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Veres Csilla: Neked 
álmodom anyu 

Neked álmodom anyu 
a napnak sugarát 

lágy tavaszi szélben 
az aranyszínű ruhát. 

Neked álmodom 
az égbolt gyöngyeit 
mint fürge tündérek 
aprócska könnyeit. 

Elhozom neked anyu 
a hulló csillagot 

zsendülő mezőkről 
az édes illatot. 

Elhozom én onnan 

méhecskét, virágot 

s megálmodom neked 

az egész világot. 

********************************************************************** 

2022. április 

A megfejtést juttassák el Eperjes Község Önkormányzatához 2022. május 6-ig (péntek) névvel és telefonszámmal ellátva. 

A helyes megfejtők között  egy fagylalt kupont sorsolunk ki, melyet a Mocsár Lokálban válthat be.  
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EPERJESI 

Május 4. - Flórián napja: A tűzoltók védőszentje. 

A legenda szerint ugyanis imádságával már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadás-

tól. Tisztelete az újkorban élénkült meg, és elsősorban Közép-Európára volt jellemző. 

 

Fagyosszentek: Május 12 – Pongrác, Május 13 – Szervác, Május 14 – Bonifác napja:  

Ókeresztény vértanúk napja. 

A népi megfigyelés szerint a tavaszi meleg napok ezeken a napokon hirtelen hidegre változnak, nem 

ritkák az éjszakai fagyok. Hogy a fiatal palánták ne károsodjanak, uborkát, paradicsomot, babot általá-

ban csak a fagyosszentek elmúltával ültették el s védekezésképpen a gyümölcsösökben ilyenkor  

füstölnek. 

 

Május 16. - Nepomuki Szent János (a gyónási titkot megőrző cseh vértanú ünnepe): 

Cseh vértanú szent, a hajósok, vízimolnárok védőszentje. 

Szobrait általában víz közelében állítják fel. Pl. Baján is található. 

Ilyenkor zöld ágakkal, gyertyákkal díszítik fel, hajóra viszik és vízi körmenetet tartanak a tiszteletére.  

Ez az ún. Jánoska-eresztés. 

 

Május 25. - Orbán napja: A kocsmárosok, kádárok, szőlészek védőszentje. Sokfelé szobrot állítottak 

neki és ünnepi körmenettel járultak hozzá kérve tőle a bőséges szőlőtermést. 
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PÁLYÁZATI HÍREK 
 

2019 óta folyamatosan törekszünk arra, hogy a lehető legtöbb pályázati lehetőséggel élni tudjuk, melyek a 

település fejlődését szolgálják. Ezt a munkát folytatjuk továbbra is. Ennek eredményeként az idei évben is 

minden beadott pályázatunk nyertes elbírálást kapott, és a jelen időszakig az alábbi támogatásokat kapta 

meg településünk: 

A Magyar Falu Program keretein belül támogatott pályázataink: 

- A Szabadság utca újra aszfaltozása: 20.699.795 Ft támogatás 

- Kommunális eszközök beszerzése: 4.599.134 Ft támogatás  

- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és bértámogatás: 3.999.997 Ft támogatás  

 

Ezen felül az alábbi Top Plusz pályázataink is pozitív elbírálásban részesültek: 

- Belvíz elvezető csatorna rekonstrukció Eperjesen II. Ütem: 96.074.766 Ft támogatás 

- Önkormányzati ingatlanok (Polgármesteri Hivatal, Faluház, Konditerem)  

   energetikai korszerűsítése: 77.999.884 Ft támogatás 

 

Jelenleg futó pályázataink, melyek hamarosan lezárulnak: 

Az új urnafal körüli térköves borítás kialakítása 

A ravatalozó tetőszerkezetének felújítása 

A Veres Péter Faluház és Könyvtár belső festése 

 

Ezt követően pedig az alábbi munkálatok fognak elkezdődni.  

