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December 6-a Szent Miklós napja. Miku-
lás csakugyan élt. Myra városában lakott, 
amely ma Törökországban található. Püs-

pök volt és valójában Miklós volt a neve, 
Szent Miklós. Csendben, de bıkezően 
segítette a szegényeket. Letette az ajándé-
kot és máris eltőnt. A legenda szerint 
Myrában élt akkor három pártában maradt 
leánytestvér. Azért nem mentek férjhez, 
mert nem volt hozományuk. A hozomány 
jókora pénzeszköz volt akkor, csakhogy 

ennek a három testvérnek egyetlen fillérje 
sem volt. Egy este a legidısebb nıvér halk 
motozást hallott az ajtón kívül. Odasza-
ladt, kinyitotta az ajtót és egy zacskó pénzt 
talált a tornácon. Így a lányoknak megvolt 
a hozományuk, és férjhez mehettek. Az 
adományozó, pedig eltőnt, már csak a pa-
lástját és a süvegét látták.  

Folytatás az 5. oldalon 

Mikulás érkezése az  
óvodákba 

Kedves Elekiek! 
 
A város képviselı-testülete és ma-
gam nevében azt kívánom Önöknek, 
hogy legyen kellemes karácsonyi 
ünnepük, töltse mindenki az ünne-
peket családja, szerettei körében! 
Az elkövetkezı esztendıre pedig 
kívánok békés, szeretetben és ered-
ményekben gazdag, boldog új esz-
tendıt ! 
Pluhár László polgármester 

 

MEGHÍVÓ 
 

Elek Város Önkormányzata és a Reibel 
Mihály Mővelıdési  
Központ és Könyvtár  

tisztelettel meghívja Önöket  
2011.december 23.-án 9 órára  
„Mindenki Karácsonya”  

címő ünnepségére. 
Helye :Római katolikus templom 

 
Programok: 

 

9:00 Kolinda a templom melletti  
fenyınél  
Elıadók: 

-Ottlaka település tánccsoportja kará-
csonyi köszöntı 

- Újszentanna település tánccsoportja 
karácsonyi köszöntı 

- Elek Táncegyüttes és az eleki Román 
Hagyományápoló Együttes közös be-

mutatója: Turka 

9:30 Kalaman János  
plébános úr köszöntıje  

a templomban 

9:35 A hittanos gyermekek betlehemes 
mősora 

9:50 Tomanek Gábor mősora 

10:20 Városi énekkar mősora 

10:30 Román Általános Iskola  
mősora 

10:40 Dr. Mester György  
Általános iskola mősora  

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Új év , új lehetıségek 
 
    Az új év új lehetıségeket ad mindenki 
számára, így érdemes már most megter-
vezni, hogy a 2012-es évben mit szeret-
nénk véghez  vinni! Most többen azt gon-
dolhatják, hogy ez nem igaz - mármint az 
új lehetıség, hiszen problémák, bajok, 
fenyegetések áradatát érezzük a vállunkon. 
Persze, aki azt gondolja, hogy nincs szük-
ség  változásra, vagy optimistábban az élet 
elé nézni, annak is lehet igaza, bár van egy 
érzésem, hogy annak nehezebb dolga lesz 
2012-ben, mint annak, aki a feladatokat 
látja maga elıtt. Természetesen a fenti 
elınyök száma végtelen, nem is akartam 
most mindet felsorolni, egy azonban biz-
tos: most nem ülhetünk tétlenül, nem halo-
gathatjuk a döntéseinket, és nem áltathat-
juk magunkat azzal, hogy majd minden 
megoldódik. És még véletlenül se essünk 
bele abba a hibába, hogy nem tudunk a 
dolgok mögé, elé, fölé nézni. És ne köves-
sünk el több hibát , mint az elmúlt eszten-
dıben!  
„Idıbe telik (...), mire az ember felnı, és 
olyannyira éretté válik, hogy igent mond-

hat, és akkor is szabad marad; igent 
mondhat, és akkor is egyedi marad, igent 
mondhat anélkül, hogy szolgává válna.” 

 
Magam és az Eleki Krónika szerkesztı-
sége nevében valamennyi olvasónknak 
gyertyafényes, meghitt, boldog kará-

csonyt és eredményekben gazdag boldog 
új évet kívánok! 

 
Árgyelán György 
fıszerkesztı 
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November 28-án volt a soros 
Képviselı-testületi ülés 

 
Közmeghallgatással kezdıdött 
délután három órakor.   
      A polgármester úr Pluhár Lász-
ló kérte, hogy szigorúan olyan 
kérdéseket, problémákat vessenek 
fel, amely a köz érdekében és arról 
szólnak! Sajben András úr volt az 
elsı felszólaló. Beszélt a már sok 
éve emlegetett kerékpárútról és 
közútról (sár, balesetveszély esı-
ben). Az Elek TV csatorna kiosztá-
sában is lát problémát, ami 
forintálisan jelent gondot (Miért 
maradnak ki az HBO hétvégi kódo-
latlan adásaiból.) Az Eleki Krónika 
miért azokat a dolgokat írja, ame-
lyek már megtörténtek. Neki nincs 
is szüksége rá. Az e-mail cím nem 
mőködik. A közterület felügyelet 
nincs megfelelıen ellátva. Renge-
teg kutya szaladgál szabadon. A 
Kétegyházi úton miért nincs zebra?  
     A polgármester úr részletes 
válaszából röviden: Kerékpárút, 
ismételten kiközlik az illetékesek 
(közútkezelı) felé vagy felszedik 
az útpatkát és feltöltik földdel, más 
ötletem nincs. Kábeltévé, továbbít-
ja az igazgató úrnak. Az újság arról 
ír, ami elmúlt, az e-mail címre ı 
szokott anyagokat küldeni. Közte-
rület felügyelet, az állatorvos fel-
ügyelete mellett kell végezni. 
(közmunka, pénz kérdés) A zebra 
„örökzöld” téma, közel tíz éve 
harcolnak az iskola elıttiért. To-
vábbítja az illetékeseknek. Bálint 
István úr felszólalása, sajnos sze-
mélyeskedı véleménynyilvánítás-
ok sorozata lett. A Képviselı-
testület tagjaival kezdte, beláthatat-
lan kikkel folytatta volna. A pol-
gármester úr megkérte, hogy a köz 
érdekében szóljon, csütörtökön a 
polgármesteri fogadóórán bizalom-
mal fordulhat hozzá, elmondhatja 
gondjait.   
    Dr. Heim Lajosné megerısítette 
amennyiben valakinek jogi, szociá-
lis problémája van, a fogadóórán 
az ajtó nyitva áll bárki elıtt. A 
következı hozzászóló Varga Erika 
volt. Tudomása szerint az önkor-
mányzat a Vöröskereszttıl fát fog 
kapni, szeretne ı is feliratkozni. A 
polgármesternek nem volt arról 
tudomása, hogy bármilyen fát kap-
nának, ha lesz ilyen lehetıség, fel 
fogják írni a listára. Ezt követıen 
megköszönte a közmeghallgatáson 
elhangzott véleményeket. Napiren-
den elsıként következett: 
A helyi önkormányzat 2010. évi 
átfogó értékelése a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról. 
    A részletes beszámolóból meg-
tudható Elek lakossága 5.090 fı. A 
jövıre vonatkozó javaslatok többek 
között: drogprevenciós program 
szervezése, családi napközi vagy 
bölcsıde mőködtetése. Felvilágosí-
tó jellegő ifjúsági klub mőködteté-
se. A jelzırendszer (emberek kö-
zött) erısítése, még több személyes 
kapcsolat kiépítése.  
Napirend 2.: Az önkormányzat 
2011. évi költségvetésérıl szóló 
rendelete módosítása. Elfogadták. 
Napirend 3.: Tájékoztató az önkor-
mányzat gazdálkodásának ¾ éves 
helyzetérıl 
    „Február 11-én a költségvetés 37 
416e Ft mőködési és 30 170e Ft 
felhalmozási hiánnyal került elfo-
gadásra. Ennek mérséklése érdeké-
ben döntött a Képviselı-testület 
egyéb források feltárásáról. Pályá-
zatot nyújtott be a nemzetiségi 
iskolák fenntartásához igényelhetı 
kiegészítı támogatásra, valamint 
egyéb közoktatási, közmővelıdési 
támogatáshoz. A pályázat sikere-
ként a Román Iskola fenntartásá-
hoz 20 771e Ft kiegészítı támoga-
tást nyertünk, ez fedezi az önkölt-
ség többlettámogatás összegét. Az 
„Érdekeltségnövelı és eszközfej-
lesztési” támogatás a Könyvtár és 
Mővelıdési Központ részére szak-
mai eszközök, könyvek beszerzé-
sére nyújtott lehetıséget.”  Az 
elıterjesztésben foglaltakat a pol-
gármester úr az ülésen megerısítet-
te, miszerint tartják a költségvetési 
rendeletben elfogadott számokat. A 
2011-es évet végigtudják vinni, 
hogy nem kell külsı segítséget 
kérni. A hitel nélküli gazdálkodást 
megtudják valósítani. 
Napirend 4.: Az önkormányzati 
tulajdonú lakások lakbérérıl szóló 
rendelet megalkotása 
     A Szent István utca 5/b  26 db 
önkormányzati költségalapú lakás 
b ér let i  d í já nak 4, 2 %-o s 
(inflációnak megfelelı) emelése. 
Ezek nem szociális bérlakások.  A 
hozzászólásoknál a polgármester úr 
felvette az önkormányzati porták, 
bérlemények hasznosítását közfog-
lalkoztatásban, pályázatok segítsé-
gével. A besorolás szerint Elek 
nem hátrányos helyzető település. 
(Gyula miatt) Három településnek 
kellene összefogni a pályázatok 
érdekében és így indulhatnának a 
hátrányos helyzet besorolásában. 
Lehetséges lenne akár 150 ember 
foglalkoztatása (a belterületek, 
utcák, csatornák, árkok karbantar-
tása, a portákon saját termékek 
elıállítása). 

