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   Aki kérdez Árgyelán György fıszerkesz-
tı, aki válaszol Pluhár László polgármester 
úr. 
- Egyáltalán nem véletlenül hangsúlyozom 
a  lehetıségek kifejezést, hiszen a 2008-as 
évben létrejött gazdasági világválság, en-
nek az esztendınek is meghatározó ténye-
zıje, és így minden tervet, elképzelést, a 
változó lehetıségek fi-
gyelembevételével prog-
nosztizálhatunk. Ennek 
a ténynek tükrében, Elek 
város lakosai  mégis 
mire számíthatnak a 
2009-es esztendıben?  
- Éppen a fent említett 
okok miatt jelenleg is 
folyik a költségvetés 
tervezése , kidolgozása. 
Amit jó hírként köny-
velhetünk el, hogy a 
pályázaton nyert 27 
millió forintos beruhá-
zással, a polgármesteri hivatal felújítása 
(külsı hıszigetelés, nyílászárócsere stb.) 
befejezıdhet. Szeretnénk az orvosi rende-
lıket, a pszichiátriai intézetet is korszerősí-
teni. Tervezett  a határátmenı út és a 44-es 
átmenı szakaszának (Gyula-Lıkösháza) 
felújítása. Mindezekhez pályázatok  be-
nyújtására lesz szükség.     
   A közútkezelı KHT két városi utat fog 
felújítani, amint az idıjárás engedi, a busz-
fordulóig. Az interregionális program ke-
retében több kisebb pályázatot szeretnénk 
benyújtani, amelyek által a település kül-
földi kapcsolatainak építését és mélyítést 
céloztuk meg, például Szent Annával és 
Ottlakával.  
   Feltétlenül meg kell említeni a LEADER 
pályázatokat. A III. tengely január 12-én 
zárult le, amely alapján Elek városa 
mikrovállalkozások fejlesztésére és turisz-
tikai tevékenységek ösztönzésére nyújtha-
tott be támogatási kérelmeket. Nagy öröm-
mel mondhatom, hogy városunk vállalko-
zói igen nagy létszámban éltek is ezzel a 
lehetıséggel, de az önkormányzat és a 
civil szféra sem maradt ki a sorból. Mivel 
a pályázatok még elbírálás alatt állnak 
eredményeket nem ismerek, de bízom ben-
ne hogy a pályázatok által számos beruhá-
zással gazdagszik majd városunk a jövı-
ben… 

- Melyek a legfıbb nehézségek, amelyekkel 
E l e k  v á r o s a  " k ü s z k ö d i k " ? 
- A legfıbb gond a településen élık létszá-
mának csökkenése, az ellátottak csökkené-
se., valamint az SZJA helyben maradt ré-
szének és a visszamaradt hányad csökke-
nése. Tehát szőkülı forrásokkal számolha-
tunk, mindezek figyelembe vételével kell 

megtervezni a költség-
vetést, úgy, hogy folya-
matosan új lehetısége-
ket kell keresni ezek 
pótlására. 
- Milyen jelentısebb 
változással kezdıdött 
ez az év? 
- A szociális ellátás 
r en ds z er e  vá l t o -
zott  meg január tizen-
kettedikétıl.   A 
"Segély helyett mun-
kát" irányelv alapján az 
önkormányzat is pénz-

ügyi ösztönzésre került (érdekeltté téve, 
hogy a foglalkoztatás területén jelentısen 
tudjon elıre lépni).  A kormányzat e tekin-
tetben elkülönített alapot biztosít, ami fe-
lülrıl nyitott, tehát  normatív  alapon  fo-
lyamatosan biztosítja a támogatást. Az 
önkormányzatoknak foglalkoztatási tervet 
kell készíteni, amelyek elfogadása esetén, 
a magyar államkincstár finanszírozza a bér 
és a járulék 95%-át.  Ennek megfelelıen 
szeretnénk foglalkoztatni az eddigi munka-
nélkülieket minél nagyobb létszámban. 
Leginkább talán az önkormányzati épüle-
tek, intézmények karbantartásánál, de a 
szociális szférában is, mint pl. a házi be-
tegellátás. A főtéskorszerősítést is tovább 
folytatjuk, ezen kívül a csapadékvíz elve-
zetés meglévı rendszerének karbantartása 
(csatornák, záportározók) is felada-
tunk.  Mindenekelıtt, azonban a legfonto-
sabbnak tartom a meglévı munkahelyek 
megvédését!       
- Mindenapjaink  mindenesetre  (ha zömé-
ben objektív tényezık miatt is, mint példá-
ul  a "gázlezárás") gondterheltebbé, fe-
szültebbé vált. Milyen üzenete, esetleg ké-
rése van polgármester úrnak Elek  város-
ának lakói felé, ennek az évnek az elején? 
- A 2009-es esztendıben tovább szeret-
nénk folytatni városunk fejlesztését, az 
intézmények korszerősítését, a foglalkozta-

tás bıvítését. Ehhez kérném a város min-
den polgárának összefogását, aktív közre-
mőködését, vagy tevıleges segítségét! 
Kívánom, hogy a közösen megfogalmazott 
célokat, közösen, eredményesen hajtsuk 
végre, akár a nehezülı pénzügyi feltételek 
között is. Együttmőködésükben bíz-
va,  ezúton is a város minden lakójának 
eredményekben gazdag, békés és boldog 
újesztendıt kívánok! 
 

 
A beszélgetést lejegyezte:  

Huszár Gabriella 

Tervek és lehetıségek 2009-ben Elek városában 

Huszár Gabriella 
 

A január vagyona 
 

Roppant egyet a tél.  
Ó, nem rianás, 

csak a január kaszált 
zúzmarát 

-neki ez volt az aratás- 
Fagyos napokban 

tette-vette önmagát, jégcsapokba  
fektetve a vagyonát. 

Dölyfösen vágta 
arcunkba a havat, 

zúgta fagyott fülünkbe 
észak dicséretét,  
ahol örök a jég 

"és ideér,ideér..." 
Mohón zsákjába gyömöszölt 

minden leesett hópihét 
hisz "ideér, ideér" 

az örök tél... 
S, mint egy hadsereg 

rázta szuronyait a rettenet 
jeges lehelete. 

 
-Mi lett ezután?- 

 
Annyi csupán, 

hogy egy erıtlen napsugár, 
langyos tekintete 

"kikezdte" 
a január 

vagyonát. 
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   Egyáltalán nem "találtatott" 
könnyőnek az a szavalóverseny 
(bár próza és énekszámok is 
voltak), amelyet ennek a nap-
nak a tiszteletére rendeztek az 
eleki Reibel Mihály Mővelıdé-
s i  Köz p on t ba n ,  E l ek , 
Kétegyháza és Lıkösháza álta-
lános iskolás tanulóinak részvé-
telével.  
    A lámpaláz gáncsot vethet a 
legékesebb szónak is, és a taná-
rok szülık biztatása, szinte em-
léknek tőnik, amikor egyedül 
kell kiállni mondandónkkal a 
tekintetek kereszttüzében.  
   Elıször Árgyelán György, a 
Mővelıdési Központ igazgatója 
szólt errıl a január 22-i ver-
senyrıl, amelyet már tízedik 
alkalommal rendeznek meg. 
Üdvözölte Kalcsó Istvánnét 
Kétegyháza polgármesterét, 
Pluhár Lászlót , Elek város 
polgármesterét, Pelle Lászlót az 
Oktatási , Kulturális és Sport 
Bizottság elnökét és minden 
jelenlévıt. Ezután Pluhár Lász-
ló polgármester úr nyitotta meg 
a Magyar Kultúra Napját. Kö-
szöntötte a jelenlévı gyermeke-
ket, szülıket és pedagógusokat. 
Emlékeztetett a Kultúra napjá-
nak "születésére", amely  meg-
egyezik azzal a dátummal, ami-
kor Kölcsey befejezte a Him-
nuszt. A rendezvénynaptárba 
kerek húsz éve jegyezték be 
ezt  a napot. Országszerte kü-
lönbözı programokat szervez-
nek a kultúra tiszteletére. Köl-
csey szülıfalujában emlékhe-
lyet létesíte-
nek. Remé-
nyét fejezte 
ki, hogy az 
itteni rendez-
vény is méltó 
lesz e neve-
zetes alka-
lomhoz. Ezt 
követte a 
Mővelıdési 
K ö z p o n t 
igazgatójának 
beszámolója 
a verseny 
lebonyolításának módjáról és 
bemutatta a zsőri tagjait. Alsó 
tagozatos zsőri:  Zsidó 
Ferencné nyugalmazott peda-

