 
Burkhard Tebbe is örömmel 
vette és támogatja ezt a szoros 
együttmőködést. Németország-
ban Peter Galowski tanár úr 
vállalja az összekötı és szerve-
zı szerepet.    
    Az úton azok a tanulók vesz-
nek részt, akik a nemzetiségi 
német nyelvet tanulják az isko-
lában. Hiszen az út elsıdleges 
célja: a német nyelvtanulás, 
nyelvtudás elmélyítése, a test-

vérvárosi kapcsolat minél mé-
lyebb kiépítése, valamint egy 
másik európai ország kultúrájá-
nak és szokásainak megismeré-
se. Az eleki tanulók szállása a 
vendéglátó családoknál lesz. 
Így ezek a tanulók a vendéglátó 
tanulók óráit látogatják. Napon-
ta, 10 óra után, színes és válto-
zatos, elıre összeállított progra-
mon vesznek részt a gyerekek. 
Ezeknek a költségét javarészt a 
vendéglátók állják. Ez alkalom-
mal 25 tanuló utazik, 3 pedagó-
gus kíséretében: Lukáscsné 
Kohut Anna, Klemm Tamás és 
Brandtné Edit személyében. A 
Harruckern János Közoktatási 
Intézmény autóbusza szállítja 
ıket. Az út anyagi részét az 
eleki városi önkormányzat és az 
iskola biztosítja, de jelentıs 
segítséget nyújtanak a szülık 
is. Az idei utat az eleki Német 
Kisebbségi Önkormányzat is 
t ámoga t j a ,  v a l ami n t  a 
gerolzhofeni önkormányzat is. 
Minden támogatást elıre meg-
köszön az iskolavezetés.  
    Az indulás idıpontja: május 
16-a /szombat/ és május 24-én /
vasárnap/ érkezik vissza a cso-
port. Kívánunk mi is nagyon jó 
utat és kellemes idıtöltést, az 
Eleki Krónika Szerkesztısége 
nevében:  

Nádor Mária 

Gerolzhofeni cserelátogatás 

   "Majd 1956. október 28-án 
győlésre hívták össze a Kultú-
rotthonban szintén Burján veze-
tésével Balogh Sándor, Mester 
György és még többen a bizott-
ság tagjai, fıleg 
községünkben 
lévı osztályel-
lenséget és ek-
kor Burján Gyu-
la bejelentette a 
nagygyőlésnek, 
hogy korábbi 
délutánon levál-
tották a tanács 
függe t len í te t t 
vezetıjét és he-
lyettük uj vezetı-
ket kell választa-
ni. Ugyancsak 
elmondta, hogy meg kell vá-
lasztani 10 tagú Forradalmi 
Bizottmányt és 28 tagú forra-
dalmi tanácstagokat. Elsınek 
javasolta a nagy győlés elé a 
bizottságok megválasztását, így 
a bizottság elnökének megvá-
lasztották Burján Gyula, Ba-
logh Sándor, Mester György, 
Kiss István, Szıcs István, Haász 
Márton, Dr. Boronás Ádám, 
Szabó Nándor, Sajtos János, 
Lovas Gyula. Utána szintén az 
akkori nagy győlés javaslatára 
28 tagú forradalmi tanácsot 
választottak Tresszi Ferenc, 

Gura György, Gálfi István, 
Geist György, Recski Gusztáv, 
Bányai Sándor, ifj. Berczi Já-
nos, Zemplényi László, Dömény 
Imre, Mag József, Papp József, 

Kiss Pál és még 
többen.   
   A nagygyőlés 
után Mester 
György elsza-
valta a Talpra 
Magyart nagy 
hazafi címmel, 
sírva az úri Ma-
gyarországért."  
    A most közölt 
f o r r á s r é s z l e t 
alapján megis-
merhetjük, hogy 
pontosan kik 

voltak tagjai Eleken a Forradal-
mi Bizottságnak, az viszont 
már nagyon érdekes, hogy pl. 
az akkori jelentésírók /B. Kun 
István, Fazekas József/ miért 
nem tudták felsorolni az összes 
forradalmi tanácstagot! 
    A fenti idézet is megerısíti 
azt, amit eddig is tud-
tunk, vagyis azt hogy  pl. Mes-
ter /Mahler/ György milyen 
jelentıs szerepet játszott ezek-
ben a nagyon nehéz, de ugyan-
akkor nagyon szép napokban. 
Érdemes lenne megvizsgálni a 
többiek életének alakulását a 

forradalom után, hisz valószí-
nőleg valamilyen módon meg 
kellett szenvedniük egykoron 
azért, amiért ma már szerencsé-
re dicséret és elismerés jár!  
   Az is a jelentéstevıket minı-
síti, hogy még Petıfi egyik 
legközismertebb  versének a 
nevét is rosszul írták le, sıt 
amihez még egy értelmetlen 
jelzıt is társítottak /nagy haza-
fi/. Az osztályellenség,  az úri 
Magyarország, szintén olyan 
kifejezések, melyeket az egy-
k o r i  e l n yomó  r e z s i m 
"elıszeretettel" használt meg-
bélyegzésként is. /Az eredeti 
helyesírást most is megtartot-
tuk./ 
Folytatjuk. 