Napirend 5.: A önkormányzat 
2012. évi költségvetési koncepció-
ja 
     „A koncepció elıkészítése idı-
szakában kell számba venni a for-
ráslehetıségeket, és rangsorolni a 
feladatokat, valamint a megvalósí-
táshoz szükséges pénzeszközök 
nagyságát és szükségességét. Az 
önkormányzat mőködési keretét, 
pénzügyi lehetıségét alapvetıen 
meghatározza a költségvetési tör-
vény, melyet az Országgyőlés de-
cember hónapban fogad majd el. 
A nyersanyagok és a világpiaci 
olajár 2011. évi tetızését követıen 
az infláció 2012-ben 4,2 % mérték-
ben várható, amiben az Áfa egy-
szeri növelı hatása is jelentkezik”.  
Az elıterjesztésbıl még két mon-
dat: „figyelembe véve a gazdasági 
visszaesés tényét, valamint a válto-
zásokat, a helyi adók bevételét az 
elıírt évi szinten tervzetük meg”. 
„ A lakosság 66 fıvel lett kevesebb 
és így a gyermeklétszám csökkené-
se és az SZJA kiegészítés 10,5 %-
os csökkenésébıl adódóan együtte-
sen a költségvetésben több mint 32 
millió forint támogatás kieséssel 
számolhatunk”. Hozzászólásaik-
ban a képviselık javaslatokat tet-
tek. Abban mindenki egyetértett 
hogy a kötelezı alapfeladatokban 
eleget kell tenni, de nagyon nehéz 
l e s z .  A z  ö n ko r má n y za t 
„kitalálhatna” helyi adókat, de 
olyan gondok vannak a vállakozók 
és a lakosság részérıl, hogy ez fel 
sem merül! Nem biztosak a bevéte-
lek, erre a bankok nem adnak hi-
telt. A kormány a feladatfinanszí-
rozás irányába mozdul, ez így he-
lyes. El kell számolni azzal a pénz-
zel, amit a feladattámogatásra kap-
nak. A képviselık feladatjavaslata-
it, ha megfelelıek, be kell építeni a 
költségvetésbe. A 2012-es év nem 
az önkormányzatok éve lesz. 
 
A város Képviselı-testületének 
idei utolsó ülése december 12-én 

 
    Elıször a lejárt határidejő hatá-
rozatokról szóló polgármesteri 
jelentést fogadta el a képviselı -
tes--tület, egyhangúlag. Ezt köve-
tıen napirendként: I. Az Eleki Víz- 
és Csatornaüzemeltetı Kft. 2012. 
évi árképzése (kábeltelevíziózás, 
internet, stúdiótámogatás, szilárd 
hulladék szállítás).  
     Az elıterjesztésben az említet-
teken kívül szerepelt a vízterhelési 
díj köbméterre való kiszámítása a 
törvény alapján. A díj mértéke 
2012. évre 9 Ft/m3 +áfa. Ezt az 
összeget a Kft. a NAV-nak 

(Nemzeti Adó- és Vámhivatal) 
fizeti be. - részletes beszámoló 
készült az EVI Kft. 2012. évi üzleti 
tervek címmel. Az Általános El-
vekbıl: „A fentiek szerinti bázis-
alapra a vízellátás és csatornázási 
ágazatokról a jövı évben várható 
4,2 %-os áremelést vettük figye-
lembe a költségterv készítésénél. 
Az egyéb tevékenységek költség-
szint emelkedésénél 1-4,9%-os 
mértékkel kalkulálhatunk.” Az EVI 
Kft. elıterjesztését az Ügyrendi 
Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
is megtárgyalta. A testületi ülésen 
Pluhár László polgármester úr az 
elıterjesztést sikeresnek nevezte, 
amely a piaci környezetnek megfe-
lel.  
    Az ivóvíz- szennyvízzel kapcso-
latosan az-az elfogadható,  hogy 
csökkenı jövedelmek mellett is 
megfizethetıek és a Kft.-nek is 
megfeleljen. Dr. Forján Mihály a 
Kft. ügyvezetı igazgatója hangsú-
lyozta, hogy a víz és szennyvízdíja 
alatta van a környezı települések-
ne k ,  G yu l á t ,  B é ké s c s a -
bát ,Újkígyóst említette, szám sze-
rint, forintosítva. Az ivóvíz a labo-
ratóriumi vizsgálatok szerint csak 2 
paraméterben határérték feletti 
(arzén nitrát). Tehát A víz megfele-
lı. Egytlen olyan eset sem volt, 
hogy a környezetszennyezésért 
megbüntették volna a Kft.-t. Ha 
egyáltalán ilyen eset lett volna, 
akkor folyamatosan ellenıriznék a 
Kft-t. A szemétszállításnak fıleg a 
zöldhulladékkal kapcsolatosan 
elmondta, hogy lehetıleg mindent 
hasznosítani kell otthon. Minél 
kevesebbet kell elszállítani, annál 
olcsóbb!   
Zárt ülésen tárgyalták meg a II.: 
Pszichiátriai Betegek Otthona ve-
zetıi pályázatainak elbírálását. 
A vezetıi állást újrapályáztatják.  
Napirenden szerepelt még III.:Elek 
városában fizetendı intézményi 
díjakról szóló rendelet megalkotása 
(Napközi Konyha). 
IV.:  A Képviselı-testület 2012. I. 
félévi munkaterve 
V.: Rendelet az átmeneti gazdálko-
dásról 
    „E rendelet 2012. január 1-jén 
lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. 
február 15-ig a költségvetésrıl 
szóló rendelet hatályba lépése nap-
jáig, de legkésıbb 2012. február 
28-ig kell alkalmazni.” A 2011-es 
év utolsó testületi ülése véget ért. 
Pluhár László polgármester úr 
kellemes karácsonyt és boldog új 
esztendıt kíván a város minden 
lakosának! 