gógus (zsőri elnök) Elek, 
Csonkáné Potocska Judit 
k ö n y v t á r v e z e t ı 
K é t eg yh á z a ,   Kov á c s 
Józsefné  nyugalmazott iskola-
igazgató Kétegyháza, Brandt 
Lászlóné nyugalmazott pedagó-
gus Lökösháza. Felsı tagoza-

tos zsőri: Telek Mihályné nyu-
galmazott  i skolaigazgató 
Kétegyháza (zsőri elnök), Hu-
szár Gabriella pedagógus TSF 
Békéscsaba, Gulyás Szabó Gé-
za nyugalmazott iskolaigazgató 
Lökösháza, Szelezsán Péter 
mővelıdési ház igazgató 
Kétegyháza.   
   Árgyelán György még hozzá-
tette, hogy Kétegyháza és Elek 
polgármesterei gondoskodtak 
arról, hogy minden versenyzı 
kisebb ajándékot kapjon, nem 
csak a helyezettek, e célból 
csokoládét és kindertojást hoz-
tak a versenyzık számára.   
   Indulhatott a verseny! "Török 
és a tehenek", "Csodakutya", 
"Hápikacsa", "A három kíván-
ság", "Ördögfióka és a tündér", 
"Velem mindig történik vala-
mi", "Békabánat", "Én bíz azért 
is!", "Okos Katica".  Azt hi-

szem nem kell 
m o n d a n i , 
hogy ez a sze-
mezgetés a 
"kicsik" elı-
adásaiból tör-
tént. Koruk-
nak megfelelı 
" s z í n e k e t " 
használtak, és 
aminek külö-
nösen örül-
tem, hogy 
magyar írók, 
k ö l t ı k 

"palettájáról". Ez utóbbi jelle-
mezte a felsı osztályosok ver-
senyzıit is. Itt, azért mélyebb 
gondolatokat hordozó mővek 

szerepeltek Radnótitól, Vörös-
martytól, Petıfitıl, József Atti-
lától, de kellemesen érintett, 
a m i k or  F ek e t e  I s t vá n 
„természet-líra-fanyar hu-
mor”  utánozhatatlan stílusát 
meghallhattam, és drágakıként 
villant fel Janikovszky Éva 

humora, amely gyermekekrıl 
szól, de a felnıtteknek is útmu-
tató. Kivétel nélkül, minden 
versenyzıben ott volt az akarat, 
hogy jól és szépen mondja a 
kiválasztott mővet. Szerintem 
ez a lényeg! Voltak gyors mon-
datok, elhaló suttogások és fel-
villanó tehetségek, meg olya-
nok is, akik talán a következı 
versenyre válnak éretté. A rajt-
kıre felállni is mersz kell, és a 
bizonytalan karcsapások, lehet, 
hogy csak egy "rossz" napnak 
tudható be. Lehetıségek mindig 
vannak.  
   M i n d e n e s e t r e 
ezen a napon a kö-
vetkezı eredmé-
nyek születtek: 
1.osztály- vers: 1. 
Szatmári Adél, 2. 
Nisteriuc Ádám, 3. 
Sztrein Daniella. 2. 
osztály – vers: 1. 
Pilán Gergı, 2. 
Mazán Melinda, 3. 
Bíró Róbert. Próza: 
1. Szelezsán Bog-
lárka, 2. Baráth 
Fruzsina, 3. Csuvarszki Andrea. 
Ének- 1. Szilágyi Beatrix. 3. 
osztály- Vers: 1. Fekete József, 
2. Balog Daniella, 3.Sarkadi 
Tamás. Próza- 1. Kókai Szabó 
László, 2. Gulyás Dóra, 3. 
Bandula Kornél, Különdíj: Főr 
Fanni. 4.osztály-vers: 1. Mik-
lós Tímea, 2. Gulyás Rebeka. 
Próza-1. Veres Fruzsina, 2. 
Faragó Bettina, 3. Laurinyecz 
Nóra, Különdíj: Popucza 
Titanilla és Korcsok Kata. 

5.osztály- vers: 1. Sztán Péter, 
2. Szilágyi Katalin, 3. Kovács 
Dorina Krisztina, Különdíj: 
Major Dóra Noémi. Próza: 1. 
Rádai Márton, 2. Mokán Már-
ton, 3. Molnár Alexandra 
Krisztina, Különdíj: Horváth 
István. Ének: 1. Szecskó Anita, 
2. Vizi Alexandra. 6. osztály- 
vers: 1. Gulyás Hanna, 2. Pén-
tek Bernadett, 3. Krisán Réka, 
Különdíj: Bana Zoltán. Próza: 
1. Csobán Bernadett, 2. Gulyás 
Gergı, 3. Ádám Alexa Nóra. 
Különdíj: Gulyás Gergı.7. osz-
tály- vers: 1. Darvasi Gina, 2. 
Kotroczó Gergı, 3. Erdei Eliza, 
Különdíj: Burai Ildikó. Próza: 
1. Darvasi Dolores, Különdíj: 
Brád Csilla. 8. osztály – vers: 
1. FaragóKincsı, 2. Reszelı 
Miranda, 3. Sipos Gréta, Kü-
löndíj: Sztezsán Dorina. Próza: 
Különdíj: Sipos Dániel Péter. 
    Végezetül, úgy gondolom, 
hogy köszönetet érdemelnek 
azok a pedagógusok, akik fel-
készítették a tanulókat erre a 
versenyre és bízom éleslátásuk-
ban, hogy lesznek még felfede-
zettjeik, és köszönet azoknak a 
szülıknek is, akik segítettek 
gyermeküknek a vers, próza 

vagy ének 
t a n u l á s á -
ban. Ugye 
nem szeret-
nénk, ha "a 
s z o m s z é d 
kertje mindig 
zöldebb" len-
ne? Akkor 
g o n d o z z u k 
jobban a sajá-
tunkat! A mi 
kultúránk a mi 
büszkeségünk, 
válhat szégye-

nünké is ha elhanyagoljuk. Év-
százados "fáinkra" méltán lehe-
tünk büszkék, de az új hajtások 
gyengék, bizonytalanok, rejtız-
ködık….. 
    Megmondom, ıszintén félek 
attól, hogy elszaporodik ker-
tünkben a "gyom" az oda nem 
illı. Ez a január 22-i verseny, 
mindenesetre az ellenkezıjét 
b i z o n y í t o t t a . 
 

