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   Szeles, hővös idı köszöntött február 12-
re, amikor a Román Kisebbségi Önkor-
mányzat megrendezte a hagyományos 
román  batyus bált. Így a bálak sorát ık 
kezdték Elek városában. 
     Körü ltekintı szervezımunka elızte 
meg a bál napját. Meghívást kaptak a kül-
földrıl érkezett vendégek, akik a romániai 
testvértelepü lésekrı l érkeztek, így 
Borossebes rı l, Facsádró l, valamin t 
Ottlakáról. Szép  számmal jöttek a barát i 
városból, Mácsáról is, ahonnan a zenekar 
is érkezett, de jöttek velük a táncosok és a 
szólóénekesek is.  
      A színpadon elsıként köszöntések 
hangzottak el, Dr. Szelezsán János, a Ro-
mán  Kisebbségi Önkormányzat  elnökének 
tolmácsolásában. Meleg szeretettel üdvö-
zölte a  romániai testvértelepülésekrıl érke-
zett kedves vendégeket.  
Elsıként a Magyarországi Románok Or-
s zágos  Önkormányzatának elnökét , 
Kreszta Traján u rat köszöntötte. Üdvözölte 
Pluhár László polgármester urat és a városi 
Képviselı-testület képviselıit. Köszöntötte 
a környezı településekrıl érkezett vendé-
geket, valamint a hely i kisebbségi önkor-
mányzatok képviselıit.  
     Az üdvözlések után elnök úr elmondta 
a bált megnyitó beszédét, románul és ma-
gyarul és átadta a terepet a szereplıknek. 
Elsıként a legkisebbek mutatkoztak be, a 
kis „Pacsirták”. İket követték az Eleki 
Román Hagyományırzı Táncegyüttes, 
valamint az Elek Táncegyüttes tagjai, akik 
a román táncokból álló fergeteges nyitó-
táncot adták elı. A táncuk után felkérték a 
vendégeket és elkezdıdött a báli mulatság. 
A zenekar évek óta Mácsáról érkezik az 
eleki bálba. Mivel a  román bálba nemcsak 
román  táncot kedvelık jöttek el szórakoz-
ni, a  zenekar fele román zenét, a  másik 
fele, pedig magyar zenét játszott. Így, mi-
vel felváltva szólt a  talpalávaló, – fergete-
ges hangulatot teremtettek a bálteremben. 
Folyamatosan és megállás nélkül szólt  a 
zene. 
    Éjfél elıtt nem sokkal egy nagyon meg-
ható és könnyeket is elıcsalogató ese-
ményre került sor. Botás Pali bácsitól bú-
csúztak a táncos társai és az  

Folytatás a 4. oldalon 

Hagyományos román  
batyus bál 

    A  húshagyó kedd régiesen húshagyat, a 
farsang utolsó napja. Nevének eredete az 
olasz karnevál szó tükörfordításából ered, 
latinul carnem levare „húst elhagyni” kife-
jezésbıl származik. A húsvét elıtt ezen a 
napon szabadott utoljára húst enni.  
Húshagyó kedd mozgóünnep, nem esik 
minden évben ugyanarra a napra. Pontos 
idıpontja a március 21-ét követı elsı 
holdtölte napjától függ. Az ettıl számított 
elsı vasárnap húsvét elsı napja, s ha innen 
visszaszámolunk 41 napot, akkor megkap-
juk a húshagyó kedd idıpontját. Húshagyó 
kedd nemcsak a farsang utolsó napja, ha-
nem télőzı nap is. Már a húshagyó keddet 
megelızı vasárnap megkezdıdtek a far-
sang temetésével kapcsolatos mulatságok. 
Ilyenkor a legények kalap jukra tőzték a 
kiválasztott lányok bokrétáját. Ezt követte 
az eljegyzés. Farsanghétfın, ezt a napot 
asszonyfarsangnak nevezik, ilyenkor az 
asszonyok felmentést kaptak a házasszonyi 
teendık alól, férfiruhába öltöztek s a ke-
zük közé kerülı férfiakat jégcsappal 
„borotválták” meg. Az év egyetlen napján 
a nık korlátlanul ihattak, férfi módra mu-
lattak.  Másnap, azaz húshagyó kedden 
éjfélig  ettek, ittak, mulatoztak, daloltak, 
táncoltak. Sok helyen maskarába ö ltözve 
járták végig a falut.  
Nincs ez másképp Eleken sem. Itt sem 
maradhat el a hagyományos  

 

MASZKAFELVONULÁS. 
 

Amelyre szeretettel várjuk a város  
lakosait  

március 8-án, 8.00 órakor.  
Gyülekezı a Kétegyházi úti  

buszfordulóban,  
ahonnan a beöltözött maszkák kormos 

kézzel, nyársra tőzött fánkokkal 
„felfegyverkezve” indulnak útnak, 

hogy a város minden zegzugából kiőz-
zék a hideg telet,  

helyet adva a kikeletnek.  
 

Jöjjenek el és legyenek részesei egy 
fergeteges hangulatú télőzésnek! 

Húshagyó kedd  
március 8-án    Az Eleki Krón ika s zerkesztıségének férfi 

tagjai nevében az álabbi verssel kívánok 
nagyon boldog nınapot minden kedves nıi 
olvasónknak: 

 

Kosztolányi Dezsı: Nık 
Nem kamasz-szerelem kis hevületében 

beszélek. 
Az élet közepén, megkoszorúzva  
nıi karoktól vallok, nık, rokonaim. 

Most már elmondhatom, hogy oly közel 
voltatok hozzám, mint senki más, 

s szeretlek is benneteket.  
Zavarosak, mint én, 

termékenyek, mint én, 
zavaros források,  

melyekbıl aranyat mostam, igazi aranyat.  
Természet tündérei, szeszélyesek és  

kiszámíthatatlanok, 
de igazabbak 

a meddı gondolatnál, a büszke hazugnál, 
a csontos, ijesztı, gyilkos férfinál. 

Hová is futhatnék én, 
kócos fejemmel, 
költészetemmel, 

rettenetesen cikázó tétovaságommal, 
ha nem volnátok t i, 

megértık, megbocsátók, 
elvtelen szentek, 
jámbor pogányok, 
bizonytalan jók, 

valóság hő sáfárjai.  
Ha varrtok, vagy vajat mértek, 

kirakatot szemléltek  
komolykodó szakértelemmel, 

s hócipıben topogtok, kecsesen,  
de balogul is, mint az albatroszok, 

fölkacagok az örömtıl, hogy vagytok, 
és én is vagyok mellettetek.  

Hozzátok kötözött engem a végzet, 
örökkévalóan, 

köldökzsinórral, azután a vágyak 
eleven kötelével, 

hogy mélyetekben keressem az utat  
az élet felé, 

s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.  
Nem egy, hanem mindegyik. 

Mindegyik leányom, mindegyik feleségem, 
mindegyik barátnım, rejtélyes kedvesem. 

