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Különleges nap ez a mai. Ilyenkor hívő és 

hitetlen megfordul a temetőben. Sokszor fá-
radságot és áldozatot nem kímélve az ország 
más részeiből vagy egyenesen határainkon 
túlról, hogy egy-egy szál virágot, gyertyát 
helyezzen szeretteinek sírjára. Hogy miért 
van ez, arra talán a 
legtöbben azt mond-
ják: mert ilyenkor 
így szokás. Tény 
azonban, hogy ezen a 
napon mindenki ta-
lálkozik valahogy a 
halállal. Találkozik a 
halállal a gyermek, 
akinek legtöbbször 
csak azt a számara 
izgalmas és játékos 
eseményt veszi észre 
a mai napból, hogy 
gyertyákat kell gyúj-
tani a síroknál. Ta-
lálkozik  a halállal 
fiatal, aki közömbö-
sen és unottan van 
jelen, de talán valami 
fojtogatót ő is érez a 
levegőben, hiszen il-
letlen ilyenkor han-
goskodni a 
temetőben. Találko-
zik a halállal az élete delén túl lévő ember, 
aki ezen a napon elvesztett hozzátartozóit 
idézi fel. S találkozik a halállal az idős em-

ber, aki talán már egyre közelebb érzi azt 
magához. 

De mi, nem csak gyerekek, fiatalok, kö-
zépkorúak, vagy öregek vagyunk. Hanem ke-
resztények is! És bizony találkozunk a 
halállal mi, keresztények, keresztényként is. 
De mi nem úgy, mint a hitetlenek. Mi nem 

csak emlékezve, de 
reménykedve. Nem 
csak fájdalommal, de 
hittel teli szívvel. Mi 
nem csak szokásból, 
hanem meggyőződés-
ből. Legyen ez 
eszünkbe főleg ezen a 
napon. Nehogy re-
ményt vesztve, hitetle-
nül álljunk szeretteink 
sírja fölött. Egyházunk 
ma is tanít, s ma is vi-
gasztal, reménnyel tölt 
el, mikor így imádko-
zunk: „Mennyei 
Atyánk, hallgasd meg 
jóságosan imádságun-
kat, amikor húsvéti hit-
tel valljuk, hogy Szent 
Fiad a halálból életre 
támadt.” Húsvéti, azaz 
a feltámadás hitével 
vagyunk ma itt e 
szentmisén, s ezzel a 

hittel álljunk szeretteink sírja fölött. Milyen 
jó kereszténynek lenni! Még a halálkor is jó. 
Mert ilyenkor mi tudjuk igazán: ez nem a 

H a l o t t a k  n a p j a  



legvége, de az örökkévalónak a kezdete. Hisz 
Szent Pál apostol tanítja: „Ha csak ebben az 
életben reménykedünk Krisztusban, minden 
embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.” 
Nem írja ezt tovább, de mi továbbgondolhat-
juk: „De mi nem csak ebben az életben re-
ménykedünk, így boldogabbak vagyunk 
mindenkinél.” 

A fekete sírok, s fekete ruhánk mellett, 
mely gyászunk jele, vegyük észre temetőink-
ben a fehér, élő, gyönyörű virágokat is, me-
lyek viszont az életet üzenik nekünk. Az örök 
életet sugallják, s szinte odamondják a fekete 

halálnak: „Halál, hol a te győzelmed, hol a te 
fullánkod?” S ha ma este teljes sötétség borul 
fekete ruhánkra, fekete sírjainkra, fájdalmas 
gyászunkra: vegyük észre, csodáljuk meg a 
gyertyák csodálatos fényét, halk, de biztos 
pislákolását, s gondoljunk Krisztusra, aki a 
világ Világossága, s aki a legnagyobb sötét-
séget is fénnyel, a legnagyobb gyászt is re-
ménnyel, biztos reménnyel hatja át. 
 

Kalaman János 
plébános

 
 

Az eleki Sarlós Boldogasszony Plébánia még 2009-ben nyújtotta be azt a pályázatát, amely 
2013-ban tartalék listáról került a dél-alföldi operatív program támogatott projektjei közé. 

A pályázatnak köszönhetően megújul a plébánia használaton kívüli épületrésze. A szüksé-
ges felújítási, átalakítási munkálatok elvégzése után a mai kor igényeinek megfelelő közössé-
gi terek kerülnek kialakításra. A fejlesztést követően olyan új programok és rendezvények 
megtartására nyílik lehetőség, melyek hiányt pótolnak a kisvárosban és kielégítik a lakosság 
felmerülő igényeit.  