Huszár Gabriella 

Kistérségünk tanulóinak "megmérettetése" - A Magyar Kultúra Napján 
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Békés Megyei Kisebbségi Nap 
2008.  december 17. 17 óra 

    A 2008-ban megrendezésre 
kerülı Békés Megyei Kisebbsé-
gi Nap díszünnepségét Tótkom-
lóson rendezték meg. Csodaszé-
pen feldíszített, már 
a közelgı legszebb 
ünnep hangulatát 
árasztó iskolai sport-
csarnokba hívták, 
várták a vendégeket. 
A megye minden 
kisebbségi csoportja 
képviseltette magát 
ezen a rangos ren-
dezvényen.   
    Elsıként Tolnai 
Péter úr, a Békés Megye Képvi-
selı-testülete Nemzeti és Etni-
kai, Kisebbségi, Vallásügyi, 
Ifjúsági Bizottságának elnöke 
mondta el köszöntıjét. İt kö-
vette Takács Ferenc, a rendezı 
város alpolgármestere, aki a 
nemzeti közösségek társadalmi 
szerepvállalását hangsúlyozta. 
Ezután került sor az elismerı 
plakettek és díszoklevelek át-
adására. Ezt a tisztet Domokos 
László úr, a Békés Megyei 
Közgyőlés elnöke töltötte be. 
Az elsı sorban foglaltak helyet 
az ünnepeltek: Horváth János, a 
Hátrányos Helyzető Embereket 
Segítık Egyesületének elnöke, 
Leszkó Malgorzata, a Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke, Krizsán Anna, a 
pusztaottlakai Phurdi Mihály 
Román Kulturális Egyesület 
tagja, Molnár Pálné, a Komlósi 
Szlovákok Szervezetének elnö-
ke.  
   Természetesen ott ült az eleki 
Szabó Pálné Zielbauer Francis-
ka is, aki a Békés megyei né-
metség javaslatára és a bizott-
ság döntése alapján, „Békés 
Megyei Kisebbségekért Díj”-
ban részesült. Idézet a róla szó-
ló indoklásból: „Kétnyelvőnek 
vallja magát, kettıs identitású-
nak… Vallomása szerint hár-
mas priusza volt: német szár-
mazása, kuláksága és a kleriká-
lis beállítottsága. Ez a hármas-
ság végigkísérte az életét. Az 
eleki németség érdekében az 
alábbi tevékenységeket végezte 
és végzi most is: alapító tagja 

volt az Elekiek Baráti Körének. 
1992-ben megalakult az Eleki 
Németek Egyesülete, ahol szin-
tén alapító tag volt, egyben 
vezetıségi taggá is választották 
és gazdasági, pénztárosi felada-

tokat látott el egé-
szen 2007-ig. 
2006. augusztus 6-
án nagy megtisz-
teltetés érte. Elek 
Város Önkor -
mányzata Képvise-
lı-testülete felkér-
te, vállalja el a 
Zászlóanya szere-
pét a Milleneumi 
zászló átvételekor. 

Ezt a zászlót, az akkori minisz-
terelnök, Orbán Viktor adta át 
neki. Meghatározó, összekötı 
szerepet vállalt a külföldi kap-
csolatok megteremtésében és 
fenntartásában, a kirándulások 
szervezésében. Közremőködött 
a temetıi II. világháborús em-
lékmőnél szereplı nevek felku-
tatásában. Kezdeményezıje 
volt a temetıi sírkereszt-
emlékhely létrehozásának. Így 
mentették meg a régi gót betős 
sírkereszteket. Az eleki temetı-
ben lévı kápolna felújításában 
is fontos szerepet vállalt. Szív-
ügyének tekintette a tájház lét-
rehozását.  
    A Leimen Házban kb. 35-40 
db régiséggel járult hozzá a 
tájszobák berendezéséhez. Ne-
véhez főzıdik a Leimen Ház-
ban található „emlékfal” létre-
hozása, ahol a Szovjetunióba 
elhurcoltak névsora szerepel. 
Aktív közremőködıje a két-
évente megrendezendı Elekiek 
Világtalálkozójának, ötleteivel 
segíti a rendezvények sikerét. A 
mai napig felkeresik, és segítsé-
gét kérik a szakdolgozatot ké-
szítı hallgatók, akiknek készsé-
gesen beszél a németek múltjá-
ról, és dokumentumokkal segíti 
a munkájukat. 2006-ban indult 
a német kisebbségi önkormány-
zati választáson és az óta ebben 
a testületben, mint képviselı 
dolgozik, segítve a testület 
munkáját.” Az ott ülı elekiek 
büszkék voltak, amikor ezeket 
az elismerı szavakat hallották 
róla. A plakett és a díszoklevél 

átadása után az eleki Német 
Kisebbségi Önkormányzat és az 
Eleki Németek Egyesülete ne-
vében köszöntötték a kitünte-
tésben részesülıt. Ajándékokat 
kapott és egy csodaszép orchi-
dea virágcsokrot.   
    Az ünnepeltek és a meghívott 
vendégek ezután nívós mősor-
ban gyönyörködhettek. A köz-
remőködık a nemzetiségi kul-
túra színes skáláját vonultatták 
fel a színpadon. A rendezvényt 
pohárköszöntı zárta, melyet 
Tótkomlós alpolgármestere 
mondott el, és a jelenlévık 
pezsgıvel koccintottak egymás 
egészségére. Minden kisebbségi 
önkormányzat egy faliképet 
vihetett haza errıl a körültekin-
tıen megrendezett napról, aján-
dékként – emlékbe. 
 
Városi Kisebbségi Nap - Ele-

ken– 2009.  
december 19. 

   A kormány december 18-át 
jelölte meg a Kisebbségek Nap-
jának. Eleken éppen egy nappal 
késıbb, december 19-én ren-
dezte meg a Városi Önkor-
mányzat és a Reibel Mihály 
Mővelıdési Központ az ünnep-
séget. Ízlésesen megterített asz-
talok várták a meghívottakat. 
Árgyelán György igazgató úr 
üdvözlı szavai után Pluhár 
László polgármester úr köszön-
tötte a megválasztott kisebbségi 
képviselıket és a többi meghí-
vott vendéget. Beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy a nagy ön-
kormányzatnak szorosan együtt 
kell mőködnie a kisebbségi 
önkormányzatokkal. Minden 
jelenlévı képviselınek megkö-
szönte az éves munkáját és egy 
szép reprezentatív könyvet 
adott nekik ajándékba. 
    Külön köszöntötte – egy cse-
repes virággal – a megyei ki-
tüntetésben részesült Szabó 
Pálné Zielbauer Franciskát. Az 
ünnepi mősor szereplıi az Elek 
Táncegyüttes táncosai voltak. 
Fergeteges elıadásukban Elek 
város sokszínő nemzetiségének 
táncait mutatták be a színpadon 
– hatalmas sikerrel. 
A rendezvényt, egymást kö-
szöntı pezsgıs koccintás és 
szerény megvendégelés zárta. 

Nádor Mária 

Kisebbségi Napok 

   A tökmagolaj véd a szabad-
gyököktıl. A szabadgyökök 
magas reakció képességő anya-
gok, melyek több betegségnek 
okozói, mint pl.az érelmeszese-
désnek, de felelısei az örege-
désnek is. Kiváltói is a szív és 
keringési megbetegedéseknek. 
A kutatások azt igazolták, hogy 
a tökmagolaj különösen gazdag 
antioxidánsokban, amelyek a 
szabadgyököket megkötik.  
    A tökmagolajban  található a 
legtöbb antioxidáns és megle-
pı, hogy az olíva olajban a 
legkevesebb, de valamennyi 
növényi olajnál jobb értékkel 
rendelkezik a tökmagolaj. 
Ugyancsak meglepı felfedezés, 
h o g y  v í z b e n  o l d ó d ó 
antioxidánsok is találhatók 
benne. Ezeknek jelentısen na-
gyobb a védı szerepük az em-
beri szervezetben. Megállapí-
tották, hogy a tökmagolaj érté-
kes szerepet tölthet be a szív és 
keringési rendellenességek 
megelızésében is. A  40 és 60 
éves férfiak 60%-ának, a 60-70 
éves  korosztály 75% -nak van 
prosztata gyulladása, mely a 
tökmagolajjal megelızhetı ill. 
az olaj rendszeres fogyasztásá-
val a panaszok meg szüntethe-
tık . Javallott nem csak az 
uraknak, hanem a hölgyeknek 
is, mivel a sima izomzatok erı-
sítésére nekik is szükségük 
van, akár egy felfázás után né-
hány napig fogyasztani min-
denképpen hasznos. A tök-
magolaj koleszterinmentes, 
telítetlen zsírsavakat tartalmaz, 
melyek bizonyítottan lassítják 
az érelmeszesedést, javítják az 
agyi vérkeringést is. Jelentısé-
gét fokozza a komplex vitamin 
tartalom, az öregedést elhúzó 
antioxidánsok.   
Fogyasztása: friss salátákhoz 
dresszingként, valamint magá-
ban mint gyógyhatású készít-
ményt  napi 1 evıkanállal java-
solt fogyasztani. 