Május végén várhatóan telepítésre kerülnek a belterületi játszótér új játékai. Folytatódni fog a járdafelújí-

tás Szabadság utcai szakasza. Hamarosan elkezdődik a Közösségi Ház (Mocsár Lokál) tetőszerkezetének 

felújítása. Ezen időszak alatt a büfé a Faluházban fog üzemelni. Bővül a Faluház eszköztára, új székek ke-

rülnek beszerzésre, új mobil sátrak beszerzése van folyamatban. Várhatóan lezárulnak a gépbeszerzések is 

és megérkezik az új MTZ traktor homlokrakodóval és pótkocsival. A Fábiánsebestyén-Eperjes összekötő 

út felújítására a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1.31 milliárd forint támogatást kapott, melyből több mint 7 

km-es útszakasz fog megújulni. Bízunk benne, és folytatjuk a munkát annak érdekében, hogy a teljes út-

szakasz, valamint az Eperjes-Gádoros útszakasz is felújításra kerüljön. 

Emellett további belterületi utcák felújítására adunk be pályázati kérelmet, melybe beterveztük az Ady ut-

cát, a Petőfi utca Táncsics és Alkotmány utca közötti szakaszát, valamint a Rákóczi utca víztorony előtti 
szakaszát.  

 

Tisztelettel:  Kabai Mátyás 

 

Elkészült a ravatalozó új tetőszerkezete 
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Színházkedvelőknek!  
 
A szentesi Tóth József Színház és Vigadó szeretné 
megkönnyíteni a jegyvásárlás lehetőségét az eperjesi 
lakosok részére.  
 
Nyugdíjas, diák és csoportos kedvezmények csak 
személyes vásárlásnál érvényesíthetőek, a megfele-
lő igazolványok (nyugdíjas, diák) bemutatásával. 
Normál értékű jegynél nincs szükség igazoló okmá-
nyokra.  
Jegyek igényelhetőek a Művelődési Központ könyv-
tárában, ahol a munkatársak segítenek helyet válasz-
tani, lefoglalják illetve a Közönségszervezés Face-
book oldalon Messenger üzenetben.  Az igényelt je-
gyeket a művelődési központ könyvtárában lehet 
átvenni előre egyeztetett időpontban. 
 
Májusban a vidámság, szerelem lesz terítéken. 
 
Ízelítő műsorunkból:  
 
    2022.05,11. szerda 19.00 Kellős Éva: Kossuth há-
rom  
Színjáték az ötvenes évek közepéről, egy eltűnt Kos-
suth-díjról, és nyolc lehetséges kitüntetés-tolvajról. 
Főszerepben: Kautzky Armand 
 
   2022.05.14. szombat 19.00 Ray Cooney – Tony 
Hilton: Egy a ráadás – Csongrádi  Színtársulat elő-
adásában, bohózat 2 felvonásban. 
 
20222. 05.19. csütörtök 19.00 ADAPT – Diverz 
táncműhely Fiatalokból álló, önszerveződő, önkéntes 
tánccsoport.  Összefogásukból hamar kialakult egy 
sokszínű tánccsoport. Vannak közöttük kortárs-
modern táncosok, hip-hop-osok és balettosok. Ezek 
izgalmas ötvözéséből áll össze darabjuk, amelyet 
saját maguk koreografáltak és tanítottak be egymás-
nak. 
 
  2022.05.25.-28. 19.00 Dale Wasserman: Kakukkfé-
szek – Békéscsabai Jókai Színház  előadása. Jól be-
járatott gépezet, egy elmeosztály élén áll Mildred 
Ratched főnővér, akinek minden szava parancs. Egy 
csirkefogót szállítanak ide, aki abban reménykedik, a 
börtönnél nagyobb szabadságot tud neki biztosítani a 
kórház. Az osztály ápoltjai hamar McMurphy pártjá-
ra állnak, és megpróbálnak kiállni magukért. 
 
 2022.05.31. kedd 19.00 Barta Lajos: Szerelem – 
Turay Ida Színház   Vígjáték, három leány vőlegé-
nyekért folytatott versengéséről szól. Főbb szerepek-
ben: Mikó István és Détár Enikő 
 
 Ezen kívül ajánljuk a Szentesi Szalon beszélgetős 
estéit. 
 