Rapajkó Tibor 
 

Az új kormány megalakulása után II. 



 2009. május 27. 7 

INNEN-ONNAN 

 
INTERNETEZZEN A 

 VÁROSI  
MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 

    Május elsı vasárnapján az 
ÉDESANYÁKAT köszönti 
mindenki, szerte a világon. 
İket, akik kilenc hónapig ma-
gukban hordozzák a növekvı 
magzatukat, hogy amikor itt az 
idı, anyává válhassanak.  
   Ez fontos momentum az éle-
tükben, mert egy korszak lezá-
rását és egy új életszakasz kez-
detét jelenti számukra. Az 
Édesanyákat köszöntötték az 
Eleki Lányok-Asszonyok Egye-
sületében is. Az egyesület veze-
tıségének tagjai, Cinanó 
Jánosné elnök asszony vezeté-
sével, bekopogtak a házakba és 
egy-két kedves köszöntı szó 
után, átadták az ajándékokat: 
egy cserepes virágot és egy 
nagyon szép asztalterítıt. Min-
den ünnepelt nagy örömmel és 
meghatódással fogadta a láto-

gatókat. Az „Édes mostoha” 
címő filmben elhangzott egy 
szép dal, mely az Édesanyák-
hoz szól, ebbıl idézek búcsúzó-
ul: 
„Nincs senki olyan jó, nincs 

senki olyan szép, 
  Nincs senki olyan,  
mint az én Anyám. 
  İ fogja a kezem,  
İ tart, ha elesem,  
İ mindenem,  

hisz İ az én Anyám. 
  Ha más valaki bánt,  
İ sír és megölel, 
  Ó, Istenem,  

csak İ ne hagyjon el …!” 
Sajnos már sokan közülük eltá-
voztak e földi létbıl, de mi tud-
juk, hogy mindig itt élnek to-
vábbra is bennünk, a szívünk-
ben, örökre. 

Nádor Mária 

Anyák napja az Eleki Lányok-Asszonyok  
Egyesületében 

Szabó Katalin Zsófia 
Érettségi 

 

–Mint, aki rég leélte életét, 
csendesen, elhallgatván, mint holmi 

olajozatlan gép, tovább-tovább 
ballag már, ballag a vén diák. 
A víg kacaj és ajtócsapkodás, 

a sok szóbeszéd, mondjad, mi a frankó? 
Az agg diák most mind-mind tollat rág, 

a tinta elhalványul, de ír tovább. 
Mint, ki befejezte, szíve nem dobog, 
a tenyerek mind némán izzadnak, 
lelkemben elhallgatnak a dobok, 
de visítanak mind a nyílt sebek. 

 
Tizennyolc évesen, ha vége is van már, 

még befejezem és paca esett 
a papíron szétfolyik a tinta; 

jóllehet, többé már semmi sem vár, 
A magas fellegekbıl egy mély hang dörög, 

Isten, Isten, Tebenned még hiszek, 
tovább-tovább, hiszen az élet örök. 
Látod, meg sem halhatok Nélküled?! 

Csak írok, arcom láztól égı 
elszállt, elmúlt, elsuhant felettem, 
mint dobon, játszott rajtam az idı; 
elmúlt, vége, nekem késı már… 

 
De valahol van talán másik part, 

csak a meder, csak a meder háborog. 
A vér és a genny a papírra cseppen 
s a verejték a megoldásra csurog. 
–Tanultál-e? S mire válaszolnál, 

már jön a legutolsó ölelés. 
A fojtó, kemény s mondják lesz még pár, 

de tudod, elmúlt, vége, tovaszáll. 
Tizennyolc évesen, mint kinek már nem futja, 

vége, fejem felett Halál kaszált 
–leülök az iskola elıtti padra–, 
s mellettem az Élet gereblyézett. 

 
Kivirágzik a nagy, hideg mőtı. 
–Hát vetted-e a legutolsó leckét, 
tanultál-e az éles kések alatt? 