 
A teljes körűen aka-

dálymentesített épületbe 
olyan eszközök kerülnek 
beszerzésre (informatikai, 
sport, zenei) amelyek biz-
tosítják a szabadidő hasz-
nos eltöltését a település 
minden korosztálya szá-
mára . 

 
A projekt teljes beke-

rülési költsége: 
55.214.387 Ft, amely az 
Európai Unió és a Magyar 
Állam 90%-os támogatá-
sával, valamint 10% ön-
erő biztosításával teszi lehetővé a beruházás sikeres megvalósítását. 
 
A kivitelezés 2014. októberéből várhatóan 2014. január 31-ig tart. 
 
Kivietelző: Novus-Dom Kft., Békéscsaba 
 
Műszaki ellenőr: Csernátoni Lajos 

Kalaman János 
plébános 
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AZ ELEKI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG GY ŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZ A TEMPLOM 

BELSŐ REKONSTRUKCIÓJÁNAK ÉS FESTÉSÉNEK BEFEJEZÉSÉRE , VALAMINT A KÖZÖSSÉGI 

HÁZ MEGÉPÍTÉSÉRE  
 

AZ ELEKI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM – MELY TEMPLOM ELEK VÁROS JELKÉPE IS EGYBEN - 
BELSŐ FALAZATÁNAK ÉS FESTMÉNYEINEK REKONSTRUKCIÓJA FOLYTATÓDIK. EZZEL 

EGYIDEJŰLEG ELINDULT A PLÉBÁNIA TERÜLETÉN EGY KÖZÖSSÉGI HÁZ MEGÉPÍTÉSE IS. 
 

A KÖZÖSSÉGI HÁZ MEGÉPÍTÉSE ÉS A REKONSTRUKCIÓ, A BELSŐ FESTÉS MEGVALÓSULÁSA 

ÉRDEKÉBEN - AMELY EGYBEN NEM CSAK AZ EGYHÁZKÖZSÉG, HANEM ELEK VÁROS ÉRDEKE IS – 

AZ EGYHÁZKÖZSÉG GYŰJTÉST SZERVEZ. 
 

NAGYON FONTOS LENNE, HOGY KÖZEL 80 ÉV ELTELTE UTÁN A VÁROS JELKÉPE ÚJRA A RÉGI 

FÉNYÉBEN RAGYOGJON ÉS FOGADHASSA AZ ELEK VÁROS LAKOSSÁGÁT ÉS A VÁROSBA 

LÁTOGATÓKAT ÉS EGY, A KÖZÖSSÉGEK RÉSZÉRE IS NYITVA ÁLLÓ ÉPÜLETTEL GAZDAGODJON A 

VÁROS. 
AZ EGÉSZ VÁROS ÖSSZEFOGÁSA SZÜKSÉGES AHHOZ, HOGY REKONSTRUKCIÓ ÉS A BELSŐ FESTÉS 

ÉS A KÖZÖSSÉGI HÁZ MEGKEZDETT ÉPÍTÉSE MEGVALÓSULHASSON. 
 

ADOMÁNYAIKAT AZ ALÁBBI BANKSZÁMLASZÁMRA VÁRJUK : 11733113-20005337 VAGY A 

PLÉBÁNIA PÉNZTÁRÁBA ELISMERVÉNY ELLENÉBEN FIZETHETŐ BE. 
 

ISTEN FIZESSE MEG ÖNZETLEN ADOMÁNYUKAT ! 
 

Sarlós Boldogasszony Plébánia 
 

 
2014 augusztusában megkezdődött az Eleki Sarlós Boldogasszony Római Katolikus 

Templom restaurálása. 
 

A templom 1876-ban épült, barokk stílusban, az 1734-40 között épült templom fölé, me-
lyet 1904-ben kereszthajóval bővítettek. A boltozatok, s a dísztő festések is ekkor készültek. 
A templom festéseit 1933-ban megújították. Elmondásokból tudjuk, hogy az ötvenes években 

újabb javításokat végeztek. 2008-
ban ismét felújítás kezdődött, de a 
munkákat az akkori Műemlékvé-
delmi Hivatal leállította. A beavat-
kozás a felületek 50%-át érintette. 
Mivel a templom műemléknek mi-
nősül, az eredeti festés megőrzése 
lett volna a feladat, nem ez történt, 
hanem ezek átfestése, ami nem felel 
meg a restaurálási elveknek.  

A jelenlegi restaurálást Sztrakai 
Judit festő - restaurátor művész 
végzi, a korábbi, 2011 es kutatási 
eredményekre támaszkodó helyre-
állítási javaslatnak megfelelően.  