 

 
 Májusi vendégek:   
 
 
Szirbik Imre Szentes Város volt polgármeste-
re,  2022.05. 12. csütörtök 17.00 
 
 Sportcsillag sarok Vendég: Kovács Kálmán futbal-
lista,  2022.05,13. péntek 17.00 
 
Tudomány kuckó Vendég: Dr. Kosztolányi József a 
Szegedi Tudományegyetem  
Természettudományi és Informatikai Karának do-
cense, 2022.05. 16. hétfő 17.00 
 
 Művész Fészek Vendég: Nemcsák Károly Jászai 
Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész. 2022.05. 30. 
hétfő 17.00 
 
A szalon eseményei ingyenesek, de regisztrációhoz 

kötöttek. Regisztrálni a https://

www.tothjozsefszinhaz.hu/musor/ oldalon lehet, az 

eseménynél.    

https://www.tothjozsefszinhaz.hu/musor/
https://www.tothjozsefszinhaz.hu/musor/


6 

TÁJÉKOZTATÓ 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. hulladékszállítással kapcsolatosan tájékoztatásul megküldte  

a 2022. évre vonatkozó ürítési rendet, amely a következő:  
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***********************************************************

Húsvéti kézműves és termelői vásár 

 2022. április 10-én vasárnap  reggel 8 órától a Ki-

rály-tó melletti rendezvény sátor adott otthont a 

Húsvéti délelőttnek, melynek keretein belül kéz-

műves és termelői vásárt tartottunk. 

Az Eperjesi Kéknefelejcs Hagyományőrző Klub 

tagjai kemencében sült kenyérlángossal várták a 

kilátogatókat, a lelkes munkájukat ezúton is sze-

retnénk megköszönni.   Kabainé Tóth Andrea 

közbenjárásával sikerült meghívni különféle áru-

sokat akik saját termékeiket mutathatták be. Töb-

bek között  textil termékes, chili különlegessége-

ket készítő, fürj tojásos, lekvárok, dzsemek, szó-

szok és fajátékos stand is megtalálható volt. A 

gyermekek arcára Gyuri bohóc mókás lufi figurái 

csaltak mosolyt. Húsvéti kézműveskedésre, kví-

zekre és játékos feladatokra is lehetőség volt. 

Majd  a gyermekek által nagyon várt tojás keresés 

vette kezdetét.   

Az időjárás nem kedvezett, ennek ellenére  

nagyvolt az érdeklődés. 

Civil szervezeteink pályázati sikerei 

Négy szervezetünk adta be pályázati támogatási igényét a Magyar Falu Program Civil Szervezetek 

kiírására. Örömmel számolunk be róla, hogy mind a négy pályázat nyertes elbírálást kapott és 

 minden egyesület 500.000 Ft támogatási összegben részesült. 

Az Eperjesi „Kéknefelejcs” Hagyományőrző Klub a Hagyományőrző programok szervezése 2022. című 

pályázati forrásból a Kalocsai Hagyományőrző Házba szervez kirándulást, valamint egy helyi Népdaltalál-

kozó és szakmai nap megszervezését tervezi. 

A Földtulajdonosok Sportvadász Egyesülete a Vadélőhelyek karbantartásához eszközbeszerzés című 

pályázati forrásból egy fűkasza és egy láncfűrész beszerzésével bővítenék eszköztárukat, melyek  

segítségével nagymértékben növelni tudják majd a vadélőhelyek karbantartásának hatékonyságát. 

Az Eperjesi Gyermekekért Alapítvány az Alapítvány 2022. évi programjainak támogatása című pályá-

zati forrásból a Gyermeknap támogatását, a nyári gyerektábor támogatását, valamint július 23-ai dátummal 

az Alapítványi Bál megrendezését tervezi. 

Az Eperjes Football Club a Football Club eszközállományának megújítása című pályázati forrásból az 

öltöző komfortosabbá tételét szeretné növelni új öltözőpadok beszerzésével, valamint egy fali hősugárzó, 

egy kompresszor és labdák beszerzését tervezi. 

További sok sikert és sikeres működést kívánunk egyesületeinknek! 

 

Kiadó: Eperjes Község Önkormányzata 6624 Eperjes, Petőfi utca 1. 

Szerkesztő: Gulyás Gabriella 
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Mit ünneplünk május elsején? 

Május elsejét, a munka ünnepét 1882 óta ünne-

peljük. Ez a nap a szerelem ünnepe is egyúttal, 

hiszen a legények ekkor állítanak májusfát azok-

nak a leányoknak, akiknek udvarolnak.  

 

A munka ünnepe a nemzetközi munkásmozgalmak 

által kiharcolt ünnepség, hivatalos állami szabad-

nap, amely a munkások által elért gazdasági és szo-

ciális vívmányokat hivatott megünnepelni. 