Huszár Gabriella  

Testületi ülések november 28-án és december 12-én 
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-Adj vért és ments meg  
három életet! -  

    Mint minden esztendıben, az 
idén is sor került a könyvtárban 
a véradók köszöntésére, felbe-
csülhetetlen értékő segítség-
nyújtásuk elismerésére.2011. 
december 14-én délután 4 óra-
kor a Magyar Vöröskereszt 
szervezetének eleki titkára, 
Rocskár Jánosné üdvözölte a 
megjelenteket és Pluhár László 
polgármester urat. Majd felkér-
te a polgármester urat, hogy 
köszöntse a kitüntetett véradó-
kat. Beszédében hangsúlyozta a 
véradás tevékenységének fon-
tosságát, s hogy az idısebbek 
milyen hosszú évtizedeken át 
ajánlják fel a segítségüket.  
     „A véradás igazi önzetlen-
ség, mert aki adja, az se tudja, 
hogy kinek, aki kapja, az se 
tudja, hogy kitıl kapta.” Önzet-
lenségükkel sok eleki véradó 
segített már a rászorultakon, ezt 
a segítségnyújtást sajnos a lehe-
tıségek hiánya miatt szerényen 
tudják ugyan jutalmazni, de a 
gesztus a fontos, ha anyagilag 
nem is, de erkölcsileg minden-
féleképpen elismerik ıket. Ez-
után következett az oklevelek 
és ajándékok átadása a kitünte-
tett véradóknak: 80x kitüntetett 
véradó: Dán Ferenc Mihály, 
Braun József , 60x Tóth 
Lászlóné, 40x Tőri László, 
Ungur Zsolt,  Girda Tivadar, 
Festı György, 30x Jenei Lajos, 
20x  Agárdy József, Szabó Mi-
hály, Simonka István, Elekes 
László, 10x Balogh Róbert, 
Sajben Andrásné, Oszlács Gi-
zella, Kimpán Tibor, Kimpán 
Lajos, Földi Jánosné, Farkas 
János.  
      Az oklevelek átvétele után a 
véradók megvendégelése kö-
vetkezett, Rocskár Jánosné kö-
szönetet mondott a polgármes-
ter úrnak a segítségért, a szend-
vicsekért, az aprósüteményért. 
A pezsgıs koccintás és a pohár-
köszöntı volt soron: „A közel-
gı ünnep alkalmával kívánok 
mindenkinek áldott ünnepeket, 
a szerettei között töltsék az 
ünnepeket és boldog új eszten-
dıt az elkövetkezendı 2012-es 
évre.”-zárta a szót a polgármes-

ter úr. A Magyar Vöröskereszt-
nek mit is kívánhatnánk? Sok-
sok önzetlenül nyújtott segítsé-
get, melyet továbbíthatnak a 
rászorulók felé. (A következı 
véradásra december 15-én ke-
rült sor, melyre a Reibel Mihály 
Városi Mővelıdési Központ és 
Könyvtár biztosította a helyet.) 

Juhászné Kiss Henrietta 
 

 
 

Szabó Kata 
Olaj 

 
-Késsel vágható, sőrő sötétség 

honol most a világban szerte-szét. 
Habár advent van, de mindhiába, 
árnyakat suttog az emberek szája. 
Mindenhol égık világítanak, 
de fényt, fényt azt sajnos  

egyik sem ad. 
 

Kellene egy lámpás, mi világít, 
mi utadon megmutatja az ösvényt. 

Csak lámpás?  
Értelmetlen, oly kevés, 

hiszen olaj nélkül az sem ég. 
Olaj, hát olaj, az mindig legyen, 

nem kell milliónyi, csak pár liter... 
 

Uram, nem hagytál el,  
én sem hagylak el. 

Mit ér minden, ha Fiad nem jön el? 
Lehet karácsony?  

Ha csak İ nem jön el, 
Nélküle a fán üres kereszt hever 
és színtelent vérzik a Golgota, 
hiszen akkor neki sem lesz Fia. 

 
A kezemben megkopik a lámpás, 
régi már szegény, olcsó és rozsdás. 
A pusztában az ember oly védtelen, 

a belsı pusztában.... 
Hát mit tegyen? 

De fekete advent az nem lehet, 
most látni kellene a lelkeket. 

 
Kell egy lámpás, mi kíséri utad, 
azaz lábad, mikor térdre rogyad 

és olaj, mitıl égve világít, 
az összekulcsolt kezed, imáid... 

Csak kérj s kapsz!  
A legnagyobb fegyvered, 
a két lábad és a két kezed.  

 
Megjelent a 3. kötetem, aki 
szeretne belıle elérhet a  
magyar-poeta@freemail.hu 
vagy a 70/354-0978-as telefon-
számon.  
 

Mindenkinek kellemes  
karácsonyi ünnepeket és  
boldog új évet kívánok! 

     A közeledı ünnepek kap-
csán felkerestem a Román Álta-
lános Iskola igazgatóját, 
Szelezsán Pétert, hogy tájéko-
zódjak az intézményben folyó 
eseményekrıl. Az alábbiakat 
tudtam meg: Október hónapban 
beindult az OVI-SULI, mindhá-
rom óvodából érkeznek a gye-
rekek, elızetes szülıi engedély-
lyel. Nedreu Aranka tanítónı – 
kéthetente – játékos formában 
megismerteti a gyerekekkel az 
iskola életét. Cél: az iskolai 
beiratkozás elısegítése. Mint-
egy 30 kis óvodás vesz részt 
ezeken a foglalkozásokon. 
Igazgató úr köszönetét fejezi ki 
az óvodapedagógusoknak, akik 
figyelemfelkeltı munkájukkal 
segítik az iskola ez irányú tevé-
kenységét.  
    November hónapban / no-
vember 19-én / Battonyán 
„Lucian Magdu” magyarorszá-
gi román költı emlékére orszá-
gos szavalóversenyt szerveztek. 
Az iskola is képviseltette ma-
gát, 3 tanulóval. A versenyre 
Berényiné Csotye Flóra tanárnı 
készítette fel a gyerekeket, 
melynek meg is lett az eredmé-
nye, mert Sztojka Dániel, 8. 
osztályos tanuló a II. helyezést 
érte el, míg Sztojka Szabolcs, 6. 
osztályos tanuló különdíjas lett. 
Az iskolát még a 6. osztályos 
Budai Boglárka képviselte. Egy 
kötelezı és egy szabadon vá-
lasztott verssel készültek a ta-
nulók a megmérettetésre.  
     A résztvevı gyerekek tan-
testületi dicséretet kaptak. De-
cember 7-én délután az iskolá-
ba is bekopogtatott a messzirıl 
jött vendég, a Mikulás bácsi. 
Tiszteletére feldíszítették a tan-
termeket és a lépcsıfeljárót.  
Bár nem siklott szánon, de 
megérkezett a gyerekek nagy 
örömére. Hatalmas, csomagok-
kal teli puttonyt cipelt a hátán. 
Az idei ünnepség rendhagyó-
nak számított, mert minden 
tanuló egy-egy barátot, isme-
rıst is meghívhatott. Így hama-
rosan megtelt a tornaterem, 
ahol az alsós és a felsıs gyere-
kek – tanáraikkal együtt – ün-
nepeltek. Az idén az alsósok 
készültek külön mősorral, ma-

gyar és román verseket, dalokat 
adtak elı, így köszöntötték a 
nagyszakállú vendéget. Juta-
lomképpen minden tanuló cso-
magot kapott Tıle.  
     Ezután közös tánc és zene 
volt, melyért a köszönet az ön-
zetlenül segítı Gémes Lászlót 
illeti. A szülık szendviccsel és 
üdítıvel kedveskedtek a gyere-
keknek. Igazgató úr külön kö-
szönetét fejezte ki a Román 
Kisebbségi Önkormányzatnak, 
az Oktatási, - Kulturális és 
Sportbizottságnak, valamint a 
Tolnai Péter elnök úr által ve-
zetett Humán Ügyek Bizottsá-
gának / Békéscsaba /, az anyagi 
támogatásokért. Az iskola és az 
óvodák szoros együttmőködé-
sének szép példája az, hogy a 
román iskola alsósai december 
13-án ellátogattak az I. sz. Óvo-
dába, ahol mősort adtak az óvo-
dásoknak és átadták a saját ké-
szítéső ajándékaikat a kicsik-
nek. Ugyanilyen látogatást tet-
tek a III. sz. Óvodában is, de-
cember 15-én. Még nincs vége 
ezzel az ünneplésnek, mert a 
román iskola tanulói a decem-
ber 23-án megrendezésre kerülı 
városi  rendezvényen , a 
„Mindenki Karácsonyán” is 
szerepelnek és elıadják ünnepi 
mősorukat.  Ezután érkezik el a 
megérdemelt pihenés, mert 
kezdetét veszi a téli szünet, 
mely december 24 – 2012. ja-
nuár 8. tart. Január 9-én ismét 
elkezdıdik a tanítás az iskolá-
ban. 

Nádor Mária 
 
 

 
 

Kellemes Karácsonyi Ünne-
peket és Boldog Új évet  

kívánok az Idısek Otthonában 
dolgozó nıvéreknek, a fogya-
tékkal élık nappali ellátásában 
dolgozóknak, a családsegítı 

dolgozóinak, a Városgazdálko-
dás dolgozóinak, a postai dol-
gozóknak, az Adventista otthon 
dolgozóinak és Elek város lakó-

inak akik segítik  
közlekedésemet.  