Egy perc lett most minden eltelt esztendı. 
Tizennyolc évesen, ha mindennek vége van, 

esküvı, temetés és egyetem, 
csak én állok egymagam  

    Néhány hete az Elek és 
Kétegyháza közötti szántóföldi 
területen II. világháborús akna-
vetı gránátot találtak mezıgaz-
dasági munkavégzés közben. 
Szerencsére a gránát akkor nem 
robbant fel, csak késıbb, a tőz-
szerészeknek köszönhetıen! 
Kérdésünkre Elek rendırpa-
rancsnoka, Balázs Zsolt nem 
tudott választ arra a kérdésre, 

hogy egykoron melyik hadse-
reg használta ezt a gránátot, de 
ez most talán nem is annyira 
érdekes, hisz a lényeges inkább 
az, hogy most, annyi évvel a 
háború után senki sem sérült 
meg!  /1944 ıszén itt húzodott 
a magyar-szovjet front egy sza-
kasza is, így valószínőleg vagy 
magyar, vagy pedig szovjet 
gránátról lehet szó./ Az ırspa-

rancsnok beszámolt arról is, 
hogy a napokban egy eleki csa-
ládi házból muskátlit, díszcser-
jéket, világító kerti törpét lop-
tak el. /Az elkövetıket már 
elfogták!/ Ezek a példák is azt 
bizonyítják, hogy nem szabad 
nyitva hagyni az esti óráktól 
kezdıdıen az ajtókat./ Április-
ban néhány kisebb közlekedési 
baleset is történt városunkban, 
amelyek fıképpen a figyelmet-
lenség miatt következtek be.    

   Mindentıl függetlenül el-
mondható, hogy Elek rendırsé-
gi szempontból továbbra is 
nyugodtnak tekinthetı!  

Rapajkó Tibor  

Gránátot találtak Eleken  

Folytatás a(z)7 .oldalról(Eleken …) 
a sors. Meggyızıdésem, hogy a 
tizennégy "tanuló", tizennégy 
interjút tudna adni. Akik mesz-
szebbre kerültek, azok ott éltek 

meg sikereket, kudarcokat, for-
gott életük kereke, akik viszont 
Eleken maradtak városunk éle-
tének szerves részei, aktív tag-
jai. Tehát  az álló sor balról 
jobbra haladva: Lajos János 
(Szıd) ,  Bender  Ferenc 

(Békéscsaba), Almási István 
(Hódmezıvásárhely), Bender 
Miksa (Elek), Aradi László 
(Elek), Brandt Antal (Elek), 
Formann István (Orosháza), 

Gura Tamás 
(Elek). Az ülı 
sor: Rapajkó 
Mihály (Elek), 
Tóth László 
(Dunaharaszti), 
Tamás László 
( G y u l a ) , 
Janecskó János 
igazgató úr, 
Strifler Ferenc 

(Elek), Tóth Mihály (Elek), 
Fekete Gyula (Kecskemét).  
Köszönet mindazoknak , akik a 
találkozó sikeres lebonyolításá-

hoz hozzájárultak.                 
 

Huszár Gabriella 
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     Június régi magyar neve: 
RÁK HAVA, illetve SZENT 
IVÁN HAVA. A hónap név-
adója, Junó. 
ÚRNAPJA: A pünkösd kettıs 
ünnepe utáni tizedik napra a 
katolikus naptárban ÚRNAPJA 
esik. Ezen a napon „Krisztus 
titokzatos testét”, az oltári 
szentséget ünnepli a katolikus 
egyház. 
 
Június 8. - Medárd napja 
Ha ezen a napon esik az esı, 
negyven napig nem hagyja 
abba, ellenkezı esetben, pedig 
ugyanennyi ideig szárazság 
lesz. Ezzel kapcsolatosan le-
genda főzıdik Szent Medárd 
p ü s p ö k  n e v é h e z :  e g y 
„ünneprontó” társaság nem 
akarta abbahagyni a táncolást a 
püspök kérésére, ezért a püspök 
negyven napos esıt imádkozott 
a nyakukba. Medárd a gazdák 
és a kertészek patrónusa lett. 
 
Június 10.  - Margit napja 

A vértanú Szent Margit ünne-
pe. Ezen a napon nem szabad 
kinyitni az ablakot, mert akkor 
abban az évben sok lesz a légy. 
Ez a nap, a retek, a káposzta és 
a lenvetés ideje és a tyúkültetés 
napja. 
 