Mindegyik anyám. 
 

Árgyelán György  
fıszerkesztı 

Nemzetközi Nınap 2011 
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INTERNETEZZEN A 
VÁROSI 

MŐVELİDÉSI 
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 200 FT/ÓRA 

    A legfontosabb napirend a 
„2011. évi költségvetési ren-
delet megalkotása” volt ezen a 
napon. Elıtte a lejárt idejő 
határozatok végrehajtásáról és 
„a polgármester fontosabb 
intézkedéseirıl a két ülés kö-
zötti idıszakban” szerepelt az 
elıterjesztésben. Itt fogalma-
zódott meg a költségvetés 
kidolgozásának alapjául szol-
gáló koncepció:  
1. Fontos a biztonságos gaz-
dálkodás, a pénzügyi egyen-
súly feltételeinek megterem-
tése.  
2 Köztisztviselık, közalkal-
mazottak személyi juttatása-
inak jogszabály szerinti biz-
tosítása.  
3. Felül kell vizsgálni és op-
timalizálni kell a foglalkoz-
tatottak létszámát.  
4. A dologi kiadások vonat-
kozásában 5%-os megtaka-
rítást kell elérni.  
5. Az önkormányzati gaz-
dálkodás terén elsıdleges 
cél, hogy az intézményrend-
szer biztonságosan, kiegyen-
súlyozottan mőködjön.  
6. Törekedni kell az elérhetı 
bevételi források körének 
bıvítésére.  
7. Elsıdleges cél a folyamat-
ban lévı beruházások befe-
jezése. Új beruházásnál az 
önerı fedezete, felhalmozási 
bevétel, valamint az önkor-
mányzat teherbíró képessége 
szerinti felhalmozási hitel 
lehet. -  A jelentésben leírtak 
között szerepelt egy pályázat 
benyújtása is, a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség meghirde-
tésére, amely középületek, 
komplex, környezetbarát át-
alakítását szolgálná. 
    A testületi ülésen Pluhár 
László polgármester úr még 
elmondta, hogy Kétegyháza 
és Elek között sajnálatos bal-
e s e t  t ö r t é n t .  E z é r t 
Kétegyházával közösen a 
KHT-hez fordulnak, hogy 
vizsgálják meg ezt az útsza-
kaszt. 
    Ezt követıen, Dr. Kállai 

Sándor ügyvéd, egy közbe-
szerzési eljárás lefolytatásáról 
számolt be, amely „Az eleki 
iskolák fejlesztése” címen, 
informatikai, infrastrukturális 
fejlesztést  jelentene, pályá-
zathoz kapcsolódóan három 
ajánlatot tevı cég közül vá-
lasztanák ki az árban lekedve-
zıbbet. 
    Ezután, az ügyrendi bizott-
ság elnöke, Turóczy András 
jelentette be, hogy a vagyon-
ügyi bevallást mindenki telje-
sítette. 
Tájékoztató napirendek követ-
keztek. Elsıként az EVI Kft 
kintlévıségeinek csökkentésé-
re hangzott el javaslat. Má-
sodszor az Eleki Krónika cí-
mő havilap 2010 évi munkájá-
ról tájékoztatott Árgyelán 
György fıszerkesztı úr. Dá-
vid Rémusz képviselı a lap 
költségeirıl kérdezett, és 
megjegyezte, hogy jó volna, 
ha több sportvonatkozású ese-
mény szerepelne benne. 
     Az elsı napirend, a „2011. 
évi költségvetés megalkotá-
sa”, került megvitatásra. - A 
költségvetés elıkészítése az 
intézményekkel együtt történt. 
- A mőködési bevételek leg-
nagyobb részét továbbra is az 
állami támogatások (64%) 
jelentik. Ennek összege a la-
kosságszám, gyermekek szá-
mának csökkenése és a köz-
ponti megszorítások követ-
keztében 30. 000 E Ft-tal 
csökkent az elızı évhez vi-
szonyítva. Elek Város Önkor-
mányzatának 2011. évi eredeti 
költségvetésének bevételi és 
kiadás i fıösszege .1.031.781 
E Ft.  A költségvetés 37.416 E 
Ft mőködési és 30 170 E Ft. 
felhalmozás i hiányt tartalmaz, 
a mely  „finanszírozással kap-
csolatban szükséges megjelöl-
ni a belsı, illetve külsı finan-
szírozási lehetıségeket, ame-
lyekkel a forráshiány kezelhe-
tı.” Ennek a lényeges napi-
rendnek az elıterjesztése igen 
terjedelmes, részletezni képte-
lenség. Mindenesetre fontos-

ságát hangsúlyozza a kialaku-
ló vita hevessége is. Végül 5-
3 arányban a képviselı-
testület megszavazta a költ-
ségvetést. 
     Napirenden következett a 
közbeszerzési Bíráló Bizott-
ság tagjainak megválasztása.  
Az önkormányzati választá-
sok következtében változás 
történt a Képviselı-testület 
tagjaiban. Ezért vált szüksé-
gessé az  újraválasztás. Ennek 
eredményeként a bizottság 
összetétele: Pluhár László 
polgármester, Zsidó Ferenc, 
Pelle László, Dr. Heimné Má-
té Mária, Túróczy András 
önkormányzati képviselık és 
a Dr. Varga Imre Ügyvédi 
Iroda  képviselıje. 
Az 5. naprendi pont a 
„Rendeletmódosítások” - Ipar 
őzési adóról szóló rendelet. - 
Vállalkozók és magánszemé-
lyek kommunális adójáról 
szóló rendelet. - Talajterhelési 
díjról szóló rendelet. A követ-
k e z ı  n a p i r e n d , 
„Házasságkötések, a bejegy-
zett élettársi kapcsolatok és 
egyéb családi események 
szolgáltatási díjairól, a város-
háza igénybevételének feltét-
eleirıl” Dr. Kerekes Éva jegy-
zı elmondta, hogy ez az 
anyag az Eleki Krónikában is 
közlésre kerül. Hozzáfőzte 
még, hogy a díj tételek reáli-
sak. 
Az utolsó napirendi pont, a 
„Riha Ilona Alapítvány kura-
tóriumi tagjainak változása”. 
Eszerint az elnök Brandt 
Antalné, elnökhelyettes-titkár 
Tóbiás Sándorné, tagok: 
Berecki Sándorné, Miszlai 
Jánosné, Nagyné Nádor Gab-
riella. 
     „Egyebek, bejelentések” 
következtek az ülésen.  - A 
„Horgásztó bérleti szerzıdé-
sének ügye” Tíz évre lett 
meghosszabbítva. „Volt tan-
gazdaság bérleti szerzıdése”  
A megállapodás után a vállal-
kozó üzemelteti tovább. 
„Merülı szivattyú vásárlás” A 