 
Bágy János 

Véradók köszöntése Események a Román Általános Iskolában 
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„És a Télapónak ki ad aján-
dékot?”-szépolvasási verseny 

az alsó tagozatban- 
 

     A gyerekeknek lámpalázas, 
nagybetős versenyt jelentett 
december 14-e délutánja, amely 
úgy is nevezhetı, hogy az 
„Adventtıl Karácsonyig” pro-
jekt egyik színes eseménye 
volt. A Dr.Mester György Álta-
lános Iskola tantermében várta 
izgatottan a 28 kisember, hogy 
olvashasson minél szebben. Az 
alsós munkaközösség vezetıje, 
Sebık Ferencné nyugtatgatta 
meleg szavakkal a tanulókat 
azzal, hogy aki itt lehet az is 
nagy megtiszteltetés. Köszön-
tötte a zsőri tagjait is, Tóth 
Gábornét, Lupné Soós Tündét 
és Oláhné Huszár Gabriellát. 
Az olvasnivaló kis történeteket 
szétosztotta a 10 másodikos, 10 
harmadikos és 8 negyedikes 
között. A legkisebbek feladata 
a „Madarak karácsonya” címet 
viselte, a nagyobbak a 
„Fenyıfák vándorútját” olvas-
ták, a legnagyobbak pedig a 
címadót, a „És a Télapónak ki 
ad ajándékot?” Ahogyan hall-
gatta az ember a versenyzıket, 
olyan érzés volt, mintha lép-
csın menne egyre feljebb.  
     Évfo lyamról-évfolyamra 
egyre magabiztosabb lett az 
olvasás és a kicsik még min-
dent beleadó igyekezete vált 
egyre folyékonyabb, hangsú-
lyozott olvasássá, sıt még az 
elıadói képesség szikrái is fel-
villantak. Öröm volt hallgatni 
és nehéz volt pontozni, úgy-
mond döntést hozni. A délután 
hangulatát Tóth Gáborné ma-
gyar tanárnı, a zsőri elnöke 
fogalmazta meg, az eredmény-
h i r d e t é s t  m e ge l ı zı en . 
„Elıttetek most egy boldog 
ember áll, van olyan könyv,  
„Az olvasás gyönyörősége” 
titeket hallgatni is az volt. Na-
gyon szépen olvastatok. Örü-
lök, hogy ilyen gyerekek fog-
nak majd járni a felsı tagozat-
ba.” Az oklevelet és az ajándé-
kot (filctollak) Sebık Ferencné 
adta át a verseny legjobbjainak.  
2. osztály: I.Szabó Szebasztián, 
II.Török Bálint, III.Ladányi 
Nóra és Váradi Daniella 
3. osztály:I.Ferenczi Sára, 

II.Kugler Lili, III.Kovács Márk 
4.osztály:I Rapajkó Antónia és 
Nagy Elizabet, II.Nisteriuc 
Ádám, III. Lakatos Bálint 
     Az alsós munkaközösség 
vezetıje még elmondta, hogy 
együtt örül a gyerekekkel,  de 
szeretné megköszönni a peda-
gógustársainak a felkészítı 
munkát, Kovács Gerınének, 
Turla Mihálynénak,  Lénárt 
Istvánnénak, Bellonné Durst 
Ilonának és Gera Krisztinának. 
Úgy gondolom köszönet illeti 
Lupné Soós Tündét, aki pazar 
kézügyességével elkápráztatott 
(kapott mindenki a hóemberes 
képeslapból) és Bellonné Durst 
Ilonát aki az alsós munkaközös-
ség nevében szervezte meg a 
versenyt és Turla Mihálynét az 
Adventi projekt vezetıjét.  
      A magam részérıl minden 
tanárnak, aki az alsó tagozatban 
ezeket a kis embereket felkészí-
ti nap mint nap, lehet úgy mon-
dani, hogy az életre, vagy csak 
a következı tanévre, a szépol-
vasási verseny alkalmából kívá-
nok nagyon szép karácsonyt! 

 
Simonyi Zsigmond  
helyesírási verseny 

 
     Lehet hogy sántít a hasonla-
tom, de úgy érzem a helyesírás 
a nyelv kreszvizsgája. Illik is-
merni legalább egy kicsit min-
denkinek a közlekedés szabá-
lyait, így a helyesírásét is. A 
legmélyebb érzelmekkel átita-
tott levél is nevetségessé válik, 
ha „kedd vesemet” ír, vagy 
„bántyja a szívemett”. Ugye 
milyen borzalmas? A múlt idıs 
szív különösen, ami ráadásul 
fınév. A magyar nyelv nehéz, 
így a helyesírása sem könnyő. 
Ennek a tudásnak a házi verse-
nyét rendezték meg a Dr. Mes-
ter György Általános Iskolában 
november végén. Az eredmé-
nyek: 
5. osztály: I.Hoffmann Marcell, 
II.Bíró Róbert, III. Csuvarszki 
Andrea 
6. osztály: I.Pelle László, 
II.Mazán Nikolett, III.Nagy 
Fanni,  
7. osztály: I.Lırincz Balázs, 
II.Árgyelán Endre, III. Török 
Máté 
8. osztály: I.Nagy Marcell, 

II.Kása Rebeka, III. Horváth 
Csenge 
     Gratulálunk a tanulóknak az 
elért eredményekhez és köszön-
jük a felkészítı tanárok segítı 
munkáját, Dézsiné Németh 
Ilonának, Lénárt Istvánnénak és 
Tóth Gábornénak. A gyerekek 
a tudásukat a gyulai területi 
versenyen kamatoztathatják. 

 
Egy kis számtan 

 
      Ilyen néven maradt meg 
sokunkban, na meg a kockás 
füzet hátsó borítójának ijesztı 
szorzótáblája, amit reflexszerő-
en, gondolkozás nélkül „vágni 
kellett”. Ez a legkevesebb – 
mondták szigorúan. A számtan 
azóta matematikává avanzsáló-
dott és hogy most mi a legkeve-
sebb, azt a tudomány száguldó 
világában és többek között a 
végtelennel játszadozó matek-
nál végképp nem lehet tudni. 
Házi versenyt tartottak a Dr. 
Mester György Általános Isko-
lában október végén ebbıl a 
nehéz és fontos tantárgyból. Ez 
a megmérettetés azért volt lé-
nyeges, hogy kik indulhassanak 
késıbb a nagyobb területi ver-
senyeken.  A következı ered-
mények születtek: 
5. osztály:I. Hoffmann Marcell, 
II. Csuvarszki Andrea, III. 
Márk Cintia 
6.  osztály: I. Purecse Patrícia, 
II. Pelle László, Pintér Beáta, 
III. Mazán Nikolett 
7. osztály: I. Medve Bianka, II. 
Kovács Fatime, III. Bajaczán 
Patrícia 
8.  osztály: I. Nagy Marcell, II. 
Szegedi Szonjaq, III. Kása Re-
beka 
    Gratulálunk a tanulóknak! 
Felkészítı tanáraik Jámborné 
Simó Mária és Brindás 
Györgyné voltak. Köszönet 
illeti ıket, hiszen segítségükkel 
sikereket érhetnek el iskolása-
ink „házon kívüli” matematika 
versenyeken is  