 
Közreadta: arlan 

 

Egészség  a 
 Természetbıl 
A tökmagolaj 
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    Elek város önkormányzata ez 
évben december 18-án tartotta 
utolsó ülését.  Elsıként Pluhár 
László polgármester ismertette 
a lejárt határidejő határozatokat, 
majd a testület döntött egy pá-
lyázat beadásáról, mely ha sike-
res lesz, akkor a helyi általános 
iskola 40 millió forinthoz fog 
hozzájutni. Utána döntés szüle-
tett arról, hogy 2009 februárja 
és júniusa között ötször fog 
ülésezni a városi önkormányzat, 
de módosították az EVI Kft. 
alapító okiratát is, mert eddig 
nem volt közúti fuvarozási joga 
az intézménynek. 2009-tıl már 
zárva lesz az eleki szeméttelep, 
így a hulladékot el kell szállíta-
ni a városból, egyelıre Gyulára, 
végleges döntés majd késıbb 
lesz!  
   A képviselık döntöttek még 
arról is, hogy Elek társul az 
ivóvízjavító-programhoz, utána 

pedig arról, hogy a bérlakások 
díját emelni kell, kivéve a 
Lökösházi út 5. számú ingatla-
nét,  melyet viszont csökkentet-
ték, mert ennek az állaga rom-
lott. Az ülés vége elıtti nagyon 
fontos döntést hosszú vita és 
politikai csatározás elızte meg, 
melynek a vége az lett, hogy a 
képviselık 11 igen és egy tar-
tózkodás mellett a helyi közép-
iskola következı ingatlanait 
adták át a megye tulajdonába: a 
Szent István úti központi épü-
let, a Kossuth utcai épület, illet-
ve a Lökösházi út 5. szám alatti 
épület /az egykori, úgynevezett 
pártház helyett/. Ezen épületek 
akkor kerülnek ismét Elek tulaj-
donába, ha esetleg a megye 
nem oktatási célokra használ-
ná./ A zárt ülés elıtt a képvise-
lık döntöttek még arról is, hogy 
átmeneti rendeletre van szük-
ség, mert csak februárban tár-

gyalják a 2009-es költségvetést, 
útána pedig a horgásztavak és 
környékének szebbé tételére 
adott be a testület pályázatot.  
 

Forrás: Singer Ferenc  
önkormányzati képviselı.  

 
Rapajkó Tibor 

Évzáró testületi ülés  

    Iskolánk munkaközössé-
gei  sok versennyel is színesítik 
a tanulók mindennapjait.  Már a 
január is mozgalmasan telt.  
    Az alsós munkaközösség 
Vers és prózamondó versenyt 
szervezett, ahol osztályonkénti 
selejtezıkre is szükség volt, 
olyan nagy volt a tanulók ér-
deklıdése. A versenyen végül 
is 42 gyermek vehetett részt. 
Az elsısök versmondásban 
indultak. Íme az eredmény: 
1.Nisteriuc Ádám, 2. Andrási 
Kornél, 3. Szatmári Adél. A 
nagyobbak versben és prózában 
is összemérhették tudásukat és 
tehetségüket. Eredményeik: 
Vers, 2.osztály:1.Pilán Gergı, 
2.Bíró Róbert, 3.Mazán Melin-
da. Próza, 2.osztály:1.Baráth 
Fruzsina, 2.Csuvarszki Andrea, 
3. Szelezsán Boglárka. Vers, 
3.osztály: 1.Sarkadi Tamás, 2. 
Mazán Nikolett, 3. Szentiványi 
Izabella. Próza, 3.osztály:1. 
Gulyás Dóra, 2. Für Fanni, 3. 
Pelle László. Vers, 4. osz-
tály:1.Ürmös Bianka, 2. Zentay 
Ádám, 3. Gulyás Rebeka. Pró-
za, 4.osztály:1. Korcsok Kata, 
2. Török Máté, 3. Veres Fruzsi-
na. Köszönjük a gyerekek ma-

gyar tanítóinak a felkészítést: 
Kiss Ildikónak, Kovács 
Gerınének,Turla Mihálynénak, 
Ökrös Már-
t á n a k , 
B e l l o n 
Tibornénak 
és  Lupné 
Soós Tündé-
nek, aki az 
Ügyes Ke-
zek szakkör 
vezetıjeként 
megajándé-
kozta az összes részt ve-
vı  gyereket  saját kezőleg ké-
szített hőtımágnesekkel és 
könyvjelzıkkel.  A zsőrinek is 
köszönet jár munkájáért: 
Brandt Antalné, Dézsiné Né-
meth Ilona és Tóth Gáborné 
vállalta ezt a nehéz feladatot.    
   Az elsı három helyezett szá-
mára még nem ért véget a ver-
senyzés, hiszen ık továbbjutot-
tak a Mővelıdési Központ által 
megrendezésre kerülı Kistérsé-
gi vers , prózamondó és ének-
versenyre, amit a Magyar Kul-
túra Napja tiszteletére január 
22-én rendeznek meg minden 
évben.  
   A felsıben a matematika 

munkaközösség  megtartotta a 
Varga Tamás Országos Mate-
matika verseny iskolai forduló-

ját, amelyen 7.-es 
és 8.-os tanulók 
vehetnek részt 
minden évben. 
E r e d m én y e i k : 
7.osztály:1.Festı 
Dávid, 2.Tulkán 
Márk, 3. Szilágyi 
István. 8. osztály: 
1. Kovács Adri-
enn, 2. Dávid 

Csenge, 3. Halasi Fanni. A 
megyei fordulóban Festı Dávid 
fogja képviselni iskolánkat, 
mivel a továbbjutási pontszá-
mot ı érte el. Tanára Lukácsné 
Kohut Anna. Köszönjük mun-
káját. A felkészítésért és a dol-
gozatok javításáért köszönet 
illeti Jámborné Simó Máriát és 
Brindás Györgynét is. A napok-
ban zajlott le a a Simonyi Zsig-
mond Kárpát-medencei helyes-
írási verseny iskolai fordulója. 
Ezt a magyar munkaközösség 
szervezte meg. .Itt mind a négy 
évfolyam részt vehetett a ver-
senyben. A területi fordulóba 
az elsı helyezettek jutottak. 
I m e  a z  e r e d m é n y e k : 

5.osztály:1.Nagy Marcell, 2. 
Kása Rebeka és Locskai Niko-
lett, 3. Malkócs István és Durst 
Tímea. 6.osztály.1. Bender 
Fanni, 2. Szaniszlai Patrícia, 3. 
Szabó Roxána és Szántó Melin-
da. 7. osztály:1. Ferenczi Anna, 
2. Hegyi Barbara, 3. Halasi 
Ramóna és Festı Dávid, 8. osz-
tály: 1.Dávid Csenge, 2. Halasi 
Fanni, 3. Karnyánczki Edina.  
    A tanulók felkészítését és a 
dolgozatok javítását Tóth 
G á b o r n é n a k ,  L é n á r t 
Istvánnénak és Dézsiné Németh 
Ilonának köszönjük. Mindhá-
rom versenyen nemcsak a he-
l y e z e t t e k e t  t u d -
tuk  jutalmazni,  hanem minden 
részt vevı  tanulót . A kiosztott 
csokoládékat Gerhard Stengel 
úrtól kaptuk. Ezúton köszönjük 
támogatását. Köszönjük Elek 
Város Önkormányzatának is, 
hogy segítettek a jutalom cso-
kik szállításában. Az elsı félév 
gyorsan eltelt. A második fél-
évben is sok munka vár még a 
gyermekekre. A Dr. Mester 
György Általános Iskola peda-
gógusai minden diáknak jó 
tanulást, jó  versenyzést kíván-
nak a tanév hátralévı részében 
is.  
                   Bellon Tiborné 

Mozaikok a Dr. Mester György Általános Iskola életébıl 

    A Krónika ünnepi számából 
kiderül, hogy Mikulás járt a 
gyulai gyógypedagógiai inté-
zetben, Eleken az idén is volt 
ü n n e p é l y e s  a d v e n t i 
gyetyagújtás, illetve november 
22-én disznót vágtak az eleki 
középiskolában a dolgozók. 
Megtudhatjuk azt is, hogy je-
lentıs sikerket értek el az idén 
is az eleki szobrászok, mert a 
Mezıgazdasági Múzeum  betle-
hemi jászolkészítési pálázatára 
beadott alkotásai bekerültek az 
országos kiállításra.  