testület elfogadta, hogy 2 szi-
vattyút a katasztrófavédelem 
terhére vásároljanak meg. 
„Elek a Csepregi naplóban” 
10 könyv megvételét fogadták 
el a képviselık, amennyiben 
megjelenik. 
„Vízterhelési díj” Kilenc fo-
rint köbméterenként. „Elek 
Város Fejlıdéséért Alapít-
vány” elnökeként Zsidó Fe-
renc, felhívta a figyelmet az 
adó 1%-ának átutalhatóságá-
ra. Pluhár László polgármes-
ter úr megjegyezte, hogy na-
gyon szép az alapítvány mun-
kája, sokat tettek Elekért. 
     A bejelentések között sze-
repelt még a Dr Mester 
György Általános Iskola ön-
töttvas kazánjainak ócskavas-
ként való eladása. A pénzügyi 
bizottság elnökeként Zsidó 
Ferenc úgy vélte, hogy az érte 
kapott összeg, nem éri meg. 
Ezek, ugyanis nem mennek 
tönkre, ha esetleg szükség 
lesz rájuk, használni lehet 
megint. 
    Lakossági megkeresést ve-
tett fel Turóczy András  kép-
viselı úr, miszerint a Bajcsy 
Zsilinszky utcában lévı szóra-
kozóhely, hajnalig tartó zaja, 
a járdára felhordott sár, esetle-
ges randalírozás az ott lakókat 
felháborítja. Ez utóbbit Sípos 
Sándor képviselı úr is alátá-
masztott, hogy fakitörésekrıl 
és más rongálásokról is hallott 
a lakosságtól. Dr Kerekes Éva 
jegyzı szerint, amíg hivatalos 
bejelentés nem történik, intéz-
kedni sem lehet. 
     A képviselı-testület mun-
kája zárt üléssel folytatódott 
egyben fejezıdött be ezen a 
napon. 
 

Huszár Gabriella 

Elek Város Képviselı-testületének ülése, február 14-én 
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     Az elekiek már csak így 
nevezik a Reibel Mihály  Mőve-
lıdési Központ és Könyvtárt, 
ahol ezt a kis vidám délutánt 

eltölthették a gyerekek február 
18-án  délu tán . S zínes en 
„me g te r í t et t” 
asztalok várták 
a vendégeket, 
ami alatt egyál-
talán nem nya-
lánkságokat és 
különbözı üdí-
tıket kell érteni, 
hanem különbö-
zı papír álarcok 
sémáját, ragasz-
tókat, festéke-
ket, szalagokat 
sziporkázó arany-filcet. Egy-
szóval mindazt, amivel meg 
lehet „alkotni” ügyes kis kezek-
kel a farsang leglényegesebb 
darabját, úgy is lehet mondani 
szimbólumát, az álarcot.  A 

kicsik jöttek az alsósok közü l is 
az elsısök. Méltó komolyság-
gal kezdték a munkát, de ahogy 
alaku ltak a lepkék, macik egyre 
vidámabban csiviteltek.  Volt, 
aki korosztályának mestermő-
vét alkotta, 
mások bi-

zonytalanabbak voltak a mun-
kában. Segítséget is kaptak 
Ökrös Márta tanár néni és a 
mővelıdési házban dolgozó 

fiataloktó l. 
Egys zóval 
jól sikerü lt 
ez a dél-
után, azok 
s zámá ra , 
akik ott 
v o l t a k , 
h i s z e n 
j á t s z v a 
cs in á lt a k 

mindent, ami tulajdonképpen 
munka. Ez a célja ezeknek a kis 

rendezvényeknek, amelyeket 
rendszeresen tartanak ebben az 
intézményben. Sokkal több 
gyerek számára volt hely, mint 
amennyien eljöttek. No majd 
legközelebb biztosan többen 

lesznek.  
     Re mé l jü k , 
hogy sokkal 
nagyobb gyer-
mek csapatot 
ö rö k í t h etn e k 
meg  a fényké-
pek az „utókor” 
számára. Visz-
szagondolva az 
utolsó képrıl 

lehet találgatni, hogy ki kicso-
da, hiszen mindenkin álarc volt. 

 
 

Huszár Gabriella 

Farsangi játszóház a „Mővházban” 

    Sosem látott izzó vörös szín-
ben pompázott a Mővelıdési 

Központ kamaraterme február 
17-én délután. Így várták az 
in tézmény  munkatársai a  
Harruckern  tanulóit 
a valentin nap alkal-
mából megrendezett 
játékos vetélkedıre.  
    A diákok ennek 
ellenére elıször az 
asztalokon gızölgı 
forró teát vették ész-
re, majd  birtokba, 
hiszen február lévén 
igen csípıs hideg 
köszöntötte a reggel 
ébredıket. Miután a 
tanulók átmelegedtek helyet 
foglaltak az elıkészített aszta-
loknál. Tíz csapatban összesen 
40 diák mérte össze „erejét” a 
szerelem terén. A játékvezetı 

Árgyelánné Tóth Erzsébet, az 
intézmény igazgatója volt, aki 
érdekes, izgalmas, de javarészt 
vidám és vicces feladatokat 
állított össze a versenyzıknek. 
Az elsı feladata valentin  napi 
képeslap készítése volt, ahol a 
diákok fantáziájára b ízták a 
kiv itelezést, majd ezt követte 
egy szerelmes vers írása, a 

megadott szavak és kifejezések 
felhasználásával. De nem volt 

hiány szerelmi vallo-
másokban, szerelmes 
slágerekben sem.  
A program nagyon 
vidám hangu latban 
telt.  
    Az igazgató asszony 
elmondta fontosnak 
tartja, hogy a középis-
kolás korosztály szá-
mára olyan hasznos 
s zabad idı  eltö ltés i 
lehetıségeket teremt-

sen, amelyek játékos formában,  
nem iskolai keretek között  
kulturális, szellemi többletet 

nyújtanak számukra. Azt is 
hozzátette, nagyon örül annak, 
hogy sikerült jó kapcsolatot 
kialakítani a közép iskolával, és 
így közösen tehetnek azért, 

hogy ez a korosztály  
ne csak a profitorien-
tált szórakozóhelye-
ken keresse a kikap-
csolódási lehetısége-
ket.  
    Igaz a hısszerel-
mesek kora már leál-
dozott, s a szerelem 
kifejezése a másik 
iránt is változik a 
világgal, de egy vala-
mi mégis ugyanaz 

évezredek óta, s ez nem más, 
mint az amit legbelül érzünk:  

 
„Gombóc van a torkomban 
amikor meglátom İt…..,   

  
„Pillangók repdesnek a gyo-
morban, amikor hozzámér…. 