A Mikulás kupa 

 
     Lehet szeptember vagy má-
jus, ha elhangzik, hogy Mikulás 
kupa a Dr. Mester György 
Áltakános Iskolában biztosan 
tudják mirıl van szó, sıt a 
szomszéd települések nebulói 
is. Az idén december 5-én is 
sor került a nagy megmérette-
tésre, amely délelıtt 8 órától 
délután 3 óráig tartott. A részt-
vevıket Pelle László a házigaz-
da iskola igazgatója üdvözölte 
és biztatta izgalmas mérkızé-
sek megvívására, a közönség-
nek pedig jó szurkolást kívánt.     
     A Mikulás is örült, hogy 
összegyőltek a fiatalok az ı 
nevével fémjelzett versenyre. 
Mindenkinek jutott ajándékcso-
mag a kondíció megırzése ér-
dekében is. Korcsoportok sze-
rint bonyolították le a mérkızé-
seket: 
1 -2 . o sztál yos f iú knál : 
Lökösháza-Elek játszott, 3-4-
nél: Lökösháza-Elek. , 5-6-
nál:Lökösháza-Elek, 7-8-nál: 
Lökösháza-Kétegyháza-Elek. 
Büszkék lehetünk fiainkra, 
majdnem minden korcsoport-
ban elvitték a kupát, csak a 
harmadikban nem. 
     Így az eredmény: Elsı he-
l yeze t t  E l ek ,  máso di k 
L ö k ö s h á z a ,  h a r m a d i k 
Kétegyháza. A fiúknál az I. 
korcsoportban gólkirály Hack 
Bálint (II/a.) Legjobb kapus 
Fazekas Roland. II korcsoport 
gólkirály: Szász Richárd. Leg-
jobb kapus: Nagy Ádám III. 
korcsoport gólkirály: Málik 
Tamás (VI./a) Legjobb védı: 
Gyöngyösi Tamás (VI/b). IV. 
korcsoport gólkirály: Budai  
Markó (VIII/A) Orsós Krisztián 
(VII/b) Legjobb kapus: Juhász 
Ferenc (VII/a). A mérkızések 
levezetését a testnevelı tanárok 
végezték, Hipszki Erzsébet 
Kétegyházáról, Farkas Imre 
Lökösházáról, Nagyné Nádor 
Gabriella Elekrıl és szintén 
tılünk Dávid Rémusz, aki meg-
szervezte a találkozót. A kupá-
kat elnyerték az elsı helyezet-

Hírek a Dr. Mester György Általános Iskola életébıl 
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tek és az oklevelek is a kiérde-
melt gazdáikhoz kerültek.  
      A mérkızések véget értek, 
a gólok örömei és a rossz cse-
lek és mellérúgások bosszanko-
dásai már csak emlék, mint a 
szurkolók kiabálásai is, ami 
ilyen helyen „kötelezı”. Az 
üres sportcsarnokot nézve, ahol 
csak egy szaloncukor papírja 
hevert, egy gondolat pattogott a 
labda helyett a padlón, „ha már 
itt járt a sportos Mikulás mért 
nem ı csinálta  a kezdı rú-
gást”?  
 
A „sportos” Mikulás és a ro-

mantikus Télapó 
 

Két különbözı ajándékosztoga-
tóról van szó, hangzott el a hi-
vatalos felvilágosítás.  

     A Mikulás valóban a IV. 
századi Miklós püspökhöz köt-
hetı, azonban valószínő ı lehet 
a „sportosabb”, aki akár kupá-
kat osztogat és néhol kéménye-
ken keresztül közlekedik, bizto-
san a krampuszait küldi elıre 
hogy a kormot összeszedjék, 
hiszen az ı szakálla mindig 
fehér marad. Na és a fekete 
pontokat (virgácsokat) csak 
osszák ki az ördögök! Ha! 
Akad olyan lurkó aki rossz fát 
tett volna a tőzre. Ó, a Télapó! 
İ Lappföldrıl érkezik. A rén-
szarvasok hóba süllyedı lábai 
suttogják a pelyheknek „add 
tovább, sietünk, sietünk, várnak 
ránk, várnak ránk.....” siklik a 
szán. A havas szirten az ordas 
is csak döbbenettel nézi a fe-
hérségben suhanó Télapót 

„ennek még GPS sem kell, virít 
a láthatárig”- gondolja farkas-
éhesen, és még csilingelnek is, 
rántja meg idegesen a fülét.  
     Sóvár tekintete a rénszarvas-
ok távolodó agancsára mered, 
hiába egy csúcsragadozónak 
nem a csokoládé a gyengéje. 
Az, hogy melyik érkezik meg 
oda, ahol nagyon várják ıket az 
aztán a meglepetés! Lehet hogy 
a hangja olyan mint apué, vagy 
a csizmája nagypapáé, de ez 
csak véletlen. Amelyiknek húz-
ható a szakálla, az valószínőleg 
az igazi, ha meg leesik, anyu 
utána viszi. Nagyon-nagyon 
kell örülni minden piros almá-
nak, szaloncukornak, mert ak-
kor jönni fognak jövıre is, vagy 
a Mikulás vagy a Télapó. Nem 
hiába várták ıket a Dr.Mester 

György Általános iskolában is a 
gyerekek az alsó tagozatban 6-
án osont be a Télapó és minden 
osztályba ellátogatott, megaján-
dékozta a „kicsiket”. Nagy volt 
az öröm, dallal, tánccal és kis 
versekkel köszöntötték a Tél-
apót. Felsı tagozatban decem-
ber 9-én tartottak Mikulás ün-
nepségeket. Osztályonként, 
családiasan igyekeztek eltölteni 
ezt a délutánt, amely az osztály-
fınökök ötleteinek megfelelıen 
alakult. Egyben mindegyik 
hasonlított, jókedv, szórakozás 
amibe belefér egy kis táncolás, 
hiszen ık már tinédzserek. A 
Mikulás viszont Mikulás marad 
mindenkinek. 

 
Huszár Gabriella 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

177/2011. (XI. 28.) sz. önkormányzati képviselı-testületi határozat: 
Elek Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta a Munkaerı-piaci Alap közfoglalkoztatás kiadásaira 2012. évi elıirányzata-

inak terhére indított Start munka-programra pályázat kerüljön benyújtására.  
A pályázat benyújtásához szükséges 22,7 ha földterület felszabadítása céljából felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti 

szerzıdéseket felmondhassa.  
A felhatalmazás alapján az összes belterületi, Elek Város Önkormányzata tulajdonát képezı földterület haszonbérleti szerzıdését 
azonnali hatállyal felmondom, és ezúton kérem a Tisztelt belterületi haszonbérlı földtulajdonosokat, hogy fáradjanak be Stumpf 

János mőszaki ügyintézıhöz a Polgármesteri Hivatal 13. számú irodájába egyeztetés végett 2012. január 16–ig.  
  

Tisztelt Eleki Lakosok! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. december 19-től (hétfő) 2011. december 30. (péntek) napjáig közigazgatási szünetet 

tartunk a Polgármesteri Hivatalban.  
Mindezért kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy kérelmeiket legkésőbb 2011. december 12. napjáig szíveskedjenek előadni az 

illetékes ügyintézőnél.  
A közigazgatási szünet időtartama alatt ügyeleti rendszerben lesznek elérhetőek az ügyintézők. 

Szíves megértésüket köszönjük! 

Folytatás az 1. oldalról 
/Mikulás…/ 

Természetesen az ismeretlen 
adakozó Szent Miklós volt. 
Azóta Szent Miklós kicsit meg-
változott, ma már fehérprémes, 
piros, talpig érı bundát visel és 
kucsmát. És a neve is átalakult, 
hol „Santa Claus”-nak, hol Mi-
kulásnak hívják.  Ez a várva 
várt vendég megérkezett de-
cember 6-án az eleki óvodákba 
is, Bágy Gyuri bácsi személyé-
ben. İ egy igazi Mikulás, mert 
a szakállát a természet adta. 
Újtelep felıl érkezett elsı állo-
mására, a III. sz. Óvodába, ke-
zében a nagy puttonnyal. A 
kicsik már nagyon várták, 
énekkel, mondókákkal köszön-

tötték. A dalok sorában román 
énekek is szerepeltek, a Miku-
lás bácsi ezeket meg is értette. 
A mősorszámok után mindenki 
ajándékot kapott, egy-egy kis 
édességgel, dióval, naranccsal 
teli csomagot. Innen az útja 
továbbvitte a következı óvodá-
ba, a II. számúba. Itt is nagy 
izgalommal teli gyermekarcok-
kal találkozott a messzirıl jött 
jóságos öregúr. Már az utcán 
hallotta az İt váró éneket: „van 
zsákodban minden jó, piros 
alma mogyoró… jöjj el hoz-
zánk várunk már…”  
     A gyerekek itt is kedves 
mősorral készültek a fogadásá-
ra. İk is örülhettek a Mikulás 
csomagnak. Innen továbbban-

dukolt a Hısök úti óvodába, 
ahol a gyerekek a magyaron 
kívül német dalokkal is kedves-
kedtek neki. Néhány gyerek 
megilletıdött a nem mindenna-
pi vendég láttán. Mikulás bácsi 
elmesélte milyen messzirıl 
indult el, hogy most ezen a na-
pon az óvodás gyerekekkel 
találkozzon, és örömet okozzon 
nekik. Itt is elıkerültek a nagy 
puttonyból a csomagok.  
      Azután továbbindult a kö-
vetkezı állomására. Papp 
Lászlóné óvodavezetı elmond-
ta, hogy a napokban szervezték 
meg mindhárom óvodában a 
karácsonyi ünnepségeket. Sze-
rény körülmények között, ben-
sıséges ünnepi hangulatot vará-

zsolnak a gyerekeknek. Minden 
óvodában a karácsonyi ünnep-
hez kapcsolódó énekkel, körjá-
tékkal készülnek a gyerekek és 
dramaturgiai játékot is elıad-
nak. A csodásan feldíszített 
fenyıfa alatt lapuló új játékokat 
mindig nagy örömmel veszik 
birtokba a gyerekek, és öröm-
mel viszik be a csoportszobák-
ba. Tájékoztatásként még el-
mondta, hogy az óvodákban is 
lesz téli szünet, melynek idı-
pontja: december 22 - 2012. 
január 2. tart. Mikor eljöttem 
egy saját készítéső kedves kará-
csonyi képeslapot adott a ke-
zembe és ezzel kívánt kellemes 
ünnepeket.  