   A fentieken kívül még sok 
más infomáció is megtudható a 
megye legnagyobb középfokő 
intézményérıl. 
  

Rapajkó Tibor 
 

Decemberi Harruckern Krónika 

 
INTERNETEZZEN A 

 VÁROSI  
MŐVELİDÉSI  
KÖZPONTBAN 

BRUTTÓ 120 FT/ÓRA 
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   Közeli jövınk egyik legfonto-
sabb kérdése az ivóvízhez meg-
felelı mennyiségben és minı-
ségben való hozzájutás lesz.   
   A Dél-Alföldi Régióban vég-
zett rendszeres mérések kimu-
tatták, hogy a szolgáltatott ivó-
víz minısége sok helyen nem 
felel meg az Európai Unió 
98/83 EK irányelvében és a 
201/2001 sz. kormányrendelet-
ben meghatározott paraméte-
reknek, és az ivóvíznek a fo-
gyasztókhoz történı eljuttatása 
során a helyenként elavult ve-

zetékrendszernek köszönhetıen 
súlyos vízveszteség is keletke-
zik. 1,2 millió lakost képviselı, 
217 érintett dél-alföldi település 
közül 209 úgy döntött, hogy 
konzorciumi összefogással kí-
vánja megvalósítani vízmőveik 
vízkezelési berendezéseinek és 
vezetékrendszerének korszerő-
sítését szolgáló ivóvízminıség-
javító program elıkészítését.  
    A Konzorcium gesztora a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesz-
tési Tanács, szervezıje a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökség. A Projekt eredmé-
nyeképpen a Régió összes tele-
pülésén lehetıvé válik az 
egészséges ivóvíz szolgáltatása, 
javul az ivóvíz szolgáltatás 
minısége és üzembiztonsága, 
csökken a másodlagos szennye-
zıdések lehetısége, a vízvesz-
teség mértéke, a fejlesztés elı-
segíti az önkormányzati tulaj-
donú vízi közmővek gazdasá-
gos mőködtetését. A régió von-
zóbbá válik a minıségi infrast-
ruktúrát igénylı (pl. élelmiszer-
ipari) vállalkozások számára. 
Jelenleg a program elıkészítési 
szakasza folyik, mely egyebek 
között az állapot felmérési és 
tervezési munkákat foglalja 
magában. Az elıkészítési fázis 

összértéke közel 2 milliárd Ft, 
melynek 82,5%-át – 1,676 mil-
liárd Ft-ot - a konzorcium a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
által rendelkezésre bocsátott 
támogatási forrásból finanszí-
rozza, a fennmaradó részt az 
önkormányzatok önerıként 
biztosítják. A megvalósításra 
vonatkozó EU pályázatokat 
várhatóan 2009 közepétıl kezd-
ve adják be a kisebb-nagyobb 
projekttársulásokba tömörülı 
települések. 

 
Insomnia Reklámügynökség 

 
Közreadta: arlan  

Sajtóközlemény 
DÉL-ALFÖLDI IVÓVÍZMINİSÉG-JAVÍTÓ 

PROGRAM 

   Hatodik alkalommal rendezik 
meg az Országos Elsısegély-
ismereti Versenyt általános- és 
középiskolásoknak 
   Felmérések szerint a magyar 
felnıtt lakosság kevesebb, mint 
egy százaléka lenne képes segí-
teni bajbajutott embertársán, ha 
annak elsısegélyre 
lenne szüksége. A 
Magyar Mentı-
s z o l g á l a t ,  a 
Házipatika.com és 
a sanofi-aventis/
Chinoin szeretné 
elérni, hogy a kö-
vetkezı generáció 
esetében az elsıse-
gély-ismeret az alapmőveltség 
részét képezze, ezért idén hato-
dik alkalommal rendezik meg 
az Országos Elsısegély-
ismereti Versenyt. A 10 és 18 
év közötti versenyzıkbıl álló 
háromfıs csapatok 2009. febru-
ár 9-ig küldhetik vissza az elsı 
internetes forduló megoldásait. 
„Elkeserítı, hogy bár a jogosít-
vánnyal bíróknak vizsgát kell 
tenniük életmentı alapismere-
tekbıl, a tapasztalatok mégis 
azt mutatják, hogy nagyon ke-
vesen tudják gyakorlatban is 
alkalmazni tudásukat.” – elem-
zi a magyar helyzetet Marsi 
Zoltán, a HáziPatika.com mun-
katársa, a verseny fıszervezıje. 

Az évente megrendezésre kerü-
lı Országos Elsısegély-
ismereti Versenyt azért hívták 
életre 2004-ben, hogy a mosta-
ni tizenévesek – szüleikkel 
ellentétben – tudják, hogyan 
kell segíteni, ha egy másik em-
ber balesetet szenved vagy pél-

dául hirtelen meg-
áll a szíve. Az 
utóbbi esetben 
ugyanis élet-halál 
kérdése, hogy a 
beteget megfelelı-
en lássák el a men-
tık kiérkezéséig. 
   Gyırfi Pál, az 
Országos Mentı-

szolgálat Pr-kommunikációs 
vezetıje szerint „nem az embe-
rek segítıkészségével van baj, 
hanem az elsısegély-ismeretek 
alapvetı hiányával.”Az immár 
hatodik születésnapját ünneplı 
megmérettetés lehetıséget biz-
tosít, hogy a mai általános- és 
középiskolások a fiatalok szá-
mára leginkább kedvelt médiu-
mon, az Interneten keresztül 
ismerkedhessenek meg az elsı-
segélynyújtás mőhelytitkaival. 
A kb. negyven legügyesebb 
háromfıs csapat pedig április 
közepén két napos döntı kere-
tében adhat tanúbizonyságot 
arról, hogy tudja hogyan kell 
ellátni egy égı jármőbıl kihú-

zott sérültet, egy nyílt törést 
vagy egy hirtelen szívhalállal 
fenyegetett magyart.  
Tavaly közel ötszáz csapat vett 
részt az OEV-en, azonban a 
szervezık remélik, hogy 2009-
ben ennél is több csoport vál-
lalkozik a megmérettetésre. Az 
elmúlt hat évben részt vett diá-
kok, szülık és tanárok beszá-
molói alapján a gyerekek nem 
csak sokat tanulnak, de egyben 
remekül szórakoznak, sıt erı-
södik bennük mára alapfeltétel-
nek számító verseny- és csapat-
szellem is. Az Országos Elsı-
segély-ismereti Versenyre nem 
csak a Magyarországon élı, de 
határon túli diákok is nevezhet-
nek, akik az Országos Mentı-
szolgálat, a HáziPatika.com és 
a sanofi-aventis/Chinoin legna-
gyobb megelégedésére évrıl-
évre egyre többen képviseltetik 
magukat. 
   Az Országos Elsısegély-
ismereti Versennyel kapcsolat-
ban lehetıség van interjú készí-
tésére Gyırfi Pállal, az Orszá-
gos Mentıszolgálat  Pr-
kommunikációs vezetıjével 
vagy Marsi Zoltánnal, az OEV 
fıszervezıjével.  
A jelentkezésrıl, határidıkrıl, 
az idei és tavalyi versenyrıl, 
valamint a támogatókról bı-
v e b b  i n f o r m á c i ó  a 
www.hazipatika.com/oev hon-
lapon érhetı el. 
 