 
/B./ 

Valentin napi vetélkedı a „szerelem 
jegyében” 
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Folytatás az 1. oldalról 
/Hagyományos…/ 

İt tisztelı fiatal táncosok. Va-
lamennyi táncos bevonult a 
terem közepére és ott, az eltá-
vozo tt  társuk t is zteletére, 
„emlék-tánccal” búcsúztak el 
Tıle. Pali bácsi pár nappal a bál 
elı t t  eltávozo t t ö rökre…
Mindene volt a tánc, vannak 
olyan tánclépések, melyek az İ 
nevéhez főzıdnek. Több mint 
50 évig táncolt. Egyéni stílus-
ban elıadott tánclépéseivel 
elérte, hogy a „Népmővészet 
Mestere” kitüntetés birtokosa is 
legyen. 
     E kis kitérı után és az éjféli 
tombolahúzást követıen folyta-
tódott a jó hangulat. Volt ez-
után „vonatozás” és az elma-

radhatatlan „periniŃa” kendıs 
körtánc is. 
Ennél a táncnál körben állnak a 
résztvevık, egy valaki elindul a 
kendıvel és a kiválasztottja 
nyakába tett kendıvel behozza 
ıt a körbe, ott táncolnak, majd 
a kendıre letérdelnek, puszit 
váltanak egymással, és a  párki-
választás folytatódik tovább. Ez 
a tánc már évek óta hagyomány 
az eleki románság körében. 
A tetıfokra csapott jó hangulat 
hajnali 3 ó ráig tartott. Ezután 
elcsendesedett a bálterem és 
lassan mindenki nyugovóra tért. 

 
 

Nádor Mária  

Szabó Katalin Zsófia 
Megkésve 

 
-Egyetlen csepp hullik bele a tenger vizébe, 
talán az az egy csoda, de azért is megérte. 
S jön a tenger, a hatalmas bıgı dagály, 

csak egy lábnyomot hagyj, hogy lássam az irányt! 
 

Mert nem létezik más: csak İ meg én, 
a bőnöm s mit tesz: a fájdalom, a kemény. 
Csak lázad a tenger s a vad szél beleordít, 
elfeketült, már sötét az egykoron kék ég. 

 
Megkésve, de szívembıl mondom ezt az imát: 
Áldd meg Mindenható, áldd meg Uram a hazát! 
Ha elfáradnék s megéheznék, Te adj ennem, 
keserő bőneimet mind-mind Te temesd el! 

 
Ha eltévednék gyújts szívemben halvány, kis fényt, 

ne mosd le a lábnyomot, ha az vezet Feléd! 
Bánok mindent, mit tettem, a lánc minden gyöngyét, 

minden fényes szemet, mi miattam gurult szét. 
 

Ha kell meggyászolom az összes szál virágot, 
melyekre lábom akaratlanul rárontott, 
És nem nézem semmibe a győrősférget, 

csak add már, hogy végre megtaláljalak Téged! 
 

Talán már nem olvad el a hó fenn, a csúcsokon, 
s nem csendesül itt, lenn a tenger az alkonyon. 
Hiába igaz, talán elkéstem minden szóval, 

már hasztalan volt Hozzád minden egyes sóhaj…. 
 

Kérlek, hagyj nekem a homokban egy lábnyomot, 
és én majd elmegyek  Tehozzád, ott leszek, ott… 

Egyetlen csepp hullt bele a tenger vizébe, 
nem volt több csoda s tudom, azért is megérte. 

    A 2011. február 16-án 
megtartott Simonyi Zsig-
mond Kárpát-medencei he-
lyesírási verseny területi for-
dulóján nyolc tanulónk kép-
viselte a Dr. Mester György 
Általános Iskolát. Az erıs 
mezınyben mindannyian 
kiválóan megállták a helyü-
ket, jó eredményekkel tértek 
haza. Valamennyien megér-
demlik az elismerést. 
5. o. Mazán Nikolett, Ko-
vács Kinga 
6. o. Lırincz Balázs,  
Árgyelán Endre 
7. o. Horváth Csenge, Nagy 
Marcell 

8. o. Bender Fanni, 
Szaniszlai Patrícia 
    A tanulókat a versenyre, 
Dézsiné Németh Ilona, 
Lénárt Istvánné és Tóth 
Gáborné készítette fel. 
Gratulálunk! 

 
Tóth Gáborné  

tájékoztatóját lejegyezte,  
Huszár Gabriella  

Helyesírási verseny területi forduló 

    A reáltantárgyak közül a 
matematika után talán a fizi-
ka az, ami a diákok megíté-
lése szerint nehéznek mond-
ható. A Dr. Mester György 
Általános Iskolában, 2011. 
február 1-jén tartották meg a 
helyi versenyt, de csak a 
nyolcadik osztályos tanulók 
részvételével. A megméret-
tetésnek felkészítı tanára, 
egyben szervezıje és lebo-
nyolítója is Jámborné Simó 
Mária volt. 
  Az iskolai forduló eredmé-
nyei: 
1. Antal András 8. c 
2. Dávid Áron 8. c 

3. Juhos Sándor 8. a 
 
   Gratulálunk a tanulóknak 
és az ıket segítı felkészítı 
pedagógusnak is! 

 
Huszár Gabriella 

Öveges József Országos Fizika  
verseny 

1 % 
 

Kérjük adója 1%-val támogassa Ön is az álabbi  
eleki szervezeteket: 

 
Riha Ilona Alapítvány :  

19057897-1-04 
 

Gyermekeinkért Alapítvány: 
18379716-1-04 

 

Elek Város Fejlıdéséért Alapítvání:  
18388109-1-04 

 
Támogatását köszönjük! 
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    Egy  több szempontból fontos 
dokumentumot találtunk az 
eleki p lébán ia levéltárá-
ban,  egy egyházképviselı-
testületi ülés jegyzıkönyvét 
1940-bıl. 
    Mielıtt részletesebben szól-
nánk az itt történtekrı l, meg 
kell említenünk a következı 
tényeket,  amelyek tulajdonkép-
pen meghatározták pl. az akkori 
Elek életét is: pl.:  1940. június 
14-én a német csapatok bevo-
nultak Párizsba, június 22-én a 
franciák aláírták a fegyverszü-
netet,  augusztus közepétıl 
szeptember közepéig zajlott az 
angliai csata,  augusztus 30-án 
Magyarország a németeknek és 
az olaszoknak köszönhetıen 
visszakapta Észak-Erdélyt, ok-
tóber 20-án Eleken is megala-
kult a Volksbund. 
    Most pedig nézzük  az akkori 
ülést /szeptember 7./ ,  mely-
nek három témája volt :  1./  a  
zárdais ko la s zépen  fejlı -
dik,  növekszik a felvett tanulók 
létszáma is,  2./ vélemény a 
helyi Volksbundról,  illetve  a  
3./ a testületi tagok felének lejár 
a megbízatása,  így meg kell 
szervezni az új szavazást. 
Mi most csak a  második témát 
emelnénk ki:  Reibel Mi-
hály,  akkori plébános /1931-
59/ b írálta az akkor még meg 