A d o m á n y g y ű j t é s i  a k c i ó  

T e m p l o m r e s t a u r á l á s  



A restaurálás első szakasza történik ebben az évben, mely az eredeti festések feltárását, a 
felületek tisztítását, konzerválását foglalja magába. A restaurátor eltávolítja az újonnan felke-
rült festékrétegeket valamint szennyeződéseket, ügyelve, hogy az alatta lévő eredeti ne sérül-
jön. A tisztítás során az évek alatt oxidálódott, elváltozott színek nyerik vissza eredeti 
tónusukat. A festékek kötőanyaga meggyengült, így sok helyen erősen vesztett a festékréteg a 
tartásából (porlik). Ezeknek a festett felületeknek a rögzítése jelenti a konzerválást. A munka 
során folyamatosan tisztázódik, a különböző rétegek anyaga, felkerülésük időpontja, mely do-
kumentáció formájában jele-
nik meg. 

Amint a templom beáll-
ványozódott, a figyelmet 
nem kerülhette el, hogy a he-
vederek és a boltozat is sok 
helyen megrepedt, vakolatré-
szek váltak le a falról. Az így 
kialakult helyzet miatt stati-
kus bevonása is szükségessé 
vált, kinek véleménye alap-
ján fog folytatódni a munka. 

A továbbiakban a restau-
rálás fázisban, a nagy felüle-
tek festése, kis hiányok 
retusálása, valamint a vakolat 
hiányainak pótlása által válik 
majd esztétikussá a templom belsőtere. Ez előreláthatólag jövőre valósul meg.  

Sarlós Boldogasszony Plébánia 
 
 
 
 
 

A budai várban található a Sándor-palota, amely 1867-
1944 között a mindenkori magyar miniszterelnök rezidenciá-
jaként szolgált. A nem régen felújított épületben 2003-tól köz-
társasági elnöki hivatal található, mivel a jogfolytonosságot az 
akkori kormány már nem támogatta. (A mostani tervek szerint 
azonban mégis az 1944-ben megszakított hagyományoknak 
megfelelően használnák a palotát!) 

1942. április 30-án ezen hivatal nagy ebédlőjében egy ben-
sőséges családi eseményre gyűltek össze a prominens szemé-
lyiségek, hisz ezen a napon jegyezte el az akkori 
miniszterelnök, dr. Kállay Miklós (1887-1967) fia, Kállay 
Kristóf (1916-2006) az akkor Elekhez tartozó lökösházi Vá-
sárhelyi Veronikát (1920-2000). 

Minden szerelemben egy érdekes szakasz a megismerke-
dés, az ő esetükben ez még 1938-ban, egy teadélutánon tör-
tént. Veronika az egyik barátnőjével ment el erre a baráti 

rendezvényre, ahol megismerkedett Kristóffal, ezzel az „erős szemöldökű, komolyarcú, ma-
gas fiatalemberrel, s amikor kezet szorítottam vele, töretlen biztonsággal tudtam, hogy vele, 

Eleki eljegyzés a kormányzó jelenlétében  
a Sándor-palotában 



egyedül vele tudom elképzelni az életemet. Vannak ilyen egyedülálló és döntő pillanatok, 
amikor eldől egy ember sorsa.” 

A sors azonban úgy hozta, hogy erre, vagyis az eljegyzésre azért még egy kicsit kellett 
várni. A nem mindennapi eseménye Vásárhelyi Veronka így emlékezett vissza: „A vacsorát 
anyósom rendezte Bárczy István miniszterelnökségi államtitkár segítségével, ahol a kormány-
zói pár, a kormányzóhelyettes és felesége, néhány miniszter, barát és rokon volt jelen a két 
családon kívül. Szüleim azonban kikötötték, hogy az esküvő Lőkösházán lesz, szűk családi 
körben. Minden eljegyzés két főszereplője az eljegyzendő pár. A mi esetünkben a protokoll 
miatt másként alakult a helyzet. Még csak egymás mellé sem kerülhettünk, mivel a kormány-
zót és feleségét illette a főhely. Szomszédom Horthy István volt, Kristóf Horthy Ilona mellé 
került, az asztal túlsó oldalára. Az ünnepi, de szerény vacsora étlapját a kettőnk fényképe dí-
szítette. Kristóf a vacsora előtt húzta ujjamra az eljegyzési gyűrűt, és egy aranypántot kapcsolt 
a csuklómra.” 