Közreadta: arlan 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Elsısegélynyújtás, mint az alapmőveltség 

része 

Új benyújtási  
határidı: február 25. 
 
   Az egyéni vállalkozóknak 
és az általános forgalmi adó 
befizetésére kötelezett ma-
gánszemélyeknek a korábbi 
években megszokott február 
15-e helyett február 25-ig 
kell benyújtaniuk a 0853-as 
bevallást, a többi magánsze-
mélynek pedig május 20-ig. 
Az adózók élhetnek az újon-
nan bevezetett részletfizetési 
lehetıséggel, amely szerint 
100 ezer forint adótartozásig 
a kérelmezı automatikusan 
négyhavi pótlékmentes rész-
letfizetési kedvezményt kap.  
 

Forrás: 
www.magyarorszag.hu  

 
Közreadta: arlan 

 
Budai István  

Az út   
 
Hogy voltaképpen miért írok?  
- Biztos van rá ezernyi ok – 
de ez néha eszembe se jut. 

Mert olyan vagyok, mint az út, 
mely vakmerın a csúcsokra fut: 

Egyszer régen nekivágott, 
hogy meghódítsa a világot. 
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IX. "Vigyikán János" Teremlabdarúgó  
Bajnokság 2008-2009.  
VII. forduló eredményei  

Lıkösháza-Flamingó : 4-9 
Nagykamarás-Üvegház Sörözı: 3-6 

Tölgyfa Sörözı-Elek LE: 5-5 
Fısör-Uniszex: 0-15 

Aranykereszt-DSE: 4-3 

GÓLLISTA 
Rostás Benjamin  (Flamingó) 15 gól 

Oláh Thomas (Elek  LE) 10 gól 
Pozsár Gábor (Uniszex)  9 gól 

Wengerter András (Üvegház Sörözı)  9 gól 

Szabó Katalin Zsófia 
Az Élet peremén 

—Mikor még volt jelenem vonattal utaztam én, 
szívem úgy zakatolt, mint a vad szerelvény. 

Azok boldog napok voltak, nem nyomasztott semmi, 
repültem, habár, nem kértem, a Mennybe felmenni. 
De múlandóak perceink, ködbe szállnak napjaink, 

az esı áztatja el vágyaink és álmaink… 
Mindez Odafönt numai o clipa, 

nu mare durere,-nimic-, nici putina! 
 

Itt állunk mi messze-messze az Élet peremén, 
mögöttünk a fenyegetı múlt, elıttünk szakadék.. 

Egy karnyújtásnyira van az összes álmunk, 
de nem érhetjük el, rázkódik a föld alattunk! 

S hogy merre dılünk nem tudni: öröklét vagy kárhozat, 
ez nem egy határ, a Határ, mely eldönti a sorsodat. 

Valahol a világ végén, a világon is túl, 
itt már kopott a jel, nem fájdalom a fájdalom. 

 
A füst felszáll, az Ég sötétül, nagyot vétettem, 

de egy angyal jön elı és a Mennybe visz engem… 
Odafönt minden köszönetet és hálát elmondok, 

De csak ez kellett, drumul spre Iad, a mélybe dobott. 
Lehet, itt kell meghalnom, kint a periférián, 

hisz itt születtem, nincs, nem volt, mégis ez a hazám. 
Mert mind, ki mővész, a nagyvilágban helye nincs, 

majd alkotása temeti el, az igazi kincs… 
 

—Mikor még volt jelenem vonattal utaztam én, 
kifelé bámulva sírva maradt el a remény. 

Ezt még innen kintrıl elmondom, hiszen nagyon fontos, 
mi, kik létezünk s nem vagyunk görgetjük a sorsot. 

Szócsövei vagyunk, a Végtelenség szája, 
néha fáj, de mi vagyunk oamenii pentru arta. 
Oh, itt tengetem napjaim az Élet peremén, 

most megyek, úszom egyet a mővészet tengerén. 

   Január 12-én lezárult az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési 
Program III. tengely nem hori-
z o n t á l i s  j o g c í m e i r e 
(mikrovállalkozások létrehozá-
sa és fejlesztése; turisztikai 
tevékenységek ösztönzése; vi-
déki örökség megırzése; falu-
megújítás és fejlesztés) beadha-
tó támogatási kérelmek elsı 
benyújtási idıszaka. A Hajdú-
völgy-Körösmente Térség Fej-
lesztéséért Közhasznú Egyesü-
let által lefedett 16 település 
önkormányzatai, civil szerveze-
tei, egyházai és vállalkozásai 
élénk érdeklıdést mutattak az 
elérhetı források iránt.  
   Összesen 57 db támogatási 
kérelemben az ügyfelek közel 1 
milliárd Ft forrást igényeltek, 
amely támogatási összeg segít-
ségével akár 1,3 milliárd Ft 
összértékben valósulhatnak 
m e g  b e r u h á z á s o k  a 
mikrovállalkozások mőszaki-
technológiai fejlesztésétıl a 
játszóterek felújításán és a tu-
risztikai szolgáltatások színvo-
nalának javításán át a mőemlé-
kek restaurálásáig. 

A támogatásigénylés megosz-
lása jogcímenként:  
Mikrovállalkozások:  
27 kérelem,  
Igényelt támogatás nettó össze-
ge: 297.306.671.-Ft 
Turisztika: 17 kérelem,  
Igényelt támogatás nettó össze-
g e :  2 9 8 . 0 9 9 . 0 7 2 . -  F t 
Vidéki örökség: 5 kérelem,  
Igényelt támogatás nettó össze-
ge: 129.909.371.-Ft 
Falumegújítás: 8 kérelem 
Igényelt támogatás nettó össze-
ge: 255.312.279,2 Ft 
    Az akciócsoport munkaszer-
vezete megkezdte a beérkezett 
kérelmek formai-tartalmi ellen-
ırzését és értékelését, valamint 
a pontozási jegyzıkönyvek 
elıkészítését. Utóbbi dokumen-
tumok végleges tartalmáról, 
illetve az egyes jogcímekhez 
tartozó elızetes támogatási 
rangsorokról az egyesület el-
nöksége határoz majd 2009.  
január végén. 
 

Közradta:  
Árgyelán Erzsébet 

LEADER 
Lezárult a benyújtási határidı 

 
 
 
 
K 
 
Ö 
 
Z 
 
É 
 
R 
 
D 
 
E 
 
K 
 
Ő 
 
 



 2009. január 28. 7 

SZENVEDÉLYEBETEGSÉG-AUTÓ 

   Egyik ismerısöm elolvasta, 
amit írtam errıl a témáról, és 
nem tetszett neki, ami némi-
képp rosszul  esett. "Én értem, 
hogy mit akarsz mondani, és jó 
is, de úgy írd meg, hogy azt a 
Lili néni is megértse'"- 
jegyezte meg.  A Lili 
néni természetesen kép-
zeletbeli figura, a lé-
nyeg az, hogy egysze-
rőbben fogalmazzak. 
Nos. Akkor a "Lili né-
ni" azt biztosan megér-
ti, hogy mit jelent az, 
amikor az ura fizetésé-
bıl csak csurran-cseppen és 
minden áldott este támolyogva 
jön haza, ha el nem alszik vala-
hol útközben. "Én csak megit-
tam egy sört a haverokkal."- 
esik be az ajtón. Lili néni azzal 
tisztában van, hogy ı még sze-
rencsés, mert nem verekedıs az 
ura (dalol legfeljebb), de ha az 
lenne, ott bizony kı kövön nem 
maradna, hullanának a pofo-
nok, mint a záporesı, nincs 
nyújtófa a "talpán", ami megál-
lítaná! Azt viszont a Lili néni 
már nem annyira érti, hogy a 
szomszéd "kisasszony", amikor 
megy a munkába és fintorogva 
kerüli ki az urát, ha úgy esett, 
hogy kint nyomta el a delejes 
álom, miért tart a hőtıjében 
állandóan valamilyen likırt? 
Arra gondolt, hogy biztosan az 
udvarlóját, a Bred Petit várja, 
hiszen gyakran emlegeti. Ez 
néhány hónapja lehetett, de a 

napokban már egy fél literes 
üveg kukucskált ki az ominózus 
frizsiderben. No, de lehet, hogy 
a barátját is hozza magával a 
Peti, a Tomit, valamilyen 
Krúznak hívják. Azt már a Lili 

néni kevésbé érti, 
hogy mi a csudának 
olyan cirkuszt csinál-
ni, ha füves a cigaret-
ta. Igaz, elég baj az, 
hogy az a lakli ka-
masz bagózik, nem 
kellett volna hagyni, 
hogy rászokjon! Biz-
tosan az apjától látta. 