s e m  a l a k u l t  h e -
lyi  Volksbundot,  a jegyzı-
könyv szerint így:  "Elnök /R. 
M./ rámutat a Volksbund szer-
vezkedésére, amelynek már 
elsı jelenségei egyházellene-
s ek,  ezért  óvatoss ágra 
int,  mert nekünk a vallá-
sunk,  az egyházunk az el-
sı,  ezért várakozó  álláspontra 
kell helyezkedni." /Az eredeti 
szövegben az egyházellenessé-
get valaki aláhúzta,  illetve a 
szöveg elé kérdıjelet is tett! 
Vajon ki és miért?/ 
    Mint közismert,  elég botrá-
nyos körülmények között ala-
kult meg a Voksbund eleki 
szervezete,  de a mostani doku-
mentum szerint feltételezhet-
jük, hogy már az elızmények is 
problémásak lehettek,  legalább 
is a katolikus egyház szemszö-
gébıl biztosan.  
   A Volksbund /1938-45/ kez-
detben kulturális szervezetként 
mőködött,  majd 1940-tıl a  
hazai németség egyetlen képvi-
selıjeként tevékenykedett,  az 
akkori Németország bizalmát is 
élvezték. Nem lehet azon sem 
csodálkozn i,  hogy 1943-ig 
olyan sokan,  a hazai németség 
40%-a az életének jobbra for-
dulását remélte tıle,  így sokan 
Eleken is! Az is köztu-
dott,  hogy a folytatás is tragi-

kus volt,  hisz a németeket 
1945 után kollektíve megbün-
tették,  Eleken is, de azt is el 
kell ismern i,  hogy ebben a 
bonyolult korszakban csak na-
gyon kevesen látták reálisan a 
dolgokat. Ezen kevesek közé 
tartozott pl. az akkori eleki plé-
bános,  illetve a képviselı-
testület is,  akiknek így utólag 
is nagy tisztelet jár. 
Jegyezzük meg a következı 
egyháztestületi képviselık ne-
vét:  Ament József, Bauer Kár-
oly, Bender Ádám,  Hammer 
József, Hauck Mátyás, Hirth 
Antal, Klemm János, Mahler 
Mih á ly ,  Mah le r Sebes -
ty én ,  N ie de rma ye r  J ó -
zsef, Reisz Antal, Rosenacker 
András, Reisz József, Ruck 
Mihály, Ruck Miksa, Schinágel 
Ferenc, Schneider Antal, Singer 
Gy ö rg y ,  S in g e r  M á r -
t o n ,   S c h n e id e r  M i-
h á ly ,  W it t ma n n  A n d -
rás,  Bérczy Antalné, Farkas 
Is tvánné,  Bo t tne r M. 
Modeszta,  Poszt József káp-
lán! /A jegyzıkönyvben ilyen 
sorrendben./ Még azt is tud-
juk,  hogy ez a jegyzıkönyv, 
vagyis a bírálattal együtt15 
napig közszemlére volt kité-
ve,  de erre fellebbezést nem 
adott be senki sem! A doku-
mentumot a vonatkozó kísérı-

levél értelmében az akkori püs-
pöki helynök is jóváhagyta 
1940. október 15-én. 
    A  fentiekhez kapcsolódóan 
elmondhatjuk azt is,  hogy egy 
érdekes könyv jelent meg még 
1995-ben Bonyhádon Hőtlen-
s ég  a " hős égben"  cím-
mel,  mely a Hőségmozgalom-
mal /az utóbbival szemben 
állt/ és a Volksbunddal is fog-
lalkozik. 
     Ebbıl a  kényes kérdéseket 
feszegetı könyvbıl mi most 
minden kommentár nélkül a  
következıket  idézzük: " A mi 
kérdésünk nem az volt, hogy 
nemzetiszocializmus vagy de-
mokrácia, a mi kérdésünk az 
volt és végig az is ma-
radt,  hogy helyes volt-e német-
ségünk megırzéséért harcolni? 
Tisztában vagyunk vele,  hogy 
ebben a nacionalista környezet-
ben dúló harcban mindkét olda-
lon vétettek. De addig nem 
jöhetünk rendbe múltunk-
kal,  amíg o lyan vétekkel ter-
helnek meg bennünket,  ami 
nem a miénk volt" 
Ezzel a könyvvel a következı 
laps zámunkban  s zeretnénk 
részletesen foglalkozn i. 
  

Rapajkó Tibor 

Egy bonyolult korszak krónikája némi magyarázattal 

„1848-as”  forradalmi  
megemlékezés 

 

Elek Varosában 
 

Ideje: 2011. március 15. 
 

10.00 óra  
 

Helye: 1848-as emlékmő 
 

 
Szeretettel  

várunk minden  
városlakót! 

 

ÉRTESÍTÉS 
 

A Napsugár Nyugdíjas Egyesület értesíti tagjait, hogy 2011. 
március 10-én 10.00 órakor közgyőlést tart 

 
Napirendi pontok: 

- Beszámoló a 2010.év munkájáról 
- A felügyelı bizottság beszámolója 

- 2011. évi feladatok 
- Egyebek 

 
Elıadók: Árgyelán György elnök,  

Szántai Ádámné felügyelı bizottsági elnök 
 

Helye:  
Reibel Mihály Mővelıdési Központ  és Könyvtár. 

Minden tagtársat szeretettel várok! 
 

Árgyelán György  
elnök 
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    Speciális  jogvédelemmel 
foglalkozik egy alapítvány Ma-
gyarországon: azoknak nyújt 
segítséget, akik egy pszichiátri-
ai osztályon, pszich iátriai keze-
lés következtében szenvedtek 
sérelmet. Az alap ítvány egy 
nemzetközi jogvédı szervezet 
hazai csoportjaként mőködik 
Magyarors zágon , kiemelten 
közhasznú szervezetként. 
    Az alapítvány által vizsgált 
pszichiátriai visszaélések igen 
sokfélék, és számos ügyben 
sikerült már hatékony jogi se-
gítséget nyújtani a kárt  szenve-
dettek számára. Egy esetben 
például egy nı azzal kereste fel 
az alap ítványt, hogy édesanyja 
kis híján belehalt a pszichiátriai 

„gyógyszerezésbe” egy vidéki 
kórházban; életét csak a család-
tagok beavatkozása és a gyors 
orvosi segítség mentette meg. 
Az alap ítvány munkájának 
eredményeképpen a gondatlan-
ságból kis híján halált okozó 
pszichiátert a bíróság elítélte. 
A szervezet évek óta kampányt 
folytat annak érdekében is, 
hogy feltárja a „hiperaktívnak”, 
„figyelemzavarosnak” tartott 
gyermekek pszich iátriai gyógy-
szerezésének veszélyeit . Az 
alapítvány úgy találta, hogy 
ezek a gyógyszerek, kezelések 
nem old ják meg a gyermek 
problémáit, csupán elnyomják a 
tüneteket, az izgága gyermeket 
letompítják. Ezért igyekszik 

felhívni a figyelmet ennek ve-
szélyeire, illetve hogy mi lehet 
a megoldás ilyen probléma 
esetén. 
     Az alapítványhoz a követke-
zı ügyekben lehet forduln i in-
gyenes segítségért: 
- Ha úgy érzi, a pszichiátriai 
kezelés során jogtalanul bántak 
Önnel vagy családtagjával, 
- Ha úgy érzi, túlgyógyszerez-
ték vagy félrekezelték, és a 
pszichiátriai kezeléstıl rosszab-
bul lett, mint elıtte volt, 
- Ha akarata ellenére szállítot-
ták a pszichiátriára, és úgy érzi, 
ez jogtalan volt, 
- Ha fizikai bántalmazás érte a 
pszichiátrián vagy erıszakosan 
bántak Önnel, 