Nádor Mária 
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    Ötven év telt el az óta, amió-
ta dr. Rédei József 196l. szep-
tember 30-án a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem általános 
orvosi karán megszerezte a 
diplomáját. Ebbıl az alkalom-
ból kerestem meg İt, és kér-
tem, meséljen az eddigi életé-
rıl, az orvosi hivatásáról. Dok-
tor úr a következıket mondta el 
errıl a szép, de rögös útról:  
     „ A diploma megszerzése 
után a gyulai Me-
gyei Tankórház 
négy osztályán /
b e l , - s eb é s z e t , -
s ü l é s z e t , -
g ye rmek g yó g y -
ászat/ gyakornok-
ként dolgoztam, 
közel 2 évig. Dr. 
Gyıry Gyula orvos 
hívó szavára, Elek 
községbe jöttem ıt 
kisegíteni, mivel 
ekkor Eleken ı 
egyedül volt körzeti 
orvos. Ez idıben a 
településen kb. 5.600 lakos élt. 
Ezt a létszámot, hétrıl-hétre, 
éjjel-nappal egyedül kellett 
ellássa. Mai napig is szeretettel 
emlékszem rá. Kezdı lépéseim-
nél méltó segítıtársnak bizo-
nyult. Így a településen két or-
vosi körzet alakult ki, mely az 
1-es és 2-es számot viselte. Én 
a 2-es számú körzetet kaptam 
meg. Így is kb. 3.200 – 3.300 
volt az én betegeim száma. 
Szolgálati lakást kaptam. Mai 
szemmel nézve a feladatok ösz-
szetettebbek és sokrétőbbek 
voltak, jellemzésükre a követke-
zıket tudom felsorolni. Alapfel-
adatom volt az, hogy a körze-
tem betegeit, az év minden nap-
ján – kivéve az évi 3 hét sza-
badságot – éjjel-nappal köteles 
voltam ellátni. A községbıl való 
eltávozást – összesen 2 óra 
hosszára – a járási tiszti fıor-
vostól kellett elızetesen enge-
délyeztetnem. A körzeti orvosi 
ellátás szerves része volt a 
gyermekorvosi ellátás. A 60-as, 
70-es években a születések szá-
ma 80-90 között mozgott, volt 
1-2 eset, amikor a 100-at is 
meghaladta, a mai 30-40-nel 
ellentétben.  

     A közegészségügyi feladatok 
sorát is említhetném, melyek 
negyed,- illetve félévente jelen-
téstételi kötelezettséget jelentet-
tek. Pl. a munkahelyek egész-
ségügyi ellenırzése, borbélyok, 
konyhák és minden humán szol-
gáltatást nyújtó intézmény 
egészségügyi ellenırzése. Idıs 
kollegám, dr. Gyıry Gyula, 
tekintettel idıs állapotára, te-
lente már nem tudta vállalni az 

embert próbáló éjszakai ügye-
leteket. Így novembertıl márci-
usig egyedül kellett ügyeljek. 
Nem utolsó sorban ezen felül, a 
szomszédos Lökösháza község-
ben, mintegy 7 éven keresztül, 
igen sokszor helyettesítettem. 
Ez hetente 3 délutánt jelentett. 
Ez az idıszak számomra igen 
nehéz volt. Ráadásul ekkor 
Gyıry Gyula kollegám is eltá-
vozott a községbıl.   
      1970-ben segítség érkezett 
dr. Szepesváry Elemér fiatal, 
energiával teli kollega szemé-
lyében. Lényeges könnyebbség 
volt a munka ezután, mivel fele-
fele arányban oszlottak meg a 
terhek. 1963-tól – hosszú éve-
ken át – fogszakorvosi szolgálat 
nem mőködött Eleken, csupán 
1-2 alkalommal Gyuláról érke-
zett kiváló fogászok teljesítettek 
szolgálatot, így igen gyakran 
hozzám fordultak a betegek 
foghúzásra is. Ez a tevékenysé-
gem csak akkor szőnt meg, ami-
kor dr. Nádor Gyöngyvér fog-
szakorvos munkába állt Eleken, 
1972-ben. Ez idı tájt felkértek 
az Eleki Pszichiátriai Betegek 
Otthonának intézményorvosi 
teendıinek ellátására, ezt a 

feladatot 33 évig végeztem. 
Továbbá két évtizedig voltam a 
Keresztény Advent Közösség 
Idısek Otthonában is intéz-
ményorvos, gyógyítottam az 
otthon idıs lakóit. Az 1979-80-
as években, mintegy két éven át, 
az itthoni nem kevés munkám 
mellett, megbíztak a gyulai já-
rás, járási fıorvosi teendıinek 
ellátásával. Ekkor kezdıdött a 
hétvégi ügyeleti szolgálatok 
megszervezése a körzetekben. 
Ez már nagy könnyebbség volt 

minden körzeti 
orvos számára. Így 
alakult ki Elek – 
Kétegyháza  – 
Lökösháza hétvégi 
összevont körzeti 
orvosi ügyeletének 
szolgálata. Saját 
jármővel láttuk el 
a feladatokat, adó-
vevı készüléket 
kaptunk.  Az ügye-
leti szolgálat telje-
sítése a munkaköri 
leírásban rögzített 
kötelezettségeink 

között szerepelt. Így a három 
település hét orvosa felváltva 
ügyelt. Kb. 4 éven át a megyei 
fıorvos kinevezett oktató körze-
ti fıorvosnak. Ez azt jelentette, 
hogy a gyulai kórházban tevé-
kenykedı fiatal szakorvos-
jelöltek 3-3 hónapos tovább-
képzését a körzetekben kellett 
felügyelnem. Amennyiben teher 
volt ez, annyiban segítséget is 
jelentett nekem, mivel a jelöltek 
a feladatok jó részét átvették.  
      Ezek után kialakult a 3. 
körzeti orvosi állás is, amely 
betöltésre került. Ezután a 
munkám lényegesen könnyebb 
lett. 1996. április 30-án, az 
állami szolgálatból – körzeti 
orvosként – nyugdíjba vonul-
tam. Ezt követıen, 2006. június 
30. magán-családorvosként 
tevékenykedtem. Eredményeim:  
Többször részesültem elisme-
résben Eleken. Büszkeséggel 
töltött el az, hogy az „Elekért” 
érdemérmet két alkalommal is 
megkaptam. Elıször az általam 
irányított „Körzeti Egészség-
ügyi Szolgálat”- nak ítélték oda 
ezt a rangos elismerést, 1986-
ban. Késıbb, 1995-ben, pedig 
személyem kapta meg az 