De, hogy füves? Leejthette a 
bambája. Azt is kiabálta az 
anyja, hogy most már az LSD 
következik. Hát bizony ı még 
ilyet nem hallott reklámozni a 
TV-ben, pedig csak valamilyen 
gyógyszer lehet, mert a gyerek 
pupillájával van valami gond, 
tág vagy szők, nem értette tisz-
tán.  Azt a Lili 
néni, meg tudja, 
hogy az ura 
haverja játszik. 
Nemcsak iszik, 
játszik is, gé-
pen. Kiabált is 
vele a felesége a 
múltkoriban. "Nincs már egy 
vasunk sem, legközelebb a ga-
tyádat is eljátszod!" Lili néni 
erre a lehetıségre megborzon-
gott. Látta ı a nyáron füvet 
nyírni ezt a szerencsétlent ga-
tyában, úgy ingott a pipaszár 
lábán, mint egy részeg gólya. 

Ha már a gatyáját is eljátssza az 
istenadta ne keljen fel a nap, 
mert ı azt semmi pénzért nem 
akarja látni! Talán ennyit a kép-
zeletbeli Lili nénirıl és a na-
gyon is ismerıs 
szituációkról. Az 
alkohol, a drog, a 
játék, csak né-
hány a szenve-
délybetegségek 
(függıségek) kö-
zül. Hogyan lehet 
megszabadulni tılük? Abba 
kell hagyni. Végleg.  Nem lehet 
"kicsit" inni, "kicsit" drogozni, 
"kicsit" játszani, annak az em-
bernek, aki függıvé vált. Azt 
mindenki tudja, hogy nem lehet 
"kicsit" cigizni (egy-két szálat), 
aki le akar szokni a dohányzás-
ról (ez is szenvedélybetegség, 
nikotinfüggıség). Le kell tenni 
róla, visszavonhatatlanul.  
Kérem, Ön dönt! A környeze-

te  (családi, baráti, 
stb.), legfeljebb 
segíthet, de a vég-
sı elhatározás 
mindig az Öné! A 
pálcát mindenki 
MAGA töri el a 
saját feje fölött, 

éppen emiatt rendkívül fontos-
nak tartom: Senkit sem lehet 
hibáztatni azért, hogy Ön nem 
tudja  "letenni" a poharat, a 
drogot, nem tud elmenni egy 
játékgép mellett rezzenéstelen 
arccal, csakis saját magát. A 
helyzet roppant egyszerő. Élni 

akarunk, vagy meghalni (a szó 
erkölcsi és fizikai értelmében 
e g y a r á n t ) ? 
Valószínőleg, ezért ordította 
Csernus doktor (teljesen sza-

lonképtelenül) a 
hozzá fordulóknak: 
"Bevállalja, vagy 
nem vállalja be?". 
Ami nyilván azt 
jelenti, hogy tisztá-
ban van a helyzeté-
v e l ,  v a g y 

nincs?  Az önámítókat "Á, csak 
egy sört ittam meg."  elég re-
ménytelen esetnek látom.  
A szenvedélybetegségeket, én 
egy fék nélküli kocsinak lá-
tom.  A benne ülı csak száguld, 
de megállni nem tud, mert hi-
ányzik a fék. Pedig mindenféle-
képpen ki kell szállni belıle, ha 
nem megy másként ugrani, még 
ha fáj is az esés.  Ne legyen 
már értelmetlen Csernus do-
ki  kiabálása, vagy bárki kérése, 
rimánkodása, aki szeret, aki 
aggódik, aki félt, hogy "Szállj 
már ki, hiszen nincsen féked, 
most lassul a futásod ugorj ki 
abból a nyomorult "kocsiból", 
hiszen ott, valahol a kanyar 
mögött, dübörög valami nagy 
sötét borzalom, ami szétrop-
pant, mint egy gyufaszálat és 
maga alá tapos! Ugorj, ugorj 
má r ! . . . . . . . . . .   BUMM! 
 

Huszár Gabriella 
 

Alkohol, drog, játék   (szenvedély) - úgy, hogy a Lili néni is megértse 

   2008-ban volt a 100. évfordu-
lója annak, hogy elkészült a 
híres T-modell, melynek fı-
konstruktıre a 
makói születéső 
G a l a m b  J ó -
zsef /1881-1955/ 
volt, de 1908-ban 
Csonka János is 
elkészítette az elsı 
autót Magyaror-
szágon. Ma már 
kevésbé ismert, hogy 1908-ban 
hazánkban Aradon alakult meg 
az elsı autógyár Magyar Auto-
mobil Részvénytársaság Wes-
tinghouse Rendszer néven! 

Abban az idıszakban ez termé-
szetes volt, hisz pl. Budapest 
sem csinált presztízskérdést 

ebbıl!  1909-
ben a gyár már 
mőködött is,  az 
ü z em csa r n ok 
amerikai rend-
szerő volt, 60 m 
hosszú, 40 m 
széles és 10 m 
magas. Az aradi 

autókat 1909-1912-ig sorozat-
ban gyártották! A gyár késıbb 
a nevét megváltoztatta Magyar 
Automobil Részvény Társaság 
Rt. Aradra, vagy röviden MAR-

TA-ra. de továbbra is Westing-
house motorokat épített a ko-
csikba. Az elsı világháború 
elıtt omnibuszokat, postaautó-
kat, emeletes buszokat, teherau-
tókat és taxikat gyártottak itt. 
1912-ben a franciaországi Wes-
tinghouse tönkrement, de sze-
rencsére  az osztrák Austro 
Daimler cég fantáziát látott az 
aradi autókban, és átvette a 
gyárat. Utána osztrák licensz 
alapján készültek a korábbinál 
könnyebb motorokkal felszerelt 
autók, fıleg taxik, angol rende-
lésre. /A képen is ez látható./ 
Londonban még az 1920-as 
évek közepén is futottak aradi 
gyártású taxik! Aradon az elsı 

világháború végéig 650 autó 
készült. A késıbbiekben sajnos 
az autógyártást leállították, így 
egy korszak lezárult Arad törté-
netében!  Büszkék lehetünk mi 
is itt, Eleken, hogy egykori 
megyeszékhelyünkön 100 évvel 
ezelıtt megkezdıdött az autók 
sorozatgyártása!  
    Arról viszont nincs tudomá-
sunk, hogy esetleg elekiek is 
dolgoztak volna a "MARTA"-
ban.  

 
Forrás: a Nyugati Jelen 2008. 

május 12-i lapszáma.  
/www.nyugatijelen.com/ 

  
Rapajkó Tibor 

Az aradi autógyártásról 
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   A hónap régi magyar neve: 
BÖJTELİ HAVA. Keresztény 
idıben a február a böjt elsı 
hava lett, mivel a nagyböjt kez-
dete rendszerint erre a hónapra 
esik. Nevezték Halak havának 
is, mivel február 21 – és márci-
us 20-a között a Nap a halak 
jegyében jár. 
 