- Ha pszich iátriai gyógyszerkí-
sérlet során károsodást szenve-
dett, 
- Ha  gyermekét  „h iper-
akt ívnak” vagy  „figyelem-
zavarosnak” nyilvánították és 
gyógyszert kellett  szednie, de 
semmi nem lett jobb, vagy a 
gyermek mel lékhatás októ l 
szenvedett, 
- Ha a fenti témákkal kapcsolat-
ban információ ra van szüksége. 
 

Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítvány 

Telefon: 06 (1) 342-6355 
Postacím: 1461 Budapest,  

Pf. 182 
E-mail: info@cchr.hu 

Web: www.emberijogok.hu  

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

 

A PSZICHIÁTRIAI VISSZAÉLÉSEKET VIZSGÁLJÁK 

 

Horváthné Ibolya  
Elmúlás… 

 
Megint kevesebben lettünk, 
elment, akit úgy szerettünk. 
Elment és itt hagyott mindent, 

amit alkotott.  
 

Fáj a szívünk érte, 
most nyugodjon békében. 
Meglelte a fénysugarat, 
amely a csend felé mutat. 

 
Teljes nyugalom és béke 
költözött az ı lelkébe. 

Angyalka már várta a fényben, 
most együtt sétálnak az égben. 

 
Rövid, kemény volt az élet, 

tele rosszal és oly sok széppel. 
Hátrahagyva emberséged, 

légy boldog ott fenn az égben. 
İrzöm én a te emléked, 
szívem kicsi rejtekében. 

 

 
A  Reibel Mihály Mővelıdési Központ és Könyvtár 

 
tisztelettel meghívja Elek város lakosságát a 

 
2011. március 12-én 19 órakor 

tartandó hagyományos 
 

MAGYAR BÁLRA 
 

Zene: Dominó Zenekar (Budapest) 
 

Belépıdíj: 1.000 Ft/fı 
Éjfélkor tombola! 

Jegyek elıvételben kaphatók a Mővelıdési Központban. 
 

Mindenkit szeretettel 
várunk! 

 
Bıvebb információ: 
Elek, Kossuth u. 13. 

66/ 240-032 
70/3754953 

rmmkelek@freemail.hu 
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    2010 mindenképpen egyik 
legérdekesebb könyvét írta meg 
Hahner Péter / 100 történelmi 
tévhit. Bp., 2010. 319 o./ , a  
pécsi egyetem tanszékvezetı 
tanára. A szerzı arra vállalko-
zott, hogy összegyőjti a még 
most is élı történelmi legendá-
kat, illetve ebbıl kiindulva be-
mutatja  azok igazságtartalmát, 
és ha szükséges, leszámol ve-
lük, vagyis bemutatja a törté-
nelmi igazságot. 
    A történész legtöbbet a XX. 
századhoz kötıdı történeti le-
gendákkal foglalkozik, mert 
szerinte az úgynevezett marxis-
ta történelemszemlélet túlságo-
san leegyszerősítette pl. a társa-
dalmi, polit ikai fejlıdés magya-
rázatát az 1949-89 közötti idı-
szakban, és ezzel nagy kárt 
okozott, illetve ez a szemlélet 
sajnálatos módon bizonyos 
értelemben még most is jelen 
van hazánkban. /A könyv min-
denképpen kordokumentum is, 
mert pl. húsz évvel a rendszer-
változtatás után ilyen témával 
sikert lehet elérn i a magyar 
könyvpiacon!/ Ha valaki eset-

leg arra gondolna, hogy pl. a 
deheroizálással akár ez a kötet 
is esetleg valamilyen kárt  okoz-
na, annak azt lehetne mondani, 
hogy éppen ellen-
kezıleg, a hamis, 
téves mítoszok a 
problémásak! 
    Hahner Péter 
száz tévhitet vett 
górcsı alá, de mi 
most csak tízrı l 
szeretnénk szóln i, 
ami talán elég  
lehet arra, hogy az 
érdeklıdést fel-
keltse, és a  többit 
pedig minél töb-
ben elo lvassák, 
illetve ami a leg fontosabb, ezek 
után más szemlélettel tekintse-
nek a múltra. Ezek a mítoszok 
pedig a következık: Darwin 
nem azt  mondta, hogy az ember 
a majomtól származik, hanem 
azt, hogy közösek az ıseink. 
Az ıskori közösségek nem kö-
zösségi társadalomban éltek, 
hanem inkább családi közössé-
gekben, tehát ezeket nem lehet 
pl. a kommunizmus valamiféle 

elızményének leírn i.  
   A rómaiak, amikor lerombol-
ták Karthágót, a földet nem 
hintették be sóval, de errıl a  
korabeli források sem szólnak. 
Ezt a történetet valószínőleg a 

kö zé p ko rb a n  
találták ki, ha-
sonlóra van pél-
da a Bib liában  
is. Az ókori 
t á r s a d a l ma k 
nem rabszolga-
tartó társadal-
ma k vo ltak , 
mert a munka 
jelentıs részét 
szabadok végez-
ték, de még a 
XIX. században 
is volt rabszol-

ga-kereskedelem. Egyes becslé-
sek szerint a Kr. u. I. s zázadban 
négymillió  zsidó élt  Palesztinán 
kívül, ami a térítımunkával 
magyarázható! 
    Könyves Kálmán a boszor-
kányok közül csak a strigákról /
vámpírszerő  lények/ jelentette 
ki, hogy azok nincsenek. A 
mohácsi vereséget az óriási 
török túlerıvel magyarázhatjuk, 
és nem pl. a magyar nemesség 

hibáival. XVI. Lajos nem volt 
tehetségtelen uralkodó. Soha-
sem lövetett a tömegbe. Az 
uralkodót a francia fo rradalom 
alatt koncepciós per után vé-
gezték ki. 
Hit ler nem volt szobafestı, egy 
1938-as francia ú jságban egy 
karikatúra úgy ábrázolta  ıt, 
hogy barnára festi Európát. 
Moszkvából csak azokat az 
antifasiszta mozgalmakat támo-
gatták, melyek az ı érdekeit 
szolgálták. 
    Legvégül annyit szeretnénk 
még mondani, hogy a szerzı 
célja t isztességes, de ez nem 
jelenti azt, hogy pl. mindenben 
igazat  kell neki adnunk. A most 
bemutatott példák közül elég 
csak Mohácsra gondolni, hisz a  
korabeli v iszonyokról 1532-ben 
Burgio, a  pápai magyar követ 
elég reális jelentést készített, 
amibıl többek között az derül 
ki, hogy a magyarok csak Isten 
segítségében reménykedhetnek! 
Hahner Péter sikerkönyve az 
eleki könyvtárban is megtalál-
ható. 