„Elekért” érdemérmet. Az eleki 
elismerés után Megyei Fıorvo-
si, késıbb Egészségügyi Minisz-
teri dicséretben részesültem. A 
MAOTE /Magyar Általános 
Orvosok Tudományos Egyesü-
lete/ 2 alkalommal is NÍVÓ-
díjban részesített, 1977-ben és 
1980-ban, elsı alkalommal egy 
r i t k a  b e t e g s é g  a 
„phaeochromocytoma” /
mellékvese daganat/ körzetben 
felismert esetéért, másod ízben 
a lökösházi vasúti tömeges bal-
eset gyors és szakszerő ellátá-
sáért. A legnagyobb elismeré-
sem, az Eleken végzett 43 éves 
munkámért, a lakosság megbe-
csülése és elıreköszönése, ki 
fıorvosnak, ki doktor úrnak 
szólítva fejezi ki tiszteletét, a 
mai napig. Úgy érzem, ez szá-
momra mindennél többet ér!     
     Végezetül: itt is köszönetet 
mondok a mindenkori munka-
társaimnak, kik nagyban segí-
tették munkámat. Feleségemnek 
és családomnak, kik tőrték az 
éjjeli szolgálat nehézségeivel 
járó megpróbáltatásokat, vala-
mint szüleimnek – kik meghatá-
rozó módon hozzájárultak az 
életutamhoz – örök hálával 
tartozom.”  
     Eddig szólt az aranydiplo-
más vallomása. Doktor úr a 
családunk háziorvosa volt, ezért 
örültem, hogy én kaptam meg 
ezt a feladatot, írjak Róla, az 
aranydiploma átvétele kapcsán.  
     Orvosi hivatását messzeme-
nıen alaposan végezte, minden 
szakmai tudását felhasználva. A 
körzetébe tartozó betegek érez-
ték, hogy a keze alatt meg-
gyógyulnak. Bizalommal for-
dultak hozzá, bármilyen beteg-
séggel. Soha nem tett különbsé-
get beteg és beteg között. Sze-
me elıtt csak a betegek meg-
gyógyítása és a betegeken való 
azonnali segítés lebegett. Fele-
lısségteljesen végezte orvosi 
gyógyító feladatát. Segítségére 
bármikor lehetett számítani.  
Gratulálunk az aranydiplomá-
hoz és kívánjuk, hogy töltse 
megelégedéssel és örömmel a 
nyugdíjas napjait. 

 
Nádor Mária  

Egy rögös út az aranydiplomáig 
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     Január régi magyar neve: 
BOLDOGASSZONY HAVA. 
A csillagászati év megfelelı 
hónapneve után VÍZÖNTİ 
HAVÁNAK is nevezik. Ismert 
a Fergeteg Hava elnevezés is. 
A hónap névadója Janus, a kez-
det és vég istene volt, neki tu-
lajdonítható, hogy a korábbi 
márciusi, majd a szeptemberi 
évkezdés helyett a rómaiak 
január l-jén kezdték az évet. 
Köszöntsük az újévet az alábbi 
verssel: 

„Ami mögöttünk van,  
ha nehéz is, vége. 

Tegyük most a gondot,  
bosszúságot félre! 

Búcsúztassuk méltón  
az Öreg Óévet, 

S bizakodva várjunk  
Új esztendı Téged! 

 
Hozz az embereknek  
boldogságot, békét! 
Varázsold szemükbe  
öröm tiszta fényét! 
Hitük sose fogyjon,  

szívük ne csüggedjen! 
Asztalukon étel,  

s ital mindig legyen! 
  

Pénzt adj a szegénynek,  
erıt a csüggedınek! 

Reményt nyújts, ha néha  
nehéz napok jönnek! 
Feledjük a rosszat,  
ırizzük a szépet. 

Kívánjunk egymásnak  
boldogabb Új Évet!” 

 
Január l. – Újév 

   Január l-je a polgári év kez-
dınapja. Ez az évkezdet a Ger-
gely-féle naptárreform /1582/ 
óta vált általánossá. Újévkor az 
elsı nap szerencséjével az 
egész esztendı sikerét igyekez-
tek biztosítani. Úgy tartották, 
hogy amit ezen a napon csele-
kednek, az hatással lesz az 
egész esztendıre. Január elsı 
napja alkalmas idı a férjjóslás-
ra. Egyesek úgy vélték, hogy 
újév reggelén amilyen nevezető 
férfit látnak meg elıször, olyan 
nevő lesz a férjük. Az új esz-
tendei jóslásoknak igen fontos 
része volt a táplálkozás. Jól 
ismert a baromfihús evésének 
tilalma e napon, úgy tartják a 

baromfi, elkaparná a szeren-
csét. Elınyben részesítik a sze-
mes terményeket / lencse, rizs, 
köles /, mert a sok apró mag 
pénzbıséget jelent. E napon az 
idıjárásra is jósoltak: „Ha újév 
reggelén északi, hideg szél kö-
szönt be, hosszú, kemény, tar-
tós tél lesz.” 
Január 6. --  Vízkereszt 

   Nyugaton a háromkirályok 
imádásának, keleten, pedig 
Krisztusnak a folyóban való 
megkeresztelkedésének ünnepe 
lett. A római egyház hozzácsa-
tolta Jézus elsı csodájáról / a 
víz borrá változtatása a kánai 
menyegzın / való megemléke-
zést. E nap az ünnepi kereszte-
lések napja lett. A katolikus 
egyház szokása szerint tömjént 
és vizet szenteltek. E kettı 
megszentelésébıl keletkezett a 
házszentelés szokása, amely 
már a háromkirályok tiszteleté-
hez kapcsolódik. A királyok 
nevei: Gáspár, Menyhért, Bol-
dizsár, perzsa, héber, illetve 
babiloni eredetőek. Sok kedves 
népszokás főzıdik ünnepük-
höz. Magyarország legtöbb 
helységében férfiak, vagy fiúk 
háromkirályoztak. Fontos kel-
lékük volt a kiugratható, rugós 
szerkezető, hatágú csillag, 
amelynek közepét rendszerint 
szitából készítették. Hátul 
hagytak rajta egy kis nyílást, 
hogy azon keresztül a belül 
elhelyezett gyertyát meggyújt-
hassák. Fejükön koronaszerő 
papírsisak, vállukon királyi 
palástot jelképezı fehér lepedı, 
vagy alsószoknya, oldalukon 
kard volt. 

F a r s a n g 
   A vízkereszttıl – hamvazó-
szerdáig terjedı mulatós, lako-
dalmas idıszakot tekintjük far-
sangnak. A húshagyó keddet a 
Húsvét idıpontja határozza 
meg. Húsvét vasárnapot a „40 
napos böjt” elızi meg, amely 
hamvazószerdával kezdıdik. 
2012-ben február 22-re esik ez 
a nap. Mivel a Húsvét mozgó 
ünnep, változik a farsang idı-
tartama is. A farsang kezdı 
napja: a vízkereszt utáni hétfı. 
 
Január 17. --  Remete Szent 

Antal napja 
   İ szerzetes volt, /i.sz. 25o 

táján született/ akit már a kö-
zépkorban a háziállatok, köztük 
a disznók védıszentjeként tisz-
teltek. „Szent Antal tüzének” 
nevezik az orbáncot és az eh-
hez hasonló mérgezést. Ráolva-
sásokkal, imádságokkal próbál-
ták a betegséget gyógyítani. 
 
Január 18. – Piroska napja 

   Idıjárás-jósló nap: „Ha Piros-
ka napján fagy, negyven napig 
el nem hagy.” 

Január 22. – Vince napja 
    Jelentése: GYİZELMES. 
E g ye s  f a l va k b a n  ú n . 
vincevesszıt metszettek, amit a 
meleg szobában vízbe állítot-
tak, s abból, hogy mennyire 
hajtott ki, a következı év ter-
mésére jósoltak. 
A várható kukoricatermésre is 
jósoltak a Vince-napi idıjárás-
ból: amilyen hosszú jégcsapok 
lógtak az ereszen, olyan hosz-
szúak lesznek a kukoricacsö-
vek. Ezen a napon a szılıter-
melık is figyelték az idıjárást, 
szép napos idı esetén jó, ellen-
kezı esetben rossz bortermést 
jósoltak. 
A közismert idıjárási regula 
így hangzik: 
„Hogyha szépen fénylik Vince, 
  Megtelik borral a pince!” 

Január 25. – Pál napja 
   Pál apostol megtérése elıtt 
üldözte a keresztényeket. Pál 
neve ekkor még Saul volt, aki 
egy ízben Damaszkuszba ment. 
Az úton, hirtelen nagy fényes-
ség vette körül. Leesett a lová-
ról és látomásában szózatot 
hallott: „Saul, Saul, miért ker-
getsz engem?” Az élmény hatá-
sa alatt megtért és a keresztény-
ség nagy térítı apostola lett. A 
napot „Pálfordulónak” is neve-
zik. Idıjárási, csillagászati tilal-
ma is van az ünnepnek. Túl 
vagyunk már a tél felén és vár-
ható, hogy az idı hamarosan 
jobbra fordul. A középkori 
Franciaországban a kötélverık 
napja is volt ez a nap. Ekkorra 
már fonásra készen állt a len és 
a kender. A hulladékból nagy 
tüzet raktak a fonókban, s fehér 
len vagy kendervászon ruhában 
körbetáncolták azt. 