Június 13. - Páduai Szent 

Antal napja 

Ferences révén kultuszát a fe-
rencesek terjesztették. Magyar-
ország templomaiban elmarad-
hatatlan a szobra, elıtte a pénz-
győjtı persellyel. Ennek tartal-
ma a szegényeket segítette. E 
naphoz kapcsolódott a „Szent 
Antal tüze”, vagyis az orbánc 
gyógyítása ráolvasással. Férj-
jósló nap is: az egész nap ke-
nyéren és vízen böjtölı lány 
éjfélkor átlépte az ágyát, gyer-
tyát gyújtott, tükröt tett maga 
elé és így mondta: „Szent Antal 
kérlek, mutasd meg nékem, a 
jövendıbelimet!” 
 
Június 21. – a csillagászati 

nyár kezdete.  
Ezen a napon a leghosszabb a 
Nap égen megtett útja. 
Június 24. - Szent Iván napja 
Keresztelı Szent Jánosnak és 
az ısi fényszimbolikának közös 
ünnepe. A szentivánéji tőzgyúj-
tás és a hozzá kapcsolódó éne-
kek elsısorban az év leghosz-
szabb napját ünnepelték. Öröm-
tőz volt, mágikus céllal, de 
gyógyító hatást is tulajdonítot-
tak neki. A máglyára, a szoká-
sos tőzre valón kívül, illatos 
virágokból és gyógynövények-
bıl is raktak. A tőz körül elfo-
gyasztott cseresznye, a gyer-
mekáldást segítette elı. Az 
ünnep fénypontja a tőzugrás 
volt. Azt célozta, hogy a Nap 

mind ig  o l yan  magas r a 
„ugorjék”, mint e napon.  
Az ekkor gyújtott tőzrıl azt 
tartották, hogy megvéd a köd, a 
jégesı és a dögvész ellen. 
 
Június 27. - László napja 

I. László király a magyar lo-
vagkor mintaképe, aki 49 éves 
korában halt meg. Halálát kö-
vetıen kultusza virágba szök-
kent. Sírja csodatevı zarándok-
hely lett, mondák és legendák 
fonták be alakját. Szentté ava-
tását III. Béla kezdeményezte – 
100 év múlva. 
Íme egy rigmus: 

„Sej-haj Lacika, 
  Szaladj el a lagziba!” 

 
Június 29. - Páter-Pál napja 
Szent Péter és Szent Pál apos-
tolok voltak, akik feltehetıen e 
napon szenvedtek vértanúha-
lált. Elsısorban Szent Péter 
apostol ünnepe, aki a népek 
térítı apostola volt és a halá-
szok patrónusaként tisztelték. 
Péter és Pál napja az aratás 
kezdete. 
Péter-napi köszöntı: 

           
„Jókívánság nálam, 
  Nem a sutba hever, 
  Nyíltan kiáltom hát: 
  Sokáig élj Péter!”  

 
 

Nádor Mária     

Jeles napok júniusban 

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS 

Szlovák Ház Eleken      
    Nagyon rövid idın belül az 
eleki Szlovák Kisebbségi Önkor-
mányzat a Hısök úti evangélikus 
imaháznak is helyszínt biztosító 
épületbe fog költözni---tudtuk 
meg a kisebbségi önkormányzat 
e l nöké tı l ,  d r .  Ku ruczné 
Czvalinga Judittól. /Errıl a jelen-
tıs eseményrıl mi is szeretnénk 
majd tudósítani./  
    Az elnök asszony készségesen 
tájékoztatott az eleki szlovákság 
eddigi dolgairól, illetve terveirıl 
is. A következıket tudtuk meg: A 
kisebbségi önkormányzatuk min-
den eleki ünnepségen jelen van. 
Június 22-28-án hat fı fog részt 
venni a békéscsabai citeratábor-
ban, július 4-én ott lesznek  az 
országos szlovák napon Dabas-
Sáriban, szeptember 15-én Eleken 
is  lesz szlovák nap, ahová a szlo-
vákiai Litováról / Littava-egykori 
Hont vármegye?---R.T./ érkeznek 
vendégek, novemberben pedig 
ismét lesz hagyományos disznó-
tor. Eddig három pályázatot adtak 
be, amibıl az egyik, a citeratábor-
ról szóló már nyert is. Különösen 
a békéscsabai Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzattal intenzív a kap-
csolatuk. /Békés megyében 23 
szlovák önkormányzat van!/  
    Tavaly december óta van már 
Szlovák egyesület is Eleken, az 
idén szeptembertıl pedig az óvo-
dában és az általános iskolában be 
akarják indítani a szlovák nyelv 
oktatását szakköri kereteken be-
lül. 

Rapajkó Tibor 