 
Rapajkó Tibor 

100 történelmi tévhit 

     Háromezerrel kevesebb hall-
gatót vehetnek fel az egyete-
mek és fıisko lák 2011-ben.  
Alapszakokra 40 610-en, mes-
terszakokra 19 600-an, doktori 
képzésre 1300-an, felsıfokú 
szakképzésre pedig tízezren 
juthatnak be idén, a 2010-es 56 
ezres felsıoktatási keretszámot 
ugyanis 53 ezerre csökkentette 
a kormány, vagyis ennyi álla-
milag finanszírozott hallgatói 
férıhellyel gazdálkodhatnak az 
egyetemek és fıiskolák. A  leg-
keményebb harcra a bölcsészet-
tudományi, gazdaságtudományi 
és társadalomtudományi terü-
letre jelentkezık számíthatnak: 
a bölcsészeti képzésre felvehetı 
hallgatók számát 350-nel, a  
társadalomtudományi s zakok 
keretszámát 650-nel csökken-
tették, a gazdaságtudományi 
karok pedig 1350-nel kevesebb 
elsıévesre számíthatnak szep-
tembertıl. 
    Az agrár, mőszaki és jogi 

képzésekre felvehetı diákok 
létszáma idén nem változik, 
emelkedik viszont az elsıéve-
sek száma a pedagógiai (1800 
fı helyett 2000), az orvosi 
(2100 fı helyett 3100), a termé-
szettudományi (4200 fı helyett 
5200) és a mővészeti (520 fı 
helyett 570) szakokon. Az idei 
felvételi eljárás nyertesei az 
informat ikai karok, amelyek 
4700 helyett 6400 elsıévessel 
számolhatnak: ezekre a képzé-
sekre valószínőleg kevesebb 
ponttal is be lehet majd jutni, a  
jelentkezık száma az utóbbi két 
évben nem nıtt, ráadásul a 
2010-es ponthatárok viszonylag 
alacsonyak, 280-330 közöttiek 
voltak. 
    Az alacsonyabb elsıéves 
hallgatói létszám hatásait ki-
egyen líthet i a p luszpontok 
rendszerének átalakítása. Az 
eddig elsısorban nyelvvizsgák-
ra és a tanulmányi versenyeken 
elért eredményekre alapozó, 

vagy éppen az emelt szintő 
érettségit többletpontokkal ki-
váltó diákok kénytelenek ala-
csonyabb  öss zpon ts zámmal 
kalkulálni. Bár a felvételizık 
továbbra is maximum 400+80 
pontot szerezhetnek, sok múlik 
majd azon, ki jelentkezik emelt 
szintő érettségire. Ezért  ugyanis 
továbbra is legfeljebb nyolcvan 
pont jár majd, a nyelvvizsgá-
kért, az OKJ-s végzettségért és 
a hátrányos helyzetért azonban 
jóval kevesebb.  
    A középfokú komplex B 
(korábbi nevén a középfokú C 
t ípusú) államilag  elismert 
nyelvvizsga eddig 35 pontot 
ért, 2011-ben azonban már csak 
28 pontot, ahogy 50-rıl 40-re 
csökken a felsıfokú komplex 
C1 (korábban felsıfokú C t ípu-
sú) nyelvvizsgáért járó pontok 
száma is. Vagyis aki 2011-ben 
jelentkezik valamelyik egye-
temre vagy fıisko lára, a nyelv-
vizsgákért összesen legfeljebb 
40 pluszpontot kaphat – akár 
két középfokút, akár egy felsı-

fokút és egy középfokút szer-
zett. Kisebb elınnyel indulnak 
a felvételi versenyben az 
OKTV-helyezettek és a szak-
mai versenyek gyıztesei is: az 
Országos Középiskolai Tanul-
mányi Verseny elsı tíz helyén 
végzett diákok továbbra is 80 
pontot kapnak, a 11-20. helye-
zésért azonban 50 helyett 40, a  
21-30. helyezésért pedig 25 
helyett 20 pont jár. 
Felsıfokú OKJ-s szakképesíté-
sért, illetve szakirányú techni-
kusi képesítı bizonyítványért 
30 helyett 24 pont jár, és a 
sportteljesítmény is kevesebbet 
ér. A hátrányos helyzetőek öt 
ponttal kevesebbet, 20 pontot 
kaphatnak; ötven helyett 40 
pont jár a  fogyatékossággal élı 
– hallás-, látás-, mozgássérült, 
beszédfogyatékos, megismerés- 
és viselkedésfejlıdési rendelle-
nességő – jelentkezıknek is, 
valamint a gyermeket nevelı 
hallgatóknak. 
 

forrás: eduline.hu 

Milyen ponthatárokra számíthatunk idén? 
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     Március régi magyar neve: 
BÖJTMÁS HAVA. Az elne-
vezés arra utal, hogy a március 
a böjt második hónapja. A 
KOS HAVÁNAK is nevezték 
a március 21-vel kezdıdı új 
csillagászati év elsı hónapjáról. 
Ezt a hónapot régiesen KIKE-
LET HAVÁNAK is hívták.  
 
Március 12. – Gergely napja 
A gergelyjárás az isko lás gyer-
mekek köszöntı, adomány-
győjtı, eredetileg többszerep-
lıs, szín játékszerő játéka. A  
nap ünneplését IV. Gergely  
pápa rendelte el 830-ban. A  
gergelyjárás kezdete a közép-
korra vezethetı vissza, amikor 
a szegény tanulók kéregettek, 
ezzel teremtették elı tanulásuk 
anyagi alapjait. Gergely napjá-
hoz idıjárás – és termésjóslás 
is kapcsolódott. E nap jól is-
mert szólása: „Megrázza még  
szakállát Gergely”, vagyis elı-
fordul, hogy e napon havazik. 
 