Az esküvőre azonban már nem kellett olyan sokat várni, hisz arra az év július 16-án sor is 
került Lökösházán, de a háborús időszak miatt igen szerény keretek között. (A hivatalos iratok 
ma is megtalálhatók az eleki anyakönyvi hivatalban.) 

Mint közismert, 1945 után megváltozott a világ, de ők az emigrációban is kitartottak egy-
más mellett, de szerencsére a rendszerváltoztatatásnak köszönhetően hazatérhettek. Tudomá-
sunk szerint ekkor Elekre, Lőkösházára nem látogattak el, kár. 

Ha a budai várban járunk, a Sándor-palota előtt egy kicsit megállhatunk, és magunk előtt 
felidézhetjük ezen eseményt, melynek nem kevés eleki vonatkozásai is vannak! 
 
Forrás:  
Májer Tibor: Lőkösháza története. Lőkösháza, 2003.107 o. 
R. T.: A miniszterelnök fia Eleken kötött házasságot (www.efoto.com ---2012. V. 9.) 
www.szabarchiv.hu  
Wikipédia 

Rapajkó Tibor 
 
 
 

A főünnep augusztus 15-én a Nagyboldogasszony, amely Szűz Mária mennybemenetel-
ének ünnepe.  

A legenda szerint Szent 
László a kunok ellen harcolt 
(1091), azonban ellenség be-
kerítette és egy völgybe szo-
rult. A király egy szakadékot 
átugratván az első lópata 
földre érkezése alkalmával 
víz szivárgott ki a földből. A 
király bárdjával kiszélesítette 
és forrás tört elő. Egy 1714-
es irat szerint egy néma kisfiú 
vizet keresvén lemaradt apjá-
tól, amikor megjelent előtte a 
Szűzanya és egy lópatkójú 
mélyedésre mutatott, ahol víz 
csillant fel. Szomját oltotta és 
apja után kiáltott - meg-

L e g e n d á k  é s  c s o d á k . . .  



gyógyult némaságából. 
Ennek okán 1195-ben 
Szentkút lett a neve, a he-
lyet szentnek nyilvánítják. 
1700-ban aranykereszt 
ragyogott fel a vízben. XI. 
Kelemen pápa kivizsgál-
tatta az eseteket, az azóta 
megtörtént gyógyuláso-
kat, melyek valódiságát 
elfogadta. 1701-ben a hí-
vők ezrei előtt jelent meg 
a Boldogságos Szűz, a 
trónján ülve és a kis Jé-
zust tartva a karjaiban. 
1714-től Lukovics Márton 
kisterenyei plébános je-
gyezte fel a csodás esete-

ket.  
A fent említett ünnep miatt augusztus idusán, hajnalban indultunk Mátraverebélyre. Az 

eleki hívek kiegészültek a kétegyházi, szeghalmi, és körösladányi testvérekkel is. János atya 
és Lengyel Antal atya kísértek el bennünket. Útközben odafelé rózsafüzért imádkoztunk és a 
Hozsannából énekeltünk. Striflerné Rézike,és Durstné Veronka sok-sok érdekességet olvastak 
fel a kegyhelyről és Mátraverebélyről. Szentkútra érve egymás után érkeztek a turista csopor-
tok. Az ott élő ferences atyák megáldották a híveket, gyóntattak, útbaigazítottak mindenkit és 
előjegyezték a miseszándékokat. A ködös, hűvös reggel után a felhők szertefoszlottak, s ra-
gyogó napsütésben kezdődött el délelőtt 11 órakor a szentmise: Nagyboldogasszony ünnepe. 
A misét Bernard Boder, kassai érsek celebrálta. A szabadtéri templom teljesen megtelt. A 
több ezer egybegyűlt közö-
sen fohászkodott, énekelte a 
Szentkúti Himnuszt, és a za-
rándok énekeket. A leg-
büszkébbek a kis 
ministránsainkra voltunk, 
akik az atyák mellett na-
gyon  fegyelmezetten se-
gédkeztek (Bénes 
Gyöngyvér, Budai Cintia, 
Nagy Noémi és Nagy Dáni-
el). A mise lelket felemelő 
körmenettel zárult.  

A visszaindulásig maradt 
még arra is idő, hogy Cintia 
visszafusson az övtáskájá-
ért, amit a plébánián felej-
tett. Apró kegytárgyakkal, a 
Szentkútból merített vízzel, és boldogan szálltunk fel a buszra, s újra tervezgettük, hová za-
rándokoljunk el legközelebb. Ez a kirándulás nagyon jól sikerült! Köszönjük, János atya! 
 

Nagyné Nádor Gabriella 



 
 

  
Úr napja körmenet – 2014. június 22. 