 
Nádor Mária  

     Domak Péter,  az eleki rendırırs 
p ar anc snoka a k ar ác s ony i 
és  szilveszteri ünnepek elıtt a kö-
vetkezıkre hívja fel az eleki lakos-
ság  figyelmét:  Ezen idıszakban a 
korábbinál jóval több vásárló keresi 
fel a boltokat,  így fenáll annak a 
veszélye is,  hogy zsebtolvajokkal 
"talélkozhatunk",  ezért különösen 
figyelni kell pl. a pénztárcák-
ra.  Bizonyos emberek továbbra is 
lopják a kerékpárokat,  így pl. az 
egykori Üvegház elıl is,  ezért 
szükséges a komolyabb védelem 
is,  hisz az egyszerő,  számzáras 
lakatokat könnyen el tudják vág-
ni.  A szilveszteri petárdázás miatt 
sok gazdátlanná vált kutya kerülhet 
az utcákra,  s ezzel komolyabb 
p rob lémákat is  okozhatnak. 
Azok,  akik ilyenkor nem találják a 
kutyájukat,akövetkezı helyeken 
érdeklıdhetnek:  gyulai men-
hely /30 652 64 31/,  illetve 
Szekerczés Balázs /Újkígyós/ a 30 
303 46 13-as telefonszámon. Ha 
valaki az ünnepek alatt nem tartóz-
kodik otthon,  az jelentse az eleki 
polgárırségnek, hogy a lakóháza 
nem maradjon teljesen ırizetlenül. 
     Az eleki rendırırs kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet kíván minden törvénytisztelı 
eleki polgárnak! 
 

 Rapajkó Tibor 
 

 
Horváthné Ibolya 
Szent Karácsony 

 
Van nekem egy édes álmom, 
amit megosztanék veletek, 
mert ebben a nagyvilágban, 

most jött el a szeretet. 
 

Ez csak álom, vagy valóság? 
döntsük el ezt emberek. 
Akarom és akarjátok, 

közösen, hogy így legyen. 
 

Szent Karácsony ünnepnapján 
lehullik a hópehely, 

fölötte a félhomályban 
angyal hangja csendül fel. 

 

Mosolyogva szórja ránk 
fénylı sugarát, 

és a szívünk mélyéig lopta be, 
minden egyes dallamát. 

 

Most, hogy eljött szép Karácsony, 
ünnepeljünk kedvesen, 

szeretném, ha minden házba 
beköltözne a szeretet. 

 

Az éjféli harangszónál 
mind együtt lehetünk, 

kéz a kézben, szív a szívben, 
közösen ünnepelhetünk. 

Decemberi rendırségi hírek Jeles napok januárban 
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Karácsonyi puncs  
gyerekeknek 
Hozzávalók: 
0,5 l vörös szılılé 
0,5 l almalé 
1 narancs kifacsart leve 
1 citrom kifacsart leve 
pár szem szegfőszeg 
pár szem egész fahéj darabka 
1 kanál méz 
A hozzávalókat összekeverjük, 
belereszeljük a narancs és cit-
rom héját, majd felforraljuk. 
Forrás után tőzrıl levéve 1 ka-
nál mézet adunk hozzá. Hide-
gen és melegen is fogyasztható. 
 
Karácsonyi forró csoki 
Hozzávalók:  
0,5 l tej 
1 tábla étcsokoládé 
ırölt fahéj 
Langyos tejbe beletördeljük a 
csokoládét és addig fızzük, 
amíg el nem olvad teljesen. 1-2 
csipet fahéjat szórunk bele. 
Ízlés szerint édesíthetjük cukor-
ral.  

Mézeskalács  
Hozzávalók: 
40 dkg liszt 
15 dkg porcukor 
6 dkg margarin 
2 evıkanál ırölt fahéj 
1 teáskanál szódabikarbóna 
2 tojás 
2-3 evıkanál méz 
A liszttel elmorzsolom a mar-
garint. Hozzáadom a cukrot, 
szódaport és fahéjat. Majd hoz-
záadom a tojásokat és a mézet. 
Jól összegyúrom. 1 órát a hőtı-
ben pihentetem. Majd 0,5 cm 
vastagra nyújtom, kiszaggatom 
és közepes hıfokon arany bar-
nára sütöm.  
 

RECEPTEK Miért jobbak a fenyıfák, mint a férfiak? 
1. Egy fenyıfa mindig merev. 
2. A kisebb fenyıfák is képesek örömet okozni. 
3. Egy fenyıfa 12 nap és 12 éjszaka áll egyhuzamban. 
4. Egy karácsonyfa mindig jól néz ki - különösen, ha kivilágítják. 
5. Egy fenyıfa mindig elégedett a méretével. 
6. A karácsonyfán jól mutatnak a golyók. 
7. Egy karácsonyfa nem kezd el szenvedni, ha véletlenül leszakí-
tod az egyik golyót róla. 
8. A fenyıfát bármikor kidobhatod, ha már meguntad. 
9. Nem kell egész évben a karácsonyfát nézegetned. 
10. A fenyıket elegendı hetente egyszer vízzel ellátni. 
11. A karácsonyfa mindig fényessé teszi életedet. 
12. A karácsonyfát elegendı akkor bekapcsolni, ha nézni akarod. 
13. Egy fenyıfának mindig jó illata van, nem bocsát ki gázokat. 
14. Egy karácsonyfa sosem akar tıled kis karácsonyfákat  

Pistike levelet ír Jézuskának 
karácsony elıtt: 

"Kedves Jézuska, én egész év-
ben jó voltam és mindig meg-
csináltam a leckéimet, küldj..." 
Közben felnéz a falon levı Má-
ria képre és elszégyelli magát. 
Ú j a b b  l e v e l e t  k e z d : 
"Kedves Jézuska, én egész év-
ben jó voltam, de sokszor nem 
csináltam meg a leckéimet..." 
Újból felnéz, majd új levél: 
"Kedves Jézuska, én nem vol-
tam nagyon jó, és a leckéimet 
s em  ké s z í t et t em  e l . . . " 
Fenéz, leveszi a Mária képet, 
bezárja a szekrénybe, és írja az 
új levelet. 
"Jézus! Anyádat túszul ejtet-
tem, követelésem a követke-
zı..."  

Két macska ül a háztetın. 
Megszólal az egyik: 
- Te mit kérsz karácsonyra? 
Mire a másik: 
- Jó sok kismacskát. 
Megszólal a másik: 
- És te? 
- Én is sok kis macskát. 
Megszólal hátul a kandúr: 
- Hahó, megjött a Mikulás!  
 
A legjobb karácsonyi ajándék 
az AORTA! 
- Hogy miért? 
- Mert az szívbıl jön!  
 
Beszélgetés szilveszter után 
- Jön föl a nap! 
- Bakker azt is ittunk?! 

Ha-ha-ha... 

Hol a hajó? 
Az illuzionista egy hajón dolgozott. Minden héten tartott bemuta-
tót. Mindig más volt a közönség, így megengedhette, hogy min-
dig ugyanazt a mősort adja elı. Az egyetlen probléma a kapitány 
papagája volt. Egy idı után mősor közben bekiabált és elárulta a 
titkokat: 
-  Aaaaa  nézzék ,  e z  eg y  más i k  ka l ap  !  
- Aaaaaaaa nézzék, a virág az asztal alatt van eldugva !  
-  Aaaaa.. .  van egy kártya a kabátu jjában !  
Az illuzionistát bosszantotta, de nem volt mit tegyen. Egyszer 
baleset történt és a hajó elsüllyedt. Nem maradt életben csak az 
illuzionista meg a papagáj. Néhány órán át 
egy deszkán úszkálva, szótlanul, ellenségesen 
méregettek egymást. Végül a papagáj meg-
szólalt: 
- OK feladom! Hol a hajó? 
 
A kis elefánt életében elıször bemegy a 
nudista strandra. Az elsı szembe jövı férfin 
nagyon elcsodálkozik, és udvariasan megkér-
dezi tıle: 
- Bácsi ne tessék haragudni! Tetszik elég 
levegıt kapni azon a kicsike ormányon?  
 
Két járókelı találkozik 
az utcán. Az egyik meg-
szólal: 
- Ne tessék haragudni. A 
vasútállomást keresem. 
- Nem haragszom.  
Keresse tovább.  