Március 15. - Nemzeti  ünnep 
A márciusi hónapban van az 
egyik legkedvesebb nemzet i 
ünnepünk, március 15-e. 
    Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kezdınap jára 
emlékezünk ekkor. Ezt a  napot 
hivatalosan 1927-ben nyilvání-
tották nemzeti ünneppé. Az 
1848-as forradalomnak olyan  
feladatokat kellett megoldania, 
amelyek lehetıvé tették a 
H a b s b u r g -u r a l o m  a l á 
kénys zerített Magyarors zág  
fennmaradását. Ki kellett har-
colnia a nemzeti függetlenségét 
az osztrák császártól. Fel kellett  
szabadítania a jobbágyokat, el 
kellett törölnie a  nemesi elı jo-
gokat. A párizsi és a  bécsi for-
radalom megadta a magyar 
forradalmi ifjaknak is a lendü-
letet és a bátorságot arra, hogy 
forradalommal rendezzék a 
magyarság ügyét. Nagy volt a 
kockázat: ha gyız a forrada-
lom, mindent megnyer, ha ve-
szít, elveszhet az egész nemzet. 
Sajnos az utóbbi következett  
be. Újkori történelmünk leg-
szebb ünnepe. Mindazoknak 
az, akik mélyen átérzik egy  

olyan diadal nagyszerőségét, 
amelyik egy nép összefogásá-
nak eredményeként született. A 
márciusi fiatalok történelmünk-
ben elıször fogalmazták meg, 
hogy mit  kíván a magyar nem-
zet:  
„Legyen béke, szabadság és 

egyetértés!” 
 
Március 18. –  Sándor napja 
Kedvelt névünnep. Ezt a napot 
a bukovinai magyarok a zab  és 
árpa vetınapjának tartották. Jól 
ismert idıjárási regula, Weöres 
Sándor  tavasz -köszöntıje: 

„Sándor napján  
megszakad a tél, 

József napján eltőnik a szél. 
Zsákban Benedek  
hoz majd meleget, 
Nincs több fázás,  
boldog, aki él.” 

 
Március 19. --  József napja 

A gyermek Jézus gondviselıjé-
nek, a  názáreti ácsnak, József-
nek az ünnepe. A három jeles 
nap közül / Sándor, József, 
Benedek / szokásokban a leg-
gazdagabb József napja, a ta-
vasz elsı napjának ünnepe. 
A hagyomány szerint ezen a 
napon megszólalnak a mada-
rak, mert „Szent József kiosz-
totta nekik a sípot”. Az A lfö ld-
ön úgy vélik, ha szivárvány 
látható, a széles sárga sáv jó 
búzatermést, a széles piros sáv, 
pedig bı bortermést ígér. Jó-
zsef napkor kell elkezdeni a  
vetést, mert akkor jó termés 
várható. Ezen a napon érkeznek 
a fecskék. 
 
Március 21. – Benedek napja 
A csillagászati tavasz kezdete. 
Ezen a napon a nappalok, vala-
mint az éjs zakák hossza az 
egész földgolyón egyenlı. In-
nen a neve „napéjegyenlıség”. 
Ez a nap a Nursiai Szent Bene-
deknek a róla elnevezett szerze-
tesrend atyjának „égi szü letés-
napja”. Benedek ünnepének 
böjti idıpontját az a legenda 
magyarázza, mely szerint a 
szent egy megközelíthetetlen 
barlangban remetéskedett, és 
böjti maradékon élt, amit egy  

remetetársa engedett le neki 
kötélen. Aztán meghalt ez a  
társa. Az ördög pedig, aki igen-
csak haragudott a szentre, eltör-
te a harangocskát, mellyel jelt  
adhatott volna a világnak. Be-
nedeket az Isteni gondviselés 
mentette meg az éhenhalástól. 
Ezen a napon zsírt  és fokhagy-
mát s zenteltek, amelynek azu-
tán gyógyító erıt tulajdonítot-
tak. Megfigyelték, hogy ezeken  
a napokon / Sándor, József, 
Benedek /  erıteljes fö lmelege-
dés jelzi a  tavasz jöttét.  
További megfigyelésekbıl arra 
is következtettek: ha ezeken a 
napokon kisüt a nap, akkor 
hosszú, meleg  nyár várható, ha 
nem süt ki, akkor hosszú, lucs-
kos ıszre lehet számítani. 
 
Március 24. - Gábor napja 

Gábriel /Gábor/  arkangyal, 
Isten küldönce, a jó h írt, az 
evangéliumot hozza a gyer-
mektelen asszonyoknak. İ 
közö lte Máriával is a hírt, mely  
szerint a  Szentlélek által az 
eljövendı Messiás anyja lesz. 
 
Március 25. - Gyümölcsoltó 

Boldogasszony napja 
A katolikus egyház hagyomá-
nya e naphoz köti az Angyali 
Üdvözletet. Ezt  a napot a fák 
oltására, szemzésére tart ják 
alkalmasnak, azért mert Mária 
is ezen a napon fogadta méhébe 
Jézust. Ha ezen a napon rossz 
idı van, akkor rossz tavasz 
várható. 

 
Nádor Mária 

Jeles napok márciusban 

 
 
 

Radnóti Miklós 
Február 

 
Újra lebeg, majd letelepszik 

a földre, 
végül elolvad a hó, 
csordul, utat váj. 
Megvillan a nap.  
Megvillan az ég. 

Megvillan a nap, hunyorint. 
S íme fehér hangján 

rábéget a nyáj odakint, 
tollát rázza felé  

s cserren már a veréb. 

Minden kommentár  
nélkül 

 
"A demokrácia vagy keresztény 
lesz,  vagy nem is lesz. Egy 

keresztényellenes demokrácia 
olyan karikatúra lesz,  amely 
vagy zsarnokságba vagy anar-

chiába süllyed." 
 

Forrás:   
Robert Schuman: Európáért. 

Bp., 1991. 180 o.  
/R. Sch.- 1886-1963,  a mai  

EU egyik atyja./ 
 

R. T. 

Lezárult a felvételi jelentkezés 
2011. február 15-én, 24.00 
órakor sikeresen, a korábbi  
esztendık zavarai nélkül lezá-
rult a 2011-es általános felsı-
oktatási felvételi eljárás, az 
ún. e-felvételi.  
 
   Hoffmann Rózsa a Nemzet i 
Erıforrás Min isztérium oktatá-
sért felelıs államt itkára remé-
nyét fejezte ki, hogy a fiatalok 
pályát és hivatást választottak 
nemcsak egy felsıoktatási intéz-
ményt. Hangsúlyozta a készülı  
felsıoktatási törvény új szabá-
lyai semmilyen módon nem 
befolyásolják a most jelentke-
zık felvételijét, az eljárás során 
minden a korábbi évek gyakor-
latának megfelelıen zajlik. 
Tavaly a határidı utolsó napjáig  
elekt ronikus úton 64274-en  
jelentkeztek, idén 88200-an. Ez 
jelentıs növekedés.  
    A felvételizık teljes létszá-
mát még nem ismerjük, a postán 
feladott jelentkezési lapok és az 
e-felvételiben generált hitelesítı 
adatlapok folyamatosan érkez-
nek a h ivatalba. A felvételizık a 
jelentkezési sorrenden még egy 
alkalommal módosíthatnak a 
beküldött adataikon, de ekkor 
már ú j szakot nem jelölhetnek 
meg.  
 

Forrás: www.fisz.hu 

Felvételi 2011 