Február l. - Brigitta napja 

Ír Szent Brigitta, régi magyar 
nevén Brigida, Breda, Írország 
védıszentje. A hagyomány 
szerint az V-VI.sz. fordulóján 
élt. Egy tölgyfa alatti cellában 
remetéskedett. Azon a helyen 
épül t  a  h í r es Ki ldar e 
„Tölgyfahajlék” kolostor. 
 
Február 2. - Gyertyaszentelı 

Boldogasszony 
A római katolikus egyház Szőz 
Mária tisztulására emlékezik 
ezen a napon. A keresztények a 
gyermek Jézus bemutatását a 
templomban is, e napon ünnep-
lik. Idıjárás-hiedelmek kapcso-
lódnak ehhez a naphoz. Ha 
ezen a napon kisüt a nap, és a 
medve meglátja az árnyékát, 
akkor visszamegy a barlangjá-
ba és még 40 napig tart a hideg. 
 
Február 3. -  Balázs napja 

Szent Balázs püspököt már a 6. 
században mindenfajta torokbe-
tegség gyógyítójának tartották. 
Szokássá vált az ún. Balázs-
áldás, vagy balázsolás, amikor 
a katolikus pap a gyermek álla 
alá gyertyát tesz keresztbe, és 
imát mond. A Balázs-járás az 
iskoláskorú gyermekek házról-
házra járó, adománygyőjtı, 
iskolába toborzó szokása. A 
diákok vasnyársat tőztek a szo-
ba közepére, majd énekelve 
körbetáncolták, kérve ház asz-
szonyát, hogy a „disznóság” 
maradékából tőzzön nekik a 
nyársra. 
 
Február 5. - Ágota napja 

Szent Ágota a legenda szerint 
Szicíliában született elıkelı 
görög családban. Decius csá-
szár alatt szenvedett vértanúha-
lált. Halálát földrengés kísérte. 
Egy évre a történtek után kitört 

az Etna, s csak a szent sírjából 
levett fátyollal sikerült megállí-
tani a lávafolyamot. A szentet 
az óta is földrengések, vulkán-
kitörések, tüzek ellen hívják 
segítségül. 
 
Február 6. - Dorottya napja 

Ókeresztény szőz vértanú volt. 
A középkor végétıl diákok, 
céhek adták elı Dorottya vérta-
nú dramatizált történetét, ké-
sıbb farsangi elemekkel bıvült 
a Dorottya-játék. Ha Dorottya 
napkor fagy van, akkor Julian-
na napjára megenyhül az idı. 
 
Február 9. -Apollónia napja 

„Apollónak szentelt nı”. A 
többségében görög lakosságú 
Alexandria egykori szentje, a 
Nap és a költészet istenének 
papnıje volt. 
 
Február 14. - Bálint napja 

A Bálint-napi idıjárásból a 
várható termésre jósoltak. Hi-
deg, száraz idı esetén jó ter-
mést reméltek. Egyes helyeken 
úgy tartják, hogy e napon vá-
lasztanak párt a verebek. Más 
vidékeken úgy vélték, hogyha a 
vadgalambok ezen a napon 
visszatérnek, a közelgı tavaszt 
jelzik. 
 
Február 16. - Julianna napja 
Julianna ókeresztény vértanú 
volt. Az egyik legkedveltebb 
nıi név. E napon gyakran hava-
zik, ekkor azt mondják: 
”Julianna megrázta a dunnáját”. 
Általában e naptól az idı mele-
gebbre fordulását várják. 
 

Február 19. - Zsuzsanna  
napja 

Ótestamentumi nıalak, akit 
hamis vádak alapján házasság-
t ör é s s e l  g yan ú s í t o t t ak / 
”Zsuzsanna és a vének”/. Név-
napköszöntıket is lejegyeztek 
ezen a napon, énekkel és rig-
musokkal köszöntötték a Zsu-
zsannákat. Ezen a napon azt 
várták, hogy megszólaljon a 
pacsirta, amely a tavasz köze-
ledtét jelzi. Azt tartották, ha 
alacsonyan repül a pacsirta, 
akkor még hideg idı várható.  

Február 22. -Üszögös Szent 
Péter napja 

Különös nevét egy elhallásból 
nyerte: „Szent Pétör ő 
székössége” változott üszögös-
sé és így alakult ki az ehhez 
kapcsolódó hiedelemkör. Ezt a 
napot szerencsétlennek tartják, 
ezért semmilyen munkához 
nem fognak, tyúkot nem ültet-
nek, az asszonyok nem nyúlnak 
a lisztbe, félve attól, hogy üszö-
gös lesz a búza, megfeketedik a 
tojás. Ezen a napon nem szabad 
sem szántani, sem vetni,  
mert üszkös lesz a gabona. Azt 
is mondják, hogy amilyen az 
idı ezen a napon, olyan lesz 
József-napkor is. 
 
Február 24. - Mátyás napja 

Az e napi idıjárásból jósoltak a 
termésre, tojás-szaporulatra. A 
hideg idı kevés tojást jelzett. A 
halászok a Mátyás-napkor fo-
gott halat az egész évi szeren-
csés halászat elıjelének tekin-
tették. Íme egy idıjóslásos 
vers: „Ha Mátyás jeget talál, 
akkor töri, ha nem talál, akkor 
csinál!” 
Ebben az évben ezen a napon 
van a „húshagyó kedd”, ekkor 
vonulnak a maszkák Elek város 
utcáin, előzve a telet. 
Február 25.  -Hamvazószerda    
Ettıl a naptól kezdve az eleki 
németek húsvétig böjtöltek. 

 
Nádor Mária 

Jeles napok februárban Meghívó a román  
batyus bálra 

 
   Február 7-én 19 órakor fog 
kezdıdni, a már hagyományos-
nak mondható bál. Erre az ese-
ményre, többek között meghív-
ták  a romániai testvérvárosok: 
Borossebes, Faget, Ottlaka és 
Mácsa település küldötteit is. A 
vendégek fogadása a Román 
Kisebbségi Székházban törté-
nik  17 órakor. A jegyek árusítá-
sa a bálra, az Eleki Román Álta-
lános Iskolában történik. Min-
den kedves érdeklıdıt ezúton 
tájékoztatunk, hogy  helyfogla-
lás, csak itt, az elıvételben meg-
vett jegyeknél lehetséges. Min-
denkit, aki megtiszteli jelenlété-
vel ezt az eseményt, nagy szere-
tettel vár a rendezıség a  Reibel 
Mihály  Mővelıdési Központ-
ba! A jó hangulat megteremté-
séhez  a romániai Mácsa telepü-
lés zenekara nyújt segítséget.  
A belépıjegy ára: l. 000 Ft 

 
Huszár Gabriella 

 
 

Horváthné Ibolya: 
A legszebb ajándék 

 
Megszületett a kis Erik, 

piros arcú angyalka. 
A családnak szemefénye. 
s a nagyvilágnak új sarja. 

 
Legyél boldog, egészséges, 

kitartó és mindig éber.  
Szeresd drága szüleid, 

hiszen ezt ık is megteszik. 
 

Szeretnek és kedvelnek, 
boldog, igaz emberré nevelnek. 

Add tovább majd Te is ezt, 
csak a jó utat, példát kövesd. 

 
Néha nehéz lesz az élet, de Te 

menj, és el ne tévedj. 
Válaszd mindig az igaz, hamisí-

tatlan utat. 
 

Ezt kívánom én néked, édes 
kicsi emberke. 

Te vagy most az új, a szép. 
A világon a legszebb ajándék.  

Helyesbítés 
    

Az Eleki Krónika 2008. de-
cemberi számában nyomta-
tási hiba miatt lemaradt né-
hány cikk írójának neve. A 
fent említett írások az aláb-

biak voltak: 
Az elfelejtett festı, Szudy 
Nándor, A Mikulás Kupa.  

A cikkek írója Huszár Gab-
riella. 

 
A hibáért ez úton elnézést 

kérünk. 
 

A Szerkesztıség 