 

 

Előzményei egészen a brit ipari forradalomig nyúl-

nak vissza, amikor is egy gyártulajdonos, Robert 

Owen 1817-ben megfogalmazta és közzétette a 

munkások követelését, benne többek között az ad-

dig 10-16 órás munkaidő nyolc órára csökkentését, 

a roppant hangzatos nyolc óra munka, nyolc óra pi-

henés, nyolc óra egyéb tevékenység (Eight hours 

labour, Eight hours recreation, Eight hours rest) 

szlogennel. 

 

 

Később 1886. május elsején a chicagói munkás 

szakszervezetek sztrájkot szerveztek a nyolc órás 

munkaidő bevezetéséért, amelyet május 4-én a 

Haymarketi zavargás zárt le, mikoris a tüntető mun-

kások közé vegyült anarchisták egy bombát dobtak 

a rendőrök közé, akik viszonzásul azonnal tüzet nyi-

tottak. 

 

Május elseje tartalommal katolikus ünnep is,  

Munkás Szent József, a munkások védőszentje tisz-

teletére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 15. sz.-tól kezdődően szólnak forrásaink a május-

fa állításáról, a szokás azonban bizonyosan régibb. 

A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, 

hegyén lombos fa vagy szép növésű ág. A legények 

éjszaka vágták ki az erdőn, és hajnalra állították fel 

a helyi szokásnak megfelelően minden lányos ház 

elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretője há-

za elé. Sok helyütt csak a bíró és a pap háza, esetleg 

a templom előtt állítottak fel egyetlen magas május-

fát, a lányos házak udvarán kisebb fa díszelgett. A 

májusfákat színes szalagokkal, zsebkendőkkel, virá-

gokkal, teli üveg borral, hímes tojással stb. díszítet-

ték föl, mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára, 

kútágasra felszögezték volna. Erdélyben (Csík) ki is 

faragták a fát, vagy a legény rávéste a nevét 

(Háromszék). A fa kivágása, hazaszállítása inkább 

titokban történt éjszaka, hajnali feldíszítése is in-

kább a legénybanda közös, bizalmas feladata volt. A 

reggelre díszelgő májusfa kiállítása, nagysága stb. 

számos helyen szokásos magyarázatra adott okot: ki

-kinek udvarol, kinek állítottak szebb fát, kinek a 

májusfáját csúfította el reggelre a haragosa stb.  

2022. április 
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Tisztelt Lakosság!  

Magyarország Kormánya által kiadott rendelet értelmében (38/2022. Korm. rendelet egyes lejárt  

okmányok érvényességének veszélyhelyzettel összefüggő meghosszabbításáról),  

2020 március 11-től 2022 május 31. napjáig lejárt vagy lejáró személyazonosító igazolvány,  

vezetői engedély (orvosi érvényességét is ide értve) és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes.  

Tehát 2022. június 1. után lejáró okmány nem érvényes június 30-ig. A járművekhez tartozó forgalmi  

engedélyre vonatkozó moratórium, azonban eltér a fent említett okmányokétól. Az alábbiak szerint: 2022 

június 30.-ig érvényes forgalmi engedélyként kell elfogadni a 2020 március 11-től 2020 július 3. között 

valamint a 2020. november 4-től 2022. május 31. között lejáró vagy lejárt okmányt.  

Tehát érvénytelen forgalmi engedélynek kell tekinteni a 2020 július 4-től - 2020 november 3-ig valamint 

a 2022. június 1 után lejárt vagy lejáró okmányt.  

A külföldre utazás továbbra is csak érvényes okmányokkal ajánlott. 

 

Tisztelettel: Tihanyi Balázs r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott. 

Rendőrségi felhívás 

***********************************************************

Tisztelt Lakosság! 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 

KAB busza 2022. május hó 01. napjától ismé-

telten megkezdi a járás területén havonta ese-

dékes kitelepüléseit.  

 

A KAB busz segítségével a Szentesi Járási Hi-

vatal Kormányablak Osztályának munkatársai 

Eperjes községben 2022. május hónaptól a 

hónap első keddjén 14:30-tól 16:00 óráig 

 6624 Eperjes, Petőfi u. 1. szám előtt 

(Polgármesteri Hivatal parkoló) fogadja az 

ügyfeleket. 

 

Így a 2022. évben az első kitelepülésre 2022. 
május hó 3. napján 

(a hónap első keddjén) 14:30-tól 16:00 óráig 
kerül sor. 

 