 

  
Elekiek XII. Világtalálkozója, német nyelvű szentmise – 2014. augusztus (Fotó: Lőrincz Attila) 

 

  
Elekiek XII. Világtalálkozója, temető látogatás és templomi koncert – 2014. augusztus  

(Fotó: Lőrincz Attila) 
 
 
 

A néhány héttel ezelőtt megtartott választást kö-
vetően az alábbi összetételben alakult meg egy-
házközségünk képviselő-testülete: 
 
Kalaman János plébános 
Világi elnök – Nagy László 
Jegyző – Durst Ferencné 
kántor: Aradi Zsolt 
tagok:  Antal József 
 Nagyné Nádor Gabriella 

 Niedermayer József 
 Singer Ferenc 
 Truczánné Baranyi Éva 
 Wittmann-né Abonyi Mónika 
 Wittmann László 
 
Bizottságok 
Gazdasági Biz. elnöke: Nagy László világi elnök 
Lelkipásztori Biz. elnöke: Aradi Zsolt kántor 
 

E g y h á z k ö z s é g ü n k b e n  t ö r t é n t  

Egyházközségi képviselő-testület tagjai és bizottságai 



Csoportok: 
Liturgikus Csoport tagjai: Durst Ferencné, 
Wittmann-né Abonyi Mónika, Strifler Ádámné 
Hitoktatói Csoport tagjai: Wittmann-né Abonyi 
Mónika, Singer Éva 
Család Csoport tagjai: Truczánné Baranyi Éva, 
Durst Ferencné, Horváthné Brandt Szilvia 
Karitatív Csoport tagjai: Nagyné Nádor Gabriel-
la, Bereczki Sándorné, Singer Ferenc 
Sajtó Csoport: Wittmann László, Nagyné Nádor 
Gabriella. 

Ökumenikus Csoport: Durst Ferencné, Singer 
Ferenc 
Pénztáros: Antal Rozália 
Gazdasági gondnok: Niedermayer József 
Plébániai gondnok: Antal József 
Külügyi kapcsolatokért felelős: Singer Ferenc, 
Wittmann László 
Számvizsgáló: Singer Ferenc 
Jegyző: Durst Ferencné 
 

 
Anyakönyvi hírek:  
Keresztelések:  

2014 június 1-én: Szatmári Dávid István  
2014 július 13-án: Csuvarszki Levente és Bloch Bálint  
2014 augusztus 9-én: Huszár Láászló János  
2014 augusztus 30-án: Dán Krisztián  
2014 szeptember 7-én: Csomós Regina, Bakos Milán és Rádai Nelly Roxána  
2014 szeptember 21-én: Dávid Jázmin  
2014 október 12-én: Kovács Alexandra Flóra és Széll István Pál  

Temetések: 
2014 július 26-án: Klemm Ferenc  
2014 szeptember 26-én: Krisán Györgyné  
2014 október 15-én: Özv. Bardóczi Józsefné és Plombás István  

Házasságkötések: 
2014 augusztus 16-án: Bachmann Attila és Földi Anikó házasságot kötöttek. 

Bérmálás  
2014 május 10-én részesültek a bérmálás szentségében: Erdődi Timea, Morár Jázmin, 
Müllek Éva, Nagy Dániel, Pelle László, Poptyilikán Csenge, Purecse Patricia, Ruck 
Ella, Szentíványi Izabella és Földi Anikó. 

 
   Hétfő reggel 7:00:   rózsafüzér 

Kedd délután 16:00:   szentmise 
Szerda délután 16:00:   szentmise 
Csütörtök délután 16:00:  szentmise 
Péntek reggel 7:00:   szentmise 
Szombat délután 16:00:  szentmise 
Vasárnap délelőtt 10:00:  szentmise 

 
 
 

Kedves Hívek! 
Ha Önök kedvet éreznek ahhoz, hogy gondolataikat a kéthavonta megjelenő Katolikus 

Hírmondó lapjain keresztül megosszák közösségünk többi tagjával, akkor várjuk írásaikat 
a Plébánián, és azokat lehetőség szerint megjelentetjük.  

KATOLIKUS HÍRMONDÓ , egyházközségi lap. Megjelenik negyedévente. Kiadja : a 
Sarlós Boldogasszony Plébánia, 5742 Elek, Gyulai út 1. , telefon: (66) 240-101; Szerkesz-
tő: Wittmann László; Felelős kiadó: Kalaman János plébános; Nyomda: Stílus-Color 
Nyomdaipari Kft. Gyula.  

Miserend az eleki katolikus templomban 


